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Jenovéfa

Otec se vrátil domů za dvě hodiny. Překvapivě 
dorazil dříve než matka, to se nestávalo často. 
Neusmíval se jako obvykle. Jena seděla v  ku
chyni a čekala na něj. Vybrala si místo proti dve
řím u kuchyňského stolu, kde obvykle nesedával 
nikdo z  jejich nepočetné rodiny. Naše prázdné 
místo, říkávala mamka se smutným úsměvem, 
nikdy však nehodlala Jeně ta tři slova vysvětlit.

„Ahoj, uvažovala jsi nad tím, jestli nám 
všechno řekneš?“ otázal se bez pozdravu. Hlas 
mu zněl nezvykle slabě, jako kdyby se snažil 
ovládat, aby nezačal křičet.

„Uvažoval jsi nad tím, jestli mi řekneš o svých 
podivných kamarádech?“ odsekla nekompro
misně.

Táta se zarazil. Sundal si halenu od monté
rek, nosil ji za jakéhokoliv počasí, a přehodil ji 
přes opěradlo židle. „Drzá být nemusíš, když…“

Z  klína vzala obálku a hodila ji na ubrus. 
Obálka byla otevřená, vyjely z  ní fotografie, 
docela dost fotografií. Čtyřicet sedm fotografií 
s  lesklou úpravou. Některé černobílé, většina 
barevná.

„Co to má být za kravinu,“ podotkl pořád ještě 
naštvaně, ale vzal jednu fotografii do ruky. Po
díval se na snímek, na Jenu, znovu na snímek. 
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Zbledl.
Strašlivě zbledl.
Otočil fotku, těžko říci, co hledal na druhé, 

prázdné straně. Nenašel samozřejmě nic, vždyť 
tam také nic viditelného nebylo.

Ztěžka dopadl na židli.
Natáhl se pro ostatní fotografie a začal je ho

rečnatě rozkládat po stole. Jednu vedle druhé. 
Tři nebo čtyři upadly na podlahu, Jena okamži
tě vyskočila a podala mu je. Ani nevěděl, že je 
tam s ním, zapomněl na celý okolní svět. Sou
středil se pouze na lesklé snímky.

Předpoklady, s  nimiž vstupovali do případ
né hádky, šly do kopru. Zmizely z obou stran. 
Otec na Jenino drzé chování zjevně zapomněl. 
A ji vyděsila jeho reakce na podivné fotografie.

Jeho překvapení.
Jeho těžko falšovatelný děs, který se mu zračil 

v očích, ve výrazu tváře, nahrbení zad, ve všem.
Po nekonečné době zvedl hlavu a zadíval se 

Jeně do očí: „Kdes to vzala? Kdes to našla? Kdo 
ti to, kurva, dal?“

*  *  *

Střih.
Místo zůstává stejné, jejich mizerný domek 

v  Loužné, ale čas se změnil, je o dvě hodiny 
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méně, slunce je vysoko na obloze a Jena před 
chvílí stála před knihovničkou v pokoji.

Na cestičce vedoucí předzahrádkou čekali dva. 
Starý muž, z  Jenina pubertálního pohledu 

rozhodně stařec, a mladší, tak třicetiletá, ne
pohledná, ale dobře oblečená žena. Žena drže
la obálku, jejíž obsah za pár minut šokuje Jenu 
a za pár hodin jejího otce a později i matku. Za
tím ji žena pouze držela v levé ruce a nic nena
svědčovalo, že by ji chtěla pustit, nebo dokonce 
dobrovolně předat Jenovéfě.

„Hledali jsme vás dlouho,“ usmál se hořce 
stařec. „Máme něco pro tvoji mámu, pro tvého 
tátu, a vlastně i pro tebe, slečno.“ Mluvil s oči
ma zabodnutýma do země, jako kdyby se styděl. 
„No, hlavně pro tebe.“ Nechtěl se Jeně podívat 
do očí. Kontrast mezi jeho slovy a chováním ji 
štval, měla ze starce vrcholně nepříjemný pocit.

