
SM.RedSon.DLX.int_cirilica_Layout 1  17.10.2018  11:39  Page 8



Ц Р В Е Н о Г  С И Н а
П о м а Љ а Њ е

SM.RedSon.DLX.int_cirilica_Layout 1  17.10.2018  11:39  Page 9



Средином двадесетог века, 
баш кад су гласине о мом 

постојању почеле да круже, 
зазвонили су телефони 

широм Америке.

Чак и у тим далеким, 
магловитим данима могао 

сам да чујем зујање милиона 
разговора од Калифорније  

до Метрополиса и назад.

Лоис Лејн. 
Мислим, Лутор. 
Лоис Лутор.

Ах, немој бити такав 
давеж, шефе. Сада је 

шест ујутро, а неки од 
нас имају друштвени 

живот. Не, нисмо 
чули на радију. Шта  

се десило?

Ко то зна, мила 
моја...

Или су Руси управо 
извршили инвазију 

на Ајдахо или Џ. Едгар 
Хувер воли да се 

облачи у женски доњи 
веш. Управо смо из 
Вашингтона добили 

позив који нам 
обећава причу  

века.

Ајк ће се данас по подне 
уживо обратити нацији 

из Овалне собе у погледу 
неког питања од врхунског 

националног значаја.

Шта се прича?  
Тја, између нас двоје, 

девојчице, шушка се да су 
Совјети управо развили 

потпуно нову сорту 
супероружја.

Читав континент почео је 
да поима како ће се живот  
ускоро заувек променити.

КРККРРККРРКРK

ЗВВВОООООООННННН

ЗВВВОООООООННННН



ВАШИНГТОН.

Моји драги Американци.  
Већ је дуго дужност ове ве-

лике институције да чини јавним 
догађаје који би могли да 

утичу на наш статус слободне 
и демократске нације.

Са жаљењем вас 
морам обавестити 
да се управо такав 
догађај одиграо 

јутрос.

Совјетске власти 
данас су представиле 

јавности тајне државне 
фотографије костимиране 

индивидуе моћније од 
наше хидрогенске  

бомбе...

...ванземаљског супер-
човека посвећеног кому-
нистичким идеалима чије 
само постојање прети да 
заувек измени наш по-

ложај светске 
суперсиле...

Данас по подне  
одлетећу у Хелсинки да бих 
разговарао о овој кризи 
с другим лидерима НАТО-а 

и одабрао најодмеренији 
одговор на ову 

ситуацију.

У међувремену,  
желео бих да вас позовем  
да одржите душевни мир уз 
молбу да ми се придружите у 
нади да неприлика у којој се 

налазимо није тако ужа- 
сна каквом се чини.

Суперслух, непро-
бојна кожа, очи које 
могу да виде кроз зи-
дове и испаљују ласер-
ске снопове... Где су 
Руси пронашли овог 

типа, момци?

Веровали 
или не, кажу да је 

одрастао у колхозу, 
колективном сеоском 

газдинству негде у 
Украјини, господине 

председниче.

Наши извори наводе 
да се његова ракета принудно 
приземљила тамо пре тридесет 
година и да су га одгајили ти 
простодушни сељаци који  
су га ископали из земље.

Замислите само, агенте Олсене:  
да се та ракета приземљила дванаест 
сати раније, овај натчовек о ко-

јем говоре био би амерички 
држављанин.



АЛАТ

Великог ми Цезара! 
Супермен примећен у 

Денверу! Супермен виђен 
у Небраски! Супермен 
опажен како лебди 

над пољем у 
Арканзасу!

Шта се, дођавола, 
овде догађа, Лоис? 
Као да цела проклета 
земља види црвене 
плаштове у мрачним 

куцима своје 
собе.

Пентагон је управо потврдио још  
три супермоћи, шефе: снагу, брзину и лет. 
Рецепционерка је такође додала супердах  

кад сам јој потурила двадесет долара.

Супердах? 
Шта је, за име бога, 

супердах? Да ли су сви 
на овој планети 

сишли с ума?

Потпуно сте у праву, 
господине. Управо сам 

завршавао смену кад сам видео 
фигуру у облику човека која је 
прозујала мимо мене, након чега 

сам чуо смејање тамо  
горе у облацима.

