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Bože, co mám dělat? 
Chceš, abych pro 
tebe trpěl? Ale proč 
má kvůli mně trpět 
i moje rodina?

Kluci se vrací z kostela. 
V dálce je někdo pozoruje.

Nemáš pocit, 
že nás ten 
chlap sleduje?

Nechtěl jsem 
plašit, ale jde za 
námi už od fary.

Teď už chápu, 
o čem Václav 
mluvil. Ježíši, 
prosím, zachraň 
mě!

Očekávám, že 
se uvidíme příští 
týden a vše bude 
vyřízené.

Ano, soudruhu.

Chceš jít na 
vysokou školu? Tak 
dělej, co ti říkáme.

Budu o tom 
přemýšlet.

Musí podepsat 
Souhlas s plněním 
socialistických cílů 
v duchovní službě 
a ty to zařídíš!

Já? Nikdy!

Je pořád 
za náma?

Jo, pořád!

Musíme utýct! 
Každej poběžíme 
na jinou stranu.

Dobrej plán. 
Tak… teď!

Kluci chtějí zmizet v uličkách města.

Super, setřásl 
jsem ho.

Jéé. Dobrý 
den, soudruhu.

Snad neutíkáš 
před příslušní-
kem VB?

Ne, určitě ne. 
Jen tak si prostě 
běžím. Pak ti nebude 

vadit, že si za-
běhnem k nám 
na služebnu.

Tvůj kamarád 
Václav chce jít na 
kněze, víš o tom?

Jo, asi 
jo.
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Prober se, 
Růženko, 
máš čtení.

Jo, už jdu.

To je ten 
pitomý závazek, 
který mám 
podepsat!

Josefe, tady 
ti něco 
vypadlo.

Nebudu se bát 
ničeho zlého, 
neboť ty jsi se 
mnou.

Bože, ale já se 
bojím, hrozně 
se bojím.

Tys byl dneska 
duchem úplně 
jinde.

To jsem 
netušil, že 
Josef má duši. Starejte 

se sami 
o sebe.

Závazek o spo-
lupráci s tajnou 
policií? Co to je?

Cože? Hned 
mi to dej!

Josefe, kdes 
to vzal?

Vraťte 
mi to!

Ty seš 
udavač?

Já jsem ti celou 
dobu věřil!

Ne! To není 
pravda!

Policajti si na mě počíhali. 
Pokud tě nedonutím to 
podepsat, tak se nedosta-
nu na školu. Je mi to líto. 
Nevím, co mám dělat.

Já taky nevím, co 
mám dělat. Už se 
jenom modlím.

Omlouvám se za 
svý blbý kecy. Teď 
chápu, co je to 
strach.

Komunisti nikdy ne-
zničí naše přátelství. 
Ať žije svoboda.

josef čeká na svého policistu. 
ještě pořád neví, co bude dělat, 
ale doufá v Boží pomoc.

Ahoj, 
Pepo.

Jakej 
policajt?

Měl jsem příšerný sen. Zdálo se mi, že 
je komunismus. Bylo to hrozný, honili 
nás policajti, měl jsem strašný strach.

Fuj, to je ale 
ošklivý sen.

To bych 
nechtěl 
zažít ani 
ve snu.

Naštěstí 
žijem ve 
svobodě.

Jo, 
můžu jít 
studovat, 
co chci.

Snad se to 
nikdy nevrátí.

Bohu díky za 30 let svobody.

Kluci si na faře vaří čaj.

Soudruhu 
policajte…

Za nafocení fotorománu děkujeme otci Petru Součkovi a skvělému společenství z farnosti Mohelnice


