Na konci cesty…

Obzor se rozpil jako tuš. Oblaka mlčí. Na hladině první kapky… A já vím, že tady cesta končí…

Zastavil jsem na parkovišti před ubytovnou. Velké digitální hodiny, které byly umístěny na
nedaleké elektrárně, ho zalévaly červeným blikajícím světlem. Červená – černá – červená –
černá…, tak se střídaly barvy podle toho, jestli hodiny právě zobrazovaly čas, nebo teplotu
vzduchu…
„Vítej doma,“ řekl jsem v duchu a ještě chvíli jsem zůstal sedět za volantem svého auta. Čekal
jsem. Nevím na co… Tady, na konci světa, se přece už nedá čekat na zázrak. Ten už nepřijde,
na zázraky je v téhle červeno-černé tmě stejně už pozdě.
Vystoupil jsem… V kapse jsem nahmatal klíč od pokoje. Z kufru jsem vyndal sportovní tašku,
kterou jsem si přehodil přes rameno a vydal se přes parkoviště k osvětlené budově. Červená
– černá – červená – černá… snad každý krok doprovázela změna barvy.
Drobně mžilo, vzduch byl cítit rozkládajícím se listím a ještě něčím, co jsem nedokázal určit.
Přidal jsem do kroku… Ubytovna nebyla veliká, měla jen dvě patra a několik pokojů.
Překvapilo mě, že pár pokojů svítí do tmy. Světlo, které láká noční můry, aby přiletěly blíž,
stejně tak, aby všichni, kdo procházejí kolem, zvedli oči… Žádné závěsy, žaluzie, nic co by
zakrývalo to, co se v těchto výkladních skříních děje. Proč taky… Sem přece nikdo nechodí…
Cesta tady končí…
Můj pokoj byl ve druhém patře. Spoře osvětlená chodba pár žárovkama, které ještě svítily, a
zbytek asi někdo ukradl, nebo je zapomněl vrátit. Vyjde to nastejno… Postel, skříň, stůl, židle,
prošlapaný koberec a víc nic. Z vedlejšího pokoje byl slyšet hovor, puštěná televize, někdo se
smál a jiný mu rusky odpovídal. Lehl jsem si na postel a zavřel oči.
Červená – černá – červená – černá… i sem pronikalo tohle digitální světlo. Zatoužil jsem
zatáhnout závěsy, ale žádné tu nebyly. Jen tohle světlo, které měří čas. Čas, u kterého stejně
nikdo neví, kolik ho ještě má…
Jmenuju se Adam Max. Jsem ten, který jde, a neví kam.
Probudil mě nějaký šramot, jako když někdo přejíždí nehty po zdi. Venku bylo světlo. V první
chvíli jsem netušil, kde jsem. Nic jsem nepoznával. Měl jsem sucho v krku. Potřeboval jsem se
napít. U postele jsem nahmatal svoji tašku, ze které jsem vylovil lahev vody. Seděl jsem na
posteli a připadal jsem si jako po flámu, po kterým se probudíte, a nevíte, kde jste…

Díval jsem se oknem do ranní mlhy, která snad zahalila i můj mozek. Najednou něco
upoutalo moji pozornost. Bylo to něco černého na zdi pod okenním parapetem. Zvedl jsem
se z postele a přišoural se blíž. Musel jsem se sklonit, ale tenhle pohyb mi vyslal ostrou bolest
do hlavy, až se se mnou místnost zatočila.
Padl jsem na kolena. Zavřel oči a počkal, až bolest přejde. Potom jsem je pomalu otevřel a
zaostřil pohled pod parapet. Byl tam nápis. Černý na šedivé zdi, nenápadný, čekající jako
pavouk, až se někdo chytí… Chvíli mi trvalo, než můj mozek dal klikyhákům tvar písmen.
„NA KONCI CESTY PŘIJDEŠ O HLAVU.“
Rozesmál jsem se. Blbost napsaná na zdi. Tak proč jsem měl sakra pocit, že tohle psal někdo
pro mě?
Jmenuju se Adam Max. Jsem černej pasažér ve svým vlastním životě.
Celej den jsem jezdil po okolí. Nablejskaný budovy tohodle města, drahý auta, paničky
v nejdražších kožichách, nóbl honorace… Lesk a bída… Tak tohle mě nechávalo chladným.
Teprve s nočním šerem jsem se vrátil. Stmívalo se brzy a mě čekala dlouhá noc v digitální
černo-červené tmě. Blik – blik – blik – blik…
Vystoupil jsem z auta, přešel parkoviště a vydal jsem se po cestě, která se ztrácela v šeru.
Ještě nebyla úplná tma, viděl jsem obrysy stromů, které cestu lemovaly. Tady asfaltka
končila. Dál pokračovala jen polňačka, která mířila z kopce někam do tmy.
Zaváhal jsem, zmocnila se mě nejistota, nevěděl jsem, jestli je dobrý nápad vydat se do tmy,
když netuším, kam jdu. V duchu jsem uslyšel svoje vlastní slova: „Celej život jdeš do tmy, aniž
víš, co tě v ní čeká…“ A tak jsem vykročil…
Vpravo ode mě vedlo tlusté teplárenské potrubí, které slabě syčelo. Nevím proč, ale ten hadí
zvuk mě uklidňoval a dodával mi pocit jistoty. Brodil jsem se tlejícím listím, které mi pod
nohama podkluzovalo, takže jsem opatrně našlapoval, abych neupadl.
Najednou jsem zaslechl zvuk, který sem nepatřil. Zastavil jsem se… Stál jsem tiše a
poslouchal. Potrubí tiše syčelo, slabě sem doléhaly zvuky města. Jinak nebylo slyšet nic.
Udělal jsem pár kroků a znovu jsem to zaslechl.
Smích? Divnej, vysokej, nepřirozenej, hysterickej smích…
Naskočila mi husí kůže, nemohl jsem se nadechnout, začal jsem panikařit. Nohy se samy
rozběhly. Nechápal jsem, jak rychle celé mé tělo zachvátila vlna strachu. Běžel jsem tmou a
oči marně pátraly po nějakém světlém bodu, ke kterému bych se vydal. Doufal jsem, že
spatřím světla ubytovny, nebo aspoň digitální hodiny na teplárně… Nic… Jakoby se celý
prostor roztáhl a pohltila ho tma…

