Čekaj...
stani!

Nisam ovako zamišl jao
svoj život. Ama baš nikad.

Ali nemate uvek
izbor, zar ne?

A i da se ne lažemo...
prilično sam se
izveštio u ovome.

U ubi jan ju l judi.

Ko to,
jeb-}

Ljudi koji to
zaslužu ju.

I da, možete da sedite tu u
svojoj fotel ji i pitate se odakle
meni pravo da im presudim...

Ali to je samo
vaša odbrana.

Vaš alibi što
sami ništa
ne radite.

Pošto je svet sad
teško sranje, i
svi to znamo.

Samo pet jebenih
minuta gleda jte
vesti i biće vam
jasno.

Velike korporaci je vam
kontrolišu vlasti...

Seron je skoro svakodnevno idu u masovne ubilačke
pohode...

Teroristi raznose
aerodrome i železničke stanice...

A da, a čim Bliski istok napravi nuklearku, svi ćemo
postati prah i pepeo...

!!!

Panduri nekažn jeno ubi ja ju nevine
crnačke klince...

Sranje...

I sve to je tek vrh
ledenog brega.

Psihopate se
kandidu ju za
predsednika...

Nhhh...
Gh...

Čin jenica
je da nema
pravde.

Zlim l judima
ama baš sve
prolazi...

Svi znamo da
je tako...

Ali odbi jamo da stvarno
u to poveru jemo.

Mamicu
ti...

A pohlepa
uništava celu
jebenu planetu.

Ufff!!!

Grčevito se hvatamo
za fantazi je... i nadu...

GHHH!

... JEBEM!

Govorimo usrane krilatice poput:
„Luk vremena je dugačak, ali nagin je
ka pravdi”, iako je jasno da ni je tako.

MAMICU TI
JEBEM, DA
TI JEBEM!

Nagin je ka fašizmu
i masovnim grobnicama.

Ali mi samo sedimo za svojim
ekranima i punimo glavu bukom
dok urlamo jedni na druge...

Kapiram.
I ja sam nekad
bio takav.

Jeb...

Kao da će to
išta promeniti.

Ali sad mi je
život drugači ji.
Očito.

Ali, trčim pred
rudu.

Ne, ovo je mnogo
nakon početka.

Uvek to
radim.

Jebote, kad li je sve
ovo zapravo počelo?

Ili možda za onu Novu godinu kada smo
se Dejzi i ja autobusom vraćali kući, a
one seron je joj dobacivale...

Ovo ni je
početak...

Mislim, u neku ruku je počelo
još dok sam bio klinac...

Mmm-hmmm...
Vidi ti
nju...

Mala, daš
mi broj
telefona...

Pokušao sam da im
uputim preki pogled...

Što ni je bila
pametna ideja.

Š’a je?
Š’a ćeš da
uradiš?

Ostatak vožn je do naše
stanice bio je na jdužih pet
minuta u istori ji sveta.
Čoveče, koja
gre’ota...

... š’o je takva
riba s ovakvom
pičkicom...

I na kra ju smo
se ostatak noći
svađali.
Jer sam mislio da
možda prižel jku je
da sam tip koji bi
mogao da prebi je
tri govnara u gradskom prevozu.

Šta
je?! Zar
baš ništa
nećeš
reći?!

Ponašaš
se kao
idiot...

A možda sam i ja
prižel jkivao da sam
takav tip. Ali nisam bio.

Ćao, Dilane...
Večeras si baš
zaginuo...

Aha, profesor Grant
je imao neko
okupljanje
kod sebe
gajbi...

Ne pre sedam
godina, pa čak ni
danas... Ne baš.

A čak ni to ni je bio
pravi početak...

Baš
ovde...
One noći kad sam
rešio da se ubi jem.

To je bio tek sitni,
glupi trenutka kog
nikad nisam uspeo
da se otresem...
Jedan od mnogih.

Ne, biće da je
priču zapravo
trebalo da
počnem...

Ali, čeka jte...
E, jebiga.

Još uvek nemate nikakav kontekst ni za ovo.

Ono, kao, sigurno sad mislite:
„Zašto bi se ubio, Dilane?”

