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OD NAPRAVA SVOJIH



Sad ne beše mu dato
da gradi nebu kule viSoke; 

Niti pobeže 
od naprava Svojih,
Već beše poslat

da u hadu 
S marljivima gradi.

- milton, „izgubljeni raj“ 

Sad ne beše mu dato
Da gradi Nebu kule visoke; 

Niti pobeže 
Od naprava svojih,

Već beše poslat
Da u Hadu 

S marljivima gradi.

- Milton, „ Izgubljeni raj“ 



Sad ne beše mu dato
Da gradi Nebu kule visoke; 

Niti pobeže 
Od naprava svojih,

Već beše poslat
Da u Hadu 

S marljivima gradi.

- Milton, „ Izgubljeni raj“ 

Persefona  bere  cveće 



Duše umrlih su 
NJEGOVA ODEŽDA.

One čiste put pred 
njim i za njim.

Dah iz grobova je 
njegov tAmJAN. 

On najavljuje njegOv dolazak. 
On najavljuje njegOv dolazak.

sat pre zore je 
njegovo DObA.

sad nam prilazi. 
pred nama je.

NOĆNO NEbO JE
NJEGOVO ZJAPEĆE 

ŽDRELO, DOK DOLAZI 
SA ZAPADA NA IStOK. 

poziva nas za 
svoju trpezu, a 
kosti što ih tamo 
glođemo naše su.



LIVERPuL, avgust 1961.

Čeril, znam da 
si to ti. tužiću 

te tati.

slobodno 
izađi, ionako 

te vidim.



  Džone 
Konstantine, 

ti pozajmljuješ 
iz jednog paKla 

Da bi platio 
Drugi.

a-a-
-aaaH!

i sa svaKom
 transaKcijom 
polažeš svoju 

dušu Kao 
zalog.

šta je onDa 
uopšte ostalo 

oD tebe...
Da se Kupi 
ili proDa?



moraš mi 
ponuDiti nešto 

bolje... ... svežije...

nešto

manje

uka-
ljano.



Šta se to 
ovde deŠava, 

bOga mu 
božjeg?

t-tata! 
video sam 

duha!

džone, već je 
jebeno Četiri 

izjutra! oprosti 
mi, bože, Što 

jebeno
 psujem.

za
dva sata 
idem na 
posao.

ali... 

vidiŠ li 
jOš nekOg 
duHa, dobi-
ćeŠ jebenim
 kaiŠem po 

guzici.

ozbiljno 
ti kažem.



PAtNI. jug LONDONA.

jesen 2004.

ma sad 
me već stvarno 

zajebavaš!

džeraldina, imam 
je samo jedan vi-
kend mesečno.

nemoj da
 je jebeno 
oblaČiŠ i 
spremaŠ
 u moje
 vreme.

brajane, 
poŠtedi me 
kuknjave. 
nije mi do 

toga.

ona je u 
svojoj so-

bi. pakuje se. 
ali je i dalje 
dete, a ne 

usrani sat s 
kukavicom.

neće baŠ 
iskočiti kroz 

vrata taČno kad 
se sretnu velika
 i mala kazaljka.

e, zajebi me 
s ovim, imam 

ja svoja 
prava.

jao!

dosta mi 
je Što sam 

sam trpeo ova
sranja dok 
smo bili u 

braku.

triŠa! 
auto je 
ispred 
kuće.

da si 
smesta 
uŠla u 
njega!



triŠ? 
ma Hajde,

pa znala si u 
koliko sati 
dolazim.

pusti je na 
miru, skote 

jedan!

e pa,
 možeŠ da se 

jebeno OprO-
stiš od izleta u 
legolend, ako 

ne siđeŠ u 
roku od...



Šta vam 
to znači? al’ 
na jebenom 

engle-
skom?

znaČi da ne znamo, 
gospodine Čendleru. u 
protekliH nekoliko dana 
imali smo na desetine 

ovakviH sluČajeva.

vaŠa unuka je u 
dubokoj komi, za koju 
nema nikakvog oČitog 

uzroka.

broj leuko-
cita joj je 
normalan. 

nema naznaka 
infekcije, ili 
alergijskog 

Šoka. 

trenutno
 je testiramo na 

neorganske toksine. 
naravno, REĆI ĆEMO

 vam ako iŠta 
pronađemo.

o bože, kevo, 
osećam se toliko
 jebeno bespo-

moćno!

budi jaka, 
džeraldina, 

duŠo.

bilo joj je i 
mnogo gOre nego 

sada.

