Byla jsi osamělá,
než jsme se poznaly?

JÁ

EXOOOOOT!

jááááá
JÁ

JÁÁÁÁ
já

Asi před rokem

A ty jsi byla osamělá, než jsme se
zkamarádily?

Asi před rokem
jááá

Žila jsem samotářsky. Ale
měla jsem bohatý vnitřní
život.

Já

Kéž bych byla.
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Dorota si teprve nedávno všimla,
že existuju.

Čau vědátorko! Děláš dneska
po škole něco vědátorského?
Ne!

Když na mě Dorota byla opravdu
hodně zlá, vždycky jsem běžela
na jedno místo.

Vlastně tam, kde jsme se my dvě
viděly poprvé.
Hloupá
Dorota.

Teď vážně
netuším, proč
ti to vlastně
říkám.

Abys věděla, dneska si budu
připravovat SEŠIT NA VOLITELNÉ
DOMÁCÍ ÚKOLY!
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Přesně, jsi
úplně mimo.

Kéž by ten kamínek přistál na její
hloupé hlavě!

A hned nato přistál
na té mojí!
Tvoje
není tak
hloupá!
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Ten den, když jsme se tam
potkaly, měla jsi vztek?

Netušila jsem, že ten rybník je
místo, kam se chodíš vztekat.

A co?

Byla jsem úplně vytočená! Máma
mi řekla něco úplně strašného!
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Ále, už
nevím.

Hrozná máma. ,,Jsem tvoje
máma! Blá blá blá! Jsem
nejhorší máma ze všech!´´

au

Slovo ,,nejhorší´´ se
u jednorožců asi moc
nepoužívá, co?
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To bys
koukala!

Takže když jsi naštvaná,
jdeš sem a hodíš
kamenem a to pomůže?

Pojď, jdeme pryč.

Nech mě tu ještě chvíli
zírat.

Asi ano.

Nic.

Asi to funguje
jenom u lidí.

Na co? Voda je dnes
hodně rozvířená.

Jsem tak K RÁSNÁ
rozvířená skvrna.

T F UJ

Ž B LU Ň K
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Teď už se tak často vztekat
k rybníku nechodíš.

Řekla bych, že od té doby, co se
známe, se už tolik nevztekám.

No, a já ti pomohla!

Od té doby, ,,co se známe´´, jsem
se už celou věčnost neponořila
do sebereflexe!

Zdálo se mi, že jsem
musela být ve společnosti
někoho STEJNĚ
KRÁSNÉHO,
JAKO JSEM
JÁ!

V noci se mi zdál
STRAŠNÝ SEN!

Takže jsem dnes opravdu ráda,
že tě vidím.

Potešení na
mé straně...?

A já jsem velmi tolerantní!
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Jednorožci vždycky
přinášejí potěšení.

Mami, podívej,
co jem našla
ve sklepě.
Co je to?

Mají jednorožci taky
souhvězdí?

Telefon.

Ano.
A to je
Kasiopea,
a támhle to
Orion.

To není
možné.

Přísahám.

A nějací
lidé?

To je Jednorožec Bartoloměj,
tamto je Jednorožka Alice,
vzadu je Jednorožec Noe...

Áhhh, pomoz mi najít flekatý
narůžovělý chumel.
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