Кажу да може да нас 
види из свемира тим својим 

суперочима и да посматра сваки 
наш покрет, само вребајући 

идеалан тренутак да зада 
ударац.

Прича се да се његове 
газде из Москве залажу за 

тоталну инвазију већ у року 
од неколико недеља.

Цела земља облаже 
купатила оловом, Марта. 

Како да дозволимо 
Супермену да нас посматра 
на ве-це шољи тим својим 

грозним рендгенским 
погледом?

Добри људи 
из Смолвила 
морају да 

мисле на своје 
достојан-

ство.

Боже господе.  
Зар им није довољно то 
што већ имају сателите 
и довољно нуклеарних 

бомби да нас десет 
пута разнесу, него сад, 
ето, још и Стаљиновог 

суперсвемирца?

Хвалим те боже да  
мој дивни, драги Џонатан 
није доживео да види дан 
када ће ова земља бити  

на коленима.



Гле! Тамо на небу! 
То је ждрал! То је Иљу-
шин! То је Суперчело-

век, Супермен!

Супермен: необични 
посетилац из другог света 
који је у стању да промени  
ток моћних река, савија 

челик голим рукама...

И који се, као херој 
социјалистичког рада, неуморно 

бори за Стаљина, комунизам и 
проширење Варшавског  

пакта.

Супермен: понос 
совјетске државе, 
симбол наше војне  

моћи...

Ма хајте. 
Ко пише ове 

глупости?

Душмани, по-
зор: сада постоји 
само једна свет- 

ска сила.

ФБИ, војска и ЦИА од данас су и 
званично за старо гвожђе, момци и 
девојке. Зовите С.Т.А.Р. лаборато-

рије и дајте ми доктора 
Лекса Лутора.

Овај Хладни 
рат управо се 

загрејао.



С.Т.А.Р. 
лабораторије, 
Метрополис.

Табла једанаест: ловац на 
Ф7. Шах-мат. Табла дванаест: 

топ на Б3. Шах-мат. Табла 
четрнаест: краљица на 

Ф4. Шах-мат.

Хвала вам 
на крајње 

стимулативној 
паузи за кафу, 

господо...

Табла седам је играла  
посебно добро овог попо-

днева. Толико ме је на тренутак 
омела у читању Макијавелијевог 

„Владаоца” да сам замало грешком 
окренуо две странице  

одједном.

Само тренутак, млади-
ћу. Дозволите ми да 

угасим овај портабл 
касетофон који сам 

осмислио јутрос 
приликом тоалете.

Учим урду како бих имао 
чиме да се занимам док читам и играм 
шах с мајмунчићима. Претпостављам 

да сте ви, наравно, агент 
Џејмс Олсен.

Ух, већ сам чуо да сте 
најпаметнији човек на свету, 
докторе Луторе, али морате 
ми рећи, господине, како 
сте, бестрага, успели то да 

прокљувите.

Имали сте за-
казано, агенте 

Олсене.

Сада, молим вас, 
пођите за мном у моју 

лабораторију и показаћу 
вам докле сам дошао 

са антисуперменовском 
мером за коју ме 

астрономски 
плаћате.



Светог ми духа! 
Ово је горе него 
што сам мислио! Имате највеће умове у 

Америци, а ви чак нећете ни 
да их пустите да уђу у зграду? 

А тек све ово ђубре које 
упорно поручујете; све 

ове слагалице и дру-
штвене игре?

Када ћете заправо 
почети да радите на 

овоме, докторе, по-
што се не би рекло да 

сте мрднули прстом 
три проклета  

месеца?!
Моја подсвест ради 

на томе, агенте Олсене. 
Зар то није довољно? 
А слагалице подмазују 
зупчанике мог мозга.

Генијалност не ради по 
некаквом распореду, знате. 
Наука и неопходност дикти-
рају сваку моју делатност; 
не некакав ситни, прозаични 

вашингтонски рачу-
новођа.

Председник неће бити 
срећан када чује ово, докторе 
Луторе. Искрено говорећи, не 
знам ни како да му ово саоп-
штим а да не добијем отказ.

