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karlskoga,
ŠVÉDSKO, 2012.

zatraceně!
To bylo
snadný,
Ještě jednou,
to dáš!

dobře ty!
Ještě
jednou!

Jak se
jmenuješ?

Skvěle!
Jsi silnější,
než se
zdálo!

Hamíd.

Makáš tu
každý den,
co?

Jo, no.
Skoro
každý den.

Díkes.

To ne, jen mám
problémy se
spaním, to je
vše...

Chystáš se
na pláž?

“Ok. Tak zatím,
uvidíme se
příště, Hamíde.”

“Jsi vzhůru? První
školní den! Tvoje
rodina by na tebe
byla pyšná! Uvidíme se
před školou. Objímám,
Paula.”

To je pravda, Máma
by byla pyšná.
A sanam také.
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Před deseti lety.
Afghánistán, 2002

Hej, Hamíde!
Tady jsme.

Řekni všem svým
kámošům, že je
svezeme zadarmo
ze školy a taky
dostanou
sladkosti!

Dej mu
nějaké jídlo.

Haha!
Nesněz to
všechno!
Nech něco
holkám!

Říká se, že v Americe narazila
letadla do mrakodrapů a kvůli
tomu jsou tady ti zahraniční
vojáci.

Podívej,
mami!

Pojď sem, Hamíde!
Už ti dnes skončila
škola? Sedni si tady
dozadu s malou,
dokud neskončíme.

Ani jsem nevěděl, jestli
to byla pravda. Ale
podstatné bylo, že
Talibán byl pryč.
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dívčí škola se mohla
znovu otevřít. Moje
máma tam byla učitelkou
a získala tak zpátky
svou práci.

pro dnešek
je to vše,
děkuji a
uvidíme se
zítra.

Pět let byla doma
a nemohla nic. Během
Talibánského režimu ženy
nemohly opustit dům bez
doprovodu svého muže.

Děkujeme,
zítra na
viděnou!

Máma byla jedna z mála, která
v naší vesnici uměla číst.
Po škole za ní lidé chodili
pro pomoc, aby jim například
přečetla dopis. Dokonce i vlivní
muži přicházeli z hor
za mojí mámou.

“Život v Pákistánu
je težký, ale jsme
naživu. Khamil posílá
pozdravy. Možná se
jednoho dne zase
uvidíme, milovaný
bratře. Inšalláh.”

Chtěl byste
napsat
odpověď?

Nechci, abys
chodil za těmi
vojáky do
tanku, Hamíde.
Není to
bezpečné.

Co bude
k večeři,
mami?

hurá!

Hamíd
má dnes
narozeniny,
tak hádej!

To není
tank!
To je
HUMVEE!
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Já a Sanam jsme byli
na mámu hrdí. Vždycky
dokázala každému
zvednout náladu.

Konečně jsme měli zase
spoustu jídla -- Někdy
dokonce i maso. Na moje
narozeniny jsme vždy jedli
kábulí Palau.

To je Afghánský národní
pokrm. Rýže s jehněčím,
zelenina, rozinky a ořechy.

Tak to
já tedy
chci být
pilotem!

Ty si stále
stojíš za tím,
že budeš
letecký mechanik.
viď, Hamíde?
Ano, tati!
A také si koupím
cukrárnu, abych
mohl vyrábět
bonbony ve
stříbrném
obalu.

Holky se
nemohou
stát
pilotem,
Sanam.

Tak jako tak,
teď je čas jít
spát pro vás
oba. Ať nejste
zítra ve škole
unavení.
Nesmysl!
Jasně že
můžou!
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Tenkrát jsem nevěděl, že
začnu nenávidět všechno,
co létalo, s výjimkou
ptactva.

Marjam je hloupá.
Nepamatuješ si snad,
jak tě tenkrát
obalamutila, když
po tobě chtěla
tvůj výtečný
pomeranč výměnou
za její dva shnilé?
Neposlouchej ji!

Trochu se bojím,
Hamíde. Marjam
říkala, že když
se Talibán vrátí,
budeme se za ně
možná muset
provdat.
Ale co když jo?
Co když se
Talibán opravdu
vrátí?

táta tě
ochrání.

Já budu!
Vždycky!
Ale já chci,
abyS mě
chránil ty.

Tohle byly ty
šťastné dny.
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O pět let
později, 2007.

ano.

Salám
alejkum.

va alejkum
as-salám.
Co vás k nám
přivádí v tuto
hodinu?

Tak toho
musí
okamžitě
nechat!
To je
vaše žena,
ta, co učí
ve škole
pro dívky?

Proč?

Má žena
pracovala celý
svůj život.
Studovala na
univerzitě
v Kábulu.

Holky nepotřebují
chodit do školy!
A víte sám, že je to
hřích, ženy nesmějí
pracovat.