Pa, za početak,
to mi ni je bio prvi
pokuša j.

Jednom sam zgutao
gomilu pilula i probudio se u bolnici...

Zbog toga su me izbacili s faksa, što me je
unazadilo koju godinu.

I baš zato sam sad
dvadesetosmogodišn ji
postdiplomac...

Skoro svi moji pri jatel ji
već započin ju svoj „pravi”
život...
Grade kari jeru,
venčava ju se, neki
čak ima ju i decu...
A ja još uvek živim od
nasledstva i studentskih
kredita, te pola života
provodim učeći...

Pobogu, Dilane, izgledaš
kô posran...
Spavaš li ti
uopšte?

Kira
ponekad
baš ume da
vrišti.

Bar dva
sata svake
noći... To je
dovoljno,
zar ne?

Umukni,
seronjo!

Ne, tupsone,
tvom mozgu
treba barem
šest...

Mora da
si skroz
poremetio
cirkadijalni
ritam.

Moj cimer Mejson je koju
godinu mlađi od mene.
I on je na N ju jorškom
univerzitetu...

Da li ti
mi ne damo
da spavaš,
druže?

Studira neko programersko sranje koje me jebeno
uspava od smora kad god
ga pomene.

Ne, ne
budite
me vi.

Iz tvoje
sobe nikad
ništa ne
čujem.

I sad se uglavnom samo
pretvaram da smo
pri jatelji.

Kira je i dal je stalno svraćala
kod nas, ali gotovo nikad da bi
visila sa mnom.

Kad smo se uselili,
Mejson i ja smo bili
drugari.

Mislim, okej je on...
ali ko ga jebe.

Ali je onda on počeo
da se zabavl ja s mojom
na jbol jom drugaricom, Kirom.

Njihova veza je
upropastila jedino
dobro u mom životu.

Zbog čega sam se
osećao još usamljeni je no inače.

Ona je bila jedna od retkih
osoba koje su me stvarno
kapirale.

Moj smisao za humor,
moju osaml jenost,
moj muzički ukus...
I zato me je bolelo...
što je bila tako blizu,
ali tako daleko.

A povrh toga...
čuo sam ih.

O meni.

... ne znam,
valjda
zato što ga
sažaljevam.

Ne seks. Mislim da
su to radili kad bih
bio na faksu ili gde
god.

Eto šta je Kira rekla
te noći kad sam rešio
da se ubi jem.

Ne, čuo sam ih
kako priča ju.

Da me
sažal jeva.

Osoba koja me na jbol je poznavala me
je sažal jevala...

Postoji još nešto
što na jpre treba da
znate...

Idem po
picu... evo
me za desetak...

I uzmi
nam još
vina.

Nakon svega
što... E, jebiga,
izvinite...

Nekih mesec dana
pre te noći desilo
se ovo...

Dakle,
Dilane...

I onda je prosto nastavilo da se... dešava...

... želiš
li da me
poljubiš?

Molim?!

I bilo je to nešto
na jbol je na
svetu...

Sve dok nismo čuli
Mejsonove korake
u hodniku...

A Kira me ostatak noći
maltene uopšte ni je ni
pogledala.

Svi se
klanjajte
bogovima
pice!

Nakon toga sam očekivao
neki razgovor... neko
objašn jen je.

Ali umesto toga,
to je prosto
postalo nešto što
smo radili...

Kad god bi Mejson
izašao iz sobe.

Srećo,
možeš da mi
doneseš
pivo?

Važi, evo
samo trenutak...

I zato, kad sam te
noći čuo da me Kira
sažal jeva...
Na jednom mi
je sve delovalo
tako prazno...
ceo moj život.

Mislio sam da će raskinuti
s Mejsonom...
I da ćemo Kira i ja postati
nekakav par.
Ali zapravo se događalo
nešto drugo.
Ti poljupci su bili
samrtni hropac
našeg pri jateljstva...

Davala mi je ono što
je mislila da sam
čekao, ali ja sam
na jviše od svega
želeo n jen glas... a ne
n jeno sažaljen je...

