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Istina je da sam dobro 
organizovan čovek, da 
poštujem pravila.

To je civilizacija. 
Tako su stvorene 
Sjedinjene Države.

Zahvaljujući ljudima 
poput mene, koji 
rade ono što se 
od njih očekuje.

Čak sam i sekretaricu 
uzeo za ljubavnicu.
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Možda to radim 
nesvesno, ali 
uzimam je u naručje 
isključivo posle 
radnog vremena.

Ne osećam 
nikakvu posebnu 
ljubav prema njoj.

Smiruje mi 
nervozu i 
pomaže da 
se ne vratim 
pušenju.

Slatka je, 
naravno. Naročito 
kada spominje moj 
razvod.

Dobra je ona. I ona 
poštuje pravila. Pravi 
se da veruje u njih.

Obožavam 
kada me posedu-

jete ponedeljkom 
uveče, gospodine 

Montgomeri.

Tada ste 
uvek malo 
grublji.

Recimo da je 
to moj način da ti 

objasnim da ne smeš 
da me pitaš šta 
radim vikendom!

Hej, Metju! 
I, kako je bilo 

na selu?

Gidri mi je više 
od kolege, a manje 
od prijatelja.

Ne žurim da se vratim 
kući, jer pretpostavljam da 
će Helen biti tamo i da će 
biti velikih izliva osećanja.
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Uostalom, pošto i Gidri strogo 
poštuje pravila, on uvek ima 
mnogo toga da mi ispriča o svojim 
odlascima na pecanje nedeljom.

Eto šta spaja Gidrija i mene. 
Obojica smo članovi društva. Ljudi 
od ugleda. Dostojni poštovanja.
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Neko kuca 
dole. Mora da 

je tata!

Idi, otvori 
mu, zlato. Sigurna 

sam da će se veoma 
obradovati što te 

ponovo vidi 
ovde!

Dobro 
veče, 

tata...
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Dušo? 
Šta se 
dešava? Mama! 

Upomoć!

Šta... Šta 
vi hoćete?

Ne! 
N... ne 
to!
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Ali... izgleda 
da se sav ovaj 

svet okupio ispred 
moje kuće?!
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Žao mi je, 
gospodine. Ne mogu 

nikoga pustiti 
da uđe!

Ma, šta 
pričate?! 

Ovo je moja 
kuća!

Dakle, gospodo? 
Šta se dešava? 
Je l’ vas moja 
žena zvala?



18

Tišina je 
zavladala svuda, 
ledeni talas me 
obara svom 
snagom...

A iz njihovih 
pogleda mogu 
da pročitam...

... put koji vodi 
ka još jednom 
košmaru.

Sve što sam rekao 
ili mislio o Helen 
gubi svaki smisao.
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Sada shvatam da sam 
bio takav jer sam mislio 
da još ima vremena da 
se stvari promene, da 
se vrate na svoje mesto.

Jer sve ima 
svoje mesto, svoj 

red! Sve se povinuje 
pravilima!

Izvinite, 
gospodine. 
Pogledajte. 

Reklo bi 
se da...


