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Čekali su gluvo 
doba noći da me 

premeste, ali se ipak 
skoro istog Časa 

proneo glas.

Svi su znali da 
sam ovde. i svi 
su znali da sam 

povređen.

spisak mojih povreda je 
sa svakim prepriČavanjem 

rastao, pa se raspoloženje 
unutra iz nelagode brzo 

promenilo u nešto drugo...

u ushićenje... 
nestrpljivost...

žeđ za 
krvlju.

od najvećeg kurajbera 
na svakom nivou, pa 

do najsitnijih riba, svi 
su odjednom poČeli da 
sanjaju da će oni biti ti.

ti koji će 
me najzad 
dokrajČiti.



doći će.

možda će im trebati 
malo vremena da 
prikupe hrabrost i 
izvuku se iz svojih 
ćelija. ali doći će.

AMBULANTA

u bari ima previše 
ajkula, a i previše krvi. 
moje krvi. ne mogu a 

da ne dođu.

stražari mi neće biti ni od 
kakve pomoći. svesni su 

da što sam duže ovde, to 
su veće šanse da će izbiti 

sveopšti haos.

stražari žele da umrem, 
baš kao i zatvorenici. ali 
prosto nemaju muda da 

to sami obave.

doći će, a Čuvari će ih 
pustiti. doći će da bi 
me rasporili, silovali 
i isekli me na komade 
koje će posle pokazi-
vati svojim unucima.

besno će bulazniti o prija-
teljima koje sam im pobio, o 

oČevima i braći. pišaće po meni 
i muČiće me. smejaće se dok 

budem umirao.

doći će. u to 
nema sumnje. 
sad je pitanje 

samo...



šta ću ja 
uraditi kada 

dođu?



šta mogu 
da uradim? jedini delovi tela koji 

me ne bole su utrnuli i 
ne mogu da se pomere.

osećam se sav izlo-
mljen. jedva sam u 
stanju da ostanem 
budan, a kamoli da 
ustanem i branim se.

no, već mi u glavi 
onaj isti stari 

glasić govori da 
budem spreman.

da im razbijem ovaj 
gips preko njuški. 

da im odgrizem oČi i 
smrskam lobanje. da 
uČinim sve što treba 
ne bih li preživeo.

ali sada je 
tu još jedan 

glasić.

onaj koji je 
meta probudio.

koji mi 
govori 
nešto 
drugo.

samo 
lezi tu, 
kaže. samo lezi tu 

i pusti ih nek 
dođu, đubre 

jedno usrano.

samo 
lezi tu i 
jebeno 
umri.



da nang, 
1972.

jedna sasvim 
drugaČija 
bolnica.

moje vreme 
u vijetnamu 
je prošlo.

ono što sam uradio 
u artiljerijSkoj 

bazi veli Fordž je 
isprepadalo budžo-
vane. šalju me kući 
Čim se dovoljno 

zaleČim.

trebalo bi da 
sam srećan 
zbog toga, 

zar ne?

znam 
taj po-
gled.

šalju te 
kući, je li? 
i da pogo-

dim...



pitaš se zašto 
si se zbog toga 
tol’ko jebeno 

usrao.

u redu je, 
druže, ne moraš 
da me slušaš. 

jer ipak, ja sam 
lud. makar 

ako pitaš 
ove doktore 

ovde.

zašto bih 
se plašio 
povratka 

kući?

imaš li po-
rodicu koja 
te tamo Čeka, 

ljudino?

aha. onda te 
ne krivim. 
i ja bih 
napunio 
gaće.



jebi se, 
seronjo. 
ne pozna-
ješ me.

u pravu si.
ne poznajem 

te. ne znam gde 
si bio, ni šta si 

uradio.

ali i te kako 
umem da prepo-
znam kolegu s 
doživotne.

kladim se da bi 
imao dugaČak odgo-

vor na pitanje kako da 
ubijem nekoga vojniČkim 
nožem, uz demonstra-
ciju desetine razli-

Čitih opcija.

ali šta bi bilo 
da te pitam kako se 
drži beba? ili kako 
je ljuljuškati dok 

ne zaspi kad 
zaplaČe?

kladim se da 
bi žmurećki umeo 

da rastaviš m-16, ali 
sećaš li se uopšte 
kako zadovoljiti 

ženu?

ne jednu od onih kurvi 
dole na ulici dak lop, već 
pravu ženu. suprugu. misliš 

da si još uvek u stanju 
da priČaš s njom, da joj 

govoriš lepe reČi?

kada 
si poslednji put 
pomilovao nešto 

što nije bilo 
okidaČ?

sad
 bi se manje bojao 

da gologuz ušetaš u 
džunglu prepunu žutaća, 

nego da odeš kući i 
suoČiš se s tom tvojom 

porodicom. reci mi 
da grešim.

umiranje? za 
to te zabole 
kurac. ne...

