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„U SVAKOM HAOSU
POSTOJI NEKI KOSMOS,
U SVAKOM NEREDU NEKI
TAJNI RED...“
- KARL JUNG, ARHETIPOVI
I KOLEKTIVNO NESVESNO

SADA.
Želim da
znate da ne
odobravam
ovo.

Zovem se Redžinald Džejms
Fortean. Imam 42 godine. Nekada
sam bio general-major u
američkom vazduhoplovstvu.
No za svoju zemlju postao sam
nešto drugo... nešto potpuno
izvan konvencionalnih vojnih
struktura. Komandant senki.
Ali čak i među senkama
mora postojati red.
Ja sam taj red.

To
ste već
rekli.
Čini se da
u poslednje
vreme malo
šta odobravate, dr Makgoan.

Koristimo taj termin
još od šezdesetih –
uveren sam da ste
ga već čuli.

Ako mislite
na ubistvo
civila...
Kolateralna
šteta.
Translokacija je ubedljivo
najopasniji metod trenutnog
putovanja – osim ukoliko niste
Rid Ričards, pa možete u
glavi da izračunate sve
varijabile.

E pa, uložila sam
žalbe i povodom
toga. Ono što me sad
brine jeste da ćete
ubiti sebe.

A vi se spremate
na translokaciju
čak do Zemljine
orbite...

Otud
ovaj oklop
„Spasitelj“.

Zapečaćen je i pun kiseonika za boravak u vakuumu.
Promašim li metu, preživeću u svemiru.

To
se neće
desiti.
Zar ne, dr
Makgoan?

A-ha. A šta
ako se transportujete
usred zida?

...
Neće, ne
namerno. Ali
ne mogu vam ništa
obećati. Baš zato
nam i treba još
vremena.

O TOME JE
OVDE I REČ, ZAR
NE?

Tu su umešani i nasumični
faktori koje
moramo uzeti
u...

Ako se ne vratim,
protokol nalaže da vi
preuzmete komandu,
doktorko. A do tada...
konačna odluka
je moja.
O nasumičnim
faktorima. Ljudskim greškama.
Senkama.
Haosu. Da li
mi vladamo haosom, ili haos
nama?
Znam šta je
moj odgovor
na to.

Ne!
Moramo
Ugasite to,
generale! dvaput... triput
da proverimo! Ako
je došlo do bilo
kakve greške...

Generale,
nemojte...

Počinjem
translokaciju...
sad.

U tome je razlika između vas i mene,
doktorko. Ja biram
da me ne zaplaše
nasumični
faktori.
Mi možemo vladati
haosom.

Imajte
vere.

Imam 11
godina.

„I vide Bog
svetlost da je
dobra; i rastavi
Bog svetlost
od tame."

„I svetlost
nazva Bog
dan..."

Nalazim
se na času veronauke.
„a
tamu nazva
noć."

I pomno
slušam.

„I bi veče i bi
jutro, dan
prvi."

Želeo bih
da tu načas
zastanemo.

Sada smo na kraju
prvog dana. Još uvek
ne postoje ljudi, ni
životinje – pa čak
ni biljke.
A šta je to
bog već uradio za nas?

...
Stvorio
svetlost?

Pa naravno. Ali
mislim na nešto
još suštinskije
od toga.

Vratimo se
na drugi stih.
„A zemlja beše
bez obličja i
pusta."

Bez
obličja.
Razmislite
o tome.

Zamislite
samo. Zamislite
Život u
to postojanje
mračnom
bez oblika. moru
što se
stalno
menja.

Razdvojivši dan od noći,
tamu od svetlosti... Imenovavši ih, podarivši im
funkcije... donevši to
prvo pravilo...
bog
je stvorio
strukturu.

To „bez
obličja“ znači
bez oblika.
Većina prevoda
Biblije to naziva
burnim morem.
Biće da je tako
izgledalo.

A struktura je
dar. Struktura je
blagoslov.

Naše
hrabre
odbrambene sile.

Kada je
nemamo u
životu... tada
sve pođe
naopako.

Zato i poštujemo
starije koji nam daju
strukturu. Koji nam
prenose taj dar od
boga.

Zato poštujemo
i podražavamo
naše roditelje, naše
učitelje... naše
policajce...

I tako se učim
da se usmerim.

SVEMIRSKA STANICA
„ALFA TIMA“.

Biće da nikad nisam
sebe video kao... šta god
da smo sada. Vojnici?
Superžace?

Mislim, bolje i ovo Ne osećam se,
nego zatvor, ali... po ovaj... koriceo dan samo stoji- sno. Tako je,
mo tamo gde je Hulk
korisno.
prošao, Meri.

Samson nešto
krije. Osećam
to.
A već mi se
smučilo da
me popreko
gleda...

