


„Sve što nam je zajedničko jeste užas u našim životima, Denise. To je sve. To je ono što nas drži zajedno.”

Glas u glavi je prepada...

...i to ne samo 
zato što je 
njen.

Zar je stvarno to rekla? 
Da li je stvarno uspela 
da sastavi tako snažne i 
samouverene reči; tako 
duge rečenice?

Kada se to dogo-
dilo? Zašto se sa-
da toga prisetila?

Nema ga već tri dana. 
Hvata je nervoza od 
tišine.

To je 
sve.

Neki drugi ljudski glas 
bi je tako utešio. Možda 
bi, ukoliko bi bila mnogo 
pažljiva, mogla 
da 
upa-
li...

Ne. Sad bi je na to upo-
zorio. Utičnice su pune 
opasne
struje.

Ona ubija 
hiljade ljudi 
svake godine.

Ali samo da čuje nekog 
drugog osim Denisa...

Možda... ako bi imala izo-
laciju. U mračnoj kuhinji 
su gumene rukavice. I ru-
kavice za rernu. I one su 
prilično debele. Možda... 
ako bi navukla i jedne i 
druge.

Sedi nepomično četrdeset 
minuta, bolesna od ne-
odlučnosti, dok joj se 
ruke grče u rukavicama. 
Na kraju joj se oči skla-
paju i uzima utikač.

Nema bleska, nema smrto-
nosnog udara struje.

Ohrabrena, troši 
samo petnaest 
minuta na ubadanje 
utikača u utičnicu.

Televizor se pali 
uz pucanj.

Očekujući eksploziju, povlači se u drugi kraj sobe, 
a ogrtač koji nosi umesto veša je grebe.

„Sve što nam je 
zajedničko jeste užas...”
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Na programu su vesti: 
nešto o nekoj avionskoj 
nesreći (zamišlja dve 
stotine ljudi kako vrište 
dok padaju), nešto o 
ulaganjima u bezbednost, 
a onda...

...na ekranu ugleda 
mrtvu ženu.

...nakon što su povučene 
sve optužbe protiv nje, 

gđa Abigela Kejbl vratila 
se u Houmu u Luizijani.

Duboko potresena na-
kon smrti svog navodnog

 ljubavnika, čoveka iz 
močvare, gđa Kejbl je 

rekla izveštačima da joj 
treba vreme da

 razmisli.

Kad je reč o smrti 
stvorenja, jedan 
predstavnik vlasti 

rekao je da su glasine 
o umešanosti države u 
ubistvo neosnovane i 

neodržive.

Abi. Abi Kejbl.

Ali ona je mrtva.

Denis je tako rekao.

Sanderland. Sander-
land je ubio Abi, Meta i 
Stvorenje iz Močvare pre 
skoro tri godine, a od 
tada prate nju i Denisa.

Zato moraju da se 
kriju. Zato ne može da 
izlazi. Denis insistira...

Ne bi je on lagao. On je 
voli. Donosi joj cveće...

„Sada imamo 
samo jedno 
drugo, Liz.”

To je on rekao.

„Sve što nam je zajedni-
čko jeste užas u našim 
životima.”

To je ona rekla.

Navukavši rukavice za 
rernu, uključuje televizor. 
Potom, osećajući grižu 
savesti, uzima kartu iz 
njegove kancelarije.

Voštanom bojicom 
zaokružuje Houmu, ne 
znajući zbog 
čega.

U međuvremenu, 
u El Salvadoru...
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Nakon toga odlučuje 
da se okupa. To ljudi 
obično rade pre nego 
što nekud krenu.

Ne.

I ne pomišljaj na to.

Ne još.

Čeka dok dubina vode u 
kadi ne dostigne nekoliko 
centimetara i stoji, umesto 
da sedne, kako bi izbegla 
opasnost od davljenja u 
kadi...

(Tridesetak ljudi 
nedeljno, tako kaže 
Denis.)

Dok se oblači, razmišlja 
o tome šta ljudima treba 
kad planiraju... izlet.

Novac. Setila se da im 
je potreban novac.

Njegov novčanik je 
na stočiću pored 
kreveta.

Počinje da broji, 
a srce joj lupa.

Skoro četiri stotine dolara.

Oblači mantil, gleda u 
vrata, skida mantil, neko 
vreme se vrpolji, pa ga 
oblači ponovo.