življenje 
je ono što 
te jebeno 
užasava.



da nisi 
vezan za 
taj jebeni 
krevet...

da, da, uveren 
sam da si baš 
zajeban kad 
ispizdiš. ali 

baš to je deo 
problema, 

jelda?

vidiš, neki 
ljudi mogu 

da dođu ovde i 
odsluže svoje, a 
Čim im prođe rok, 
oni prosto ugase 
taj prekidaČ i bez 

problema odu 
kući.

naravno, 
tu i tamo će imati 
poneki ružan san, 

možda će i suzu pustiti 
kad se previše zapiju, 

ali to ih ne spreČava da 
klackaju svoju decu 

na kolenu i žive 
život pun bejzbol 

utakmica i 
roštilja.

ali tipovi kao što 
smo ti i ja nemaju 

prekidaČ za gašenje, 
zar ne? za nas nema 

povratka.
ti i ja, 

druže, mi smo 
uzgojeni za rat 

i bez njega, 
pa...

ne štimamo 
baš najbo-
lje, je li?

ljudino, ti nisi 
porodiČni Čovek i 
toga si svestan. a 

veruj mi, nikad nećeš 
ni biti, ma koliko se 

trudio sebe da
 zavaraš.

grešiš.

okej. idi 
onda kući pa se 

sam uveri. obeća-
vam ti da ćeš vrlo 
brzo preklinjati 

da se vratiš 
ovde.

očajnički 
ćeš želeti još 

jedan rat.



jednog dana 
ćeš pasti na kolena 
i svim srcem moliti 
boga da te žena 

ostavi i povede decu 
sa sobom.

ili još bolje, da 
svi skupa izginu u 
saobraćajki, kako 
bi te oslobodili.

ili to, ili 
ćeš samom sebi 
razneti jebeni 

mozak.
u svakom 
sluČaju, 

rekao bih da 
si mrtav.

bilo 
je lepo 

poznavati te, 
druže.



ništa 
nismo jebeno 

videli.



sranje. 
on je, nego 
šta. al’ šta 
to radi?

izgleda kô 
da jebeno 

spava.

ne nasedajte, 
ljudi. taj bati-
ca ne spava.

daj, jebote, 
pogledaj ga. 

sav je razjeban. 
možemo da ga 

skenjamo.

š’a sad 
Čekamo? lik 
se ne mrda.

’oće da nas 
zajebe. znate 
kakav je ovaj 

seronja, jelda? 
svi znate kako 

operiše?

ovo o’de vam je najza-
jebaniji govnar na celom 

svetu. tebra, kad sam 
bio klinac, vidô sam ga 
kako je oduvao bandu

 crnČuga kô da su
 pičkiCe.

njih je bilo
 osmorica, a on 
jedan, al’ ovaj 

seronja je jedini 
odšetao 
dalje.



a to su bile na-
furane crnČuge, 
’naš na š’a mis’im? 

ne neke tamo 
sitne jajare.

crnjo, ni 
mi nismo neke 

tamo sitne 
jajare.

nismo, al’ 
samo jebeno 

kažem...

Š’a to 
’oćeš da 
kažeš?

e, sra-
nje.

odjebite, 
momci. on 
je naš.

puši ga, pe-
derČino. prvi 

smo ovde 
došli.

majku 
mu, izgleda
 kô da je 
već skoro 
odapeo.

pokušava da 
nas zajebe.

di, umukni, 
jebote!



š’a kažete? 
mislite da se 

folira?

taj kurvin sin 
uvek ima neki plan. 

vidô sam ga u akciji. 
udario je na pet mojih 

striČeva i trojicu 
rođaka, a od njih nije 
ostalo ni da se napu-

ni jedan jebeni 
kovČeg.

taj je spreman 
za nas, vala, ma 

kako jebeno 
izgledao.

jebote, 
mislim da se 
pomerio. jesi 
i ti jebeno 

vidô?

šta onda 
Čekate, piČkice 
jedne? vi ste 
prvi stigli. 
upadajte.

upadamo
kad ja kažem 
da upadamo, 
mamicu ti!



probudi 
se.

hej, lju-
dino...

šta, koji 
kurac...

