Netvor z kanálu
„Šibe ti?“ Dominik obrátil oči v sloup.
Erik se po něm za jeho zády tiše opičil.
„Přestaň mě tak špatně napodobovat!“ zavrčel Dominik.
Erik se překvapeně zarazil a přemýšlel, jestli snad má jeho
kamarád oči vzadu na hlavě. Tina beze slova ukázala na okno
výlohy, vedle které Dominik stál. Fungovala jako obří zrcadlo
a Dominik v ní viděl, co se děje za ním.
Patti cítila, že se mezi chlapci
schyluje k hádce, a tak je
rychle chtěla přivést na jiné
myšlenky. „Podle pravidel musíš udělat, co
Tina říká, Dominiku.
Nechceš přece kazit
hru.“
„Ani náhodou!“
Dominik uraženě
odkráčel. Podle
něj ta hra byla
hloupá a dětinská.
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„Ty jsi vážně blázen!“ volal za ním Erik.
„Jen ať si jde,“ řekla Tina.
Dominik si jejich řečí nevšímal a zabočil do úzké postranní
uličky. Chodník tu byl široký tak akorát pro jednoho. Po pravé straně se tyčila do výše popraskaná zeď temného paláce,
po levé se líně valila kanálem voda. Pár kroků od Dominika
stála zakotvená gondola z černě lakovaného dřeva. Mírně se
pohupovala na vlnkách, nahoru a dolů.
Až na jemné šplouchání vody panovalo v uličce strašidelné
ticho. Dominik se na okamžik zastavil. Byl unavený.V ubytovně, kde přespával se spolužáky, bylo nedýchatelno. Půlku noci
Dominik nezamhouřil oka a převaloval se z boku na bok.
Proto byl také tak podrážděný. Půl hodinky o samotě mu
prospěje. Měl u sebe mobil, takže může potom zavolat Tině
a zjistit, kde jsou.
Vstoupil na klenutý most, který vedl přes kanál. Uprostřed
mostu zůstal stát. Pod sebou slyšel tiché bublání. Z vody
stoupaly bubliny, které na povrchu praskaly.
Dominik se rozhlédl. Široko daleko nebyla ani noha. Ani před
ním na kanále nebyla živá duše. Podél kanálu nevedl ani chodník.
Přes zeď, která se táhla podél kanálu, vyčuhovaly jako zelené
prsty větve stromů.Většina rolet byla zatažená, aby do bytů
nešlo zvenku horko. Jen jedna okenice v prvním patře paláce
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po Dominikově pravé ruce se pomalu pootevřela.Vydala přitom vysoký, skřípavý zvuk. Za oknem nebyl nikdo vidět.
Dominikovu pozornost náhle opět přitáhlo cosi na hladině.
Z vody se vynořila kštice vlasů, které se v proudu vlnily jako
vodní rostlina. Dominika nejdřív napadlo, že je to nějaké mrtvé zvíře. Byla to však hlava, která kousek po kousku vystupovala nad hladinu. Dominik zůstal jako přimrazený. Co by teď
dal za to, aby tu byli jeho kamarádi!
Postava se postupně nořila z vody, jako kdyby stoupala vzhůru po schodech.Voda jí stékala z hlavy dolů v hustých kapkách. Přesto se zdálo, jako by její límec a kabát byly suché.
Stvoření stálo k Dominikovi zády. Už bylo ve vodě jen po kolena. Zpoza vysunuté rolety Dominik zaslechl rychlé cvakání.
Vyfotografoval někdo to zjevení?
Pomalu, velmi pomalu postava z kanálu otočila hlavu ke straně a vzhlédla k oknu. Na tváři měla masku, která ji zakrývala
od čela až po bradu a po stranách překrývala uši. Přestože
Dominik často účinkoval v divadle, pohled na masku ho vyděsil. Tak strašlivou tvář ještě nikdy neviděl.
Její lesklý povrch byl hladký a bílý jako napnutá kůže. Okolo
pravého očního otvoru byla namalovaná ostře červená hvězda. Odulé rty byly napůl otevřené a v ústech se leskla řada
zlatých zubů.
Jako kdyby postava cítila Dominikův pohled, obrátila se po-
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malu přímo k němu. Bílá maska teď na chlapce zírala
se vzteklým, krvelačným úšklebkem. Pravé oko měla
celé začerněné, takže to působilo, jako kdyby byl oční
otvor prázdný. Dopředu jí čněl dlouhý, špičatý nos
a cenila na Dominika devět zlatých zubů.
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Dominik na strašidelné zjevení hleděl jako zhypnotizovaný.
Postava si ho měřila od hlavy k patě. Potom náhle sklonila
hlavu a pokusila se masku zakrýt rukama. Mnohem rychleji,
než se vynořila, opět zmizela ve vlhké hlubině. Za chvíli byla
hladina kanálu opět bez jediné vlnky, jako neprůhledná skleněná tabule.
Dominik se naklonil přes zábradlí mostu. Přitom mu málem
vyklouzl z ruky smartphone. Dominik by nejraději sám sobě
jednu vrazil. Měl přelud v masce vyfotografovat! V rozrušení
ho to však vůbec nenapadlo.
Roleta na protější straně kanálu se s třesknutím zatáhla. Dominik sebou trhl.
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