Čeze, nisam je ni 
pipnuo, ako ti je to 

palo na pamet...

znam da nisi. to je 
jedini razlog zaŠto si 

joŠ na nogama.

pa zaŠto me 
onda svi jebeno 

streljate 
pogledom?

Čuj, brajane, 
nisi ti kriv Što si 

seronja.

a ona je i tvoja 
ćerka, zato me 
ne teraj da...

Čeze.



primio 
sam tvoju 
poruku.

gde 
gori?

a, 
ne! ne, ne, 

ne, ne i 
ne!

da joj nije 
prišao, Čeze! 

uopŠte se 
jebeno ne 

Šalim!

kako ide, 
rene?

njemu nećeŠ 
dozvoliti da pipne 

naŠu triŠu!

Čeze, 
saČekaću te 
napolju, 

važi?



očajni smo, 
džone. ne znaju 
Čak ni da nam 
kažu Šta joj

 je.

joŠ 
ima fore, 

druže.

mogla bi i 
sama da se izvu-
Če iz toga, Šta 

god da je.

ali i da se
izvuČe, mogla bi da 
bude paralizovana. 

ili da ima oŠteće-
nje mozga.

džone, 
molim te 

kao orta-
ka...

aHa, taj 
deo sam 
skapirao, 

Čeze. ali Šta tačno 
HoćeŠ da uradim? 

nacrtaj mi.

pojma nemam. 
stvarno nemam 

jebenog 
pojma. samo sam 

mislio...

da 
probaŠ sve 
što možeš? 
ono, niŠta 
ne koŠta?

ali uvek 
koŠta, Čeze. 

pre ili 
kasnije.

imaj to 
na umu, 
znaŠ? reci rene 

da se busom 
vraća kući.

trebaće 
mi vozač.



ČEZ i ja se VEĆ 
dugO ZNAmO.

nije baš fer pozivati se 
na DRuGARStVO, ali je 
zaslužio to PRAVO.

mADA, to POKAZuJE KOLIKO 
je uplašen. on bolje no 
IKO zna štA mOŽE DA ZNAČI 
KADA mene uVEDE u PRIČu.

a ipak je 
to uRADIO.

nego, 
kuda smo to 

pošli?

prvo 
do tvoje 

džeraldine. 
a onda u 
pekamski 

park.

znaŠ, 
ima jedna 

poslovica: 
„ako imaŠ psa, 

nemoj sam 
da lajeŠ.“

prošlost vam JE, VALA, 
neuhvatljivo đubRE. 

pozorišna farsa u KOJOJ 
se vrata stalno OtVARAJu, 

zatvaraju i tRESKAJu. gDe se u SVAKOm 
ormanu KRIJE 

gologuzi pop...

... a SVAKI PROKLEtI ČIN 
završava zvukom puc-
njave izvan POZORNIcE.



preznOja-
vaš se, džoni, 

lijo stara. 
osećaŠ se na 

kilometar.
Šta bi? 

ponestalo 
ti zečeva u 

šeširu?

ja ne izvla-
čim... zeČeve 
iz ŠeŠira, vik-

tore.

ali mogu da... 
izvuČem ime... 
iz tvog uma.

reci-
mo...

... dženi 
singlton.

tras

rekosmo, 
beŠe, pOla 

soma, 
jelda?

sredi 
se, pa 
plati.



konstantine, đubre 
jedno! nisam ni pipnô 

tu malu kravu!

džaba 
meni priČaŠ, 

druže.
ne 

znam ništa 
o tome.

daj, ne seri! 
more, daću ti ja 

pola soma.

potroŠiću 
iH na venac za 

tvoj grob, govno 
jedno preva-

rantsko.

izvini, 
viktore.

aaarhhh!

vidiŠ, 
džon meni 

duguje 
lovu.

nema 
ljutiš.



džone, a da se 
ti sledeći put 
držiŠ pikada, 

okej? opasan sam kad 
igram pikado.

opa-
san si ti 
kad bilo 

šta...

ahhh!
Šta, 
koji 
kur...

Džone 
Konstantine...



moraš mi 
ponuDiti nešto 

bolje...

... svežije...

nešto 
manje 

ukalja-
no.

nešto što 
će očuvati 
svoju...

vre-
 dnost.