’oćeš opet da 
budeš Slobo-
dan, druže?

sad imaš 
priliku.



dolaziš?

da ili ne, 
druže. neću 
te Čekati sto 

jebenih...



svi ostanite u 
krevetima! ne 

mrdajte!

da ili 
ne.

nisam imao vremena 
da mu odgovorim, pa 
ni da porazmislim.

ali da ga nisu 
upucali...

da li bih 
danas bio 

ovde?



ima da te Ske-
njaMo, mamicu 

ti tvoju!

aHa!

ima da te jebeno 
istranžiramo, lepo 
i polako! ima da 

ti izvuČemo creva 
kroz Čmar!

jebaćemo ti 
sve rupe na 

licu!



je l’ 
mrda?

jebote, 
nije se ni 
makao.

ma ’oće da 
nas zajebe, ljudi. 

’oće da mu priđemo 
pre no š’o pređe 

na posao.

nemamo 
celu 

jebenu 
noć.

jebi se, 
b’ate. upadajte 
vi unutra, se-

ronje. mi ćemo 
vam Čuvati 

leđa.

aha, 
sve ti 

jebeno 
veru-
jem.

Čujem ih kako se raspra-
vljaju, Čujem nervozno 

lupkanje njihovih zatvor-
skih šila po rešetkama.

toliko su blizu 
da osećam vonj 
njihovog znoja.

uđu li na ta vrata, 
ustaću iz ovog 
kreveta, nekako, 
i pobiti ih sve do 

poslednjeg.

ili...

ili neću.



sve ove godine su mi u 
umu bile urezane slike. 
prizori moje porodice 
kako umire. izrešetani. 
prosutih creva. dok im 
krv lipti na sve strane.

kad god bih pomislio 
na svoju porodicu, 
takve sam ih video.

ali sada ih 
vidim samo 

žive.

vidim moju decu kako le-
deno gledaju uvis ka meni, 
kao da pilje u neznanca. 
vidim moju ženu kako me 
obazrivo posmatra kra-
jiČkom oka iz kuhinje.

vidim je kako plaČe dok ne 
zaspi, oČajniČki usamljena, 
dok ja ležim tik pored nje.

sećam se poslednjih reČi 
koje sam joj rekao, trenutak 

pre no što su se oglasili 
pucnji. odzvanjaju mi u ušima.

sećam se celog 
mog bednog po-
kušaja da budem 
porodiČni Čovek.

svega se 
sećam.

šta 
Čekate, 
govnari 
jedni? 
Hajde!



sredićemo 
tog seronju 
kad nas ne 
bude oČeki-

vao.

dobar 
plan.

ne bojim se da 
umrem. nikad se 
nisam bojao.



ispostavilo se da 
onaj ludak u bol-
nici, pre onoliko 
godina, ipak nije 
bio toliko lud.

frenk.

dobro došao 
nazad, dušo.

bol smrti je 
šupalj. jer ipak, 
umreti se mora 
samo jednom.

ali bol 
življenja se 
nastavlja

 unedogled.

mene življe-
nje plaši. 
oduvek me 
je plašilo.

sve ono umi-
ranje, sve ono 
ubijanje, sve to 

nije ništa...

hajde... 
idemo 
kući.



pravi pakao 
je življenje.

FRENK
PRVI DEO
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Čim sam u stanju 
da ustanem, 

premeštaju me iz 
ambulante.

ovaj put ne pod okriljem 
noći. Čuvari paradiraju 
mnome u sam cik zore. 
dok su svi zatvorenici 
budni i pomno gledaju.

niko ne progovara. 
ali osećam ih kako 
me odmeravaju, sve 
seronje i jajare 
u celoj jebenoj 

zgradi. svi traže neki 
znak slabosti. 

Čuvari se ne žure, 
već me vode kroz 

sve nivoe. istog Časa 
shvatam šta to rade.

razmišljam da li da na-
padnem jednog od njih, 
da probam da ubrzam 

stvari. ali to će me samo 
još više iscrpeti. samo 

ću delovati još oČajnije.

ne, sad mogu samo 
da koraČam dalje.

pet nivoa kasnije stopala po-
Činju da mi trnu. kao da mi oko 
nogu vise džakovi s kamenjem. 
kolena poČinju da mi škripe 

toliko glasno da se kunem da 
sam Čuo kako odjekuju.

pokušavam da zamislim 
da sam opet u vojsci, da 
marširam kroz blato sa 
rancem od deset kila, 
da sam ponovo klinac, 

ta nezaustavljiva gomila 
petlje i žuČi.

ali negde u ćelij-
skom bloku d...

uhhh.

