
Co se skrývá pod postelí? 

 

Jediný záblesk světla za oknem, cvaknutí a potom úplná tma. Seděla jsem na posteli a téměř 
mačkala plyšovou hračku, co jsem držela v příliš pevném objetí. Zvenku bouchaly stařičké 
okenice, stromy vrzaly, jak je vítr nakláněl ke stranám, a v komíně fičela meluzína, která 
jenom podtrhovala děs celé situace.  

Třeštila jsem oči do tmy, srdce mi bilo v hrudi tak rychle a mohutně, že se mohlo rozskočit. 
Po domě se ozývaly šouravé kroky a vrzání podlahy, jak se pod vahou těla, kterému kroky 
patřil, prohýbala. Schoulila jsem se do klubíčka, stále s umačkaným plyšákem v náručí - a 
přikryla se dekou s veselým povlečením. Kroky se neustále přibližovaly, a já si začala zpívat 
první píseň, která mi přišla na mysl. Rytmický popěvek, při kterém se mi lámal hlas hrůzou z 
toho, co přijde, mě ale nijak neuklidňoval. Naopak.  

Kroky se musely dále přibližovat, ale přes svůj skřípavý zpěv jsem je neměla šanci slyšet. Ne 
dokud se neotevřely dveře. Přibližovaly se, ty kroky se čím dál více blížily ke mně, temná 
postava vztáhla ruku k dečce, která pro mě skýtala bezpečí a jediným, velice rychlým a 
obratným pohybem ruky jej strhla. Vykřikla jsem.  

 

 

„No tak, klid... Klid dítě,“ snažila se mne babička uklidnit. Vzlykala jsem jí v náručí. Rukama 
jsem křečovitě svírala rukávy její bělavé noční košile, zatím co jsem se bála znovu otevřít oči. 
V krbu tiše praskalo dřevo, jak jej tančící plameny ohně hltaly, a bouře ustala. Zmizela stejně, 
jako se objevila - znenadání. Babička mě držela v pevném, vřelém objetí. Jemně mě hladila 
po vlasech a šeptala mi nejrůznější uklidňující slova, která se míjela účinkem.  

Cítila jsem, že TO pořád je v pokoji. Přišlo to, jakmile zhasla světla, škráblo mě to svými 
drápy a nutilo dívat se do těch plamenných očí podlitých ztemnělou krví. Jakmile se objevila 
babička, skrylo se to do nejhustších zákoutí stínů, co nabízely rohy mého dětského pokojíčku, 
který ve dne hýřil barvami, hračkami a radostí. Ani moje hrací skříňka s tančící baletkou to 
nedokázala zahnat. A já věděla, že se to vrátí. Pozorovalo mě to z hlubin temnoty, co světlo 
nedokázalo vymýtit. Čekalo to na svou novou příležitost se mě zmocnit, dotýkat se mých 
vlasů, mých tváří... A nutit mne zírat do těch plamenných očí plných mého vlastního děsu.  

TO na mne číhalo z pobledlé tmy a téměř neslyšně se vysmívalo mojí touze zapomenout na 
jeho existenci. Muselo cítit můj strach, stejně jako můj šíleně zrychlený tep. Pro TO to byl 
prostý důvod k radosti, ne-li k divokým oslavám. Tou dobou už se mě pomaličku zmocňoval 
nepřirozený strach z toho, že se TO může živit mou zakořeněnou hrůzou. Mým strachem, 
nervozitou, úzkostí. Zoufalou touhou po klidu, který mi TO vzalo.  
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„Uložím tě do postele.“ Ta slova mi zacinkala v uších stejně jako zvonek. Tíživá ozvěna 
organického alarmu v mojí hlavě křičela stejně, jako varovný signál nějakého poplašného 
zařízení. Uloží mě do postele... a odejde. Opustí mě, sama půjde s klidným svědomím spát. A 
já budu muset bojovat s přesvědčením TÉ hrůzné věci.  

„Už neplač, zlatíčko. Mysli na něco hezkého, třeba na svou kočičku, ano? A teď už zavři ta 
svoje očka a otevři se krásným snům o těch nejzvláštnějších věcech, které si přeješ zažít.“ 
Políbila mě na čelo, věnovala mi jediný úsměv a opatrně se vykradla z mého pokoje. Jakmile 
za sebou s tichostí zavřela dveře, TO vylezlo ze stínů a obklopilo mě svou temnou září.  

„Mališká, mališká...“ začalo TO a natáhlo ke mně své dlouhé, černé neforemné ruce. Už při 
prvním doteku jsem se musela otřást. Chladu, jaký z těch podivných rukou sálal, se nikdy 
nemohl vyrovnat žádný z mrazů kterékoliv ze zim, co jsem zažila. Bylo to jako by mi 
najednou mrzly kosti, jakoby se vlákénka mých dětských svalů pomaličku nechávala 
obmotávat ledově studenými prsty, co je následně jediným škubnutím přetrhnou. Byla jsem 
naprosto bezmocná, už když mě TO lapilo do své ledové náruče. 