Jenovéfa se ho rychle pokusila proskeno
vat, ale narazila na neproniknutelnou hradbu. 
U nikoho jiného než u otce se jí to nikdy nesta
lo. Vždycky nalezla náznak aury, odlesk nálady 
nebo myšlenek, tady nic. Pouze šedá nepronik
nutelná skála.

Jeho společnice Jenovéfě neochotně, na 
starcův důrazný pokyn, předala obálku a oba 
nezvaní návštěvníci odešli k automobilu zapar
kovanému opodál. Jena se po celou dobu ne
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pohnula, pouze převzala obálku, sledovala je. 
Ženská měla v sobě cosi skrytého, něco, co by 
se mělo objevit, co by se mělo dostat na povrch. 
Šedá skála mysli kulhajícího starce ji překva
povala přesnou texturou. Kdyby v duchu natáh
la ruku a položila ji na skálu, nepochybovala, že 
by dostala přesný smyslový vjem kamene.

Tímhle nedisponuje ani otec.
Třicetiletá nehezká žena se na ni nejistě 

usmála a vlezla do automobilu, do Škody Fa
vorit s pražskou poznávací značkou. Jenovéfa 
pomalu zacouvala do domu, nespouštěla z auto
mobilu ani jeho posádky na vteřinu oči. Zavře
la za sebou rychle dveře a opřela se o ně zády.

*  *  *

Střih do přítomnosti, místo zůstává stejné.
„Musíme, musíme…,“ táta přebíhal po ku

chyni, každou chvíli se očima zabořil do foto
grafií vyložených na stole. Na všech byl buď on, 
nebo matka nebo on i matka. Na posledních, 
barevných, se smáli, objímali. „Musíme něco 
udělat, a to hned!“ Vrátil se ke snímkům, pře
hrabával se v nich, na minutu se ztratil v jejich 
plochém světě.

Jenovéfa samozřejmě také nedokázala odo
lat. Srovnávala lesklé obdélníky, aby je otec 
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vzápětí zase přehrabal. Určitě sám netuší, co 
na nich hledá.

Je tam táta, máma, většinou já, vyděšeně, 
fascinovaně uvažovala Jenovéfa. Kdo je fotil? 
Proč mi je sem ti dva zrovna dnes přinesli? Co 
to má znamenat?

Těžko tušili, že je někdo fotí, žádný snímek 
nevypadal jako naaranžovaný. Převážná vět
šina fotografií byla kvalitních, na dobrém pa
píře, pouze několik obrázků rozmazaných nebo 
zrnitých, pravděpodobně focených v mizerných 
světelných podmínkách nebo na dálku a pak 
zvětšovaných.

„Co to má znamenat?“
Otec doběhl k oranžovému bakelitovému zá

zraku pevné linky na dřevěné poličce v rohu. 
Vytočil zpaměti číslo. Jenovéfa se mu dívala 
na třesoucí se prst. Volal do Krumlova do ne
mocnice. Mámě, komu jinému. Krátce s někým 
mluvil. Máma to nebyla. Zavěsil. Vyděšeně se 
podíval na Jenu: „Skončila jí směna, je pryč. 
A  prý ji tam kdosi hledal, dva lidi, ženská 
a starší chlap. Asi před…,“ podíval se na hodi
ny, „asi před deseti minutami.“

„Spojíme se s ní… Jinak,“ špitla.
„Ne!“ zařval.
Nedbala na něj. Načrtla ukazovákem levé 

ruky ve vzduchu několik gest. Otec sice nej
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dříve vypadal, že dostane hysterický záchvat 
a začne na ni křičet, aby přestala, ale nako
nec svěsil ramena. Ať se třeba zblázní, musí se 
s mámou spojit za každou cenu.

*  *  *

Máma byla vyděšená k smrti. Vpadla do kuchy
ně jako uragán, bledá. „Jela jsem stopem, ne
mohla jsem vydržet na zastávce.“ Překvapení, 
že ji někdo stopem vzal. Aut tady opravdu mno
ho nejezdilo. Temelínská oblast se proměnila 
v šedou zónu, v tu nejšedší zónu ze všech. Stín, 
sakra, zasranej Stín blbej.

„Musíme pryč,“ zahuhlal otec jejím smě
rem větičku, kterou za poslední hodinu řekl 
tisíckrát.