... sustiže me 
stvarnost.



heh.

ha!

ha-ha-
-ha!

He-He! 
HeH!!!

za tili Čas išČe-
zava sve ono 

što sam nekad 
bio. i najzad 
vide šta sam 

zapravo.

aHa-Ha-Ha! 
HaH!!!

star. 
slomljen.

pFFF! 
Ha-Ha! Ha-
-Ha-Haaa!

sam.



već sam bio u za-
tvoru i preživeo. 
Čak i napredovao. 
ali to je bilo dok 
je panišer još 

uvek mogao da ih 
drži podalje.

otvori 
ćeliju 17!

CENTRALNI 
KAZNENO-IZOLACIONI 

BLOK

sad je tu samo 
Frenk kasl. 

Čovek koji isuviše 
dobro zna...

kako je to 
biti zaro-

bljen.

„Evo nas, 
FrEnk. stigli 

smo.“

o, bože. 
okej, sad saČe-
kaj tu. ne mogu 

da verujem da ću 
najzad ovo reći 

poslednji 
put.

dobro 
doŠao kući, 

dušo.

ovaj put 
zastalno.



frenk?

hajde, 
dušo.





zatvor ume da bude 
jezivo mesto. ako 
ste Čovek koji ima 

šta da izgubi.

ako niste, onda je 
najgori deo sama 

dosada. puka mono-
tonija robije.

ona može da slomi Čo-
veka, ako nije pažljiv. 

da mu oduzme sve 
što ima. da od njega 
ostane samo sablast.

sablast za-
robljena u 
sopstvenom 

telu.



tih prvih nekoliko nedelja 
po povratku iz rata koraČao 
sam kroz kuću kao astro-

naut izgubljen u nekom
vanzemaljskom krajoliku.

sve mi je 
izgledalo Čudno. 
i mirisalo Čudno. 
pa Čak i vazduh.

dobro 
jutro, 

lepotane. 
doruČak 
samo što 

nije.

moja porodica behu bizarna 
stvorenja s kojima nisam 
umeo da komuniciram. bo-
jao sam se da ih dodirnem 
ili Čak i predugo gledam.

morao sam da se 
podsećam kako bi 
to trebalo da je 

moj dom.

u nadi da ću 
kad-tad poČeti da 
se tako i osećam.



ali... hoću 
da legnem 

u tvoj 
krevet.

ne, dušice. 
moraš da 

spavaš u svom 
krevetu.

ali pre 
sam uvek 
spavala u 

tvom!
da, 

ali sad 
se tata 
vratio 
kući.

a kada će 
tata opet da 

ode?

šta?

kada će 
se vratiti u 
vijetnam?

neće se 
vratiti, srećo. 
tata se za- 

stalno vratio 
kući.

vratiće 
se. uvek se 

vrati.



mmm... 
o, bože, 

da...

zagrli 
Me, frenk. 
molim te...

toliko si mi 
nedostajao.



frenk?
frenk, 

na telefonu 
je neki Čovek 

koji kaže da je 
poznavao tvog 

oca.

hoće 
da priČa s to-
bom o nekom 

pOsLU.



prijatelj moga oca našao mi 
je posao u mesarskoj Četvrti. 
da Čistim tankove za topljenje 

masti i kante s iznutricama.

tip koji je pre mene bio na tom radnom mestu 
umro je od prekomernog udisanja isparenja 

hlora. plaćalo se dva dolara na sat.

ovde svakodnevno 
prođe oko hiljadu grla 
stoke. neću te lagati, 

ume da bude popriliČno 
brutalno.

jesi li 
siguran da 

možeš to da 
podneseš?

priliČno 
siguran.



poslednja 
prilika, se-

ronjo.



oliži ih da se 
sjaje. uradi to, ili 
ćeš dobiti jebeni 

otkaz. molim vas, 
treba mi ovaj 
posao, ne mo-

žete da...
vidim da mrdaš 
jezikom, ali ne 
osećam da ih 

ližeš.
o, bože...

tako je. 
dobrano 
ih oliži.

vlasnikov sin. 
arogantni jebeni 

civilČić. 

jedan od onih tipova 
koji prosto vape da 
im neko oČita jebenu 

lekciju.

ali neću 
ja.

ovaj 
jebeni seronja

 mi je povratio po 
cipelama! dižite 
ga, ubacićemo 
ga u tank S

 krvlju!



nije moj posao da 
kažnjavam sva govna 
ovog sveta. to nije 
moja odgovornost.

ovo 
jeste.

ovo je jedino 
važno.