Nije moguće da 
stvarno razmišlja 
da...

Nije valjda 
da ozbiljno 
namerava da...

Denis je štiti. On je voli...

Pokušava da prizove 
uverljivu sliku te ljubavi. 
To se uglavnom dešava 
dok su u krevetu. Mada... 
jeste joj on doneo i 
cveće jednom 
prilikom...

Pre više meseci.

Sada je mrtvo.

Nestalo u zagušljivoj 
tami.

U njegovom novčaniku 
su četiri stotine dolara.

Na stočiću leže uvijene 
latice, poput predivnih 
crva u prašini.

Nakon izvesnog vremena 
Lizabet Tremejn zaista 
izlazi, drhteći na zabo-
ravljenoj sunčevoj 
svetlosti.
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Gđo Kejbl, grad 
organizuje sahranu 
za vašeg voljenog. 
Rado bismo pokrili 

vaše putne troškove 
iz Luizijane.

Molim vas da 
bar razmislite o 
tome, mada znam 
da ste sigurno 

skrhani...

Sigurno 
me sada mrzi-
te, ali molim 
vas da me 

saslušate...

Ne smete dozvoliti 
da vas vaš bol uništi. S 
vremenom će vas možda 
čak i ojačati. Znajte 
samo da sve počinje 

prihvatanjem.

Nema ga 
više.

Gđo Kejbl? Čester 
Vilijams. Imao sam 
priliku da upoznam 

močvarka pre... 
znate već... i hoću 
da nastavim taj 

njegov trip. Preko 
nekakve ekološke 

grupe ili tako 
nečeg.

Kako bilo, ja živim u 
Baton Ružu. Evo mog 

broja telefona ako ste 
zainteresovani.

D
O
S
T
A
 

Č
E
R
N
O
B
IL
A

23



24



25



Žena do nje joj daje još jednu fotografiju i sija od sreće. Ako već ima toliko 
veliku porodicu, kako je moguće da je toliko usamljena da tako rado prosipa 
svoju životnu priču pred nekim koga ne poznaje?

Neopažen, autobus prelazi 
granicu države Luizijane.

Popodnevne senke pritiskaju predeo oko 
stanice. Iz džuboksa u jednom kafiću Džoni 
Alan traži od nekog da kaže onima kod 
kuće da ga zove obećana zemlja. U poza-
dini zavija harmonika.

Putujući za Houmu i gledajući kroz 
prozor taksija u zadimljeni sivi limbo, 
seća se da je ovde već bila kad je 
radila na svojoj knjizi o čoveku iz 
močvare.

Na knjizi. Ona je napisala knjigu. 
Na korici je njeno ime.

Iznenađena je što je preži-
vela vožnju autobusom.
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Poslednjih ne-
koliko blokova 
prelazi pešice. 
Jedan čovek pa-
li lišće, a ona se 
priseća novin-
skih izveštaja 
o smrti čoveka 
iz močvare.

Mlatarao je unaokolo dok je goreo, 
usta otvorenih u vrisku, umirući tako 
iznova, iz sata u sat.

Imala je sreće. Dobila je adresu od 
prvog čoveka kog je srela. Pitali su je 
da li je novinarka i skoro da je rekla 
da jeste, ali se onda setila kako više 
nije.

Prikupljanje 
hrabrosti da 
zazvoni traje 
dvadeset minuta.

Abi?
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Liz?

Liz Tremejn? Ali 
šta ti... Mislim, 

zar nisi ti...

O, bože, izvini, 
zašto pričamo 
na vratima?

„Uđi. Uđi 
slobodno...”

Sedi... Daj 
da malo 

raspremim.

Liz, pa ovo 
je neverovatno. 
Mislili smo da te 
je Sanderland 
sredio u Zapad-

noj Virdži-
 niji!

I mi... i mi smo 
to mislili za tebe. 
Sanderland od 
tada juri mene i 

Denisa.„Krijemo se već dve 
godine. Opasno 
je izlaziti. Moj 
život... tako sam 
usamljena.”

„Tako 
prazna.”

Denis? Denis 
Barkli? I on je živ? 
Pa to je sjajno...

  Ali zbunjuje me to 
što govoriš za Sander-
landa. General Sander-
land je mrtav. Umro je 
pre dve godine. Bilo 
    je na televiziji.

