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„...ili misliš svojom glavom?”
„...Ali sam napokon upotrebio glavu i mućnuo njome”, reče 
Tajler u prošloj knjizi kao odgovor na pitanje gde je sakrio Ome-
gu. A vi? Jeste li mućnuli glavom i dokučili gde je najmoćniji 
ključ, šta je jeziva stvar na/u Dodžovim leđima i kakva je to 
tragedija zadesila mlađanog Rendela Lokota i njegovu družinu? 
Kucnuo je čas: u rukama držite tom koji će vam napokon dati 
sve odgonet-ke i ispripovedati priču iza priče, uveravajući vas 
da je Hil sve vreme znao kuda nas vodi. Ali nećemo zaviriti 
samo u „podrum” priče – odatle će nas povesti tačno do pred-
vorja poslednjeg čina, do noći čiji crvenkasti mesec u posled-
njem kadru ove knjige boji svojim odsjajem mirnu površinu 
vode u krvavu nijansu, koja će dominirati sledećim danom – 
danom u kome se dešava radnja poslednjeg, šestog dela. Priče 
koje zagonetaju navode čitaoce na pomisao da nas na kraju 
čeka odgonetka, ali ne treba brkati odgovore s raspletom: ras-
plet se tiče drugih stvari, a to su sudbina i zaokruženje junaka 
do kojih nam je stalo. Dakle, vežite pojaseve: rasplet je tamo, 
ali odgovori su ovde; proverite jesu li vaše naslute bile tačne! 
A potom se vratite na ovu stranicu da malo proćaskamo – ali 
potom, ne sad. Ozbiljno. Ne gledajte niže u ovaj tekst, dole je 
ambis „spojlera”, sav O-me-ga i Oh-my-God momenat!
Pročitali ste knjigu do kraja? Sigurno? Lepo, namrgođeni 
bukvalisti horski grme: „Čekaj, pa nije objašnjeno šta je tačno 
iza crnih vrata, ua! Pih, demoni, ’đavli’, pa i ranije smo znali 
da je nešto takvo. Ali šta tačno – to nam ne rekoše.” Loša vest 
za njih jeste da dobri autori znaju razliku između odgovora 
i demistifikacije/banalizacije: da, ovo je najbliže odgovoru
što će serijal ponuditi – i sasvim je dovoljno. Jedan deo uvek 
mora ostati na drugoj strani, uronjen u nedokučivo s jedne i 
metaforično s druge strane. I pride posoljen lepom referencom, 
onako kako gurmani pop kulture vole: svet s druge strane vrata 
još jedan je omaž Lavkraftu, velikom maestru horora po kome 
je i nazvano izmišljeno mesto gde se radnja ovog serijala odi-
grava (za koje se pride kaže da je u Masačusetsu, kao i mnoga 
izmaštana mestašca iz Lavkraftovih priča). To se najdirektnije 
vidi u pokliču posednutih: „Ia! Ia Shub-Niggurath!” Šub Nigu-
rat pripada Ktulu-panteonu, mitologiji koja se provlači kroz 
čitav Lavkraftov opus, a uz njegovo/njeno spominjanje često se 
doda i: „Koza s hiljadu mladih”, pa obožavaoci i proučavaoci 
polemišu je li to jedno te isto „božanstvo” ili su pak posredi dva. 
U Hilovoj izvedbi, da omaž bude simpatičniji i potpuniji, otuda 
imamo i posednutog jarca, a što se tiče „hiljadu mladih”, eh, 
ne znamo ništa o starosti one gomile očiju i crnih pršljenova, 
ali ih zasigurno ima na hiljade. Sama ideja o drevnim, nama 
nepojmljivim bićima koja iz neke druge dimenzije postojanja 
vrebaju način da stignu u naš svet i (ponovo) zavladaju njime 
jeste lavkraftovsko opšte mesto, koje se pojavljuje svugde gde 
se poziva na svet slavnog pisca (za lep omaž iz domaće kuhinje 
gvirnite u Šubi-dubi Nigurat, sjajnu epizodu serijala Zabava 
za celu porodicu, gde ćete naći i druge lavkraftolike demone). 
Ako tek sada otkrivate Lavkrafta, naša preporuka svakako ide 

prema zbirci naslovljenoj Nekronomikon (po izmišljenoj 
knjizi na koju se pisac u pričama poziva) – priredio 
ju je doktor Dejan Ognjanović i opremio dodacima 
koji će vam podrobno približiti opus ovog velikana 
strave i užasa.