Dívky mají
stejně jako
chlapci právo
chodit do
školy!

Toto je
můj dům.
Neopovažujte
se sem už
vracet.

Zakryj si
obličej,
když jsi
v přítomnosti
cizího muže,
ženo!

Kdo to byl,
Hamíde?

Lejlo,
jdi
dovnitř.

To nechtěj
vědět.
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Zahraniční vojáci odešli ze
svých základen v blízkosti
naší vesnice. Talibán se teď
může kdykoliv vrátit.

Táta nás musel opustit. Jinak
by ho Talibán mohl přinutit
bojovat s nimi.
Odcházím hledat si
práci, Hamíde. Daleko,
velmi daleko odtud.
Dokud se nevrátím, ty
budeš hlavou rodiny,
Hamíde. Musíš být silný.
Ale já
jsem malý.
Nejmenší
z celé třídy!

Nemyslím
tento druh
síly, Hamíde.
Ale Tady!

9

2008.
máma pokračovala
s vyučováním, ale
měla čím dál méně
žákyň. Mnoho lidí
mělo strach posílat
své děti do školy. Až
jednoho dne…

Co to
děláte?
Nechte
toho!

Utíkejte
domů, holky,
a nevracejte
se zpátky!

Říkali jsme ti,
abys tu školu
zavřela!
Ty DĚVKO!

Mami!
Přestaňte!

Neeee!
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A vyřiď svému
synovi, aby se
nachystal. Brzy se
k nám přidá a bude
bojovat!

Z mé Chlapecké
školy se stala škola
Koránu. Má matka
musela opět začít
nosit burku.
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Jednoho dne táta zavolal
a řekl nám, že získal práci
daleko v horách. Stavěli
tam velkou přehradu. Platili
velmi dobré peníze.

Možná by zvládl vydělat
dostatek peněz na to,
abychom za ním do
Pákistánu přiletěli. To se
však nikdy nestalo.
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Na 95
procent.

Letadlová loď,
Perský záliv.

Mám to
na obrazovce,
pane. Podezřelý
ozbrojený
konvoj.
Talibán.

Jak moc
jsme si
jistí?

Zatraceně!
Co uděláme,
pane? Za
chvíli budou
projíždět
obydlenou
oblastí.

Ok…
Odstraňte
je.

Později jsem se
dozvěděl, že tato
letadla nemají okna
ani pilota. Říká se jim
DRONY a jsou z dálky
ovládány joystickem.

Zemřel můj táta
okamžitě, nebo
trpěl? Pouze Alláh
zná pravdu.

Ti zahraniční vojáci
přišli do naší vesnice
znovu, poprvé za více
jak rok.

Jménem ISAF,
je mi líto
vaší ztráty,
madam.

Nabízíme
samozřejmě
kompenzaci
za vašeho
zemřelého
manžela.

Má matka musela
podepsat papír.
Poté jí dali obálku
s 3 000 dolary.

Musíme odejít,
pane. Tato
oblast není
bezpečná.

Co se stalo
tátovi? Vrací
se domů? Já
mám žízeň.

a proč
nemůžeme
sedět u okna,
mami?

Budeme u
mého bratra
Záhira a jeho
rodiny.

Mami,
musíš nám
říct, kam
jedeme.

To nebyla celá
pravda. Pouze máma
a Sanam měly zůstat
v Kábulu.

Strýc Záhir se mi
chystal pomoci
začít nový život.
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Máma našila tajnou
kapsu na moje kalhoty
a ukryla tam 200
dolarů. Poté mi kolem
krku dala zlatý řetízek.

V Evropě je
vše jiné. Tam je
svoboda. Zvládneš
to! Ale pamatuj, že…
navždy zůstaneš…
mým synem. Můj
a tátův malý
chlapec.

Koupila jsem ho
před mnoha lety pro
Sanam ke svatbě. Ale
pokud by ti došly
peníze, prodej ho.
Rozumíš?

Ano.

Neboj se, mami.
Budu pracovat.
A posílat ti peníze.
A potom si pro
tebe přijedu.

Sanam
nic neví,
že?

Ne, odejdeš
zítra, než se
probudí. Zabalil
sis? Vezmi si
pouze jedno
oblečení!

Ano,
mami.

nic
nepotřebuješ.
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Maminka tu noc
usínala s pláčem.

Já byl vzhůru
celou noc. Její
hlavu jsem měl na
klíně a malou Sanam
jsem držel za ruku.

Byla mi hrozná zima,
úplně jsem se klepal
a to i přesto, že noc
byla teplá. Měl jsem
stažený žaludek.