Najednou jsem ucítil pod nohama prázdno. V hlavě mi rychlostí blesku proběhla vzpomínka
na komiksového hrdinu, který chvíli klepe bezmocně nohama ve vzduchu, než se zřítí do
propasti…
Jmenuju se Adam Max. Jdu tam, kam jít nechci.
Otevřel jsem oči. Ležel jsem na zádech ve spadaném listí a marně se snažil vzpomenout, co
se stalo.
Kolem mě nebyla úplná tma. Rozeznával jsem obrysy stromů a větví, které jsem měl nad
sebou. Převalil jsem se na bok. Vypadalo to, že jsem v pořádku, jen jsem se potloukl. Nic
zlomeného jsem neměl.
Zkusil jsem se pomalu postavit a pak jsem „to“ uviděl. Ani nevím, co jsem viděl, nebo co to
bylo. Stálo to ode mne asi dva metry, bylo to malé, tmavé, obrysy připomínaly dětskou
postavu. Místo pro hlavu bylo takové divně zdeformované, než mi došlo, že hlava vůbec není
vidět, že je schovaná v nějaké velké kapuci.
Srdce mi tlouklo jako splašené a v hlavě mně zněla jediná věta: „Neotáčej se k tomu zády.“
Klečel jsem na všech čtyřech a jednu nohu jsem měl připravenou, že se o ni opřu a zvednu
se. Ale tušil jsem, že není dobré dělat rychlé pohyby. Asi tak, jako když proti vám stojí
rozzuřený pes, který může každou chvíli zaútočit.
„Hej,“ chtěl jsem zavolat, nebo jsem si tím spíš chtěl dodat odvahy, ale vyšlo ze mě, jen
takové nejasné zasípání.
A pak se to stalo. Ta malá postava se dala do pohybu směrem ke mně. Nebylo slyšet žádné
šustění listí, jakoby plula kousek nad zemí, ale tomu jsem odmítal věřit. Nemohl jsem se
zvednout, takže když se zastavila přede mnou na délku natažené paže, byli jsme výškově
stejní.
Do obličeje jsem jí neviděl. Nezahlédl jsem ani kousek tváře. Celá hlava byla schovaná v té
divné kapuci.
„Co chceš?“ zeptal jsem se, ale odpovědí mi bylo jen mlčení a zběsilý tlukot mého srdce.
Najednou zvedla ruku, kterou namířila na moji hlavu a z pod kapuci se jí ozval ten děsivý
dětský smích. Nedýchal jsem, nemohl jsem se nadechnout.
„Chci tvoji hlavu. Zahrajeme si o ni.“ Ozvalo se z toho černého otvoru, který tam byl místo
hlavy, kterou jsem neviděl. „Přečetl sis můj vzkaz, tím vstupuješ do hry.“
„Jaký vzkaz? Nic jsem nečetl! Co je to za nesmysl?“ Slova ze mě padala, ale pak mi to
najednou došlo. Šílené poznání… Vzkaz, ta věta napsaná pod parapetem v mém pokoji. Ta
věta, které jsem se zasmál a nechápal ji: „NA KONCI CESTY PŘIJDEŠ O HLAVU.“