Matka přistoupila ke stolu a prohlédla si foto
grafie. „Kdo?“ zněla její brutálně stručná otázka.

„Estébáci! Kdo jinej!?“ vykřikl otec zoufa
le a rozhlížel se, jako kdyby měli agenti komu
nistické Státní bezpečnosti vylézt ze šuplíků, 
vlétnout sem otevřenou ventilací, protlačit 
se do kuchyně odpadem ve dřezu. „Hledali tě 
i v nemocnici!“

„Estébé už neexistuje,“ opáčila matka pře
kvapivě odvážně, myš byla na chvíli pryč. 
„Od roku devadesát žádná estébé neexistuje.“
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„Ale estébáci pořád jsou! Copak je někdo vy
vraždil? Poslal do vězení? Nic takovýho! Pořád 
po nás jdou!“

„Co chtěli?“ obrátila se na Jenu.
„Nic, jen mi dali obálku s  fotkama a odešli, 

nic jinýho neříkali.“
„Vidíš!“ vykřikl otec zoufale.
„Co bych měla vidět?!“ Matka se chtěla há

dat. Co se v ní změnilo? Kde v sobě nalezla sílu 
postavit se otci? „Co bych měla vidět?!“ Jemně 
se dotýkala ukazovákem a prostředníkem pra
vé ruky prostředku čela, bolela ji hlava, bezpo
chyby následek Jenovéfina spojení s ní. 

Otec na matku zůstal civět. „Oni jsou tady! 
Našli nás! Tolik let jsme před nimi utíkali, 
schovávali se a teď… jdou po nás, hlavně po Je
novéfě, talentované děti, to je přesně, co…“

„Mohli si ji přece vzít rovnou s sebou,“ odsek
la matka.

„Cože?“ otec i Jena na ni zůstali koukat.
„Byla přece sama doma, překvapená, nic ne

věděla, mohli si ji vzít s sebou a my bysme se 
vrátili do prázdnýho domu. Pokud jdou po ní, 
proč si ji nevzali?“ Její neotřesitelná logika 
měla sice podtón hysterie, ale… byla neotře
sitelná.

„Chtějí nás všechny, a dobrovolně, a to nikdy 
nedopustím.“ Otec vypadal nekonečně smutně. 
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„Proto si nevzali jenom ji, proto sem nevlétnou 
v plné zbroji, chtějí, abychom s nimi spolupra
covali. Chtějí to, co chtěli už v šestaosmdesá
tém, v osmaosmdesátém, a s  novým režimem 
jsem si myslel, že mám… že máme pokoj. Zmý
lil jsem se. Udělal jsem chybu.“

Matka si povzdechla a masírovala si jemně 
čelo: „Nebo nás chtěli varovat.“

„Proč ty fotky?“ otec se snažil uklidnit.
„Abychom jim věřili.“
„Ale kdo jsou? Co chtějí?“ Jenovéfa vyhlédla 

z  okna ven. Veřejné osvětlení v Loužné sice 
bylo, ale nefungovalo. Je tam venku někdo? Ně
kdo, kdo nás sleduje? „Proč jim máme věřit?“

„To nevím, to, sakra, nevím.“ Matka si mnu
la čelo: „Ale já nejsem blázen, věřit jim nebude
me.“ Podívala se na otce: „Máš pravdu, musíme 
co nejrychleji pryč.“ Otec se spokojeně usmál. 
„Ale nemáš pravdu, že tohle je jako dříve, tohle 
je něco jinýho.“

*  *  *

Otec vršil v garáži tašky, kufry a batohy. Část 
z nich byla v garáži umístěna již dlouho, padal 
na ně prach. Otec občas bágly otevřel, prohlédl 
jejich obsah, něco vyměnil, něco upravil, ale po
řád byli připraveni se sebrat a zmizet.
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Jenovéfa si nikdy pořádně neuvědomovala, 
že jsou neustále připraveni utéct. Chodila ga
ráží, třeba pro kolo, viděla zaprášené kufry, ba
tohy, ale nevnímala je. Úplně je ze svého světa 
vytěsnila, neměly v něm místo.

