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Knock, knock 

Bol studený večer, oddychovala som na posteli a počúvala hudbu. Znudene som 

pozerala do stropu a premýšľala nad budúcnosťou.  

Zrazu niekto zaklopal na dvere. Bola som vystrašená, boli tri hodiny ráno a doma 

nebola živá duša iba ja. Nevedela som, čo mám robiť, tak som išla pozrieť do kukátka. Ešte 

pred tým som si išla zobrať do skrine baterku. Bola až príliš veľká tma na to, aby som išla bez 

baterky. Zobrala som si ju , otvorila dvere a znova som to počula. „Knock, knock“ . Pomaly 

som sa blížila k dverám. Klopanie sa zmenilo na búchanie. Búchanie bolo rýchlejšie, 

hlasnejšie a nakoniec aj intenzívnejšie. Najprv som sa išla pozrieť cez okno. Stála tam čierna 

postava, mala asi 3 metre a pozerala sa do zeme. Začali sa mi po tele robiť zimomriavky. 

Postava sa pomalým pohybom pozrela na mňa. Bežala som do izby najrýchlejšie ako som 

vedela. A zrazu som počula cŕŕŕŕŕŕŕn. Vedela som, kto mi volá, bol to môj otec. Povedal mi, že 

keď pôjde z práce zavolá mi, aby vedel, či som v poriadku. Chcela som ísť dole a zdvihnúť to, 

ale bála som sa. Nakoniec som sa rozhodla, že strach prekonám a pôjdem dole. Najtichším 

a najpomalším krokom som išla dole. Pozrela som sa cez okno, už tam síce nikto nebol, ale 

stále som si nebola istá. 

Znovu mi volal otec, ale tentokrát som to zdvihla. Najskôr na mňa začal kričať, že vraj sa 

o mňa bál a toto už nemám nikdy v živote urobiť. Opýtal sa ma, čo som robila, keď som mu 

to nezdvíhala. Odpovedala som, že som bola v izbe a nepočula som zvonenie. Môj otec si iba 

povzdychol a povedal, že mám ísť hneď spať. Následne som išla hore do izby a snažila sa 

zaspať. A potom som to znova počula. „Knock, knock.“ Už som si fakt myslela, že je to iba 

nejaký žart. Naštvane som išla dole schodmi a  otvorila dvere. Nikto tam nebol. A zrazu mi to 

došlo. Klopanie neprichádza z dverí, ktoré som otvorila, klopanie ide z pivnice. Išla som 

bližšie k dverám, z ktorých sa ozývalo klopanie. Keď som bola veľmi blízko k dverám, klopanie 

prestalo. Nikdy som nebola v pivnici, rodičia ma tam nechceli pustiť a navyše dvere boli 

zamknuté. Vždycky si niekde schovávali kľúč. Klopanie v pivnici sa niekoľkokrát opakovalo. Už 

ma to štvalo, a tak som sa rozhodla nájsť kľúč. Otec a matka si väčšinou schovávali veci 

v spálni. Išla som do spálne, pozrela som sa všade. Nikde nebol a potom mi napadlo jedno  

miesto, kde by mohol byť kľúč schovaný. Otvorila som tajné miesto za malým zrkadielkom, 

ktoré bolo zavesené na stene. Ten kľúč tam bol, ale nebol tam sám. Bol tam aj lístok, 

v ktorom bolo napísané: KEĎ TAM VOJDEŠ, VON SA NEDOSTANEŠ. Na papierik som sa 

niekoľko minút pozerala. Následne som počula, ako sa otvárajú dvere. Utekala som do svojej 

izby, najrýchlejšie ako som mohla. Kľúč a list som položila na nočný stolík. Niečo mi pripadalo 

divné, počula som síce ako sa dvere otvorili, ale nie, ako sa zatvorili. Následne som to išla 

skontrolovať, dvere boli otvorené. „Otec, mama!!“, zakričala som.  

 

A čo ďalej? 
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Nikto sa neozval. Znova som počula, ako sa otvorili dvere, ale tentokrát to neboli dvere 

vchodové, ale dvere do pivnice. Dvere sa síce otvorili, ale nemali ako. Kľúč je v mojej izbe. 

„Alebo nie?“ opýtala som sa sama seba. Hneď som sa išla pozrieť do izby, kľúč na nočnom 

stolíku nebol. „Možno to bol prievan a ešte k tomu boli možno dvere otvorené a nie 

zamknuté.“ povedala som si. Pomalým krokom som sa rozhodla ísť do pivnice. Ako som išla 

schodmi, dole som si všimla, že je tam zapnuté svetlo. Keď som už bola dole, ozvalo sa zhora: 

„Knock, knock.“ Zľakla som sa, tak som sa snažila vybehnúť z pivnice. Keď som už bola pri 

dverách, dvere sa prudko zatvorili. Veľmi som sa bála. Avšak znova som si povedala: „Možno 

to je zase iba prievan.“ , upokojovala som sa. Po pár minútach som si uvedomila, že sú dvere 

zamknuté a že sa odtiaľ nedostanem.  

 

Pokračovanie nabudúce.... 
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