No, ako ćemo o metafori, s one strane vrata možda 
naprosto vrebaju – ideje. Ako opsednu čoveka, 
postaju parazit duše, fiks-ideje kojima robuje; ako

im pak pristupi pažljivo i stavi ih u svoju službu, 
ako ih pokori, one će služiti njemu. Do koje 
mere su Hil i Rodrigez gospodari svoje ideje, 
uverite se u sledećem, poslednjem tomu.

Marko Šelić
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Poglavlje drugo

LOM!



Mogli bismo po 
podne da puštamo zma- 

jeve. Kako ti se sviđa moj 
zmajček? Prošlog vikenda 
sam ga puštao i otišao je 

STO KiLOMETARA uvis!

Vau! To zvuči baš 
super. Šteta što imam 
kilo sranja da obavim. 
Ali nemoj zbog mene 
da propuštaš zabavu, 

molim te.

idi pu- 
štaj zmaj-

čeka.

A šta misliš o tome 
da dođem kod tebe? Mo- 
gli bismo da se igramo 

ekstra eskadrile.

Eska… šta? Ne. 
Ne. Zar nisi čuo? 

upravo sam rekao 
da sam zauzet. Ne 
razumeš kad ti se 

nagovesti?

BOŽE, mrzim 
ovu školu. Sve 

bazdi na pišaćku. 
Prvi razred bazdi 

na pišaćku.

A ja baš mislio 
da ti se dopala ek- 

stra eskadrila.

Možda bismo mogli 
da pozajmimo glava- 
-ključ i poigramo se 

njime. Bilo je zabavno 
prošli put, sećaš se?

Tja, eto. 
Stvari su se 

promenile. Nađi 
nekog drugog da 

te razonodi.

Upecao sam te! 
Tvoja velika seka 
nam ne dozvoljava 
da se igramo gla- 

va-ključem! Ali ti se toga 
ne sećaš. Zato 

što ti više 
nisi ti.

Nisi bodi. Ti samo 
izgledaš kao on. Ne 

znam ko si, ali ima da 
kažem. ima da kažem 

tajleru i kinsi.

Bodi,

…eeeee…
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Lavkraft, masačusets - četiri dana ranije

Držite decu 
podalje! Držite 
se svi podalje!

Pošao je za svojim 
zmajem. Pokušao sam… 
pokušao sam da ga povu-
čem… pokušao sam, ali… 

bio sam prespor… za 
sve sam ja kriv…

Pssst, bodi. 
Pssst.

Tempir a nje - poglavlje drugo:
lom!
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Tri dana ranije
Hej. Treba 

li ti pomoć da 
savladaš tu 

klupu?

Ako ti treba 
da se isplačeš, 

znaj: obukao sam 
džemper koji naj-

bolje upija.

Ne. danas 
Nema pla-

KANJA.

Sedim i čekam da 
osetim nešto.

Ubila sam zaka 
- dečka s kojim sam 
se ljubila, dečka ko- 
me sam rekla da ga 

volim - i nisam osetila 
ama baš ništa kad su 
me otrgli od njega. 

Ko sam, šta sam 
ja onda?

U školu se ne 
vraćam. Prijatelji me 
se boje. Nastavnici me 

sažaljevaju.

Ne verujem 
ni da se bodi vraća 

ove godine. Kaže da sada 
mrzi prvi razred. čuo si 

šta se desilo njegovom 
prijatelju džejsonu 

detliću?

