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Myslím, že všetko zavinil dážď. Pršalo už tretí deň a pre ob-
rovské kvapky, ktoré padali z oblohy, nik nemohol vystrčiť na 
ulicu ani nos. Celý svet akosi zošedivel. Šedivé boli chodníky, 
cesty, obchody i domy, skrátka celé mesto. Všetko smútilo. Do-
konca aj kaktusom od žiaľu povädli listy, a to už je čo povedať, 
pretože kaktusy žiadne listy nemajú.

Ja som sa tiež cítil úplne nanič. Bezradne som sa rozhliadol 
po smutnom byte a pohľad mi padol na noviny. 

Hneď som si nalistoval predpoveď počasia a začal som čítať: 
„Zajtra, pozajtra aj celý budúci týždeň bude pršať a pršať a pr-
šať…“ Radšej som noviny rýchlo zavrel, aby som sa v toľkej vode 
neutopil. Potom som len tak sedel a znudene sa pozeral von ok-
nom, von na prázdnu mokrú ulicu. 

Bol som doma sám. Spoločnosť mi robil iba Karol. Ale ten 
nebol človek, Karol bol veľký pavúk, ktorý si uplietol pavučinu 
v kúte mojej izby.

„To je nuda, čo?“ prihovoril som sa mu, no Karol mlčal a usi-
lovne si opravoval sieť.

Cítil som sa strašne. Rád by som si zapol aspoň televízor 
alebo rádio, no nemohol som. Sused Klofák, ktorý býva podo 
mnou, by sa ihneď prišiel sťažovať, že ho ruším.

„Ach,“ vzdychol som si.

Ako mi v byte strašilo 
a ako som spoznal 

Ťukťuka
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„Ach,“ ozvalo sa odrazu za mnou. Obzrel som sa. Žeby to bol 
Karol? Asi nie. Karol je síce veľmi solídny pavúk, tká fantastické 
siete, ale rozprávať sa zatiaľ nenaučil. Kto teda vzdychal? Možno 
ozvena. Skúsil som to ešte raz: „Ach.“

„Ach,“ ozvalo sa znovu. Ak to povedala naozaj ozvena, tak 
teraz sedí v mojej kuchyni. Po špičkách, aby som ju nevyplašil, 
som sa k nej chcel prikradnúť. Horel som od zvedavosti, ako vy-
zerá, ešte nikdy som totiž žiadnu ozvenu nevidel. Možno, keby 
mi tá ozvena bola sympatická, mohli by sme sa aj skamarátiť.

Opatrne som vošiel do kuchyne, ale tá, na moje veľké prek-
vapenie zívala prázdnotou. Iba na stole ležal olúpaný po-
maranč, no ten ma teraz nezaujímal. Pochybujem, že by to 
vzdychal on. Nazrel som ešte do spálne, ani tam sa však ozve-
na neskrývala. Asi sa mi to všetko iba zdalo. Vrátil som sa späť 
do obývačky a znovu som sa zahľadel na kvapky stekajúce po 
obloku. Z dlhej chvíle som ich začal počítať: prvá, druhá, tretia, 
štvrtá, piata, šiesta, siedma…, a keď som bol asi pri päťdesiatej, 
opäť som čosi začul. Akési tiché kroky. Ťap-ťap-ťap-ťap. Po mo-
jej kuchyni sa niekto prechádzal! 

Nie som nijaký bojko. Nebojím sa tmy ani pavúkov, no teraz 
sa mi roztriasli kolená. Napriek tomu som sa hrdinsky opýtal: 
„Je-je-je-je t-t-tam n-n-niekto?“ Nik mi neodpovedal, a dokon-
ca aj kroky na chvíľu stíchli. Už som sa však nenechal oklamať, 
vedel som, že v mojej kuchyni niekto je. V mojej kuchyni možno 
straší!

Spomínam si, že takmer pred mesiacom sa u mňa doma za-
čali diať prapodivné a hrôzostrašné veci: Televízor sa zapínal 
a vypínal úplne sám, z komory sa mi strácali pomaranče a slad-
kosti a po večeroch sa z kúta obývačky ozývalo čudné ťukanie. 
Asi takéto: ťuk-ťuk, ťuk-ťuk. Bŕŕ. Určite tu straší! Ale kto? Alebo 
čo? Možno nejaký sídliskový upír či bezhlavý nájomník, možno 
duch domovníka alebo akási vesmírna príšera. Mal by som za-
volať políciu. Už-už som na telefóne vyťukával policajné číslo, 
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keď mi napadlo – čo im vlastne poviem?! – „Dobrý deň, páni 
policajti, mám doma strašidlo. Rýchlo ho poďte zatknúť.“ Veď 
sa mi vysmejú. Nie, nie, nikam volať nebudem. To strašidlo mu-
sím dostať sám!

V kuchyni sa opäť ozvali tiché kroky. Ťap-ťap-ťap… Bolo to 
ako z hororu. Tie kroky sa blížia ku mne, do obývačky! Už ich 
počuť z chodby!! Ach, aká hrôza!!! Pre istotu som sa radšej rých-
lo skryl za kreslo. Ťap-ťap-ťap-ťap. Kroky sa neustále približova-
li. Už boli celkom, celkom blízko… Opatrne som vyzrel z úkrytu 
a od ľaku som takmer omdlel. Na stene oproti mne som totiž 
zbadal obrovský tieň toho strašidla. Tieň bol velikánsky, vyze-
ral desivo a pomaličky sa plazil ku mne. Mohol byť odo mňa tak 
na tri kroky, keď…

„Ááááááá!“ zajačal som.
„Ááááááá!“ zajačal aj netvor.
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