 

 

Roky jsem se noc, co noc třásla děsem, že se TO vrátí. Celý ten strach se se mnou táhl až do 
dospělosti, ale nikdy plně nezmizel. Každý večer, každou noc jsem se mohla přistihnout, jak 
pevně svírám cíp polštáře a nejsem schopná zhasnout lampičku na nočním stolku. Všechny ty 
chvíle před spaním, ty večery a pozdní hodiny v noci byly stejné. Já byla stejná. Stejně jako ta 
malicherná situace, která mě tak silně ovládala. Vzpomínky na TO byly příliš živé a strach 
příliš reálný a bolestivý, než abych přestala svým blízkým nalhávat, že se pouze bojím tmy. 
Protože to byla lež. Já se tmy nebála. Bála jsem se toho, co je v ní. Toho, čemu dělá útočiště, 
co - nebo snad i koho - vlastně skrývá před zraky lidí, dokud si nevybere svou oběť. Ale já o 
tom věděla. Zažila jsem, čeho je ta věc, která ve tmě hledává útočiště, schopná. A proto jsem 
se před ní chránila. 

Jednou ale přišla ta proklatá otázka. „Co se skrývá pod postelí?“ Nechtěj to vědět, má milá. 
„TO.“ odpověděla jsem. 
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Výtah číslo 92 

 

Ránem mě provázela charakteristická vůně čerstvě uvařené kávy, vanilky a posečené trávy. 
Jako obvykle jsem nesla do práce kávu a snídani kolegům, myslíc na to, že se mi blíží 
uzávěrka hned u několika článků, které bych měla dopsat. Novinařina, moje největší vášeň a 
práce, kterou žiji. Je pravda, že už se mnou značné množství kofeinu a věčné vyťukávání 
textu na počítači udělalo pravou součást našeho novinářského soukolí, ale stále jsem si 
nemohla zvyknout na to, že každé ráno vcházím do tak nádherné moderní budovy, která se 
táhne až nad spoustu jiných budov ve městě. Třicet pater, a to poslední - s tím nejlepším 
výhledem ve městě, tam se nacházela naše redakce. Měla jsem tam malý, hezký koutek, ze 
kterého jsem měla výhled dolů, na maličký park, který se rozkládá kousek před budovou. A 
právě jsem parkem procházela. 

Bylo zvláštní, že jsem na něj najednou nehleděla z té ohromné výšky, ale i tak jsem si to 
dokázala užít. Trocha čerstvého vzduchu a zeleně mi nemohla v žádném případě uškodit. 
Hodiny sezení u počítače v kanceláři se přeci musejí nějak vyvážit pobytem v přírodě - i když 
jen v obyčejném parku uprostřed města. 

Vešla jsem dovnitř, minula jsem našeho milého uklízeče, který zrovna vytíral podlahu, a 
zamířila jsem k výtahům, jako obvykle. Moje dny měly svůj vlastní vzorec, který nikdy 
nemizel. Každý den byl stejný, musel dokonale zapadat do mého pomyslného matematického 
vzorce, kterým se řídil - bylo to jako bych měla předem naplánovaný každý krok, každé slovo 
- a nic nebylo spontánní. Člověk s vírou v nadpřirozeno nebo boha by klidně mohl říct, že je 
to jen osud, ale mě to tak nepřipadalo. Byla to klasická rutina, vzorec mého života. A právě 
teď jsem ve svém pomyslném harmonogramu, který se řídil mým životním vzorcem, 
přesouvala k výtahu.    

„Devadesát dvojka,“ zašvitořila jsem si pro sebe a zmáčkla tlačítko u dveří a vešla dovnitř. 
Očima jsem vyhledala tlačítko s příslušným číslem - třicet - a zmáčkla ho. Výtah se dal do 
pohybu. 

Zašátrala jsem v kabelce a vytáhla si drobnou kosmetickou taštičku. Než výtah dojede nahoru, 
do třicátého patra, jsem měla čas se alespoň trochu upravit. Rozevřela jsem malé kapesní 
zrcátko a zlehka si přejela rtěnkou po rtech. Na makeup a podobné věci jsem příliš nedala, ale 
řasenka a rtěnka pro mě byly takovou drobnou nutností. Snažila jsem se svůj obor - 
novinařinu - reprezentovat tím nejlepším možným způsobem. A proč také ne? Můj šéf Tim 
vždycky říkával, že „Články od hezkých redaktorek vždycky získávají větší pozornost“ - a 
toho jsem se urputně držela. Ne, že by mi nějak extrémně záleželo na vzhledu, ale přeci jenom 
vypadat dobře není k zahození. 
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Znovu jsem zašátrala v kabelce, uklidila rtěnku a vytáhla si řasenku. Než jsem si s ní ale stihla 
znovu přemalovat řasy, výtah se otřásl a světla nepatrně zablikala. Potom otřesu jsem zůstala 
stát jako k podlaze přibitá - a tupě jsem zírala na displej, který ukazoval patro, ve kterém se 
výtah nachází. Místo červeného písma tam zářily dvě čárky. Dvě naprosto nic neříkající 
čárky, žádné číslo. Jenom čárky. 

