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Fox se prohraboval hromadou odpadků a snažil se najít cokoliv užitečného. 

Po několika minutách však svou snahu vzdal. Lehl si na svah tvořený převážně 

starými pneumatikami a pokusil se udělat si alespoň trochu pohodlí.  

Vždycky se rád díval na nebe. Už jako dítě dokázal strávit celé hodiny 

natažený na louce za domem a pozorovat modrou oblohu, po které se proháněli 

ptáci. Když k ní však vzhlédl dnes, neviděl už tu zářivou modř s bílými mraky 

rozličných tvarů, ve kterých byl zvyklý díky dětské představivosti hledat 

zvířata. Spatřil jen zbytky slábnoucího slunečního svitu a přicházející černá 

bouřková mračna. Ptáci z ní nadobro zmizeli už před lety, stejně tak jako mizí i 

vše ostatní z tohoto nemocného světa. 

Ještě před pár měsíci chodil na toto místo pozorovat evakuační moduly, které 

se v pravidelných intervalech vydávali na oběžnou dráhu a zpátky, ale dnes už 

byla obloha nadobro prázdná. Vytáhl z kapsy přeloženou fotografii, která už se 

téměř rozpadala a pohromadě držela jen silou vůle. Byly na ní zachyceni všichni 

tři u vánočního stromku a sálala z ní rodinná pohoda a bezstarostnost. Oči mu 

zvhly dojetím, což se stalo pokaždé, když fotku vytáhl. Toužil být znovu s nimi, 

opravdu moc, ale byl zbabělec a na sebevraždu tak neměl dostatek odvahy. Pud 

sebezáchovy u něj stále fungoval, a proto musel den za dnem přežívat a čekat, 

než přijde jeho konec a zároveň vysvobození z tohoto utrpení. Chvíli si 

fotografii prohlížel, když v tom na jeho ruku dopadla první sněhová vločka, 

oznamující příchod blížící se bouře. Byl teprve červenec, ale zima čím dál více 

a neúprosněji pohlcovala ostatní roční období, aby nakonec jako jediná vládla 

této planetě po celý rok. 

Nahodil si na záda batoh a vyrazil zpět do svého úkrytu. Jakmile se dírou v 

pletivu protáhl pryč ze skládky, spatřil dva vojáky procházející mezi hromadami 

odpadu. 

“Hej, co si tam dělal?” 
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Fox se dal beze slova do sprintu a schoval se za vrak auta stojící uprostřed 

ulice právě ve chvíli, kdy zazněl výstřel, který se o zlomek sekundy později 

zakousl do zničené karoserie. 

“Vandráku zasranej,” nadával jeden z vojáků, zatímco jeho kolega se ho 

snažil uklidnit, což se mu po chvilce povedlo. Oba pak pokračovali ve své 

pravidelné obchůzce, aniž by se snažili dál pronásledovat či zneškodnit 

narušitele. 

“Kurva, to bylo o fous,” pronesl potichu Fox a dal se do kašle. V hrtanu ho 

pálilo a jeho plíce doslova hořely bolestí. Odplivl na zem chrchel hlenu 

zabarvený krví a vzápětí přišel další nával kašlání. Sundal si ze zad batoh a 

posadil se zády k vraku, aby se o něj mohl opřít. Z batohu vytáhl čutoru a dopřál 

si dva malé doušky vody, čímž konečně kašel zahnal a přemýšlel, zda ho dříve 

zabije zhoršující se rakovina plic nebo vojáci během jeho výprav na skládky. 

Lehce zatřepal čutorou a odevzdaně si povzdechl. Zbývala mu necelá polovina 

lahve a ve svém úkrytu měl vodu ještě na jedno její naplnění. Pak mu voda 

dojde úplně. 

Vzal batoh a musel se dát opět do pohybu, aby se stihl ukrýt dříve, než dorazí 

bouře. Snažil se ignorovat pálení, které se mu rozlévalo celým hrudním košem a 

opatrně se plížil tím, co se dříve nazývalo ulicemi. Všechny sloupy veřejného 

osvětlení, které ještě stáli, byli již dávno nefunkční, a tak sloužili pouze jako 

reklamní poutače pro plakáty organizace s doslova patetickým názvem Naděje 

pro život, jemuž vévodil obtloustlý obličej jejího zakladatele George Sokratise 

přesprejovaný nápisem Jidáš.  

