
Siren-head 

(Siréní-hlava) 

Matěj Vrba 9. A 

 

Bylo okolo 21:30, když můj dobrý přítel šel na obchůzku národního parku. Dělá zde hlídače. 

V tom z dálky uslyšel tlumená volání. 

 „Nebylo to možné, zavíral jsem park už před dobrou hodinou“, naříkal mi do telefonu celý 

vystrašený. „Dobře, tak si to ještě jednou zopakujeme. Ty jsi šel na obchůzku a viděl jsi 

nezřetelnou postavu asi 20 metrů vysokou a hýbala se v divných kruzích na jedné z cest?!“ 

Začal jsem se mu smát. „Ano, to přesně se ti tu snažím vysvětlit. Když jsem se přiblížil, tak si 

mě to všimlo a začalo se to pohybovat směrem ke mně. Naštěstí jsem měl u sebe svůj 

revolver. To nejhorší přišlo, když se tomu nic nestalo ani po několika výstřelech do těla. 

Zničehonic se rozezněl poplach, ale byl tak ohlušující, že jsem neslyšel ani svůj křik“.  

Zeptal jsem se ho, jestli ví, kde je ta věc teď. „Nevím, ani se mi to nechce zkoumat. Víš, co na 

tom všem bylo nejhorší a nejvíce znepokojující?“ „Nevím“, odpověděl jsem  roztřeseným 

hlasem. „Ta věc neměla hlavu. Mělo to jen dvě obří rozhlasové sirény, ve kterých se 

zhmotňoval ten hrůzostrašný zvuk“. „Ok, za deset minut jsem u tebe.“ „Nejezdi sem!!“ To 

bylo to poslední, co jsem z mobilu slyšel. Pak se rozezněl poplach, a do toho zvuku se vneslo 

jen slabé zařvání a pak jen jedno slaboučké, kraťoučké křupnutí, za kterým následoval tupý 

zvuk, jako když spadne pytel brambor. Druhý den nalezli Joa v lese se zlomenou páteří a 

všude kolem nalezeného těla byly polámané stromy a z dálky se neslo volání o pomoc.  

Epilog: Siren-head, tedy Siréní-hlava je monstrum, o kterém nikdo neví, jestli skutečně 

existuje. Je to vysoká postava, která láká své oběti do lesa a tam je buď zabije, nebo odnese a 

pak sní. Láká je převážně na hlasy někoho z příbuzných dané oběti, nebo na hlas oběti samé. 

Žije převážně v hustých lesích, byl ale také spatřen v malých městech v USA. Zde přikládám 

jednu z pořízených fotek pro představu:  



 