Sve je grozno. 
Sve je pogrešno. 
A ja to ne ose- 
ćam. Ne osećam 
ništa od svega 

toga.

Zar ovo nije deo 
kad mi kažeš kako 

ćeš me isprašiti ako 
batalim školu?

Ne. To ću ti reći 
sutra. Danas Ti kažem 
da te volim, da ću ti 
uvek čuvati leđa i DA 
ĆU biti uz tebe. Šta 

god radila.

Najbolji 
si.

Nikad ne 
sumnjaj 

U TO.

33



Dva dana ranije
Ne želim da 

idem na sahranu. 
Hoću da ostanem 

kod kuće.

Znam, 
mališa.

Pitam se kako 
li je to kad si u 
sanduku. Dole, u 

mraku, ispod toliko 
zemlje i blata.

Mora da si 
usamljen… kad si 

tako osuđen da budeš 
u rupi i nemaš s kim 
ni da pričaš. Ja bi’ 

poludeo.

Džej detlić će 
biti dobro. Neće ga 
to izludeti. i neće 
biti strašno. On ti 
je sad prevazišao 

sve to.

Onda blago njemu. Ja se baš 
plašim. Plašim se da će neko 

drugi doći po omega ključ. Neko 
još gori od zaka. Doći će da me 

opet povredi, tajlere.

Neću dozvoliti da 
iko ikada više digne ruku 

na tebe, bodi. Obećao sam 
ti to. A ja ispunjavam 

svoja obećanja. Mislim 
da je to važno.

Da. i ja to 
mislim.

gde si sakrio 
omega ključ, 

tajlere? Kladim 
se da bi’ se ose- 
ćao bolje kad bi’ 

znao da je na 
sigurnom.

Pssst. Jeste 
na sigurnom. 

Prestani da se 
sekiraš. Tvoj 
veliki brat se 

pobrinuo 
za to.

Pogledaj kinsi. 
Svakog dana 

ide na letenje. 
Kakav prizor, 

ha?

Znam. Ponekad 
se pitam hoće li 

odleteti da se više 
nikad ne vrati.
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Dan ranije

Ne ostavljaju
me samog ni na 

jebeni trenutak.

gde si ga
sakrila, ti

uvrnuta latent-
na kurvice?

Tajler je previše zaštit-
nički nastrojen. Nikad mi 
neće zucnuti ama baš ni-

šta o omega ključu.

Jedini način da 
prokljuvim šta je

taj glavonja uradio 
sA omegom jeste

da zavirim u
njegovu… hm.

Bodi?

Zašto se
šunjaš i zašto 

njuškaš po 
kinsinoj

sobi?

Aaa!

lomlomlom!lom!lomlom!lomlom!lom!
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Nina! Mama! 
izvini!

Mislio sam da 
poklonim jednu svojU 
lutkicU kinsi zato što 

je tako tužna. Hteo sam 
da je sakrijem u njen 

ormar, pa da je kasnije 
nađe i da opet bude 

srećna.

Šta si to 
slomio?

Ništa. Desilo se 
slučajno. U njenoj fioci 
je bila jedna flašica. 

Samo sam je malo 
pogledao.

Da vidim je l’ ista 
kao one flaše što ih 

ti držiš u svom ormaru. 
Da vidim je l’ i ona 

pije ono piće za 
odrasle.

Ne radim to više, 
bodi. Mama je 

prestala s tim. 
Morala je da 

prestane.

Zato sada idem na 
one sastanke, bodi. 
Zato što mama ne 

želi da ponovo 
pije.

To je šašavo. 
Naravno da želiš da 
piješ. Ti uvek kažeš 
kako bez malo vina 
ne možeš da klopaš 
stvari koje kuvaš.

i, šta 
je bilo u 

flaši?  

Samo kisela 
voda. Hoćeš da 

me tužiš 
kinsi?

Mama će to sve 
počistiTi pre no što 
ona primeti. Ne beri 
brigu. Nije to neka 

velika kriza.
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Kinsi nas
je pustila da 
se udavimo! 