Jmenuju se Adam Max, jsem hráč, který nevyhrává.
Klečel jsem naproti ní, neschopen pohybu, ochromen strachem. Ona tam stála a vyčkávala.
Místo hlavy jen černý otvor v kapuci. Díra, tma, černo, konec…
Pomyslel jsem na útěk, ale cítil jsem, že se nedokážu pohnout. Nemám sílu na to, abych se
odlepil od země a běžel pryč, jakoby mě tam něco drželo.
„Nemůžeš odmítnout hrát, už teď hraješ a je jen na tobě, jak to skončí,“ ozvalo se z toho
černého otvoru a já si pomyslel, že přesně ví, na co myslím.
„Tvůj vklad do hry je tvoje hlava. Záleží jen na tobě, jestli ji dokážeš udržet na krku,“ řekla ta
černá tma z otvoru v kapuci.
Najednou jsem ucítil v hlavě ostrou bolest, okamžitě se mi zvedl žaludek a obličejem jsem
dopadl do hlíny. Převalil jsem se na bok a cítil, že z té bolesti ztrácím vědomí. Poslední, co si
pamatuju, byl dotek studeného, tlejícího listí na mé tváři.
Jmenuju se Adam Max, sedm písmen, sedm minut.
Když jsem znovu nabyl vědomí, věděl jsem, že něco je jinak. Neležel jsem na studené zemi
mezi listím, ale na nějakých kamenech. Jen jsem se trošku pohnul a kameny začaly pod mým
tělem ujíždět.
„Vítej ve hře,“ uslyšel jsem v hlavě ten hlas. „Až otevřeš oči, uvidíš před sebou dvoje koleje.
Jednu z kolejí si vyber a polož na ni hlavu. Vybírej pořádně, protože po jedné z nich pojede za
chvíli vlak. Pokud vybereš dobře, vlak tě mine a budeš volný. Pokud ne,…“
To významné ticho na konci věty mi dávalo tušit, co se stane, když vyberu špatně. Otevřel
jsme oči. Byla stále tma, ale ne tak velká, jako v lese, protože krajinu osvětloval měsíc. Ležel
jsem na železničním náspu. Po mé levé ruce vedla železniční trať a na ní dvoje koleje, které
se o pár metrů dál sbíhaly do jedné.
Pomalu jsem se zdvihl. Neměl jsem vůbec v úmyslu vybírat si jednu z kolejí, v hlavě mi jen
znělo: „Utíkej, utíkej, utíkej!“ Ale jen co jsem se otočil, abych seběhl z železniční trati, ucítil
jsem v hlavě prudkou bolest, která mě okamžitě srazila na kolena.
„Nemá cenu utíkat, nikam neutečeš. Stejně si musíš vybrat, na kterou kartu vsadíš svoji
hlavu.“
A tak jsem se rozhodl hrát… Jen jsem na to pomyslel, bolest zmizela a já se opatrně postavil
na nohy. Zadíval jsem se na obě koleje, které se v měsíčním světle leskly. Obě byly stejné,
lesklé, hladké, vedly odnikud nikam, jako celý můj život. Vlak nebylo slyšet, ale přesto jsem
měl pocit, že na rozhodnutí, mám jen pár minut. Pravá, levá… Rozhlížel jsem se, jestli
neuvidím nějakou výhybku, podle které bych třeba zjistil, po které koleji vlak pojede. Ale nic
nebylo vidět. V dohledu nebylo nic, co by mi pomohlo a usnadnilo mé rozhodnutí…

Jmenuju se Adam Max…
Pak jsem ho uslyšel. To táhlé zatroubení se neslo celou noční krajinou a koleje u mých nohou
začaly vibrovat.
Pravá, levá, levá, pravá… Znělo mi v hlavě jako nějaké bizarní dětské rozpočítávadlo. A znovu
to zatroubení, které odpočítávalo můj čas. Neslo se do dálky a mizelo ve tmě jako dým.
„Třetí bude poslední,“ ozvalo se v mé hlavě.
Vrhl jsem se k levé koleji a položil na ni hlavu, jak na popravčí špalek. Kov studil a mně přišlo,
že okamžitě obtočil můj krk jak ledová šála. „Je to ta správná? Není to náhodou ta druhá?“
Znělo mi v hlavě. Kolik rozhodnutí v mém životě bylo špatných, ale nikdy na nich nezávisel
můj život. Vše jsem mohl kdykoliv změnit. Cesta vždy vedla dál. Nekončila...
„Nejsem ještě na konci, ještě ne,“ zakřičel jsem do ticha, vyhrabal se na všechny čtyři a
s posledním zatroubením jsem položil hlavu na pravou kolej.
Ještě než dopadly na moji tvář první dešťové kapky, spolu s reflektory přijíždějícího vlaku,
věděl jsem, že jsem opět zvolil špatně.
…
„Sebevrah? Vlak mu ufikl hlavu? Kde? Na trati u Hájku? Hmmm… Tak to je tenhle rok už
třetí… Jo, jedeme tam, to je jasný.“
…
„Jooo, cesta byla dobrá, ale tohle ubytování je fakt děsný. Ubytovna plesnivá, nemají tu
žádný závěsy v oknech a přímo do nich svítí digitální hodiny, co tu jsou na teplárně. Dobrý
psycho jako, červená – černá… Pořád se to střídá. Mi z toho asi jebne. Jo, ozvu se zítra. Hele,
a víš, co jsem našel na zdi pod oknem, takovej legrační nápis…“