Bezmyšlenkovitě jsem upustila řasenku i zrcátko na zem a zuřivě začala mačkat všechna 
tlačítka pod displejem. Zvonek, zvonek, zvonek. Nic se nedělo. Ruce se mi samým 
zoufalstvím klepaly, jako bych nad nimi v záchvatu ztrácela kontrolu, ale i tak se dál nic 
nedělo. Mohla jsem ta tlačítka mačkat milionkrát, ale nic, vůbec nic se nedělo. 

Zoufale jsem se zády svezla po stěně výtahu a nepřítomně hleděla před sebe. Za chvíli se tu 
někdo objeví, jen to tu musím vydržet, pomyslela jsem si. Oni se objeví. Závady se občas 
objeví i u výtahů, to se stává. A to, že nefunguje ani tlačítko pro zvonek nic neznamená. 
Vůbec nic. 

Chvíli jsem seděla na podlaze a tupě hleděla před sebe, než mi došlo, že u sebe mám mobil. 
Roztěkaně jsem otevřela kabelku a vytáhla ho z ní. Odemkla jsem klávesnici a rychle vytočila 
první číslo, které bylo na štítku pod tlačítky s patry výtahu. 

Z telefonu se ale ozvalo jen děsivé zapípání a hovor se přerušil. Zkontrolovala jsem signál - 
vůbec žádný jsem nechytala. Naštvaně jsem třískla mobilem o podlahu a kopla do vzduchu, 
aniž bych si uvědomila, že mi to stejně nijak nepomůže. Ale oni sem přijdou, vždycky se tu 
někdo objeví. Takových nehod se prostě občas pár stát musí, je to přirozené. 

 

 

Už hodiny jsem seděla na podlaze a přemítala o tom, za jak dlouho se tu asi ti lidé objeví, 
když světlo podivně zaprskalo a zhaslo. Neodpustila jsem si nadávku. „Kurva!“ rozzuřeně 
jsem rukou udeřila do čehosi tvrdého, usoudila jsem, že je to zeď. 

Rychle jsem se natáhla do tmy před sebou a poslepu hledala mobil, se kterým jsem před tím 
švihla o podlahu, jako by byl naprosto k ničemu. Teď se ale ukázalo, že by se mi ještě přeci 
jenom mohl hodit - zbývalo mi ale jen doufat, že pokud ho najdu, tak že bude fungovat. 

 

Když jsem konečně nahmatala mobil a znovu poslepu odemkla klávesnici, displej se k mé 
veliké radosti rozsvítil. Měla jsem chuť ten mobil obejmout, jak jsem byla šťastná - ale 
zároveň ve mně byla stále zakořeněná přirozená touha dostat se ven. Ta tma mě děsila, i když 
jsem měla mobil, který svítil - baterka moc dlouho nevydrží a já se brzy ocitnu ve tmě. 
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Opatrně jsem se zvedla zpět na nohy a hledala dveře výtahu. V takové tmě to byla celkem 
problematická akce, ale nebylo to nemožné. S mobilem v ruce se mi to nakonec povedlo. 
Opatrně jsem si strčila mobil do pusy, a pokusila se dveře rozevřít. Jsem sice žena, ale snad 
mám šanci je otevřít! Pomyslela jsem si povzbudivě. 

Dveře ale nespolupracovaly. Mohla jsem se snažit, jak jsem chtěla, ale ani patnáct minut 
urputné snahy dveře otevřít nepřinesly vůbec žádné ovoce. Znovu jsem zoufale dosedla na 
podlahu a vytáhla si mobil z pusy. Stále fungoval, ale baterka už byla téměř vybitá - to byl pro 
mě doslova alarmující signál. 

Znovu jsem se zvedla a pokusila se vší silou dveře otevřít. K mému velikému překvapení se 
pootevřely - znovu jsem se jich chytla a zabrala, co nejvíc to šlo, abych je pootevřela natolik, 
abych mohla vylézt ven. 

Shora ke mně přicházelo slabé světlo, ale patro, u kterého jsem uvízla, bylo evidentně 
naprosto vylidněné. Možná tu ještě nikdo v tuhle dobu nepracoval, napadlo mě a znovu jsem 
si strčila mobil do pusy, aby mi při lezení ven nepřekážel. 

Výtah se zasekl kousek od patra, takže jsem se musela hodně snažit, abych tam vylezla - ale 
stále mě hnala zběsilá touha dostat se ven. Mobil v puse už mi doslova naříkal kvůli slabé 
baterii a mě se povedlo prostrčit hlavu ven z výtahu na patro. Musela jsem se sama pro sebe 
zasmát. 

„Už jsem skoro venku, no tak!“ řekla jsem si sama pro sebe povzbudivým hlasem, který až 
nechutně zaváněl optimismem. A právě v tu chvíli se ozvalo tiché zabzučení, a výtah se dal 
do pohybu. 

 

 

Když výtah dojel do třicátého patra, ležela jsem spolu s kávou a snídaní pro kolegy bezhlavá 
na zemi, v kaluži vlastní krve, zatím co mi v dvacátém patře v puse kňoural mobil, že má 
vybitou baterii. A výtah číslo devadesát dva si jen tiše mručel spokojeností. 

 