Sbohem, má
malá sestřičko.
Řetízek ti vrátím,
Až se uvidíme
příště.
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2009. Islámábád,
Pákistán. Tržiště
Jmenuji se Záhir.
Jsem stýc tohoto
kluka. Přijeli jsme
z kábulu. Musí utéct.
A vy máte tU nejlepší
reputace ze všech
převaděčů.

Co vás přivádí
do Pákistánu?
A proč za mnou?

Pomohl jste
synovci mé
ženy. Rézovi. Je
teď v Německu,
díky vám.

Pamatuju
si ho. Jak
se jmenuje
chlapec?

Zvládnu!
nic o mně
nevíte!

hamíd.

Dáš si čaj,
Hamíde!

Ne,
děkuju.

Co je
s tím chlapcem?
Nepije čaj?
A zdá se mi
slabý, nezvládne
takovou cestu.

3000
dolarů.

To je ta
správná
kuráž!
Kolik máš
peněz?

Pche!
To stačí tak
maximálně
do Íránu.

Tak tedy
tam. ÍRÁn
je dobrý.
Mluví se
tam persky.

tO JE PRAVDA.
tAK TO PAK ASI
VÍTE, ŽE AFGhÁNCI
SE HODNĚ v íránu
NADŘOU.
hODNĚ!

tO VÍME. ALE ON
JE SILNÝ. pROŠEL
SI TOHO HODNĚ.
a JEHO OTEC - -
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TO UŽ STAČÍ.
CHLAPEC PŮJDE
DO ÍRÁNU. AŽ
VYDĚLÁ DOSTATEK
PENĚZ, BUDE MOCT
POKRAČOVAT.

TŘEBA
DO aNGLIE.
uŽ JSTE SI
VYBRAL SVÉHO
HAWALADARA?

ANO.

dOBRÁ.
JDEME ZA NÍM.

sPRÁVNÝ hAWALADAR JE
NESTRANNÝ KONTAKT
MEZI PŘEVADĚČEM
A UTEČENCEM.
tÍM PÁDEM NIKDO
NERISKUJE SVÉ PENÍZE.

vÍTE, JAK
TO FUNGUJE?
aŽ PŘIJEDE CHLAPEC
DO TEHERÁNU, ZAVOLÁ
MI. A ŘEKNE MI HESLO.
DŘÍV NE.

VYBRAL SIS
SVÉ HESLO?
nAPIŠ TO TADY
NA TEN LÍSTEK.

vE CHVÍLI,
KDY BUDU VĚDĚT,
ŽE PŘIJEL NA MÍSTO,
DÁM PENÍZE
PŘEVADĚČi.

dOBŘE.

nEJDŘÍVE JSME JELI
AUTEM A PAK PĚŠKY
PŘES HORY.

JAK TO DLOUHO
TRVALO? TÝDEN? DVA?
NEVZPOMENU SI.

JEN VÍM, ŽE TO BYLA
TA NEJJEDNODUŠŠÍ
ČÁST z celé cesty.
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Jednoho dne brzy
ráno jsme přijeli
do Teheránu.

Tady,
na telefonu
je tvůj
hawaladar.

ano, to
jsem já,
Hamíd.

tady na tom místě
můžeš najít práci.

Jdi si
tam sednout
s ostatníma klukama.
Až budeš mít peníze,
zavolej na tohle
číslo!
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já myslím,
že jsme
v teheránu.

heslo je
“Sanam”.

každé ráno jsme seděli
na tom kruhovém
objezdu a čekali.
Tu a tam zastavila malá
dodávka, ze které nám
někdo nabízel práci
na ten den.

ty! a ty!
nastupte,
budete sbírat
melouny!

V prvních týdnech jsem
nedostal nic. Asi bylo
poznat, že jsem nový.
Možná jsem vypadal
slabě. Ale pak jsem měl
štěstí.

Chystali se postavit velkou
nemocnici. Hodně z nás
dostalo práci. 55 dolarů
za týden. Asi tak třetina
toho, co dostávali íránci.

no tak,
pohni, ty
s tím placatým
nosem!
Rychleji!

Někdy se objevila íránská
policie a Museli jsme platit
“poplatky” za “povolení
k pobytu”. Ty, kteří odmítli
ZAPLATIT, zmlátili obuškem.

pracovali jsme
dvanáct hodin denně.
Jeden den volný.

Bydleli jsme
na staveništi pod celtou.
matrace položené
na studené zemi.
do Evropy.

Jasně, ale
evropa je
rozsáhlá. Do
které země?

už ses rozhodl
kam jít, Hamíde?

Všichni tady spolu
kamarádili. Hazáři,
Tádžikové, Paštúni. nĚKTEŘÍ
BYLI SUNNITŠTÍ MUSLIMOVÉ
A ostatní ŠÍITÉ. nA TOM
NEZÁLEŽELO.
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Já vlastně
nevím. Jaký
je rozdíl?

rozhodně
leší než ty!