Prokletnica nas 
je pustila!

PA, DABOmE, ETO!
ONA N-N-NAS mrZI!

mI NEmAmO PrIJATELJE. 
SASVIm SmO SAmI!

ŠTO SmO UOPŠTE
JOŠ - AAAP-ĆIHA - ŽIVI?
VIŠe MI Se SVIĐAlO KAD

SAm BILA m-m-mrTVA! TAD 
NISAm mOrALA DA mISLIm

O TOMe KOlIKO Je
SVe uŽASNO!

Umiranje nije
ništa - umrla sam 
hiljadu puta i uvek 

sam se vratila! ideje 
ne mogu istinski da 
se ubiju. Nikada 

trajno.

Previše smo
izložene ovde! Možda 
grabljivci vrebaju! 
Hoćeš da ti iskopaju 
te plačne okice iz 

lobanjice?

N-N-NE!
TO JE

GrOZNO!

E, onda
Fino podbrusi 

pete!

BOŽe MOJ!
ImA DA NAS S-S-S-

-SPlJeSKAJu! NeMA
N-N-NADe, NIKAKVe

NADE!

Začepi! Začepi
tu labrnju! Nastavi

da trčiš ili ima da nas
zgrome – i poslednje što

ćeš okusiti biće tvoj 
sopstveni mozak!

ODREÐENIZA SMRT
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Sa ovim bojlerom 
je sve u redu. Što ne 
bi preskočila jedno 

tuširanje, pa da ujutru 
lepo pozovemo 

majstora?

Zaboravi. 
Mama je dovo- 
dila već dva vo- 
doinstalatera 
da ga pogle- 

daju.

i svi se slažu da je 
sve u redu. Ako budem 
čekala da neko provali 

kako da sredi toplu vodu, 
sledeći put ću pod tuš 

tek kad budem imala 
dovoljno godina za 

glasanje.

Treba negde da se 
sakrijemo! Ako ostanemo 
ovde! samo je pitanje 

vremena kad će nas bes 
prirode rastrgnUTi!

A zamisli tek kako 
izgleda da prosto 
skapaš od gladi i 

izloženosti!

Ajde!

Moramo MU se 
uvući u glavu, među 

njegove misli, gde ćemo 
biti bezbedni. UĐi mu u 
usta, pa SE onda POPNi 
uz nazalne prolaze.
i majke ti, 

gledaj da se 
ne udaviš u 
balama! Šmrc!

Šta koj’ k… 
gospode! Kakav 

ukus od ovih 
grickalica.

Kao 
posoljeno 
pseće dupe.

Bljak!
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Opet kasni-
te s domaćim 

zadatkom, go-
spodine lokote! 

Nevaljali
dečače!

Ovo
miriše na 
nevolju.

OVDe Je TAKO 
IZOPAČeNO! SVe
Je NAKARADNO!

ZAŠTO PILJIŠ
u MeNe KAO DA Me
M-M-MRZIŠ? TI Ne

ZNAŠ NIŠTA O mENI!

Znam da
ne pripadaš

ovde.

Ti… ti
izgledaš
kao ja.

Š-ŠTA
STe VI?

Ja sam onaj
deo tajlera koji
se suočio sa se-
mom u podrumu i

sa čudovištem od
senki u okeanu.

Eto šta
radim. Suo-
čavam se sa
čim se mora 

suočiti.

Tajler još
nikad nije imao

ideju koju nisam
uspeo da savladam

i stavim pod
ključ.
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Vi ne 
pripadate 

ovde.

jebote, dalje od
mene, lesere. Samo 
probaj da me takneš
i ima da te izbodem. ima
da te bodem-bodem-

-jebeno-boc-boc
izbodem!

Ovo miriše na 
nevolju. Hm,
sviđa mi se.

Ne samo što 
izgledam kao ti 
– Ja jesam ti. 
Tajlerova ver-

zija tebe.
Drži nas

zaključane ovde,
sve nas. Svoju mr-
žnju, svoju usijanu 
glavu, sve svoje su-
lude misli. Tako je 

preživljavao.