Fox si znechuceně odplivl na zem. Sokratis byl vizionář a podnikatel, který 

po letech znovuobnovil výpravy do vesmíru a stal se tak v dobách, kdy ještě 

svět fungoval podle nějakého řádu, nejbohatším člověkem na planetě. A poté se 

postavil do role mesiáše, který měl zajistit přežití lidské rasy na jiných 

planetách. Ovšem jako vše, co v životě udělal, bylo toto rozhodnutí jen dobře 

promyšleným business plánem, který měl v první řadě upevnit jeho vládnoucí 
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pozici v nově vybudovaném světě. Nejen, že se každé volné místo v 

evakuačních lodích dražilo a lidé byli ochotni za něj zaplatit cokoliv, ale poté 

museli ještě doslova zaprodat svou duši ďáblu, protože podepisovali smlouvu s  

Nadějí pro život, která dávala jejímu zakladateli de facto neomezenou moc nad 

jejich životy. Zajisté, spousty lidí protestovalo, ale co jim to bylo platné, ale co 

jim to bylo platné, když jména většiny příslušníků ozbrojených složek 

figurovala na výplatních páskách Sokratisových firem. Navíc ten kdo by 

smlouvu nepodepsal, by jednoduše nikam neletěl. 

Fox měl sice naspěch, ale stejně si nemohl odpustit alespoň drobnou osobní 

výhru a jeden z plakátů pomočil. Poté z několika dalších lamp strhnul letáky a 

nacpal si je do batohu. Papír se mohl vždycky hodit. Poklusem doběhl k torzu 

panelového domu, jehož boční stěnu zdobilo obrovské graffiti s výstižným 

nápisem No hope for the human race, a v jehož sklepení nedávno našel své 

útočiště. Ze samotné budovy toho moc nezbylo. Kromě samotných panelů a 

schodiště, vlastně vůbec nic. 

V žaludku mu hlasitě zakručelo. Dal by cokoliv za trochu jídla, ale bouře se 

rychle blížila a během ní venku zůstat nemůže. Vítr sílil, musel si pospíšit. 

Spěšně překonal posledních pár desítek metrů, které ho dělily od vstupu, když v 

tom se liduprázdnou ulicí rozlehl křik, spolu s přibližujícím se dupotem. Rychle 

se schoval do přítmí, které panovalo uvnitř chodby se schodištěm a se 

zatajeným dechem sledoval prostranství před budovou. 

Zpoza rohu vyběhl sotva desetiletý chlapec s dospělým mužem, který byl 

vzhledem k určité podobnosti v obličeji nejspíše jeho otcem. Za nimi se vyřítili 

dva muži ozbrojeni noži a nadšeně výskali a pokřikovali na lovenou kořist, která 

se jim s vyděšeným výrazem ve tváři snažila uniknout. Jednomu z 

pronásledovatelů se podařilo dostihnout chlapce a podkopnout mu nohy, což 

jeho otce přimělo se ohlédnout a zpomalit. Poslední co viděl, než mu několikrát 

čepel nože pronikla z boku do břišní dutiny, byl druhý z mužů, který v tu chvíli 
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podřezával krk jeho synovi. Poté upadl obličejem na zem a před očima se mu 

navždy zatmělo. 

Fox se krčil ve stínech a pozoroval krvavá jatka, která před domem probíhala. 

Věděl, že ani jednomu nemůže pomoct a tak se o to ani nepokoušel.  

 

 

 

“Do prdele,” zaklel Fox. “Teď nebo nikdy. Říká se, že blesk nikdy neudeří 

dvakrát do stejného místa.” 

 

Pozn.: muže i chlapce pobodají, nejdříve odvlečou otce a když se vrací pro 

chlapce, tak je oba zasáhne blesk, Fox zachrání alespoň chlapcovo tělo a ještě je 

okrade o čutory 

 

 

 