I tom trenutku više
ništa ni je bilo važno...
Osećao sam se kao
jedina osoba na celom
jebenom svetu...

Kao da sam mogao
satima da urlam, a
da to niko nikad ne
bi čuo.

I zato sam rekao
„jebeš sve ovo”, pa
se popeo na krov
da se ubi jem...

Znam... idiotski,
zar ne?
I skroz depresivno, pride.
Ali, kao što rekoh,
ovde je počela cela
ova priča...

Jer baš dok sam uviđao koliko
sam pogrešio...
Baš kad me je strefilo koliko
zapravo želim da živim...
I da, iako je ova j moj sran je,
život i dal je jeste nešto
na jlepše što posedu jemo...

Baš u tom trenutku...
zapeo sam za žice za veš
između zgrada...

A onda sam se upetl jao u
neki stari tepih što tu visi
još od osamdesetih...

AHHH!

I nekako sam...

... pao šest
spratova...

UFFF!!!

I nisam
poginuo.

Jebo te
bog...

Celo telo mi
je bilo modro i
izubi jano.

A kako se uopšte osećaš kad
na jednom nisi mrtav posle
pokuša ja samoubistva?

Hladno i
uzdrhtalo...

E pa... ja? Ja sam istovremeno osećao dvadesetak
različitih emoci ja...

Počevši od šoka
i straha...

A pola mozga mi je urlalo:
„Koliki moraš biti idiot da se
baciš s krova?!”

Dok su mi sve ostale
sinapse prosto prštale od
radosti što sam jebeno
živ...

Sneg...

... sneg je
tako jebeno
prelep...

Na jednom sam
poželeo da probudim
Kiru i sve joj kažem...
Da moramo
prestati s našim
uvrnutim ta jnim
sran jem...

Da je volim, što
sam val jda u neku
ruku oduvek i znao...

Ali čak i tako
napola van
sebe...

I zato sam poklekao pod onim
delom mene koji je bio u šoku
i želeo da se obeznani...

... znao sam da ne mogu to da
uradim u gluvo doba noći, dok
n jen dečko stoji tu pored.

Računao sam, reći
ću joj u jutru...

Od sutra će
početi moj novi
život...
Potpuno
novi Dilan.

I bio sam u pravu, ali
ne onako kako sam
očekivao.

Nisam
bio sam.

{krklj}

Jer, nešto se kretalo
među senkama u mojoj
sobi...

Mračni ja
senka...

Zdravo,
Dilane... Ostani
smiren...

Rekoh,
smiri se.

Šta?!

Zar želiš da
nas čuju?

Šta, koji
ku...

Ghhh...
khhh...

Glas mu beše kao da mi neko
noktima para dušu...

Ko...
š-ŠTA
si...

A šta
misliš da
sam?

Druge prilike
nisu jeftine,
Dilane...

Vibrirao je kroz
mene...

Šta... šta
želiš...

Da... Ja
sam upravo
to.

Vreme je da
platiš svoju...

Prosto...
život za
život...

Da platim...
kako?

Ubijaćeš za
mene...

Stanarinom za život
koji si pokušao da
odbaciš...

Ne
mogu
to...

Ja ne mogu
nikog da
ubijem...

Loše
ljude. Ljude
koji zaslužuju
smrt...
Po jednog
svakog meseca...
Nazovimo to
stanarinom.

Molim?!

Ovo... ovo
je suludo...

Pa...
onda ćeš ti
umreti.

Isuse...

Loše
ljude...
Šta to
uopšte
znači?

Kako
mogu
da znam
ko...

Neće biti
teško.

I pogledaj svet oko
sebe...

Ti nisi
stvaran.

Da...

HEJ!

Samo otvori
oči, Dilane...

... jesam.

Ne...
ovo nije
stvarno...

Ne
može
biti...

JEBOTE!

JEBO TE
BOG!

Jebem
li ti...

Šta se
desilo?

Jesi li
dobro?
Čuli smo
te da...

Dilane?

Ja...
pao
sam...

... i slomio
ruku...

Ne znam...

O,
bože!

Isuse...
kako?

... ali možeš li
da me odvezeš
do bolnice?