Až do dnešního dne.
Do kufru automobilu otec umístil dva re

zervní kanystry s benzínem, které stávaly pod 
garážovým okénkem. Každý pohyb prováděl 
s pekelným soustředěním, pečlivě, jako kdyby 
na něm stál celý svět.

Matka s  Jenou se občas přišly podívat, co 
dělá, neřekly však ani slovo. Postály ve dveřích 
z garáže do domu, mlčely, obrátily se na patě, 
odešly. 

Otec mlčel. Musel jejich občasnou krátkou 
přítomnost vnímat, nijak to ovšem nedával na
jevo.

Jejich čas v Loužné je pryč.

*  *  *

„Táta chce zmizet, myslí to sakra vážně.“ Jena 
pozvolna panikařila. Kdyby se pohádali, kdy
by na sebe křičeli, ale ne, oni nekřičeli, byli po
tichu, Máma byla v  kuchyni a připravovala 
rychlou večeři. Na obličeji stejnou lhostejnou 
grimasu jako otec. 
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„Musíme všechno vyřešit,“ podotkla máma 
a vytáhla z police talíře. Jenovéfa chápala, že 
matka s otcem souhlasí.

„Jak? Zatraceně, jak?“ zvýšila Jena hlas.
„Museli nás sledovat od roku jeden tisíc de

vět set osmdesát šest do roku jeden tisíc devět 
set devadesát tři,“ pečlivě artikulovala, zejmé
na číslovky vyslovovala, jako kdyby jejich části 
chtěla odsekávat sekerou. „Podle těch fotek se 
to dá docela dobře určit. Dali nám je úmyslně 
takhle, abychom to poznali.“

„Abychom věděli, že nás sledovali po celou 
dobu, kdy jsme si mysleli, že nás nesledují.“ 
Otec stál mezi dveřmi a otíral si ruce do špina
vého hadru.

„Ale pořád přesně nevíme, proč nám fotky 
dali,“ navázala matka. Mluvili, dívali se sami 
sobě do očí, ale Jenovéfa věděla, že hovoří hlav
ně k ní.

„A nebudeme riskovat, spolehneme se na sebe 
jako jsme se vždycky spoléhali,“ uzavřel otec 
rozhodně.

Matka rázně kývla hlavou na souhlas.

*  *  *

Dojedli večeři.
Ticho.
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Nikdo neměl co říci, všechno zaznělo.
Jena vyděšená a zmatená ze všeho nevyslo

veného, ze všeho naznačovaného, zvedla oči 
od talíře a…

„Běž si sbalit pokojíček, už se sem nevrá
tíme, Jeníčku,“ řekla matka měkce, natáh
la ruku a  pohladila ji po tváři. Stejně jako si 
oslovení Jenovéfo schovávala pro okamžiky na
štvání a konfliktu, stejně šetřila mazlivým Je
níčku. Jenovéfa mazlivé oslovení nenáviděla, 
ale dnes se rozhodla nic neříkat, mlčet, zatnout  
zuby.

Jena odložila příbor a postavila se vedle sto
lu. Chtěla cosi říct, chtěla vyplivnout všechna 
svá slova ve formě otázek, co se jí hromadily 
někde za  hrudní kostí. Chtěla je dostat pryč. 
Chtěla na rodiče všechno vykřičet.

Otec tiše seděl a nezdálo se, že pociťuje 
triumf z vítězství. Matka vyskočila na nohy, po
brala špinavé nádobí a narovnala je do dřezu. 
Mýt ho nebude, ale asi by nepřenesla přes srd
ce, kdyby talíře, příbory a sklenice nechali je
nom tak na stole.

Jena byla skoro z kuchyně venku, hlava ji za
čínala pobolívat zadrženým pláčem. „Rozluč se 
tady s tím,“ ozval se otec, prostě si to nemohl 
odpustit, nemohl. Důvod, proč ho Jenovéfa ně
kdy nenáviděla. Když měl v něčem pravdu, byl 
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nesnesitelnější, než když ji neměl. „Už se sem 
nikdy nevrátíme.“

*  *  *

Když matka vešla do jejího pokoje, Jena seděla 
na podlaze a měla před sebou prastarý dětský 
batoh, který tu přece nemohla nechat. Může 
tady nechat spoustu věcí, oprava, musí tady ne
chat spoustu věcí, ale batoh ne. Batoh nikdy.

