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Lesli, u znak zahvalnosti 

UNIVERZITET U GOTA

dr Lesli Tompkins

Hej?!



OH.



Betmen je 
Brus Vejn.

I upravo 
nasmrt 
krvari na 
mom 
podu.

Za nekoliko minuta 
doći će hitna pomoć. 
Pa i policija. Čim pre-
stane da krvari, naći 
će se u Arkamu.

Što je 
možda čak 
i najbolje 
mesto za 
njega.

Pa zašto onda 
ne mogu da 
obavim poziv?



Ne mogu ni da 
zamislim taj silni 
bol koji ga je doveo 
dovde.

Roditelji ubijeni 
na njegove oči. 
Brutalno. 
Nakaradno.

Kada su ga poslali kod mene, 
izlistala sam mu niz dijagno-
za. Akutna anksioznost. 
Opsesivno-kompulzivni pore-
mećaj. Mogućnost da je u 
spektru autizma. A tu 
je, naravno, i PTSP...

Ali od svih obrazaca nje-
govog ponašanja najviše 
me je plašio nje-
gov bes.

NESTAO BRUS VEJN



NESTAO BRUS VEJN

Bes koji je oterao 
onog njegovog starate-
lja. Bes koji je, uverena 
sam, postao kompas koji 
ga je navodio, kada je 
nestao na šest godina...

Još onomad sam mu 
rekla da će ga taj bes 
ubiti, ako ne nauči da 
ga kontroliše.



Plaši me koliko 
sam samo bila 
u pravu.

ZdravO, 
Bruse.

ZdravO, 
LesLi.

Dr Tompkins. Prija 
mi fOrmaLnOst.

uZgred, nema 
na čemu.

Za šta?
Za tO štO sam 
te održala u 
životu, ušila...

štO nisam POZva-
La POLiciju i rekLa 
im da je Brus vejn 

Betmen...

Nngh.



da na-
stavim, iLi ti 
je i tO dO-
vOLjnO?

gde mi je 
odeća...

Kada Kažeš „odeća”, 
misLiš Li na kosTim 
šišmiša kOji nOsiš 

doK svaKe noći 
prebijaš Ljude 

na uLici?

gde 
je?

sedi. 
Dole.

i reci mi 
šta ti se 
to noćas 
desiLO.

a ZaštO BiH 
to učinio?

Zato što ću, aKo ne uspeš 
da mi raZumno obraZložiš 
da ti nije neOPHOdna PsiHi-

jatrijsKa pomoć...

... reći ceLOm 
svetu da je 
Brus vejn 
Betmen. 

i to će biti 
Za Tvoje 
Dobro.



„Bila je to 
relativno 

mirna noć...“

‘OćeŠ Da 
Ti raZnesem 

FACu?!

POŽuri Već 
JeDNOm!

š’a je, da nisi 
možda gluV?!



n-neželim... 
n-neželimda

umrem...

tišina. 
samO na-

stavi OvO da 
Pritiskaš.

ej, 
PSiHO!

na kOLena i 
ruke na gLavu, 

doK nisam oKrečio 
ZidOve mOZgOm 
OvOg kLinca.

ne ZeZam 
Se!



sad 
sam ja na 

redu...

mrDaj 
guZiCu!

idemO, 
iDemO!

‘ste videLi 
OnO, jeBOte?! 
sTvarno po-

StOJi!
gde je 
kevin?

nije se 
iZvukaO!

Nnnng.



[uFFF] 
[uFFF] 
[uFFF]

PANDuri! 
šta ćemo 

sad?!

umukNi, da 
rAZmiSlim!

marš iZ 
AutA!

rekoH, 
iSPADAJ! mOLim te, 

nemOj...

e, sranje, 
sranje, sra-

nje...
šta je? 
šta je 
BiLO?

On je... 
On je...

reCi Već 
JeDNOm!

On je i 
daLje Za 
nama.





molim te! 
mOLim te...

mOLim te, 
mOLim te, molim 
te! nemOj da me 

uBiješ...

[uFFF] 
[uFFF]

„izguBio sam svest dok sam 
se vraćao. rešio sam se 

motocikla. nisam smeo da 
iskrvarim na ulici.“

Nnn.



ZaštO 
si dOšaO 
ovDe... da 

umreš?

iLi PO 
pomoć?

i jednO i 
drugO Bi mi 
OdgOvara-

LO.

Bruse... 
kakO ti se OvO 

desiLO?

nišTa se meni 
nije Desilo. tO 

nije neKa nesrećna 
POsLedica. tO je BiLa 

OdLuka. ZaveT.

o čemu ti to PričAŠ, 
dođavola?!



„otišao sam na 
kraj sveta kako Bih 
naučio da oBuzdam 

to čudovište.“

„ne da Bih 
se otarasio 
tog straha. 
tog bola.“

„već 
da Bih 

posTao 
To.“

Bruse... OvO ti 
Kažem Kao psi-
HOteraPeut...

Zvučiš 
suLudO.