No, tak třeba
německo je
nejlepší. Mají
tam automobilky, které
zaměstnávají
tisíce lidí.

Co se
dá dělat
v Řecku?

Já jedu do
anglie, chci
se stát profi
fotbalistou!

utéct co
nejrychleji,
to jde!
Haha!

Jasně, jakou
asi tY máš šanci
se stát profi
fotbalistou?

Nikdo
nechce
zůstávat
v řecku,
Hamíde.

ok.
Tak já
uvidím.

koupil jsem si levný
telefon a zkusil zavolat
mámě a sanam do kábulu.
ale číslo, které jsem
dostal od strýce, bylo
vypnuté. Dovolal jsem
se pouze do hlasové
schránky.

To je zase
hamíd, zavolej
zpátky, prosím.

počítal jsem do tisíce,
i pozpátku, abych usnul,
ale skoro nikdy to
nepomohlo. Myšlenky
na poslední večer v kábulu
se neustále vracely.
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Po deseti měsících v íránu se
mi konečně podařilo našetřit
dostatek peněz. Převaděč mi
sehnal lístek do města, které
bylo na hranici s tureckem.

tentokrát tam nebyl žádný
hawaladar. Musel jsem
věřit tomu převaděči.
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Salmás,
severozápadní írán.

stovky uprchlíků tam už byly.
převaděči nás upozorňovali,
že chodit můžeme pouze
v noci, jinak je velké riziko,
že nás chytí.

Přes den jsme mohli odpočívat.
od převaděčů jsme dostávali
chleba a čaj. tam jsem poznal
Farháda.

čau, kámo, jak
si zatím užíváš
dovolenou?

no jo, horolezení
je trošku dražší,
ale jinak je to můj
oblíbený sport.

cože?

A miluju
ten vzduch
v tomto
ročním
období.

jsi blázen?

Neboj, dělám
si jen srandu.
Máš nějaké
jídlo?

hmm...
nemám.
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tady,
vezmi si
snickers.

Jako moje
sestřenice.
Jednou na párty
otekla jako
prase! Nemohla
dýchat.

ale možná
jsi alergický
na ořechy?

Vezmi si, kdybys
přežil tohle
všechnno tady
v horách.

zvládnul je přejít,
aniž bys zakopnul
a spadnul do rokle,
neumrznul, nebo aby
ti střelili policajti
na tureckých
hranicích kulku
do zad.

A nakonec
by tě zabila
ta tyčinka.

hahaha!

zmlkněte
tam dole.
žádné
mluvení!
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Farhád byl jiný než kdokoli,
koho jsem předtím potkal.
něco z něj vyzařovalo.
zachránil mi tenkrát život?

pozoroval
jsem tě. děláš
moc dlouhé
kroky, když je
to prudké. dělej
menší.
jeden chlápek
včera spadnul.
Byl hodně
zraněný, tak ho
tam v horách
museli nechat.

tamten chlap
je nejhorší.
Viděls mu do
obličeje? říkám
mu bradavičák.

Další rada...
udělej si seznam
tří věcí, které chceš
udělat předtím, než
zemřeš. dát si dobré
jídlo, mít děti,
podívat se
na měsíc -Nevím...

Uvidíme se!
Inšalláh.

ok . . .
díky.

ale měj ten
seznam v hlavě.
To ti pomůže
zůstat naživu.

dodávka,
východní
turecko

Dostali jsme se do
turecka a tam čekali ve
stodole. Po 14 hodinách
přijela první dodávka.

první skupina,
pospěšte si!
vlezte mezi
krabice!

Chystal jsem se
nastoupit, ale někdo
mě stáhl zpátky.
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počkej!

proč mám
počkat?

co s ní?
vždy si vybírej
klimatizovanou,
pokud můžeš, kámo.
věř mi!

prohlídni si
tu dodávku
nejdřív.

já jsem
hamíd,
kdyžtak.
A kdo jsi
ty?

Farhád.

jak to, že
toho víš
tolik o tom
všem?

je to už můj
druhý pokus
o útěk.

druhý?
Jak to?

haha!
jsem dobrodruh.
Miluju život
na cestě. Víš prohlédnout si
co nejvíc svět.

Dělám si srandu.
Minule jsem dojel
až do holandska. ale
poslali mě zpátky
do řecka. To mě pak
poslalo zpátky
do afghánistánu.

proč jsi
nemohl zůstat
v holandsku?
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Jsem
“dublin”.

ty vážne nic nevíš?
řeknu ti to později.
- uděláš nejlíp, když
budeš se mnou. Ale
převaděči nesmí zjistit,
že jsme kámoši,
rozdělili by nás.

proč?

nechtějí, abychom
spolupracovali,
pak bychom
mohli začít klást
požadavky. Nechtějí
problémy.

istanbul,
turecko.

vzali nás do skladu
nedaleko jednoho
velkého Tureckého města.
první dodávka už byla
na místě. Věděl jsem hned,
že něco bylo špatně.
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co je s nima?
je jim špatně?