„Dávala sis do něj vždycky nejoblíbenější 
hračku, Jeníčku, když jsme utíkali odtamtud 
nebo odjinud,“ matčiny oči byly mokré. „Máš 
tam toho tvýho Pana Beztlapku? Nechala sis 
ho celý ty roky?“

Jena smutně pokývala hlavou.
„Já vím, že odtud nechceš, byli jsme tu dlouho, 

ale nedovolím otci, aby s tebou udělal…,“ mat
ka se na okamžik zarazila. Nehodlala pokračo
vat v  nakousnuté větě. Jena se na ni vztekle 
podívala. Mohla by si sice při troše snahy pře
číst, co má máma na mysli, ale dávno si řekli, že 
nebudou používat schopnosti jeden na  druhé
ho. „Pan Beztlapka,“ pokusila se o úsměv a na
táhla ruku k batohu. Jenovéfa bezmyšlenkovitě 
batoh ze stolu shrábla a přitiskla si ho k hrudi.

Matka se kousla do spodního rtu. V  očích 
možná více smutku než o vteřinu předtím.
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Dodržovali zákaz používání schopností?
Ona s matkou ano…
„Paměť, jde o…,“ večer byl plný nedokon

čených vět. Matka se otočila na patě a zmize
la z  pokoje. Nechtěla větu dokončit, nechtěla 
říct na plná ústa něco, co Jenovéfa stejně vědě
la. Pokud by se řeklo nahlas, co je skutečnost, 
všechno by se jen zhoršilo.

*  *  *

Jenovéfa se probrala z mizerného spánku. Dvě 
vteřiny netušila, kde je. Potom si vzpomněla. Po
tom si uvědomila. Natáhla si nohy, jak sedadlo 
před ní dovolilo. Ruku měla položenou na  vy
bledlém, kdysi růžovém batůžku skvělém tak 
pro šestiletou holku, kterou kdysi také bývala.

V batůžku jsou kamínky, spousta kamínků, 
zbytky kříd. A je tam také Pan Beztlapka. 

Nechtěla pryč.
Bolela ji hlava.
Její levá ruka vklouzla do batohu a neomyl

ně nahmatala Pana Beztlapku. Na okamžik 
uvažovala nad hloupostí plyšáka vytáhnout. 
Jsem přece skoro dospělá. Když si Pana Bez
tlapky všimne máma, bude se jí smát. Jestli si 
Pana Beztlapky všimne otec, bude mít hloupé 
paranoidní řeči. Netušila, jaké přesně, ale po
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tichu určitě nezůstane. Musím se na něj pořád 
ohlížet?

Rodiče si vpředu potichu povídali. Nerozumě
la jim, byli na vzdálenost natažené paže, přes
to v jiném vesmíru. Auto jí smrdělo. Ne hnojem, 
ne potem, ne naftou, ale cizotou. Táta během 
noci třikrát vyměnil auto. Vždycky z  jednoho 
kufru do druhého pečlivě přeskládal všechna 
jejich zavazadla.

Lidé, původní majitelé zmizevších automobi
lů, si za nimi nepamatují, co se jim přihodilo.

Nedokáží si dát dohromady, proč se po krát
kém… spánku probrali za volantem úplně jiné
ho vozidla, než ve kterém usnuli. Pokud budou 
mít uprchlíci štěstí, okradeným zabere něja
ký čas, než se vzpamatují a obrátí se na policii, 
na milici, na někoho ještě horšího. Na estébáky, 
co děsí otce a o kterých matka tvrdí, že neexistu
jí. Rozpadli se? Spolklo je peklo? Rozplynuli se?

Pohled na tátu zezadu není vůbec hezký. 
Manipulace ho stály hodně sil a sám říkal, že 
v  poslední době zlenivěl, netrénoval. Potí se, 
po zátylku mu tečou potoky potu, vlasy má po
tem zbrocené, zdá se, jako kdyby o spoustu vla
sů přišel.

