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Otkad znam za sebe, osetio bih silno ushićenje kad god
bih video ovaj simbol:

Ukoliko ste iskusili isto to osećanje, ukoliko ste ikada
nosili taj simbol na majici, naškrabali ga na koricu
sveske ili ga istetovirali na ruci... ukoliko shvatate šta taj
simbol znači – da je baš sve moguće – onda je ovaj strip
posvećen vama.
A pride je posvećen i Denu Didiju iz DC -ja, koji je ovom
klincu iz Nju Džerzija dozvolio da najzad ostvari životni
san.
— Dž. Majkl Stražinski

Los Anđeles, Kalifornija
18. jun 2010.

Šejn Dejvis bi želeo da posveti svoj umetnički doprinos
sećanju na Šona Dejvisa. Šejn bi takođe želeo da se
posebno zahvali Denu, Džonu, Antoniju, Mišel, Gejbu,
mami i tati.

„I dalje ne shvatam zašto ideš
vozom, kad možeš da...“
„Letenje je prebrzo, mama.“

„Želim da ovo
potraje. Želim...“

„... treba
mi vreme da
razmislim.“

„Klark, imao si godine
da razmišljaš o ovome.“

„Znam, mama. Ali ovo
je drugačije. Sad je...“

„Sad je
stvarno.“

„A šta mislite,
koliko ćete
ostati, g. Kente?“

Još ne
znam.
Mogu da vam
spustim cenu
ako nameravate
da ostanete bar
mesec dana.
Još ne
znam.

Znači,
kažete da
ne znate
još?
Još ne
znam.
Planirate da upišete Univerzitet u Metropolisu?
Ne baš. Prošlog
novembra sam završio
dvogodišnje studije na
koledžu u Smolvilu. Zasad
ne nameravam
dalje.
Ah. I moj sin je pre
dve godine završio
dvogodišnje na
„Metrotrendu“. I on
je mislio da ne
mora dalje.
Sad radi
honorarno u
Burger kingu
niz ulicu.

Ali niko ne može umesto nas
da odluči šta ćemo raditi u
životu. To već moramo
sami.
Javite mi kad
odlučite hoćete li
ostajati ili ne.

Samo pazite
kuda idete po
ovom kraju grada
kad se smrkne...

Hoću.
Hvala.

„... ima noći kad ovde baš
i nije najbezbednije.“

Hej...

... novčanik, sat,
mobilni.
Brzo!

Smesta.
Mislim da
bi trebalo da
spustiš taj
pištolj.
I udaljiš
se.

Uuu, jeziva
kontaktna
sočiva. Izem
ti foru.

A sad, daj
’vamo...

Mamicuti...

Imadateubijem...
Kud
sad...

... ode?

„Želim svima da vam
se zahvalim što ste
danas došli...“

„... i zamolim za strpljenje,
širu audiciju ćemo završiti što
brže možemo, a onda ćemo
sutra i u sredu pomnije raditi
sa igračima iz užeg izbora.“

Ako ste se
dovoljno svideli
našim skautima da vas
pošalju ovde, velike
su šanse da imate ono
što se traži, to je
najvažnije da
upamtite. Krećemo
po redu prijavljivanja na tabelu,
važi?
Kent,
Klark.
Tu sam.

Evo
ovde.

Ti si Kent,
Klark?
Klark
Kent, da.

Kent, Klark...
gde si, kog
đavola?
Ovo nema smisla... Pender je moj
najbolji skaut... kaže
da si najbolji kog je u
životu video... ali kao
da mi je poslao
čačkalicu...

Kaže ovde da igraš
napad, odbranu, hvatača,
sejftija, obarača, kvoterbeka, kornerbeka,
lajnbekera...
Pojma nisam
imao da je počeo da pije...

Pa, ovde sam.
Možete makar da
proverite je li bio
u pravu. Šta imate
da izgubite?
Potpisao si
formular gde nas
oslobađaš odgovornosti za sve
povrede?

Da.
U redu...

A da nemaš
možda brata
koji se isto
zove?

Ne,
koliko ja
znam.

„... hajde onda.
Levi obarač.“

Znaš, ako samo
legneš, možemo da se
pretvaramo da sam te
oborio, a neće te
previše boleti.

... sad!
15, 27, 9,
priprema...
pozor...

Uuuf!

Hmmm.
U redu.

... sad!

Hajde sad
budi krilni
hvatač.

Hmmm.
Hmmm.
Okej.
Kvoterbek.

Ali
momci, propustite
odbrambene obarače... svi naskočite
na njega, pa da
vidimo...

Važi,
treneru.

... priprema...
pozor...

... sad!

Pozovi ove iz uprave. Donesi mi
ugovor u narednih pola sata.
Ali imamo još
ceo jedan dan...
Dvadeset devet
minuta.
Šta da im kažem, koju brojku da upišu?

Vide li
ti...
Videh.
Aha,
ali jesi
li...

