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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 pokazivati svojim unucima.
Besno će bulazniti o prijateljima 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 izlomljen. 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.

Samo
lezi tu,
kaže.

Koji mi
govori
nešto
drugo.

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 budžovane. Šalju me kući
čim se dovoljno
zalečim.

Trebalo bi da
sam srećan
zbog toga,
zar ne?

Znam
taj pogled.

Šalju te
kući, je li?
I da pogodim...

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.

Zašto bih
se plašio
povratka
kući?

Makar
ako pitaš
ove doktore
ovde.

Imaš li porodicu koja
te tamo čeka,
ljudino?
Aha.

Onda te
ne krivim.
I ja bih
napunio
gaće.

Jebi se,
seronjo.
Ne poznaješ me.

U pravu si.
Ne poznajem
te. Ne znam gde
si bio, ni šta si
uradio.

Ali i te kako
umem da prepoznam kolegu s
doživotne.
Kladim se da bi
imao dugačak odgovor na pitanje kako da
ubijem nekoga vojničkim
nožem, uz demonstraciju desetine različitih 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?

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...

Kada
si poslednji put
pomilovao nešto
što nije bilo
okidač?

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?

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 najbolje, je li?

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.

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. Obećavam 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.

Izgleda kô
da jebeno
spava.

Sranje.
On je, nego
šta. Al’ šta
to radi?

Ne nasedajte,
ljudi. Taj batica 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 najzajebaniji 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 nafurane 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, sranje.

Odjebite,
momci. On
je naš.
Puši ga, pederčino. Prvi
smo ovde
došli.

Pokušava da
nas zajebe.
Di, umukni,
jebote!

Majku
mu, izgleda
kô da je
već skoro
odapeo.

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 napuni jedan jebeni
kovčeg.

Š’a kažete?
Mislite da se
folira?

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, ljudino...

Šta, koji
kurac...
Sad imaš
priliku.

’Oćeš opet da
budeš slobodan, druže?

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 SKENJAMO, 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.
Aha,
sve ti
Jebi se,
b’ate. Upadajte jebeno
veruvi unutra, seronje. Mi ćemo jem.
vam čuvati
leđa.

Čujem ih kako se raspravljaju, čujem nervozno
lupkanje njihovih zatvorskih 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 ledeno gledaju uvis ka meni,
kao da pilje u neznanca.
Vidim moju ženu kako me
obazrivo posmatra krajičkom oka iz kuhinje.

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 pokušaja da budem
porodični čovek.

Vidim je kako plače dok ne
zaspi, očajnički usamljena,
dok ja ležim tik pored nje.

Svega se
sećam.

Šta
čekate,
govnari
jedni?
Hajde!

Sredićemo
tog seronju
kad nas ne
bude očekivao.
Dobar
plan.

Ne bojim se da
umrem. Nikad se
nisam bojao.

Ispostavilo se da
onaj ludak u bolnici, pre onoliko
godina, ipak nije
bio toliko lud.

Frenk.

Dobro došao
nazad, dušo.

Ali bol
življenja se
nastavlja
unedogled.

Bol smrti je
ŠUPALJ. Jer ipak,
umreti se mora
samo jednom.

Mene življenje plaši.
Oduvek me
je plašilo.
Sve ono umiranje, 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.

Čuvari se ne žure,
već me vode kroz
sve nivoe. Istog časa
shvatam šta to rade.

Razmišljam da li da napadnem 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.

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

Pet nivoa kasnije stopala počinju 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.

Niko ne progovara.
Ali osećam ih kako
me odmeravaju, sve
seronje i jajare
u celoj jebenoj
zgradi. Svi traže neki
znak slabosti.

Uhhh.

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 ćelijskom bloku D...

... sustiže me
stvarnost.

Heh.

Ha-ha-ha!
Ha!

HE-HE!
HEH!!!

Sam.

Za tili čas iščezava sve ono
što sam nekad
bio. I najzad
vide šta sam
zapravo.

AHA-HA-HA!
HAH!!!
Star.
Slomljen.

PFFF!
HA-HA! HA-HA-HAAA!

