
Vít Chlád, 9.B 

Noční můra 

(povídka) 

Nacházím se v jedné z chladných ulic Prahy. Neptejte se mě, jak jsem se 

sem dostal, protože i já s tím mám problém na to přijít. Pod nohama cítím 

dlažební kostky, ještě mokré od předcházejícího deště. Vypadá to, jako by se 

hrubé dlažební kostky proměnily na ten nejtřpytivější diamant. Co to, je to 

hudba? Ano slyším hudbu, ale odkudpak asi přichází? Slyším hudbu a taky zpěv. 

Na druhé straně ulice se otevřou dveře a nechají pustit světlo ven. Kromě světla 

vyšli ven tři muži. 

 Podle jejich kroků usuzuji, že jsou opilí a že ty dveře patří místní 

hospodě. Sleduju, jak se muži loučí a jdou každý opačným směrem. Jeden mi 

přijde povědomý. Mám ho sledovat nebo ne? Z nějakého důvodu mi záleží na 

tom, jestli bude v pořádku. I když bojuju sám se sebou, rozhodnu se ho 

následovat. Snažím se být tak potichu, jak to jen bez bot a ponožek jde. Po 

chvilce sledování se muž rozhodne otočit. Ne, prostě mě nesmí vidět. Ještě než 

se otočí, zajdu za roh a ukryju se ve stínu. Slyším: „Vylez, já vím, že tam jsi.“ Ach 

ne, tak mě přece jen viděl. Už když se rozhodnu jít k němu a prozradit se, tak 

mě někdo předběhne. Ten muž, co mě předběhl, má na sobě černý cylindr, 

černý plášť a kožené rukavice téže barvy. Jako by mu bylo přímo určeno plížit se 

v tmách. Podle jeho kroků je poznat, že je lstivý jako liška. Ty kroky, ta 

opatrnost, aby ho náhodou nikdo nezahlédl. Ten muž má něco za lubem. Prošel 

přímo kolem mně. Mám kliku, že mě nezahlédl, jinak nevím, co bych dělal. Ten 

muž míří přímo k tomu druhému. Přitisknu se blíže ke zdi a poslouchám, co 

bude. Namísto toho, abych slyšel nějaké hlasy, slyším výkřik. Nahlédnu za roh, 

abych se podíval, co se stalo. Muž v černém zmizel. Jediný, koho na ulici vidím, 

je muž, kterého jsem zprvu sledoval.  Leží na zemi. Běžím k němu, ale je už moc 

pozdě. Je mrtvý. Muž v černém ho bodl do hrudníku. Vůbec nevím, co mám 

dělat. Jediné, co mě ze strachu napadlo, je utéct. Po pár minutách běhu zjistím, 

že už svítá. To znamená, že to můžu jít oznámit na policii.  

„Takže ty tvrdíš, že jsi viděl sériového vraha, kterého hledáme už několik 

měsíců a který ještě nikdy neměl žádný svědky?“ řekl policista. „Ano, to 



tvrdím.“ „Poslyš, hochu, takový vtipy, tu máme každý den, my zkrátka 

potřebujeme nějaký důkaz.“ Svěsím hlavu a odejdu. Nikdo nikdy neviděl? Musel 

udělat nějakou chybu, nebo snad ne? Už to mám. Když mi policie nechce 

pomoct, budu to muset zkrátka vyřešit sám. Vrátím se na místo činu a budu 

hledat důkazy.  

Tady to je, tady se to stalo. Dřepnu si a snažím se najít stopy, ale nikde 

nic. Déšť smyl všechno, co se jen dalo. Půlhodina už jistě uběhla a já se 

rozhodnu to vzdát. Zvednu se a zhluboka se nadechnu. Z jasného nebe na 

pražské ulice praží slunce. Pohlédnu do rohu, kde jsem minulou noc stál, a co 

nespatřím. Stojí tam. Muž v černém. Otočím se opačným směrem, abych se dal 

na útěk, a náhle uvidím pouliční lampu. Svítí. Rozhlédnu se kolem sebe a 

zjistím, že je zase noc. Ale jak se to jen mohlo stát, vždyť by měl být den. 

Otočím se zpátky k němu. Stojí přímo přede mnou. Ten hrůzostrašný okamžik, 

když se muž nachází ani ne půl metru ode mě. Mám strach, strach mě doslova 

paralyzoval a on si teď může dělat, co chce. Chvíli tam stojí a nic nedělá. Můj 

strach se změnil na doufání, že už bude konec. Nechci už dále čekat. Určitě má 

v plánu vyčkávat, abych nevěděl, kdy to přijde. V tu chvíli už to mučivé 

vyčkávání nesnesu a zařvu: „Tak už to udělej. Na co čekáš.“ Vrah si počne 

sundávat cylindr a hází ho na zem, to samé udělal s pláštěm. Pak následoval 

hlasitý úder, jenž byl způsoben dýkou, která spadla na dlažební kostky. Už vím, 

kdo to je a oslovím ho: „Tati, cos to udělal?“ Jak to dořeknu, vše se rozpadne. 

Domy na nás začaly padat. Bylo jasné, že skončíme někde v sutinách.  

Nacházím se v jedné z chladných ulic Prahy. Neptejte se mě, jak jsem se 

sem dostal, poněvadž i já s tím mám problém. Proberu se a kleknu si ke kaluži, 

abych se mohl opláchnout. Když otevřu oči, v odrazu spatřím toho 

zavražděného muže. Ale počkat, to jsem já. Takže to celé byl jen sen. Díky 

bohu. Vedle mých nohou cosi leží na zemi. Je to peněženka, otevřu ji a v ní  

najdu fotku mého otce, který nedávno zemřel na alkohol. To je ten vrah z mého 

snu. To vysvětluje, jak jsem se sem vlastně dostal. Nemohl jsem se smířit s 

otcovou smrtí a začal jsem žal utápět v alkoholu. Žena mě kvůli tomu opustila.  

Vrátil jsem se do svého domu. Od té noční můry jsem se poučil.  Kouknu 

se na hodiny na stěně. Už je moc hodin, půjdu spát a od zítřka se budu snažit 

usmířit se se svou ženou. Chvíli mi to trvá, ale nakonec usnu. Objevil jsem se 



zpátky na té ulici. Je jasný sluneční den. Za mnou někdo zakašle a já už vím, kdo 

to je: „Ahoj, tati, moc jsi nám chyběl. Rád tě zase vidím.“  