Pod
ključ?

E mene, vala, 
niko neće ponovo 
zatvoriti u flašu. 

Nikad više.

Ako te ubaci
ovamo kod nas,
nikada te neće
pustiti napolje.

Spali sve
zivo. Spali-
-spali-spali.

Sve Do 
SaDa.
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Raznesi ga! 
Zadavi ga!

KuKu-leleee!

Unh!

Uuuh.

Daj Da ga 
zaključamo 

ovDe!

Tajlere, Moramo 
da krenemo, dušo. 

Služba za džeja po-
činje za dvadeset 

minuta. Jesi li 
spreman?

Uh… jesam, 
mama!

12 sati ranije

   spalimo ga, 
spalimo mu tu 

malenu facu, da 
mu spalimo mali 

slatki svet!

8 sati ranije

Ne. Molim 
te.
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Ko je 
vas zvao da 

dođete?

Ja. Ja sam ih zvao. 
Dečaci su bili drugari. 

Bodi je bio veoma 
blizak sa…

Ne želim da budu 
ovde. S njima nešto 

nije u redu.

Ne želim ih 
blizu ostale 
naše dece.

Koliko još ljudi mora da umre na- 
kon posete njihovoj kući pre nego 
što svi shvate da je reč o njima? 

o njima i njihovoj prokletoj 
kući…

Abi. Stani. 
Molim te.

Volela bih da nikad 
nisam dozvolila džeju 

da se približi njima i toj 
kućerini. Da mogu, spali- 

la bih je, spalila do 
temelja…

Razumem. Stvarno vas 
razumem. Kad sam izgubila muža, 
i ja sam bežala. Pobegla sam iz 
san franciska kao da je čitavo 

mesto zaraženo. 

Znam da prolazite 
kroz košmar, i mnogo, mnogo 
mi je žao. Otići ćemo. Ako vam 

išta znači, daćemo sve od 
sebe da vam nikad više ne 

zasmetamo.

Ja… zaboravila 
sam šta se desilo vašem 
mužu. Nije trebalo da… 
žao mi je. izvinite. Nisam 

htela da budem 
okrutna.

Ajmo kući mojim 
kolima. Vaša mama 

će nas stići kad 
završi.

Možda će 
i uspeti da iz- 
gladi stvari 

ovde.

gospo-
đo?
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U pravu je za 
kuću, znaš. Dogurali 
smo do šeste žrtve 
za samo pola godine. 

Ne, čekaj. Ne šest. 
Osam.

Osam 
čega?

Osmoro ljudi je 
umrlo zbog kuće ključeva. 
Bilo bi desetoro da je zak 
stigao da dokrajči bodija 

i gospodina mutukua. 
Ovolicno nam fali za 

dvocifren broj.

Mali džej nije stradao 
zbog kuće ključeva. Stradao je 
zbog autobusa. Pride, desilo se 

u školi. Ne ovde. Njegova mama je 
naprosto bila… znaš već. načas je 

Poludela. Potpuno razumljivo.

Jesi li 
dobro?

Muve. Ovaj… 
uvek. Uvek sam 

dobro, nego… ne- 
što sam se 
setio tate.

Pa… kod kuće 
smo. Uđi i… 
opusti se.

Tata je uvek 
govorio da dođemo 

ovamo ako mu se nešto 
desi, ali nikad nismo 

shvatili zašto.

A pride 
svako ko kroči 
ovamo, muve. 

Umre.

Aaagh!

Aaa!

Okej. 
Okej.

Okej.

Okej. Ra- 
zmisli o ovo- 

me, taje. Dobro 
promisli.

Okej.

Sat vremena ranije
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Tajlere? Šta 
to, dođavola, 

radiš?

Ono što je 
trebalo još pre 
više meseci. Ono 

što je tata i hteo da 
uradim. Zato nas je i 
poslao ovamo. Moram 

ovo da uradim.

