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Se všemi Se loučím. S lidmi z organizace lékaři bez hranic.

S mámou, která Se právě přeStěhovala do blonville. S babičkou, S fenkou bienchen.

v pařížSkém bytě, který máma nedávno opuStila, fotím 
oSiřelou hi-fi věž.

Je konec července 1986. odlétám.

tak, au revoir, pariS! 
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noční mezipřiStání v pákiStánSkém karáčí kolem deSáté večer. Jedu do hotelu nedaleko 
letiště. cena pokoJe Je 
zahrnutá v letence.

špatná noc, příliš krátká. 
dvakrát JSem Se vyfotil 
v zrcadle. JSou to moJe 
první fotky z ceSty.

nazítří přiStávám v pešávaru. Je hrozné vedro. má mě vyzvednout někdo z mSf.

nebudeme Se obJímat ani  
líbat, Je to tu zakázaný.

ošetřovatelka Sylvie. prý Jí afghánci 
říkaJí „bačča“ - chlapeček.

nakládám Své věci do rikšy. Směr – univerSity town.
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Jedeme širokými ulicemi mezi koloniálními domy S parky 
a zahradami. Je to kráSná rezidenční čtvrť, kde StoJí 
i univerzita.

zdědil JSem matraci 
v rohu pokoJe.

den Se nachýlil. všichni 
Se vraceJí oSprchovat 
Se a dát Si něco k pití. 
Shledávám Se Se známými. 

Juliette, vedoucí naší miSe.

přiJíždíme do Sídla mSf. hlídá ho ozbroJená Stráž.

John, chirurg. robert, doktor.

régiS, zdravotník-aneSteziolog. předStavili mi mahmada, afghánce, který náS bude 
doprovázet Jako průvodce a tlumočník.

tak vy JSte ten 
fotograf?
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všichni JSou zaroStlí. ve francii JSem Se před odJezdem 
přeStal holit, takže mám malé Strniště, ale pořád nic moc.

ano, to 
JSem Já.

příběh prožil, nafotil 
a vyprávěl
didier lefÈvre

napsal a nakreslil
emmanuel guibert

graficky upravil 
a koloroval
frédéric lemercier

cvak.

pešávar Je pěkný. opravdový orient, všude Shon a kravál, 
Smog, neutuchaJící provoz; brrrmmm, brrrmmm.
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všechno Je tu umocněné, 
Silné, pachy JSou Silné, 
zvuky JSou Silné. i lidé 
Se SrocuJí ve velkém. 
přeS poledne panuJe 
úmorné vedro. v západním 
oblečení Se to nedá 
vydržet. člověk Se doSlova 
peče.

robert S régiSem mě bez 
velkých cavyků vedou ke 
kreJčímu.

bere mi míru. do zítřka 
mi ušiJe celou garderóbu: 
kalhoty, dlouhou košili, 
veStu, čepici, šátek, boty 
a známou afghánSkou 
pokrývku zvanou patú. 
Slipy Se tu nenoSí.

abych Se měl do čeho převlékat, kreJčí 
ušiJe všechno ve třech exemplářích. 
StoJí to třikrát nic a znamená to 
troJí výhodu: zaprvé, ve volném 
ošacení Se budu cítit příJemně.

zadruhé, díky dlouhému oděvu, který 
člověka dokonale zahalí, učiním 
zadoSt iSlámSkému poJetí SlušnoSti.

zatřetí, Splynu S davem.
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v Sídle mSf teď většinu čaSu věnuJeme plnění a balení 
krabic. do blonville 

v normandii.
paráda.
tam Je 
aSpoň 
frišno.

každá krabice Se muSí dokonale zaplnit. nic v ní neSmí chraStit. během expedice Se přihodí leccoS; obSah lahviček S léky 
by Se i při lehčím pohybu mohl proměnit v prášek.

všechno muSí být pečlivě obaleno nepromokavou fólií, aby přeStálo i pád do řeky (k němuž občaS Skutečně doJde)

a Ještě navíc zabaleno do plátna, utaženo a Sešněrováno motouzy…

máma Se před týdnem 
přeStěhovala.

a kam?
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nakonec Se každá krabice popíše a uloží do Skladu.

zabere nám to celé dny. afghánci nám pomáhaJí. občaS Si dáme pauzu.

čeká mě křeSt nováčků. od hlavy až k patě mě omotali vodotěSnou fólií a nemiloSrdně zdokumentovali mým vlaStním foťákem.