Mislim, ne 
znam gde si 
čula da te i 
dalje juri...

„...ali zvuči mi kao da je 
reč o nekom prekidu u 
vezama.”
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Mrtav? A-ali on šalje Denisu 
preteća pisma, skoro svake 
nedelje. Kažeš da je to bilo 

na televiziji?

Znaš, ne gledam 
televiziju sama. 
Zbog struje. Ne 
volim da palim 

televizor.

„Barem ne, 
znaš, golim 
rukama.”

„Kad gledam 
televiziju s 
Denisom, ni-
sam baš naj-
pametnija. 
Treba mi mno-
go vremena 
da shvatim 
šta se do-
gađa.”

Nisi najpametnija? Ma daj, Liz, 
šališ se! Liz Tremejn? Čuvena 
spisateljica i nagrađivana 

novinarka?

Vidi, deluješ mi mnogo 
umorno od puta. Možda 
će ti biti bolje ako se 

okupaš...

„Možda ćeš tako sve po-
staviti na svoje mesto.”

„Idem da ti nađem čist 
peškir dok se spremiš. Izvini 
zbog nereda. Uhvatila si 
me u, ovaj, nezgodnom 
trenutku.”

I-izvini. Videla sam te na 
televiziji... Upalila sam tele-
vizor sama... i morala sam 

da te potražim.

Znaš, Denisa nema već 
danima, a dugo nisam 

pričala ni sa kim...

„Imam poteškoće s rečima, 
s pričanjem. Kao da sam 
zaboravila da govorim, 
znaš? Ja... imam poteškoće 
da objedinim ideje.”
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Evo, našla sam ti 
čiste peškire, imaš 
sreće! Dugo 
nisam pra-
  la veš...

Ovaj... 
Liz?

Šta je 
ovo ispred 
kupatila?

„Oh, izvini. Žao 
mi je. Nisam 
htela to tu da 
ostavim. To mi 
je veš. N-nisam 
spakovala ništa 
drugo.”

„Malo 
sam bila 
u žurbi.”

Ali ovo su 
uvezani 

peškiri. To 
nije...

Ovaj... Šta 
to radiš?

J-ja... kupam se... Denis 
nije mogao da mi kupi 
nov veš. To bi privuklo 

pažnju.

„Vidiš, San-
derland ni-
je znao gde 
sam. Denis 
ga je pre-
vario... Ali da 
su ga videli 
kako kupuje 
žensku 
garderobu, 
Sanderlan-
dovi špijuni 
bi postali 
sumnjičavi.”

„Ja... mislim 
da je u tome 
stvar. Denis 
mi je sve 
objasnio. 
Sećam se...”

Liz, ovo sve... 
zvuči, ne znam, 

malo ludo.

Mislim, zašto stojiš 
u kadi? Mogla bi da 

sedneš...

O, ne. O, ne. 
Mogla bih da udarim 
glavom. Mogla bih 

da se udavim. hiljade 
ljudi se tako udave 

svake godine. „To je sigu-
ran način 
da stradaš.”

„Tako mi je rekao 
Denis.”
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Denis ti je 
rekao...

Oooh, 
Liz...

Sirota 
Liz...

„Mislim da ti je 
neko nešto uradio.”

Uradio? Ma ne, dobro sam. Po-
kušali su da dođu do mene, ali 

Denis me je zaštitio. Dobro 
                     sam.

O, Bože, neko zvoni. 
Navuci ogrtač dok 
otvorim vrata, pa 
ćemo popričati.

„Mislim, 
nismo se 
videle više 
od dve 
godine...”

„...čini se 
da smo obe 
prošle kroz 
štošta od 
tada.”

Prošle? Ja nisam. 
Ja sam sve vreme 

bila unutra.

Dve 
godine?

O, da. Vidiš, Denis misli da nije 
najbolje da putujem. Predstavio mi 

je statistiku. Toliko je smrti...

Dobro 
došli u 

Houmu
luizijana

pop. 1682

„Smrti na 
putevima.”

LUIZIJANA
130 KM
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Ovaj, čekaj 
malo, Liz, uskoro 
ćemo popričati.

Da? Mogu li 
da vam po-
mognem?

Da.

Denise?

AAAAA!
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 O, 
bože. 
 O, 

bože.

Gde je 
ona?

Liz?

Liz?