Nedívej se
tam, jestli
nechceš mít
noční můry,
hamíde.

bylo jich
v dodávce moc
namačkaných.
udusili se.

později jsme zaslechli,
že pět lidí zemřelo, z toho
2 malé děti. “vždy si počkej
na klimatizovanou dodávku.”
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tři týdny jsme seděli
ve sklepě v Istanbulu a čekali.
Jednou denně někdo přišel
a vyprázdNil kyblík, který
jsme používali místo záchoda.
Tím jsme se zbavili alespoň
na chvíli toho zápachu.

jednu věc si
pamatuj. Nenechej
je vzít ti tvé
otisky prstů.
Alespoň ne do
doby, než se
dostaneš na místo,
kde chceš zůstat.

například když ti je
vezmou v itálii nebo
v řecku, pošlou
tě tam vždy zpátky,
i kdybys požádal
o azyl v jiné
evropské zemi.

ale proč?

jak to mám
vědět asi?
říká se tomu
dublinské
nařízení.

jsem “dublin”,
protože Minule
v ŘECKU vzali mé
otisky prstů.

takže jak to
uděláš, abys
mohl zůstat
v Holandsku?

jako?

existují
nějaké
triky.

uvidíš. Jsi
na řadě,
hraj!
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KucukkOy,
západní turecko

převaděči nás vzali do
Izmíru a poté k přístavnímu
městu. na jméno si
nevzpomenU.
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PŘIJELI JSME NA PLÁŽ
UPROSTŘED NOCI.

hejbněte
sebou!

CO JE TOHLE?
sLÍBILI JSTE
NÁM MOTOROVÝ
ČLUN!

ŽÁDNÝ
NEBUDE!

ZAPLATILI
JSME ZA
NĚJ!

MLČTE
A POSLOUCHEJTE!
ŘECKO ZVÝŠILO
ostrahu. mOTOR
BY mOHLI SLYŠET
UŽ NA MÍLE
DALEKO!

CHCETE JET
DO EVROPY,
NE?

PÁDLOVALI JSME
MNOHO HODIN. KDYŽ
JSME SPATŘILI BŘEH,
BYLI JSME VYČERPANÍ.
NEMOHL JSEM PŘESTAT
ZÍRAT NA MOŘE.

NO TAK,
hamíde! PÁDLUJ!
NEVIDĚL JSI
SNAD NIKDY
OCEÁN?
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nE, VLASTNĚ
NEVIDĚL.
PODÍVEJ
SE TÁMHLE!

NEJSPÍŠ NÁS
PROZRADILO TO ÚPLNÉ
BEZVĚTŘÍ A KLIDNÁ
HLADINA.

RUCE
VZHŮRU!

ZATRACENĚ!
VEZMĚTE JE
NA PALUBU!

ON MÁ NŮŽ!

PŘESTAŇTE!
CO DĚLÁTE?

PROČ JSI
PROPÍCHNUL
TEN ČLUN?

TICHO, Hamíde!
JE TO K NIČEMU!
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TO Z NÁS UDĚLALO
ZTROSKOTANCE.
pODLE MEZINÁRODNÍHO
PRÁVA NÁS MUSELI
ZACHRÁNIT.

lesbos,
ŘECKO.

OSTROV SE JMENOVAL
lesbos a HLAVNÍ MĚSTO
mytilini. VZALI NÁS DO
OBROVSKÉHO UPRCHLICKÉHO
TÁBORA. POZDĚJI ODPOLEDNE
NÁS ZAVOLALI NA REGISTRACI.

MŮŽEME
JÍT SPOLU?
ON NEMLUVÍ
ANGLICKY!

DALŠÍ
PROSÍM!

ANO.

TO BYLA LEŽ, ALE
ROZHODL JSEM SE
VĚŘIT FarhádOVI.

KOLIK JE
MU LET?
ach jo!
TO ŘÍKÁTE
VŠICHNI.
ŠESTNÁCT!
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SNÍTE
O eVROPĚ,
ALE NEVÍTE, CO
TU NA VÁS ČEKÁ.

TADY AŤ
OBTISKNE
SVÉ PRSTY.

NEVÍTE SNAD,
ŽE EVROPA SE
STALA DÍROU
SVĚTA? pENÍZE UŽ
nEMÁME A AKCIOVÝ
TRH JE NA DNĚ.
rASISTI
V PARLAMENTU...

TAK UŽ
MŮŽEME
JÍT?

