
ČASTOKRÁT VĚCI NEJSOU TAK, JAK SE ZDAJÍ BÝT 
(Povídka) 

 

 Jsem Carl, od té doby, co jsem se přestěhoval, jsem jiný. Ne, že bych se chtěl změnit 

sám od sebe, ale poslední dobou mám doma problémy a už nevěřím lidem, špatně si k nim 

hledám cestu. Dřív jsem byl upovídaný a věděl jsem toho tolik, že ani ta největší drbna, která 

trávila každé odpoledne s kávou a s cigaretou na pavlači, nebyla informovanější. Ovšem teď 

mám svých starostí dost, a tak se o jiné nestarám. Ani nemám rád, když musím o sobě 

někomu říkat, jaký jsem. Snad se ten člověk podívá a vidí, jak vypadám a to ostatní mu může 

být jedno. Tak tedy něco k mému vzhledu. Jsem vysoký a mohutný, jsem za to i rád, protože 

vždy jsem byl malý a každý si na mě dovoloval, hlavně ten, co byl alespoň o hlavu větší. Pod 

mým tmavým obočím vykukují hnědé tajemné oči s řasami zatočenými, jaké by si přála 

leckterá holka.        

  Na to, jaký jsem, má vliv i mé domácí prostředí. Doma to zrovna moc lehké nemám. 

Můj táta je alkoholik. Každý večer se vrací domů opilý a každý druhý den slibuje, že přestane 

pít. Kvůli tomu, jak moc pije, jsme se museli přestěhovat, protože ho přeřadili do jiné práce a 

lidi se na nás koukali skrz prsty. Díky mému otci jsme to odnesli všichni. Já, protože mám 

novou školu a mamka, protože ztratila všechny své přátele. Takže teď žijeme v novém městě a 

zítra jdu poprvé do nové školy. 

 Zvenčí škola vypadala dobře, ale když vcházím dovnitř, začínám mít divný pocit. 

Atmosféra školy je jiná než na ostatních školách. Na chodbě nikdo neběhá a nekřičí. Všichni 

jen tiše chodí ze třídy do třídy. Jak jsem již říkal, škola je něčím jiná, něčím zvláštní. Ve všech 

školách jsou třídy barevně vymalovány, ale tady ne. Kdyby alespoň byly bílé, ale ani to ne, 

zdi jsou staré, zašedlé. U stropu visí pavučiny, po kterých se spouští pavouci. Fuj. Přeběhl mi 

mráz po zádech. Tělocvična a záchody jsou temné a ponuré. A vůbec, celá škola vypadá jak 

z hororu. 

 Škola je divná sama o sobě, ale teď mi dochází, že k tomu přispívají i žáci. Dlouho 

jsem přemýšlel, v čem se liší. A až dneska mi to všechno dochází. Mí spolužáci jsou chladní, 

strašně rychlí a mají nepřekonatelnou sílu. Všechny tyto vlastnosti jsem zadal do googlu a 

vyšlo mi jen to jedno. Jsou to upíři. Ti upíři, co pijí krev a jsou nesmrtelní. S těmihle bytostmi 

já trávím čas. A to všechno jen kvůli tátovi. Kdyby měl pevnou vůli a přestal pít, nebyla by 

žádná nová práce, žádná nová škola a žádní noví lidé, jestli se teda upírům dá říkat lidi. 

 Dneska vcházím do školy s pocitem, že už vím, co jsou spol. Bužáci zač. Ani trochu se 

mi nechce, už jen proto, že první hodinu máme tělocvik. Zdá se mi docela divný, že jsem 

v šatně sám. No co, alespoň se v klidu převléknu. Když přetáhnu tričko přes hlavu, všimnu si, 

že kolem mě je hlouček spolužáků. Najednou jsem strnul. Všem začaly narůstat špičáky. 

Nestačil jsem ze sebe vypravit ani hlásku. Jeden po mně skočil. Zakousl se mi do krku a začal 

sát krev. Rychle jsem ztrácel vědomí. 



 Nevěděl jsem, co se mnou teď je. Začínám se probouzet a v hlavě mám jen tři otázky. 

Kde jsem? Co se stalo? Jsem upír? Někdo se mnou zatřese se slovy: „Carle, Carle, vzbuď se, 

všechno už je v pořádku.” Začínám rozpoznávat lidi a ten, kdo se mnou zatřásl, byla moje 

mamka. Začal jsem křičet: „ Jsem upír? No tak, jsem upír? ” Mamka se na mě koukla jako na 

blázna. Do toho přišel pán celý v bílém a vše mi začalo docházet. Jsem v nemocnici. Slyším 

slova doktora: „Paní, nebojte, váš syn bude v pořádku.” Mamka vidí na mých očích nejistotu, 

a tak mi povídá: „Carle, srazil tě kamion a teď ležíš v nemocnici s otřesem mozku.” S velkou 

námahou ze sebe vypravím pár slov: „Omluvili jste mě v mé nové škole?” Mamka se na mě 

tázavě podívá: „Nová škola?” Doktor začne ujišťovat mamku: „Dneska bude povídat blbosti, 

stavte se raději zítra.” Mamka mi stiskne ruku a odejde. Když druhý den přišla, všechno se 

vyjasnilo. Srazil mě kamion a to vše se mi jen zdálo. Zkrátka taťka není alkoholik a já 

nechodím do nové školy. A upíři? Neexistují, ovšem kdyby se mi stalo to, co v mém snu, 

názor bych přehodnotil. 

 

       Andrea Novotná, 9. B 


