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Cesta z bolesti
Tak zejtra zase píšem. 
Nemáte někdo posled-
ní zápis z fyziky?

Tobiáš ho bude 
určitě mít. Ten 
má všechno.

Čau, nemáš ten 
poslední zápis?

Jo, mám to. 
Jen co to na-
jdu.

No jasně…

Vrátíš mi to 
do zejtra?

Co je ti do 
toho? Nech 
mě na pokoji.

Ty si… ubližuješ?

Tobiáši?!

Co se 
stalo? Tobiáši? Chudák Tobiáš.

Viděli jste 
tu ruku?

On se jako 
řeže?

No…

Nevíte proč? 
Vždyť vypadá tak 
normálně.

Jo, vypadá to 
tak. To je mi 
fakt líto.

Neřežou se 
jenom holky?

Já jsem kdysi zaslechla, že se 
jeho rodiče nějak těžce roz-
váděli. Prý tam bylo i domácí 
násilí. Dokonce chvíli bydlel 
v dětským domově.

To všechno jsou jen kecy. Chlap 
se musí umět hlavně vzmužit.

Myslíš podobně jako 
ty, když jsme na tábo-
ře připravovali noční 
bojovku?

Já nevím. Moji rodiče 
se taky rozvedli a dal 
jsem to úplně v klidu. 
Podle mě se Tobiáš 
jenom předvádí.

To je 
hloupost.

I kluci můžou 
mít problémy. 
Nejenom holky.

Uvidíme se 
zejtra.

Tak čau. 

Ale já jsem 
fakt slyšel, že 
tam někdo 
chodil!

Na to mám je-
dinou odpověď. 
Vzmuž se!

Proč jsem takhle 
reagoval? Vždyť 
Ema je moje 
kámoška.

Bojím se, že se 
mi budou smát, 
že jsem baba a ne 
chlap. Hlavně ten 
Ondra…

Už se nechci ře-
zat. Pořád dlouhý 
rukávy. Je to trap-
ný. Nevím ale, co 
mám dělat… 

Hele, Tobiáš. Ne-
zajdeme za ním?

Chtěla jsem 
se omluvit za 
včerejšek.

Díky moc. 
To je dobrý.Jo, musíme se 

mu omluvit za 
ten včerejšek.

Nemohl bys nám 
prosím vysvětlit, 
proč si vlastně 
ubližuješ?

Samozřejmě, 
jen pokud 
budeš chtít.

 Jo, v pohodě.

Někdy cejtím strašnou úzkost a bezmoc. Chce se mi 
řvát. Mám pocit, že prostě vybouchnu. Tak se říznu 
a ono to přejde. Ta bolest, která je uvnitř, se nějak 
přenese ven, na kůži. A to už se dá zvládnout.

To je mi líto. 
Můžeme ti nějak 
pomoct?

Nevím 
jak.

Viděli 
jste to?

 ?!

To jsem 
nevěděla.
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Bolí to! Prosím! 
Už nevím, jak dál.