Videh.

Reci im
nek ostave
prazno.

Upisaćemo
kol’ko god
bude tražio.

Važi.
Dvadeset
osam minuta.
Evo.

Kent,
Klark.
Ti i ja
moramo da
popričamo.

„Cenim što ste
došli da nas vidite, g. Kente...“

... ali trenutno zaista ne
primamo stažiste i asistente, stoga...
Ne prijavljujem se da
budem stažista. Prijavljujem se za rad u primenjenom istraživačkom
odseku.

A-ha...

G. Kente... Klark... Neodajn industrija
svake godine unajmljuje pet najboljih
doktoranada sa Harvarda, Jejla i Prinstona. Oni zatim provode četiri godine
radeći u našim laboratorijama, pre
nego što i prismrde primenjenom
istraživačkom odseku.

Ljudi s druge strane
ovog stakla su najplaćeniji
istraživači na planeti. Dobijaju procenat prihoda od patenata, projektuju...
A na čemu
sada rade?
Tokom protekle
decenije jedan od prioriteta
nam je da smislimo kako da
izvlačimo elektricitet direktno
iz slane vode. Kažu mi da smo
na dve jednačine od toga da
u to proniknemo.
A koliko
već rade na te
dve poslednje
jednačine?

Neke tri godine.
Praznine su naznačene na velikom ekranu
u drugoj prostoriji.
Zašto?

Dobro, de... U
redu... Evo me za
koji časak.

Uđite unutra i
dajte im ovo.
Samo im...
G. Kente, ja dajte. A zatim
ću
otići. Drage
stvarno...
volje.

G. Kente?
Da?
Ne idite.
Šta god
radili, samo...
ne mrdajte
odatle.

„I, kako ide
potraga za
poslom?“

Baš dobro... Tek što
sam počeo, a već imam
neke sjajne ponude.

Koliko
sjajne?

Imam ovu farmu,
svoju penziju, uspomene na Džonatana... i
imam tebe.

Bilo koja od njih bi bila
dovoljna da te zbrinem
onako kako želim, i to
do kraja života.
Ili deset
života.
Klark, meni
ne treba mnogo.
Znaš i sâm.

Nije u tome
stvar...
Da,
jeste.

Kada ti sin izraste u visokog i jakog
momka, lepo je čuti „evo šta bih želeo da
ti pružim“. Ali ono što zapravo želiš da
čuješ jeste: „Evo šta ja želim. Za sebe. Da
živim život i ostvarim snove za kojima
sam oduvek čeznuo.“

O, Klark.
Nije to
sebično.

Ali zar to
nije malo
sebično?

Tako ti se
gradi budućnost.
Dobila sam ja
svakojake poklone od
ljudi, uglavnom jer su se
trudili da se iskupe za nešto
zbog čega ih grize savest.
Ali ti ni o čemu sličnom
ne treba da brineš,
Klark.

TO MI dođe
cela galaksija,
Klark. Šta bi mi
više trebalo?

Uostalom,
ako ćemo već
o tome šta ja
želim, pa...

Želim isto
što je i
Džonatan
želeo.

Zato želim da nešto
shvatiš, Klark, i da mi
poveruješ, jer sam
mrtva ozbiljna.

Biću srećna ma šta ti odlučio,
dokle god si ti zadovoljan svojom odlukom. Pa makar rešio
kako želiš da budeš najbolji
bendžo muzičar na svetu.
Zato što
te volim,
sine.

Ti si nam već bio
dar, i ja to nikad
nisam zaboravila.
Zato nemoj ni ti.

Ali to nije na
nama, Klark. To što
možeš to da učiniš
ne znači i da je to
pravi izbor za
tebe.

Jer, istini za
volju, pođeš li tim
putem, verovatno ćeš
izgubiti više no što bi
ikad time mogao
da stekneš.

Laku noć,
Klark.

’Noć,
mama.
Volim i
ja tebe.

„Boljeg
još nismo
videli...“
„... gde ste
naučili da...“

„... nebo
nam je
granica...“

„Samo navedi svoju
cenu i...“
„... možete li to
da ponovite?“

„... čeka te svetla budućnost
u našoj firmi...“

„... više para no što
bi u životu mogao
da potrošiš...“

„Ima li još
nešto što
bi hteo da
radiš?“

„Bilo šta?“

SKANDAL
U SKUPŠTINI!

„Kent... u redu...
mislim da imam ovde
negde tvoj si-vi...“

Debi? Je l’
kod tebe Kentov si-vi?

Na stolu
ti je.

Na mom
stolu.

BAŠ KAO I
LUZITANIJA, TITANIK,
AVION AMELIJE ERHART
i SVE DRUGO ŠTO JE
NETRAGOM NESTALO
U POSLEDNJIH STO
GODINA!