  Gde
  si je 
sakrila, 
kučko?

Ah.
D... Denise. Oh. 
O, ne. Nisam 
htela. Ja...

Vidiš li, Liz? 
Vidiš li kako 
je? Prekršiš 

naš dogovor, 
uradiš nešto 

glupo, a onda 
sledi nevo-

           lja!

Oh. Oh, 
Denise, 

žao mi je. 
Ja...

Šta ja imam 
od tvog „žao mi 
je”! Šta bi bilo da 

si naletela na 
Sanderlanda?

Dovraga, Liz, 
sto puta sam 

ti rekao.

Denise, 
molim te, 
nemoj...

Kad ćeš 
već jednom 
razumeti?

Ali... ona mi je rekla 
da je Sanderland... 
umro...

I ti si joj 
poverovala? 
Veruješ njoj 
umesto meni? 
Valjda ti je 
jasno da to 
nije stvarno 

Abi...

Abi je mrtva. To ti 
je Sanderlandov 
agent!

Moraću 
da je u...

Šta?

Idemo... napolje! 
Bežimo u močvaru!

Ali... ali 
Denis...

Liz, beži! 
Šta 

čekaš?

O, bože, 
pištolj. Osta-
vila sam ga 
s pištoljem, 
kako sam
   samo...

Možda mogu 
da se vratim pre 

nego što...

AJOJ!
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„Sve što nam je 
zajedničko jeste užas u 
našim životima, Denise.”

Oseća hladni oktobarski vazduh na 
lopaticama; listovi su joj još mokri od 
tuširanja; počinje 
da drhti.

Abigela je vuče za 
ruku i viče da trči.

Iza sebe čuje njegove čizme kako grabe ka džipu 
i seća se kako se paralisala pred nerazumnim 
gnevom u njegovim očima...

Strašnim očima 
bez ljubavi.

Bez ljubavi?

On ju je držao na sigurnom 
godinama. Zar to nije ljubav? 
Ona se boji života bez njega. 
Zar to nije ljubav?

Kakva to druga ljubav može da je 
zaštiti od ovog groznog sveta?

Kakva to 
druga 
ljubav 
vredi bilo 
šta?

Ljubav koju ona i Denis osećaju 
jedno prema drugom je posebna. 
Izrašće u nešto predivno. Čak i 
bez sunčeve svetlosti...

   Zna da je to   
 istina. On joj 
je tako rekao.

Ali te oči.

Te oči, te oči, te oči...
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Kučko. Prokleta, 
glupa, besko-

risna...

Nećeš da me 
slušaš. O, ne. 

Morala si sama 
da otkriješ...

Neću te pustiti, 
ženo! Čuješ li 

me?

Močvara te neće 
sakriti. Ja sam bio u 
Vijetnamu. Kad vidim 
ovo drveće... sve mi 

se vraća...

Bili smo odlično orga-
nizovani. Mogao sam te 
tamo držati zauvek. I 

tebe i sebe. Zaljubljene. 
Mogao sam...

Haaah!

Vidim te! 
Bežanje vam 
neće pomoći!

Vraćajte 
se!

Znate šta... Ako 
se vratite odmah, 
možda vas neću 
previše kazniti.

Možda ću 
vam samo ma-
lo uskratiti 

sapun.

To ne bi bilo 
tako loše, zar 

ne?

Liz?

Dobro.

  Dobro, ako ta-
ko hoćete, onda 
neka tako bude. 

Dolazim, Liz.

Nema više 
šale.
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U letnja jutra budili smo se pod velikim vrelim nebom, 
a ja sam prinosila ruke licu dok je tvoj miris još bio 
na njima, pijući sokove zgnječenog cveća 
s prstiju.

Nikad 
više.

Nikad...

Uz tebe sam se osećala 
kao boginja. Ukazivao 
si mi toliko poštovanja. 
Osećala sam se tako 
lepo, tako posebno...

A sad si tek tako nestao i opet 
sam obična.

Bez tebe nisam ništa, ljubavi. Ništa.

Liz je beskorisna. Neće da beži. Neko joj 
je slomio sve kosti u duši, a bila je tako 
bistra i snažna. Očigledno nije toliko 
teško razmontirati ljudsko biće.

Lako se raspadamo.

Paprat puca iza nas. Prati nas pešice. 
Ti bi ga zaustavio, ali nisi tu, a ja to 
ne mogu.