završio sam s rato-
vanjem i traženjem 
nevolja. nisam više 

vojnik.

sada sam 
otac. muž.

sad sam samo tip koji 
bi da živi život a da ne 
privlaČi pažnju. i da 

najzad upozna poro-
dicu koju je predugo 

zapostavljao.

sada sam 
samo to.

i samo 
ću to i 
biti.



ma nema 
jebene šanse, 

veliki i.

taj panišer, 
brate, drže ga u 

jebenoj samici dan i 
noć. a stražari, jebote, 
ni oni više neće da sara-
đuju, ’naš na š’a mis’im? 
svi su se usrali da će 

završiti u vestima.

mis’im, znam 
da ti ovo mnogo 

znaČi i sve to, jelda, 
veliki isuse, ali... niko
 ne mož’ doći do tog 

seronje. nema 
jebene šanse. 

tako dakle. 
znaČi, kažeš da bi 

trebalo da prosto za-
boravim na svog brata i 
ono što mu se desilo. da 

zaboravim na osvetu i
 sva ta nebitna 

sranja.

znaČi, jebeŠ 
mog brata. je l’ 

to kažeš?

ne. uopšte 
to nisam rekô. 

samo...
samo 
šta?

i ja bih do nje-
ga, ali... u Samici 
je, veliki isuse. 

prosto je... 
neMoguće!

jebeŠ ne-
moguće. daj 
mi to šilo.



pozorniČe 
makelani...

vrati se na 
svoje jebeno 
mesto, esta-

bane.
važi se, 

šefe. samo 
nešto da te 

pitam...

koliki ti je 
kurac?

šta si mi 
to jebeno 

rekao? koliki ti 
je kurac? nije 
malecki, jelda? 
reci mi da nije 

malecki.
o, velik je, 

nego šta. do-
voljno velik da 
te doživotno 
razguzi, glupi 

latinosu. e, to sam 
hteo da 
Čujem.

sad svaki put kad 
pogledaš naniže na 

mesto gde je nekad bio 
taj tvoj veliki kurac i vidiš 
samo plastiČnu cevku za 

pišanje, ima mene da 
se setiš, zar ne, 

pederČino?

setićeš se 
velikog jebe-

nog isusa.



seronje, 
znate šta vam 

je Činiti. nemojte 
sad da ispadnete 

piČkice.



ovo mi 
je nekad 
bio san.

dok sam bio u vijetnamu, 
sanjao bih ovu kuću. da sam 
ovde sa svojom porodicom. 

da sam u svom doMu.

ali sad kad sam ovde, 
svake noći sanjam da 

sam opet tamo.

sanjam rat. brunda-
nje bombardera b-52. 
miris belog fosfora.

kad ti sle-
deći put kažem da 

nešto uradiš, ima da 
me jebeno poslušaš, 

zar ne, govno
 jedno?

trzaja 
m-60 

na mom 
boku.

ne shvatam šta to nije u redu sa 
mnom. zašto dane provodim bau-
ljajući kao zombi, ne uspevajući 

da osećam sve ono što znam da bi 
trebalo da osećam. ne uspevajući 

da osetim... baš ništa. 

frenk, 
što ne bismo 
za vikend svi 
negde izašli? 

možemo u park, 
ili... frenk?

ama baš 
ništa.



hej! 
presta-

ni! skidaj ruke 
s mene!

ma daj, ne
 budi kuČka. ja sam 

inspektor Mesa, jel-
da? zato dođi ’vamo 
i pusti me da radim 

svoj posao.

ne brini, 
obuČen sam 
da ga brzo 

obavim.

idi dođa-
vola! nemoj! 

prestani!

neee!!!

uHHH!
gHHH! 
kuČko 

jebena! ima 
da te...



šta, 
koji kurac... 

sranje!

    HITNO
    ŠENJE 

isuse! 
ugasi to! 

gaSi 
ovo!!!

radost.

umalo sam 
zaboravio 
kako je to 

osetiti radost.

ZA HITNO
GAŠENJE 



koraČam kući i 
prvi put nakon 

nekoliko meseci 
osećam se živiM.

šta to, za ime 
boga, govori o 

meni?

CENTRALNI 
KAZNENO-IZOLACIONI 

BLOK

govorim sebi da sam 
porodiČni Čovek, ali 
šta sam zapravo?

znam li 
uopšte i 

sam?

otvori 
ćeliju 18!

da li se zavaravam 
time što sam ovde? 

postoji li tamo negde 
nešto drugo... nešto 
što Čak i ne prepo-

znajem...

što me 
Čeka...

kurac je 
nemoguće.




