
 mě, vim to. 
Třeba jim uteču zadem, ale stejně si na 
mě někde počkaj a chytěj mě. Vždycky 
mě chytěj a seberou mi nějakou věc nebo 
peníze. Když je nemam, zmlátí mě nebo 
mě třeba nechaj klečet a odprošovat je. 
Všechno si to nahrávaj na mobil. Pak 
mají takový místo, taky jsem tam párkrát 
byl, ale nenašel bych to. Vedli mě tam 
poslepu a cestou se mnou točili. Tam to 
teprve začlo, napřed mě.... 

Lince bezpečí pomáháme už 15 let. 
Výtěžek z vámi zaslaných DMS pro Linku bezpečí 
zdvojnásobíme. Děkujeme, že pomáháte s námi. 

Podporujte i dál Sdružení Linka bezpečí. Pošlete jednorázovou SMS ve tvaru DMS LINKABEZPECI nebo přispívejte pravidelně každý měsíc po dobu

jednoho roku pomocí SMS ve tvaru DMS ROK LINKA na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč,  Sdružení Linka bezpečí obdrží 27 Kč.  Č.ú.: 888 777 444/0300.

Děkujeme.

Není důležité, čí je to příběh.
Důležité je, že jsme ho i díky vaší pomoci mohli vyslechnout.
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 slyšim, jak přichází. 
Vidim obrys a na skle je vydejchaný 
kolečko. Bere za kliku. Pak zavřu oči 
a myslim na to, že nejsem. Že prostě 
zmizim, že mě nenahmatá. Nejde to. 
Cítim, jak to z něj táhne. Má hnusnej 
nakřáplej hlas, jinej než normálně. 
Hnusí se mi. Představuju si, že jsem 
mrtvá. Pořád dokola opakuje, že jestli 
o tom řeknu mámě, tak...
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 se mi vrací taková myšlenka. 
Že kdybych tu nebyla, všem se uleví. 
Jsem pro ně zklamání. Parchant, co to 
nikdy nikam nedotáhne. Ale už to mam 
promyšlený. Tajně jsem mámě vzala 
nějaký prášky na spaní. Nepřišla na to 
a i kdyby, už jí nemůžu víc zklamat. 
Počkám, až odjedou k babičce a....    
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