Psst! MĚ UŽ
STEJNĚ MAJÍ,
TO JE FUK!

vzali
nás na
ubytovnu.

noví hosté...
vítejte v hotelu
pagani. Já jsem
tu generálním
ředitelem!

chcete spát
na královské palandě?
Pět euro za noc.
Na matraci -- dvě eura.
na podlaze? -- zcela
zdarma!

haha!

nechali nás jít po pěti
týdnech. Dali nám osobní
identifikační DOKLADY, které
nám umožnilY zůstat v řecku
30 dnů. vydali jsme se tedy
do atHén.

tak jsme
tady, kámo.
Kolik máš
peněz?

DOBRÁ,
MŮŽETE.
hODNĚ
ŠTĚSTÍ,
Kluci!

nebo
Vyměnit
peníze?
přijďte za
mnou!

v ÍRÁNU, JEDEN
CHLÁPEK PRODÁVAL
CIGARETY
“KUSOVKY” LIDEM,
KTEŘÍ SI NEMOHLI
DOVOLIT CELÝ
BALÍČEK. hODNĚ NA
TOM VYDĚLAL.

35
dolarů.

Já mám 18 euro.
potřebujeme
najít práci, ať
vyděláme další
peníze.
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PODÍVEJTE
NA NĚJ, PAN
PODNIKATEL!

atHÉNY,
ŘECKO.

BYLI JSME NA TOM LÉPE
NEŽ OSTATNÍ. kOUPILI JSME
BALÍČEK CIGARET ZA 4 EURA.
JEDNOTLIVÉ CIGARETY
JSME PRODÁVALI ZA 40
NEBO 50 CENTŮ. TÍMTO JSME
ZDVOJNÁSOBILI náš ZISK
Z KAŽDÉ KRABIČKY.

PRONAJALI JSME SI BYT
S DALŠÍMI DVANÁCTI LIDMI.
JMENOVALO SE to tam
omonia. BYLI TAM UPRCHLÍCI
Z CELÉHO SVĚTA A KAŽDÝ MĚL
NAMÍŘENO někam JINAM.

cigaretY . . .
jSI HUBENÝ
A ROZTOMILÝ.
MŮŽEŠ VYDĚLAT
I MNOHEM VÍC.

jAK?

haha!
ZAČNI PRACOVAT
V TĚCH
NALEŠTĚNÝCH
AUTECH.

DROGY, ZBRANĚ,
CESTOVNÍ PASY. LIDi.
COKOLIV SE DALO
KOUPIT na omonii.
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JEDNOU JSME SE ROZHODLI
JET NA VÝLET. STÁLE NÁM
ZBÝVALO NĚKOLIK DNŮ
Z TĚCH 30, KDY JSME
SE MOHLI POHYBOVAT,
KDEKOLIV JSME CHTĚLI.

ROZHODL
JSEM SE PRO
švédsko.

Ne!
protože se říká,
že je to nejlepší
země, pokud chceš
studovat.

proč? protože
dělají krásné
hodinky?

to je dobrý,
Hamíde! budeš
jednou učit
jako tvoje
máma.
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pojeď se mnou
do švédska!
Spolu to dáme!

promiň,
ale já
musím do
holandska.

vysvětlím
ti to někdy
jindy, kámo.

proč?

takhle to bylo s Farhádem
vždycky. já mu říkAL ÚPLNĚ
VŠE. aLE ON O SOBĚ MLUVIT
NECHTĚL. JEDINé, CO JSEM O NĚM
VĚDĚL, BYLO TO, ŽE JEHO RODIČE
NEŽIJÍ A ON VYRŮSTAL
V ULICÍCH kandahárU.
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A KDO UMÍ?
KOUKEJ VLÉZT
DO TÉ VODY,
TY ŠPINAVÝ
aFGhÁNČE!

NEUMÍM
PLAVAT!

pamatuješ na
ten seznam
“tří věcí, než
zemřeš”?

můžu ti říct
jednu z těch
věcí, co na
seznamu je.

haha!
to není
potřeba!

hele jdu!
potřebuju
koupit pár věcí.
uvidíme se
na bytě.

no?

ten trik . . .
Farháde?
co je?

zůstal jsem tam až do
večera a pozoroval,
jak slunce mizí za
oceánem. když jsem
přišel domů...

ty otisky prstů.
pálil je, dokud
nebyly úplně pryč.

37

další den jsme jeli
autobusem do přístavního
města patras. poflakovali
jsme se kolem plotu těch
doků několik týdnů.

snažili jsme se
pochytit, co jen
šlo.
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zapamatovat si,
kde náklaďáky
jednotlivých zemí
parkovaly předtím, než
se nalodily na trajekt.

jak hlídka
objíždí areál.

dívej na ty
somálce!

