Tak to je
těžký.

Mohli
bychom jet na
Vesmír, je tam
akce pro opuštěné holky.

Jo, to je
přesně
akce pro
mě.

Teď si
můžu aspoň
v klidu zahrát.
Vendy mě pořád
do něčeho
nutila.

Tam
naprosto
zapadneme.

Ještě ne,
chtěla bych
se za ten
dnešek
omluvit.

Určitě ti budeme pomáhat.
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Po nějaké době se Patrik
potká se Zdíšou.

Ahoj
Patriku,
jak se ti
daří?
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28
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V kavárně.

38

29

To je
jasný, že jo.
Ale prostě
jdu dál. Můžu
tě pozvat na
kafe?
S tebou se vždycky
dobře kecá, je s tebou
legrace.

A? Co
říkal?

Nádhera.

30

Tak já
se rozejdu
s Patrikem a ty
po něm hned
skočíš? To jsem
od kamarádky
nečekala!

To
jsem asi
fakt trochu
přehnal.
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Napíšu
Patrikovi, co se
stalo. Už žádný
společný kafe.

Nech
mě na
pokoji!
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Jo, to by
mohlo uklidnit
situaci.
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Všem
pošlu její hnusný
fotky. Tady tančila,
až spadla na zem. Tady
tančila na stole. Tady
ječí, protože měla ve
vlasech pavouka.
Ta uvidí.

Vendy
vynadala Zdíše
za to, že se mnou
šla na kafe? Co si o
sobě myslí, že jsem
její vlastnictví?
Já jí ukážu!

45

Ano,
způsobil jsem
bolest, musím
nést následky.

48
Každé zranění
potřebuje čas. Zatím bys mohl chodit
ke skautům.

Ano, on
dokáže
uzdravit
všechna
zranění.

Pojďme vše
shrnout do modlitby
a svěřit Pánu.

Tohle bylo to
nejdospělejší,
co jsem od tebe
slyšela.
49

37

47

Myslíte,
že se ke mně
ještě Vendy
někdy vrátí?

Amen.

Nejspíš ti
odpustím, ale teď
tady s tebou nemůžu sedět.
36

Těma
fotkama jsem to
asi dost pokazil,
že jo?
Pokazil
je slabé slovo. Měl by ses
všem omluvit.

To
záleží na
ní, ale každý si
musí nést následky
svých činů.

Chtěl bych
se všem omluvit,
především tobě,
Vando. Je mi to fakt
líto.

46

Určitě.

Ne, nejsi,
Patriku. Jen se
necháš ovládat
vášněmi. To
platí i pro hraní
na počítači

Vůbec
nic jí nevyčítám, nedošlo
mi, co můžu
způsobit.

Co jsi to udělal? Hrozně jsi
Vandě ublížil.
To jsem od
tebe nečekala.
Všichni jsme se
v tobě zklamali.
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Patriku,
můžeš na
slovíčko?

Popadl mě
hrozný vztek, chtěl
jsem Vandě ublížit.
Jsem špatný
člověk?

Vendi, prosím, vrať se.

Zdislava si to vyřizuje s Patrikem.

Díky
moc.

42

Doma

Odpusť
jí, má to po
tom rozchodu
těžký.

31
Vendy rozzlobeně odchází.

Prosím
tě, uklidni se,
byli jsme jenom
na kafi.

Pomluva
může zničit
pověst člověka,
ale my tvoji pověst
známe. Pár fotek
na tom nic nezmění.

41

Docela
jsme se nasmáli. Prostě
typický Patrik.

Včera jsem
byla s Patrikem
na kafi.

40

Ale nejde jen
o fotky, ale i o ty chvíle.
Byly jenom naše, společný
a teď je všechno pryč.

Za týden na spolču.

Druhý den v sakristii.

Takhle
to bude
pěkný.

Za chvíli
na to šichni
zapomenou.

Požádáme
FB o vymazání.
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Ale vždyť ti
to na mnoha fotkách sluší.

Jsem rád,
že si s tebou můžu
promluvit. Už jsem se
cítil trochu
osamělý.

Díky moc,
docela dobře.

Co to
je? Jak se to
tam objevilo?
Patriku!

To je dobrý, koukni
na FB.

Patrik
je doma
a opět si
25 hraje.

Nestýská
se ti po
Vandě?

Jak to Druhý den na spolču
mohl
udělat?

Facebook je plný jejích
ošklivých fotek.

Později večer.

Ahoj Vendi,
už ses koukala na FB?

V neděli po mši.

Snažila jsem se,
ale prostě na mě úplně
kašlal. Hlavně, že si s klukama hrál na síti.
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Za nafocení fotorománu děkujeme výbornému šumperskému společenství.
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