Mluvili o velkém nebezpečí, o něčem z minu
losti, o přízracích. Jejich rodinný způsob živo
ta, jejich jiný způsob, jak nahlížet na svět, se 
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postavil zcela na hlavu. Dříve si myslela, že to 
prostě mají obráceně než jiní lidé, což by zna
menalo… že pokud se jejich obrácený způsob ži
vota obrátí, bude vlastně normální.

Nestalo se.
Nevěděla, kam jedou. Tušila, že to přesně ne

vědí ani její rodiče. Měla strach a teprve nyní si 
začínala pomalu uvědomovat, co nechává za se
bou, co všechno ztrácí. Vytáhla a pevně objala 
polorozpadlého plyšáka a přišlo jí to normální, 
uvědomila si, kolikrát se k němu v minulosti už 
v děsu tiskla.

*  *  *

„Silniční kontrola,“ oznámil otec hlasem, který 
se snažil znít klidně. Těžko se předstírají emo
ce před člověkem nebo před lidmi, kteří je do
kážou bez potíží číst. Otec byl od stavu klidu 
hodně daleko. Jenovéfa to poznala i podle toho, 
že matka mlčela a nesnažila se s ním udržovat 
konverzaci. Matka si dobře uvědomovala, že to 
nemá smysl. Možná na otce působila jinak, aby 
ho uklidnila, aby ho přiměla nedělat zbyteč
né chyby, aby otupila ostří agresivity, která se 
v něm skrývala.

Silniční kontroly byly ustanovené jak při 
příjezdu do zóny, do Stínu, tak při odjezdu 
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z  oblasti. Jenovéfa se probrala. Spánek zmi
zel, jako kdyby nikdy nebyl. Nikdy nebyla víc 
vzhůru, nikdy nevnímala okolní svět pečlivěji  
a ostřeji.

Fronta směrem do zóny čítala pět vozidel, 
dva osobní vozy, dva náklaďáky a jedna dodáv
ka s označením zdravotní služba. Fronta smě
rem ze zóny byla ani ne poloviční. Před jejich 
ukradeným autem červená škodovka, stará, 
prohnilá, zrezivělá popelnice.

Zátaras z žiletkového drátu, palebné posta
vení s  těžkým kulometem. Opodál krabicovi
té stíny nevzhledných obrněných transportérů 
s  hlavněmi malých palných věží obrácenými 
přímo na čekající kolonu. Určitě tam sedí vojá
ci bez tváří, s prsty připravenými stlačit spouš
tě a rozpoutat krveprolití.

U zátarasu nejsou žádní milicionáři v čer
ných pyžamech, ale vojenští policisté se sa
mopaly na  zádech. Helmy se spuštěnými 
neprůhled nými hledími. Žádné tváře, nic ta
kového. Vzpo mínka na milicionáře se nyní po
dobala vzpomínce na milé kamarády, veškerý 
strach z nich zmizel. Proti vojákům bez obličejů 
se zpětně jevili jako nevinné děti.

Škodovka popojela, otevřela se před nimi 
proluka v zátarasu, zmizela, zůstal po ní pou
ze smrad.
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„Kam jedete, dejte mi dokumenty,“ neusmál 
se na ně vojenský policista. Tenhle jako jediný 
měl hledí vytažené nahoru. Pihatý nos, tenké 
rty, vodově modré oči. Předklonil se, aby si pro
hlédl osazenstvo vozu. Neusmíval se, nemračil, 
v  obličeji měl nulový výraz. Připomínal robo
ta, androidní kybernetický stroj z amerického 
filmu, který Jenovéfa viděla loni. Prázdné oči. 
Rozhodně to nebyl člověk, který má doma man
želku, děti. Jenovéfa si nedokázala předsta
vit, že by takový robot měl matku nebo zdobil 
na Vánoce stromeček.