39

to jsou ti samí
jako včera.
začínají být
zoufalí.

ne každý si mohl
dovolit čekat tak
dlouho jako my.
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spali jsme v tunelu u kolejí. jedli
jsme to samé každý den. makaróny
a červené fazole ohřívané na ohni.

říkal jsem tomu
“patras pilaf”.

je to čím
dál horší.
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to je mi
teď jedno.

myslím, že
máš teplotu.
Celý se
chvěješ.

já vím. koupil
jsi tu pevnou
lepící pásku?

ano, vše je
připraveno.
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dobrá,
vyrazíme do
hodiny.

super!
Teď přelez!

hoď ten
bágl!

přidělej
ty prkna!
bacha na
nápravu.

Psst!
páchneme
kámo, ti psi
nás najdou
hned.

ale měli jsme
štěstí. na trajekt
jsme se dostali bez
problému. cesta
trvala 19 hodin.
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bari, jihovýchod
itálie.

věděli jsme, že nemůžeme
vyskočit dřív, než projedeme
bránou italského přístavu.
máš ještě
nějakou
vodu,
Farháde?

ne! a necítim
už vůbec
nohy.

ale semafory nikde.
náklaďák jel několik
hodin. ten rámus byl
ohlušující. trefovalY
nás kameny odrážející
se od silnice!

vyskočíme
na prvních
světlech!

teď!
zastavili
jsme!
honem,
utíkáme!

nemůžu!

Farháde!
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lidé zírali. někdo zavolal
sanitku. přijela i policie
a odvezli nás do nemocnice.
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neopustím tě,
Farháde.

musíš odejít,
hamíde.

to je rozkaz! jedeš
do švédska, kámo.
studovat! Moje
číslo máš. přijedu
za tebou, až budeš
bohatej, ženatej
a mít velkej dům.

já počkám.
pojedeme
spolu.

ne!
poslouchej!
vezmou ti otisky
prstů ve chvíli,
kdy se dostaneme
na policejní
stanici, a pak
budeš zapastěnej
jako já.

rozptýlím je
a ty utečeš,
ok!
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nepamatuju si, jak to
tehdy celé probíhalo.

Pamatuju si, že
jsem našel vlakové
nádraží a nastoupil
do vlaku. lístek jsem
neměl.
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schovával jsem se
na záchodech.

několik dní jsem
byl v Berlíně. spal
jsem v kostele,
kde mi dali i najíst.
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stockholm, švédsko.
hlavní nádraží.

tak jsem se sem
dostal. ale co dál?
seděl jsem
na lavičce...
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je čtvrt
na dvě.
zavíráme.
vypadni!
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je hodně
pozdě,
kamaráde.
nepotřebuješ
tágo?

taxi,
ne.

afghánistán.

odkud jsi?

ten taxikář byl z íránu. mohli
jsme mluvit persky. věřil jsem
mu. měl velké přátelské oči.
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vzal mě k sobě
domů.

mohl jsem se vysprchovat. jeho
žena servírovala jídlo. kuře
s rýží. měli hodně otázek, ale
nemohl jsem odpovědět ani na
jednu. jediné, na co jsem myslel,
bylo to, že Farhád tady měl být
místo mě. nebylo to fér.

než jsem šel spát,
ten muž mi chtěl
něco ukázat.

tady.
dcera a syn.
aria a golnaz.
ale všechny děti
jsou mé děti,
rozumíš?

zítra tě
odvezu
na migrační
oddělení.
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byl jsem zaregistrován
jako žadatel o azyl
a přijali mě do pobytového
střediska. Tam jsem se
setkal s dalšími - somálci,
alžířany a eritrejci.

museli jsme
absolvovat
úvodní kurz
švédštiny.

po večerech jsme
hrávali karty za
drobáky. sice se to
nesmělo, ale stejně
jsme hráli.

připomínalo mi to tu
obálku, kterou máma
drŽela tenkrát v ruce.
před miliony let.

tohle je Šádí
z kurdIstánu.
Bude tady s náma
nějAKou dobu.

někdy jsem
si myslel, že
vidím sanam, ale
samozřejmě to nikdy
nebyla ona.
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stále jsem volal strýci
záhirovi do kábulu. ale
už ani hlasová schránka
nefungovala. číslo
neexistovalo.

snad si mě
ještě pamatuješ,
kámo!!

jasně že jo!
jak je ve
švédsku? už máš
pěkný hodinky?
a jaká je tam
čokoláda?

ale prvních pár měsíců jsem
mluvil s Farhádem. byl zase
v Athénách. italům se podařilo
přeci jen jeho otisky získat.
poslali ho do řecka a musel
se schovávat.
máš na mysli
švýcarsko,
Farháde! já jsem
ve švédsku!