Već sam bio u zatvoru i preživeo.
Čak i NAPREDOVAO.
Ali to je bilo dok
je Panišer još
uvek mogao da ih
drži podalje.

CENTRALNI
KAZNENO-IZOLACIONI
BLOK
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Sad je tu samo
Frenk Kasl.
Čovek koji isuviše
dobro zna...

Kako je to
biti zarobljen.

O, bože.
Okej, sad sačekaj tu. Ne mogu
da verujem da ću
najzad ovo reći
poslednji
put.

„Evo nas,
Frenk. Stigli
smo.“

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 monotonija robije.

Ona može da slomi čoveka, ako nije pažljiv.
Da mu oduzme sve
što ima. Da od njega
ostane samo sablast.

Sablast zarobljena u
sopstvenom
telu.

Tih prvih nekoliko nedelja
po povratku iz rata koračao
sam kroz kuću kao astronaut 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. Bojao 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.

A kada će
tata opet da
ode?
Šta?
Kada će
se vratiti u
Vijetnam?
Neće se
vratiti, srećo.
Tata se zastalno vratio
kući.

Ne, dušice.
Moraš da
spavaš u svom
krevetu.
Ali pre
sam uvek
spavala u
tvom!

Vratiće
se.

Da,
ali sad
se tata
vratio
kući.

Uvek se
vrati.

Zagrli
me, Frenk.
Molim te...
Mmm...
o, bože,
da...

Toliko si mi
nedostajao.

Frenk?

Frenk,
na telefonu
je neki čovek
koji kaže da je
poznavao tvog
oca.

Hoće
da priča s tobom 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, seronjo.

Oliži ih da se
sjaje. Uradi to, ili
ćeš dobiti jebeni
otkaz.
Molim vas,
treba mi ovaj
posao, ne možete 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 ratovanjem 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 porodicu koju je predugo
zapostavljao.

Sada sam
samo to.

I samo
ću to i
biti.

Taj Panišer,
brate, drže ga u
jebenoj samici dan i
noć. A stražari, jebote,
ni oni više neće da sarađuju, ’naš na š’a mis’im?
Svi su se usrali da će
završiti u vestima.

Ma nema
jebene šanse,
Veliki I.

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 zaboravim 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 njega, ali... u samici
je, Veliki Isuse.
Prosto je...
nemoguće!

Jebeš nemoguće. Daj
mi to šilo.

Pozorniče
Makelani...

Vrati se na
svoje jebeno
mesto, Estabane.

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. Dovoljno 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 jebenog 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.

Kad ti sledeći put kažem da
nešto uradiš, ima da
me jebeno poslušaš,
zar ne, govno
jedno?

Sanjam rat. Brundanje bombardera B-52.
Miris belog fosfora.

Trzaja
M-60
na mom
boku.

Ne shvatam šta to nije u redu sa
mnom. Zašto dane provodim bauljajući 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!
Prestani!

daj, ne
Skidaj ruke budiMa
kučka. Ja sam
s mene! inspektor
mesa, jelda? Zato dođi ’vamo
i pusti me da radim
svoj posao.

Ne brini,
obučen sam
da ga brzo
obavim.

Idi dođavola! Nemoj!
Prestani!

NEEE!!!

GHHH!

UHHH!

Kučko
jebena! Ima
da te...

Šta,
koji kurac...
Sranje!

Isuse!
Ugasi to!
Gasi
ovo!!!

HITNO
ŠENJE

ZA HITNO
GAŠENJE

Radost.

Umalo sam
zaboravio
kako je to
osetiti radost.

Šta to, za ime
boga, govori o
meni?

Koračam kući i
prvi put nakon
nekoliko meseci
osećam se živim.

CENTRALNI
KAZNENo-IZOLACIONI
BLOK

Govorim sebi da sam
porodični čovek, ali
šta sam zapravo?

Da li se zavaravam
time što sam ovde?
Postoji li tamo negde
nešto drugo... nešto
što čak i ne prepoznajem...

Znam li
uopšte i
sam?

Što me
čeka...

Otvori
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Kurac je
nemoguće.