Jednom sam
ga pretukla, Karle. Možda dvaput.
Nije bilo ništa
lično.
Moja zavada je s
Valtersovom, ne s
njim.

Pa... kad je
neko u zavadi s
tobom, onda
je i sa mnom...
stoga...

... baš
niotkud...

Čekaj, hoćeš
reći da Samson...
i Valtersova?
Pa, imaju štošta zajedničkog,
jelda?
Nije da bi to
bilo...

KARLE!
Hnnnh...

... ali je u
prošlosti
pokazao da
je slab na
droge.

Šta si mu to
uradio? Šta je
u ovome?

Ti...

Fentanil. Sa
titanijumskom
iglom.

Ima da ti
taj oklop
pretvorim
u kovčeg.

Tvog supruga
možda i jeste
teško ubiti...

Možda biste i
mogli, gđice
Makferan.

A možda bih i
ja mogao da najzad učinim ono što
sudovi uporno
oklevaju.

Ali sad
Pa ću
imam krcat
raspored. vas zasad
ostaviti.

Imam 28
godina.

Sada sam major u
vazduhoplovstvu
Sjedinjenih Država.
Pustiti...
Hulka...

Na
miru!

I nisam u stanju
da pojmim ovo
što vidim.

Kako?!

'Si nešto
rekao,
Redži?

Ja... samo...
kako možemo
da se... borimo
protiv ovog...
ovog
stvora...

Stvor ti
je onaj narandžasti,
Majore
Redž...
Talbot... prepuštam vam komandu. Nastavite da
ga usmeravate
izvan grada.
Majore
Ja...
Fortean...
izvinite, da poprigeneračamo.
le Rose.

Samo... na
trenutak
sam tamo...

Nikad se
ne izvinjavaj za svoju
ljudskost,
sinko.

Ali evo kako
se ja nosim
s tim.

Pogledajte tamo. Onu
curicu.

I ja sam
to osetio...
svi smo. Tu
suštu nemogućnost ove...
situacije.

Upravo je izgubila svoj dom, i sve
u njemu. Život joj
nikad više neće
biti isti.
A ima ih na stotine kao što je ona.
Na stotine samo u
ovom gradu.

Kad god me
more... sumnje
dok se suočavam
s ovim... setim se
toga. I one
prođu.

A vi,
majore?

Da, generale.
Možete računati
na mene.
Prošla
me je kriza
vere.
I tako se
učim da se
fokusiram.

Valtere. Ne
gubi fokus.
Seti se šta
sam ti rekao. Ne
dodiruj ostatke
golim rukama.
Važi,
važi...

Jesu li „ostaci“
prava reč? Ovo je
više kao... ne znam,
odbačena koža,
samo što ovde
ima još i mišića i
kostiju...

Mislim da je neko
ovo nosio. kao
neki biološki
oklop, ili nekakvu
ljušturu...

Nekakav
klipot.

Pa ne misliš
valjda...

Hnnnh...

SAMSONE!

Malo mi
se...

Ma..
dobro
sam...

Doco
Samsone.

Vidim
da ste opet
nekako u
svetu živih.

Samo
mi se
malo...

No, kako
došlo, tako
i otišlo.

što se vas tiče,
dr Langkovski... i
dalje vas smatram
odgovornim za sve
nastradale u Minesoti. A sada u sebi
više nemate gama
radijacije.
Imao bih
to na
umu...

... pre no što rešite da povučete taj
okidač.

Imam 37
godina.
Sada sam general-major.
Jedan od najmlađih koji je
ikad unapređen u taj čin.
Kažu mi da je
bilo kao da je
POGOĐEN haubicom.

Moj mentor
je mrtav.

I želim
osvetu.

Forteane,
jeste li pokazali tu sliku
ministru
odbrane?
Jesam,
generale.

Osim što je
oklop „Spasitelj“
sagrađen da izdrži
hitac iz haubice.
Udario ga
Ovo je udarilo
je Hulk... ili
još jače.
makar jedan
od njih.

I šta
je on
rekao?

„Imamo mi druge poslove koje
moramo da obavimo.“ Direktan
citat.

Gospodo,
biću iskren
s vama.

Ja to smatram
slabošću. To
je, u najboljem
slučaju, prepuštanje odbrane
privatnom
sektoru.

I sada,
U pravu
čak i kada
ubiju jednog si, dođaod nas, nije nam vola...
dozvoljeno da
uzvratimo...

... ali ne
znam šta mi
tu možemo.

Moj odsek je već
izdvojen od OSTALIH
ogranaka vojske.
A vi svi imate diskrecione budžete.
Računaj i na mene,
Redž. Matori Gromoviti je zaslužio
bolje.
Bolje da pojedinosti
utvrdimo negde drugde. Ovde smo na otvorenom... Štit bi mogao
da snimi ceo ovaj
razgovor.