je tu osm stupňů!
A stále prší!

haha!
vyřiď jim,
že je
pozdravuju!

já to vím! jen
jsem se chěl
ujistit, jestli ty
už konečně víš,
kde jsi.

nO to je smůla!
tady v athénách je
teplo, jako vždy.
jsem dole na pláži
a pozoruju naše
holky. Stýská se
jim po tobě,
Hamíde!

jasný!
Dávej na
sebe pozor!

bylo skvělý slyšet, že
Farhád je stále stejný.
ale pak jeho číslo
přestalo fungovat také.

dny byly tmavší
a tmavší. připadal jsem
si děsně prázdný. děly
se špatné věci. . .
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karlskoga,
švédsko, 2012.

ale to je jiný příběh.
příběh, který mohl
skončit, kdybych
nepotkal Paulu, sociální
pracovnici.
dnes jsem ve
švédsku přesně dva
roky a čtyři dny.

ahoj,
hamíde!

jsi nervózní?

trochu.

ahoj,
paulo!

bude to skvělý,
slibuju. neříkala
jsem ti snad, že
jsi silný?

jojo.

mluvila jsem
s červeným
křížem dnes ráno.
Zpráva o tvém
nalezení je už
v Kábulu.

děkuju.
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hamíd, VÝBORNĚ!
vítej ve
třídě! sedni
si PROZATÍM
dozadu.

děkuji.

takže . . .
Řekneš nám
něco málo
o sobě?

co chcete
vědět?

no, třeba,
jaké jsou
tvoje
záliby?

rád chodím do
školy a hraju
fotbal...
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škola a fotbal!
perfektní.
tak to se ti tahle
třída bude líbít.
a teď něco
o tvé rodině?

měl jsem
mámu a malou
sestru...

máš malou sestru.
to je hezké. hádám,
že se více dozvíme
časem. Teď otevřete
učebnici na straně
dvanáct.
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to je pravda. Já
Mám malou sestru.
A jednou se zase
SEtkáme, sanam.

konec
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Kampaň Hello Czech Republic
Kampaň Hello Czech Republic je cílena zejména na pedagogické pracovníky základních a středních škol,
kteří s využitím metodiky, komiksu a filmu mohou ve svých třídách pracovat s tématy uprchlictví, migrace,
integrace, identity, stereotypů či bezpečného prostředí školy. Metodika je však určena i těm, kteří se o výše
uvedená témata zajímají. Cílem kampaně je prostřednictvím příběhů dětí uprchlíků a na ně navázaných
aktivit otevřít mezi žáky diskuzi o odlišnostech, uprchlictví a předsudcích. V rámci kampaně byla ustanovena pracovní skupina, která realizovala pilotní projekty zahrnující vybrané aktivity ve školách. Na základě
jejích výsledků byla pro české prostředí upravena metodika pro učitele vycházející ze švédského originálu
zpracovaného organizací Friends za podpory UNHCR. Kampaň Hello Czech Republic realizuje META, o.p.s.
– Společnost pro příležitosti mladých migrantů za odborné a finanční podpory UNHCR v České republice.

META o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů
META je nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělání a v pracovní integraci. Současně zajišťuje podporu učitelům a školám, potýkajícím se se specifickými problémy dětí s odlišným mateřským jazykem. Zároveň se prostřednictvím široké škály aktivit pro veřejnost snažíme napomáhat rozvoji
otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností.
META pomáhá v přístupu ke vzdělání či práci lidem, jimž stojí v cestě překážky jako
neznalost jazyka či prostředí, administrativní nároky, nedostatečné vzdělání apod. META
organizuje jazykové kurzy různých formátů, zaměření a úrovní, díky dobrovolníkům pomáhá cizincům s doučováním a přípravou na různé zkoušky, pořádá semináře pro stávající či budoucí pedagogické pracovníky, poskytuje školám dlouhodobou podporu při
zavádění učebních postupů a spravuje metodický portál www.inkluzivniskola.cz. V neposlední řadě se dlouhodobě angažujeme ve vzdělávání asistentů pedagogů a komunitních tlumočníků i propagaci jejich služeb.

UHNCR
Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) je od
roku 1950 jednou z agentur Organizace spojených národů. Organizace je zmocněna
k vedení a koordinaci mezinárodních činností na ochranu uprchlíků a řešení souvisejících problémů po celém světě. Jejím hlavním účelem je především zabezpečení
základních práv uprchlíků. Usiluje o to, aby každý mohl uplatnit právo požádat o mezinárodní ochranu a najít bezpečné útočiště v jiném státě s možností dobrovolného
návratu do země svého původu, integrace nebo přesídlení do třetí bezpečné země.
Součástí jejího mandátu je i pomoc osobám bez státní příslušnosti.