A zašto ne mogu? Zar mi nisi preneo ništa od svoje 
magije? Zar ništa trajno nije proisteklo iz naše 
ljubavi?

Ti bi znao šta da uradiš. Ti bi ostao miran, 
slušao bi i pustio bi močvaru da ti sve 
ispriča...

Oštar miris aligatora uz 
vetar... Nekoliko pečuraka 
na kori drveta koje bi 
prepoznao...

Minijaturni vrtlozi 
koje prave mušice 
privučene vodom... 
Vetar prebrojava 
cvetove koji 
šušte poput 
novčanica me-
đu prstima...

Abi? Abi, on 
d-dolazi. 

M-možda da 
se izvinim...

Pssst.
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Ovuda.
Kuda ćemo? Iza 
nas je! Uhvatiće 

nas...

Umukni i 
trči.

Ne... Ne preko 
cveća.

Idemo oko 
ivice, kroz 
rastinje...

Ali... Ali ako se 
ogrebemo na 
trnje, možda 
ćemo dobiti te-
tanus. hiljade 
ljudi tako do-
biju tetanus. 
Denis mi je 
to rekao. 
    On...

Liz, Denis ima 
mašinku. Bolje 
da rizikujemo 
s tetanusom. 

 U redu?

Samo na-
stavi da se 

krećeš.

Dobro. 
Dobro. 

Izašli smo. 
Nema više 
trčanja.

Ali... Ali mogli 
smo preko 

cveća. Šta bi 
bilo da sam 

se ogrebala? 
Možda bih 

dobila teta-
nus. Možda 

bih...

...umrla...

HAAAH!
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  To je to!
  To je to, 
profuknjačo 
nezahvalna!

Trebalo je da 
ostaneš kod kuće, 
Liz! Trebalo je da 
ostaneš kod kuće 

kao što sam ti 
rekao! Ti...

[Ghurrrp]

[Pfuuuh]

   Čoveče. 
Čoveče, koliko 
si nagrabusila. 

Nakvasilo mi 
se oružje.

Misliš da 
će me to 
zausta-

viti?

Je li? Misliš 
li da će me to 

usporiti?

Ja sam u 
Vijetnamu gazio 
kroz baruštine 

šire od ove... Tamo 
sam naučio šta se 
radi kad ti oružje 

ne funkcioniše.

Čoveče. 
Kad te samo 

ščepam...

Znaš, ne 
možeš tek tako da 
pobegneš, Liz. Ne 
 bez posledica.

To dovodi do 
problema koji se 
samo uvećavaju...

...a izvinjenje neće 
biti dovoljno i neće 
vredeti da moliš za 

milost.

...i na kraju 
neko uvek bude 

povređen.
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A ti, jeziva 
seda veštice 
što stalno 
guraš nos u 
tuđa posla... 
Tebe ću...

Pogledaj 
iza sebe, 
Denise.

Haaah! Zar misliš 
da sam glup? Misliš 

li da je ovo neki 
jeftin film?

Pokvarila si jednu 
predivnu romansu, 
kučko, sad ću da ti 
rascopam glavu, p...

IIIIIIIIILIZIIIIIIIIIIII, PRESTANI, 
PRESTANI, PRESTANIIIIIII

IIIILIZLIZLIZLIZIIIIIIII
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Halo? G. Vili-
jams? Čester 
Vilijams? Ovde 

Abi Kejbl...

Ovaj. Da. 
Baš tako. 
„Kakav 
trip.”

Slušajte, nešto 
sam razmišljala 
o toj grupi za 
zaštitu životne 

sredine koju ste 
pominjali...

Da. Da,
 bolje mi je. 
Da, mnogo
 sam jača.

Halo? Komesar 
Gordon? Da. Abigela 
Kejbl. Dajte mi datum 

i biće mi drago da 
dođem na vašu 
komemoraciju.

Da. Recite mu da 
se osećam bolje i za-
hvalite mu na pitanju. 

Poslušala sam ga i 
suočila se sa svo-

jim gubitkom.

Ko zna...

„Možda će iz svega izaći 
nešto dobro, kao što je 
rekao.”

„Možda će nešto iz-
rasti iz svega ovoga.”

Sledi: Sledi: Zemlja zemljiZemlja zemlji
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