Díky vám všem, že jste přišli, i když to není
jednoduché. Moc se omlouvám, mám ještě
nějaké povinnosti, za chvíli jsem zpátky.

Spolčo se schází ve farní stodole.

Vítejte
v bezpeč- Super!
ném pro- Díky
moc.
storu.

Už jsem se
nemohla
dočkat.

To je v pohodě.
My se zabavíme.

Ale jak to budem
dělat až začne fakt
mrznout?

To snad ne! Normální je nenechat
se očkovat!

Hovadiny jsou
ty tvoje spiklenecký teorie!

Milosrdný
Bože. Bez
tebe nedokážem nic.
Uklidni prosím horké
hlavy a obnov naše
společenství.
Amen.

Vy všichni odmítači jste úplně vymatlaný.
Nečteš snad
noviny?

Tak snad každej
normální člověk
se nechá naočkovat, ne?

Super, jsem moc
rád, že se vidíme.

Po čase.

Matějovi umřela prababička na covid.

Upřímnou
soustrast,
Matěji.

Děkuju mnohokrát.
Babička umřela kvůli
takovejm hlupákům,
jako je Lukáš!

Nechci se ale ve strachu
utápět. Hodně se modlím,
snažím se s tím bojovat.
Modli se za svoji maminku
a za kamarády. I za Lukáše.

Kluci, uklidněte se!
Jsme na spolču!

Hůů. Jsem zombík. Bill
Gates mě očipoval.

Ty…
Jsi zmanipulovanej
hlupák. Nebudu
se s tebou bavit!
Chovejte se
k sobě laskavě.

Eat your brain!
Žeru mozky
ruskejch trollů.

Na jaře, po lockdownu.
Ahoj,
Matěji.

Ach jo. Dnešní doba je
fakt složitá. Jestli vám
to nevadí, tak bych to
dneska rozpustil.

Jo. Po tý hádce
stejně nemám
náladu.

Hnusně se pohádali o vakcínách.

Chovali se
odporně.

Myslíš, že bychom
mohli obnovit
spolčo?

No jasně. To je
super. Díky moc.

Chtěl bych se omluvit za to, co
jsem říkal minule. Omlouvám se
všem, hlavně tobě, Lukáši.
Já se taky omlouvám. Ono je to
možná stejně
všechno jinak.

Kvůli tomu jsem se pohádal s Matějem… Až
ho příště uvidím, tak se
mu musím omluvit.

Děkuju moc,
kluci. Pojďme
se pomodlit.

Chtěl bych se
ti omluvit.

Odpusť nám
naše viny.

Za to lhaní? To
nebylo hezký.

Přesně tak.

Tady zase píšou něco jinýho
než před týdnem! Už mám
z toho v hlavě guláš! Kašlu
na to. Přestanu to sledovat.
K ničemu to nevede.

Kluci! To
přeháníte!

???

Hm. Taky jdu.
Tady to nemá
cenu.

Bože, prosím tě za svoje
rodiče, za všechny kamarády, za všechny lidi na
světě. Ochraňuj nás od
nemocí. A prosím, obnov
naše společenství. Amen.

Asi máte pravdu.
Díky moc.

Takže oni se bojí
všichni? Není to tak,
že mám strach jenom já? Chtěl bych
si o tom s někým
promluvit. Chyběj
mi kamarádi. Ježíši,
prosím, odpusť mi,
jak jsem se choval.

Já ti rozumím,
taky mám strach.
My všichni máme
strach.

Co se stalo?
Proč kluci odešli?
Jdu pryč!

Já vím, ale…

Víte, já se bojím.
Hrozně se bojím, že
umřou i naši. Máma
je taky nemocná.

Jaký vymatlaný?!
To jsou
hovadiny.

Nevíš, o čem
mluvíš.

Ale tak to přece není,
Matěji. Tvoje babička byla
stará a nemocná a bohužel dostala covid. Žila ale
dobrým životem a spousta lidí na ni bude s láskou
vzpomínat.

Tahle doba ovlivňuje nás
všechny, nejen Lukáše
a Matěje. Celý dny jsem
si jenom hrál na počítači.
Měl jsem z toho hlavu
šejdrem.

Žijem fakt
v divný době.
Omluva je
přijata.

Jako i my
odpouštíme
naším viníkům.
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Ať žije
spolčo!

I když máme na mnoho věcí rozdílné názory, nesmíme spolu
přestat mluvit a kamarádit. Rozdělení je
pravé ďáblovo dílo. My
křesťané musíme usilovat o jednotu.

A covid ať
chcípne!

Za nafocení děkujeme otci Michalovi a výbornému spolču z Lysic.

Pane Ježíši. Požehnej naše společenství mládeže
a ochraňuj v této
těžké době všechny lidi na světě.
Amen.