Otec podal svoje i matčiny papíry. Nervózně 
se otočil na Jenovéfu, jeho vztek se proměnil ve 
zmatek, v přiznanou vinu. Nedošlo mu, že by si 
od ní měl vyžádat občanku a povolení k poby
tu a volnému pohybu dříve. Určitě mu běží hla
vou, že budou kvůli tomu podezřelí, nápadní, že 
je začnou policisté kontrolovat, že…

Jenovéfa si dala na čas, pomalu se hrabala 
v batohu, zatímco policista v poklidu čekal, byl 
ve službě, nikam nespěchal, nikdo ho od kusu 
neplatil, má čas, nic podezřelého, nic… No, otec 
by měl holce dát pokoj, tváří se na ni jako šíle
nec, vrčí, neovládá se vzteky. Tak prostě holka 
nemá připravené dokumenty. Málem mu něco 
řekl, ale slečna občanku i platné povolení k po
bytu v Jižní zóně našla.
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Otec za volantem měl v  dokumentech bez
pečnostní razítko od elektrárny. Policista odolal 
podvědomému nutkání ustoupit o krok dozadu. 
Sice se tvrdilo, že úroveň radiace je mizivá, ne 
nebezpečná, ale kdo by jim věřil.

Nikdo.
Podíval se na řidiče. Rudé skvrny na obličeji. 

Asi spíše následek rozčilení než radioaktivního 
ozáření. Ubohý cvok. Pro peníze dělá rizikovou 
práci, není divu, že je magor. V Temelíně jsou 
prý mnohem horší věci než děsivá radiace, šíle
nější věci související s chybou reaktoru. Nikdo 
nic pořádně nevěděl, o to bylo více fám a divo
kých konspiračních teorií.

Policista mávl, aby jeli dál. Otevřela se před 
nimi mezera v zátarasu. Jeďte rychle, chtělo se 
mu křičet, vypadněte, kurva, i s tou radioaktiv
ní károu.

Úleva v otcových očích byla podezřelá, ale po
licista se rozhodl, že pokud bude otce otravovat, 
holka to dostane za nejbližší zatáčkou sežrat 
ještě víc, než co ji čeká teď.

Vyrazili.
Tátovi chcíplo auto, pokusil se rozjet jako za

čátečník, poskočilo kupředu. Jenovéfa si málem 
překousla jazyk. „Vidím, že je všechno v pořád
ku, tatínku,“ řekla nejlíbeznějším provokativ
ním tónem, jakého byla schopna. 
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Policisté bez tváří se otočili a sledovali dru
hý, podobně trapný pokus. Něco si mezi sebou 
řekli. Napotřetí naštěstí otec vyrazil kupředu. 
Jenovéfa se rozesmála, jednoduše si nemohla 
pomoci.

Příslušník policie, který kontroloval posled
ním projíždějícím dokumenty, si otřel dlaně 
o kalhoty, sakra, jako kdyby byla radioaktivi
ta nakažlivá. Snažil se spočítat, kolik dnů mu 
zbývá z povinného nasazení na perimetru Stí-
nu. Potom se v poklidu vrátí na střední Mora
vu a bude uvažovat, jak se dostat někam dál, 
někam pryč. A hlavně zapomenout na všechno, 
co tady zažil, viděl, slyšel. Předpisově neutrální 
výraz obličeje se na okamžik změnil pod nápo
rem emocí, ale další kontrolovaný řidič už viděl 
jen profesionální tvář robota.

*  *  *

Nejhorší byl prach a změny počasí. Od mi-
zerného k ještě horšímu. Polovina všech ztrát 
před poslední nehodou byla způsobena mini-
málním navyknutím středoevropského orga-
nismu na  existující povětrnostní a zejména 
teplotní podmínky v oblasti. Proto musím do-
poručit rozšíření výcviku doma a také založení 
adaptačního kurzu po příletu sem. Téměř oka-
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mžité nasazení do služby snižuje bojeschopnost 
a využitelnost oddílu. U Sovětů vidíme stejné 
problémy s adaptací. Poznámka: nezanedbat 
kulturní přípravu dalších týmů. Ztráta větši-
ny členů prvního polního týmu a téměř všech 
týlových zabezpečovacích oddílů je součástí té-
hle hnusné války, s  největší pravděpodobností 
nešlo nehodě zabránit, s největší pravděpodob-
ností nešlo proces zastavit. Nicméně do vlasti se 
odeslala kompletní zpráva, stejná, jakou obdr-
želi naši sovětští spojenci. Na základě zprávy by 
bylo vhodné…

Soukromé poznámky 
kapitána Vlastimila Malého, 

zástupce velitele první i druhé 
Esper mise u sovětského velitelství 

v Kábulu v letech 1984–1987.
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