Ubio bih je,
ali bez nje nikad
ne bih našao broj
mrtvačnice, pa
bi njeno telo
zauvek ostalo
ovde da truli.
Dobro, da vidimo
šta to ovde imamo...

„Samostalni izveštač/honorarac
za Smolvilski
dnevnik.“

Nisam ni znao
da Smolvil ima
dnevne novine.

Nema. Pre
desetak godina, usled
pada prodaje, Dnevnik
je postao nedeljnik, ali
nisu želeli da menjaju ime,
zaglavlje i ugovore,
pa...

Znači, to je
nedeljnik
Dnevnik?

Tako je. Ili
Dnevnik, nedeljom.

Ne, ovo prvo. Nedeljnik Dnevnik.
Najpre opšte pa pojedinačno, ne
obrnuto. Dobar izveštač to zna.
Takođe, aktiv a ne pasiv.
Ide: „Sinoć je
prolaznik ubio psa“,
a ne „Sinoć je pas
ubijen od strane
prolaznika.“

Svi ih vole. Osim
mačkara, a oni se
ne računaju.

Neko je
sinoć ubio
psa?

Peri?

To
je samo
primer,
Kente.

Ja
volim
pse.

Isekao si mi treći
pasus u tekstu o
skupštini. Zašto?

Prvi razlog:
bio je nepotreban.
Ali to mi je
bio omiljeni
pasus!
Hvala ti
što si mi
dala i drugi
razlog.

Previše si se zaljubila u same
reči i preduboko ubacila sebe u
samu priču. Piši o onome o čemu
pišeš, a ne o sebi kako pišeš o
onome o čemu pišeš.
Ovo nije
kraj ovog
razgovora.

Eh, nikad
nije.
Lois Lejn,
Klark Kent.
Klark Kent,
Lois Lejn.

Za to imamo strane sa kolumnama. Jedna je na prednjim stranama,
druga na zadnjim. Javi mi na kojoj
želiš da vidiš svoje ime.

Znači, ti
misliš da novinarka ne treba
da daje svoje
mišljenje o priči
koju pokriva?

Olsene!
Tu sam.

Trebalo je još
pre pola sata
da mi okačiš one
fotke udesa na
trkama.
I jesam... ali se
server zabagovao,
pa ih sad ponovo
kačim.

Pa želimo da vidimo
znoj na vozačevom
licu... i šasiju odozdo
kad plamen počne
da se širi...

Opet slikaš fotke od
dvadeset megabajta,
zar ne?
Izvini, ali
mislim da
još nismo
gotovi...

Ne trebaju nam
tolike za štamparsku rezoluciju,
već samo...

Čekaj, šasiju odozdo?
Bio si ispod auta
kad je preleteo preko
zaštitne ograde?!
Morao sam
da uhvatim KADAR. A on je
bio tamo.

Ti to pokušavaš da me
ubiješ, zar
ne?
Pa, znaš
kako kažu:
daj čitaocima ono što
žele...
Peri...

Dobro, de.
Olsene – idi
proveri aploud,
vidi da nisi opet
oborio server.
Lois, drage
volje ću ti
sve objasniti u
mojoj kancelariji, za dva
minuta.

Klark, za
mnom.

Kente, deluješ kao fin
momak... zato ću ti reći
kako stoje stvari.
Planet nije više
ono što je nekad bio.
Pogledaj oko sebe. Imamo
mlade reportere u usponu...
matore novinare u padu...
i malo koga između.

Druge novine su nas
pokopale. Prihod od
oglasa opada, tiraž je
sve manji... Za godinu
dana možda nas više
i ne bude.
Ali ja neću dići
ruke. Non-stop se
trudimo da budemo
najboljE mogućE
novinE.

Zahvaljujući
internetu, svaki
bilmez s tastaturom
misli da to što ume
da kuca znači da
ume i da piše. A što
se tiče tebe...
... čuj, pročitao sam
tvoje članke, i u redu
su, ali ništa posebno.
Dobar novinar piše iz
duše, a ti pišeš kao da
nešto potiskuješ.

No, pošto mladi novinari brzo
otperjaju dalje čim im nešto objavimo, imamo česte kadrovske promene, pa se možda kad-tad ukaže
neko mesto za tebe, ali neće se
mnogo plaćati.

Debi? Treba
mi prijava za
Kenta.
Na stolici
ti je.
Na stolici
vam je.
Nema veze,
našao!
Baš si
genije,
šefe.

A i morao
bi da mi se
dokažeš, Kente.
Da dokažeš
da si dostojan
Planeta. Ne OVAKVOG KAKAV jeste,
već KAKAV JE
BIO.

Srećno, Kente.
Možda se i vidimo
kasnije.
Možda.
Drago mi je što
smo se upoznali,
g. Vajte.

„Odakle sam
došao?“
„Šta uopšte
tražim ovde?“
„Ko
sam?“
„Šta
sam?!“

„Ne znamo,
sine.“

„Kunem ti se,
stvarno ne
znamo.“