„... pa možemo da pokažemo svim tim
mutantima i
monstrumima
šta se desi
kad se
zameriš
američkoj
vojsci.“

Ukoliko svi
sarađujete sa mnom,
mogu da kombinujem
sve te RESURSE...
S obzirom na njihovo
zanimanje za Hulka,
moguće je da su oni
odgovorni za taj pritisak na tebe...

„O, da, generale.
Sviđa mi se kako
razmišljate.“
U to sam
siguran,
Hauarde.

Moji izvori
mi kažu da su oni
preuzeli onu gama
bazu u Dolini
Smrti...

Onda
je gama baza
kompromitovana. Moraćemo da
izgradimo našu...
koju ćemo koristiti
kad ta zakaže.

Bazu
senki.
A kada nam
ustreba... mi
nećemo oklevati da povučemo
okidač.

I tako
se učim
strpljenju.

O, ne.

More,
nagutaj
se...

Zakazao. Biće
da nije dobro
očišćen.
Nasumični
faktori, dr
Langkovski.
Minesota.
Četvoro
mrtvih.

Haos. Da li
mi vladamo
njime?
Ili
on vlada
nama?

Na kraju, vi
niste uspeli da
kontrolišete
haos.

Čekajte...
sačekajte
samo trenutak...
NE MORATE
OVO DA RADITE...

Ali
mogu. Zbogom,
Valtere.

...

Fortean
zove Bazu
senki.

Povraćaj
ljušture je
gotov.
Bez
ljudskih
žrtava.
Generale?

Bez
ljudskih
žrtava?
Šta
vam to
znači?

Prebacite me.

Generale?

Imam 40
godina.

Obilazim svog
mentora u zatvorskoj ćeliji.

... i mesecima
sam lovio Crvenog
Hulka, Rose. Pokušavajući da osvetim
vašu smrt.
Kada je vaša
ćerka postala gama
terorista... bio sam
blag prema njoj.
Zbog sećanja na
vas.

Pokušavam da
razumem.

A sve ovo
vreme vi ste
bili Crveni Hulk. Vi.
Postali ste isto ono
čudovište protiv kojeg ste pokušali
Šta vam je
da se borite.
palo na pamet,
generale?

Ne shvatam
kako je to relevantno...

jesi li
čuo za prošli put kad sam
se borio protiv Banera?

Imao je
Ekstremis u sebi.
Nanosmeće koje je
Toni Stark izmislio
da bi programirao ljudsko
telo.
Isto ono što je Baner
upotrebio da bi mene
TRAJNO pretvorio u
ljudsko biće.

Upotrebio
ga je na sebi... i pretvorio
Hulka u genija.
„Docu Zelenog“.

dok je delovao, uopšte
nije delovao
na njega.
Ama baš
nimalo.

Naposletku
je izvetrio, ali
znaš šta, dok
je delovao...

Da, da, imao je
bolji vokabular.
Znao je nešto više...
kao hard-disk pun
Ali kada je
podataka.
došao po mene,
buncajući o tome
kako je on najjači,
video sam šta se
krije ispod svih tih
krupnih reči.

Dete.
Pobesnelo, nasilno
dete... obdareno genijem
najvećeg naučnika na
svetu i silom atomske
bombe.

Eto šta mi
sad pada na pamet. A
garantujem ti da mi je
i onomad palo nešto
slično.

On
slama svet,
Redži.
Samim
svojim
prisustvom.

Jer svaki put
kada Baner misli
zapravo
da ima kontrolu... se
svaki put kad mi to da sprema
je izpomislimo...
gubi.

Ali... eh, dođavola, slab
sam. On mi je i dalje zet...
Previše smo zajedno
pregurali... Ne
mogu...
Ne mogu više
to da radim. Čak i
da me puste odavde... Bio si u pravu,
Forteane.

Shvatam,
generale...
Samo vi to
prepustite
meni.

Prosto sam
previše blizu
ovome.

I tako
se učim
svrsi.

Imam 42
godine.

No za svoju
zemlju... postao
sam nešto drugo.

Nešto
potpuno izvan
konvencionalnih
vojnih struktura.
Donesite
ga ovde.

Nekada sam bio
general-major
u američkom
vazduhoplovstvu.

Ja... mislim da
dr Makgoan ne bi...
ne bi to odobrila,
generale Forteane...
Makgoanova
može da uloži
svoje žalbe, a
zatim da nastavi
sa svojim
poslom.

Kao što
uvek i radi. Kao
što će uvek i
raditi.

A sad.

Ali čak i među
senkama mora
postojati red.

Donesite
ga ovde.

Komandant
senki.

Generale... ne
dirajte
ga...

Mislio sam da
sam ja taj red.

Mislio sam da
mogu da vladam
haosom.

Ali uopšte nisam znao šta je haos.

I tako
se...

... Učim.

NEKI
TAJNI
RED

