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Příští 
spolčo

Už jsem s ním 
mluvila a rád se 
s tebou uvidí.

A nebude 
to trapný?

Určitě ne. Toho 
bych se nebála.

Já sám bych ti pomoct neu-
měl. Ale vím, že je tady dob-
rý psycholog. Jestli chceš, 
tak ti dohodnu první setkání.

Jo, asi jo. 
Díky.

Super, 
bude 
sranda.

Tobiáši, nechtěl 
bys chodit na 
faru do spolča?

Hm, moc 
rád. Proč 
ne.

Tak co si 
zahrajem? Co třeba Přijď Du-

chu svatý k nám?

Jo, to 
by šlo.

Tak to 
já radši 
půjdu…

Prosím tě, 
počkej. Chtěl 
bych se ti 
omluvit.

Omluva je 
přijata. 
Díky moc.

Přijmi naši chválu, 
Paní divukrásná.

Jsem moc rád, 
že jsi v našem 
spolču.

To bylo docela 
statečný. Mož-
ná to není zas 
takovej vůl…

Docela dobrý. Hlavně 
mi ukázal, že se ne-
musím řezat. Že jsou 
i jiné možnosti, jak 
zvládnout úzkost.

Tak to je 
super.

Ten psycholog 
je v pohodě. 
Chápe, čím 
jsem si prošel.

Chtěl bych vám něco 
říct. Stejně jako mi 
pomáhá psycholog, 
pomáhá i to, že jste mě 
vzali mezi sebe. Poprvý 
v životě nejsem sám.

A my jsme 
rádi, že máme 
tebe.

Tak co, jaký 
to bylo?

Jo, to já 
taky.

To jsi měl náročný 
život. Je mi to líto.

… a tak jsem 
se prostě začal 
řezat.

Díky 
moc.

Vítám tě 
u nás na 
faře.

Proč ho ta Eliška 
objímá? To se bude 
starat o každýho 
chudáčka? Si jako myslíš, 

že z blázna udě-
láš normálního 
člověka?

Cože? 
Co si to…?

Promiň, tohle 
jsme nechtěli…

Co to mělo jako 
znamenat?! To-
biáš není žádný 
blázen!

Kam jdeš? 
Vždyť jsme se 
dohodli, že se 
půjdem projít.

Zklamal jsi mě. 
Nikam s tebou 
nejdu.

Jsem netušila, 
jakej ve sku-
tečnosti seš! 

Tak tohle 
dopadlo fakt 
blbě…

Vždyť jsem neudělal 
nic špatně! No, je ale 
pravda, že jsem tro-
chu žárlil…

Něco si o tom 
sebepoškozování 
přečtu.

To jsem teda netušil. 
Oni asi fakt nejsou 
blázni. Nechtěl bych 
bejt v Tobiášově 
situaci. 

Asi se mu budu 
muset omluvit…

Přemýšlela jsem, jak ti po-
moct, a napadlo mě zajít 
za naším farářem.

Prosím tě, počkej! 
Omlouvám se za 
Ondru.

Ty se omlouvat 
nemusíš.

Jo, je to 
dobrej 
chlap.

Já nevím…

Ahoj.
Choval jsem se 
jako vůl. Neuvědo-
moval jsem si, jak 
jsem ti ubližoval. 
Omlouvám se.

Co jako? 
Vždyť je to 
pravda!

Měl jsem radši 
držet hubu.

Po čase.

A je to 
tady.
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