Jedino tako ćemo 
biti bezbedni. Jedino 

tako ću zaustaviti 
stvari koje mi beso-

mučno prolaze 
kroz glavu.

Tajlere… hoću 
da mi daš tu kantu, 

dođeš ovamo i 
sedneš. Ovo je 

ludost.

Ne. Ludost 
je ne uraditi 

ovo.

Niko više neće 
umreti zbog ovog 
mesta. Zbog mene. 

Nijedno dete.
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Tajlere, kako 
to misliš… da je 

ovo jedini način da 
zaustaviš stvari 

koje ti besomučno 
prolaze kroz 

glavu?

Znaš li ti koliko 
je samo ljudi umrlo 

zbog mene? Zbog toga 
što nisam ranije 
uvideo šta je tata 
želeo da uradim?

Povedi dankana 
i bodija i idite. 
Sve će uskoro 

biti gotovo.

Ja ne idem. 
Dopusti da ti 
pomognem.

izvini, k.

Više ne- 
ma vre-
mena.

Kinsi! Mislim 
da znam šta 
se desilo 
tajleru!

Sećaš se one 
flašice u kojoj su 
tvoje suze i tvoji 
strahovi? E pa… 
imao sam malu 
nezgodu, ehm…
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Okej. Okej. 
Ne boj se.

Okej.

gospode, 
bojim se.
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E, dobro. 
Hajde sada da 

vidimo šta se zbiva 
tu unutra.

Sunce ti poljubim. 
Ovde kao da se uragan 

katrina udružio s 
danom de.

Da, evo mog straha, 
tu je. A i mojih suza. Bitange 
male. Auh. Tajlere, imaš ovde 

i tone sopstvenog lošeg 
sranja, da znaš.

Ehej! A šta 
je ovo?

Ovo nije samo 
misao o omega 

ključu!

Nije. To je stvarni 
ključ. Pitali ste se 
gde ga držim. Eto 

gde… u svojoj 
glavi.

Zak je pokušao 
da me natera da mu 
kažem gde sam ga 
sakrio onda kad je 

iskoristio muzičku ku- 
tiju da mi nare- 

đuje. 

Rekao sam 
mu da sam napokon 

upotrebio glavu i mu- 
ćnuo njome. Što je 

bilo apsolutno isti-
nito. Samo što nije 

razumeo.
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U redu, maleni 
ništaci. izlazite 

odatle.

Ćao, rugobo. 
Ćao, teskobo.

Mislim da je 
vreme da se vratite 

tamo gde i pripadate… 
pre nego što još 
nekoga povredite.

Jesi li sigurna da 
smeš da ih vratiš u 
sopstvenu glavu?

Mislim da je moja 
glava jedino mesto gde 

smem da ih stavim.

Jedina osoba 
stvorena da se nosi 

sa ovim stvarima 
jesam ja.

Kinsi?
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Kinsi? Jesi 
dobro?

Jesam.

Nisam.
Treba li ti 
zagrljaj 

očajnički kao 
meni?
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gospode… uopšte se ne 
sećam da sam se spotakao 
i ovako fino razbio. Proklete 
rasklimatane podne daske. 

ova kuća se raspada.

da nisi ni zucnula 
nini, ona će navaliti da 
smesta odem u bolnicu. 
Usput, zašto cela kuća 

smrdi kao benzinska 
pumpa?

Bodi. Duga priča. 
Sve ću počistiti i 
provetriti, samo 
se ti odmaraj.

Sve kako 
treba?

Aha. Bog blagoslovio 
glava-ključ. Ni kroz 
maglu se ne seća da 

si ga ti odalamio. 
Bezbedni smo.

Sad još sa- 
mo da dovršimo 
čišćenje pre no 

što se mama 
vrati.

Uuunnnh… 
tajlere? A da 

malo digneš dupe 
i pomogneš 

mi ovde?
Moramo 
nešto da 

uradimo sa 
ovim satom.

Da, vidiš… 
mislim da si 

u pravu.

Lavkraft - sada
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