Само му реците да може 
да искористи ову формулу 

коју сам нажврљао како би 
избалансирао савезни бу-
џет. Ако ме остави на миру, 

даћу му и трајни лек за 
инфлацију.

Молим?

Избаланси-
рали сте буџет?! 
Тек тако?! Изба-

лансирали сте 
буџет?! Тек  

тако?!

Не. Дао сам му 
формулу којом може 
да избалансира буџет, 
младићу. Министарство 
финансија ће морати 
само да укуца цифре.

Решавање проблема за 
мене је као једење или 

дисање, а тај Супермен због 
кога сте толико забринути 
само је још један од њих.

Ништа се не 
брините, ступићу у 
контакт с вама кад 

га будем решио.



Стан доктора 
Лутора.

Зашто је тон 
толико утишан, 

душо? То је квиз.  
Ти обожаваш 

квизове.

Учим како да 
читам са усана, 
Лоис. Баш ми је  

данас по подне пало  
на памет да то не  
умем. Можеш сло-
бодно да појачаш 

ако ти смета.

Више ми смета што мој 
муж са мном разговара изме-

ђу два шаховска потеза. 
Да погодим: још један 

компјутерски систем који 
си осмислио на путу 
од посла до куће?

Шта да радим, драга? Људе је 
просто превише лако победити.  

Да ли је то прво јутарње  
издање?

Прво је само  
на папиру.

Русија добија Хладни 
рат. Русија добија свемир-
ску трку. Стаљинов руски 

суперчовек посматра сваки 
ваш покрет с небеса.

Осећам се као да 
објављујемо исту 
депресивну вест 
већ месецима.

Не задуго, душо моја. 
Питање је дана када ћете 
објавити свој љупки 
наслов „Суперменова 

смрт”.

Награђени чланак који 
је написала прелепа Лоис 

Лутор и ексклузивни 
интервју с наочитим 
доктором Лексом.



„Дејли планет”.  
„Спутњик”. Метрополис. 
Супермен. Свемирска 

трка. „Спутњик”. „Глоуб”. 
„Спутњик”. „Глоуб”. 
„Спутњик”. „Глоуб”. 

Метрополис...

Забога! 
Како сам 
могао да 

будем тако 
глуп?

Шта је 
било, 

Лексе? 
Шта није у 

реду?

Овде Лекс Лутор, 
С.Т.А.Р. лабораторије, 
приступни код један-
-три-пет-нула-браво. 

Желим да разговарам с 
председником и не 
занима ме да ли је  

на састанку.

Реч је о нече-
му неописиво 
битнијем од 
тога, млада 

дамо.

Шта се дешава, 
Лексе? Шта се десило? 

Јеси ли прокљувио 
како да победиш 

Супермена?
Жао ми је, драга, 

али бојим се да је 
то информација од 

националног значаја, 
која је у овом тре-

нутку строго 
поверљива.

Ајк? Лекс овде. 
Господине. Треба ми сто 
техничара, десет милиона 

долара и дозвола да оборим 
совјетски сателит у густо 

насељено подручје.

Наравно 
да можете да 
на тренутак 

размислите о 
томе...
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Утисак који сам оставио током 
четрнаест недеља откад сам се с 
њива отиснуо ка Москви, био 

је веома упечатљив. 

Неки су ме још увек 
сматрали оптичком 
варком или урбаним 

митом, али сваки нови 
дан доносио је још 

један суперподвиг или 
спасавање од сигурне 

смрти.

У тренуцима преиспитива-
ња самог себе запитао сам 

се да ли су људи почели да се 
понашају нехајније у нади да 
ће макар накратко угледати 
неког дречавог циркуског 

кловна.

Друже секретаре, ово је  
узбуна првог реда! Изгубили смо 

контролу над „Спутњиком два” 
и сателит се великом брзином 

приближава Земљиној 
атмосфери!

Американци! Мора да су нас 
саботирали! Како би другачије 

сателит променио путању?

Судећи по путањи, 
креће се ка насељеном 

подручју негде на 
северној хемисфери. 

Северно од Перуа, 
северно од Кубе...

Мајко мила! Пада 
на Америку!

МЕТРО



Називали су  
ме војником, али 
то просто није 

било тачно.

Ја никад 
нисам био 
војник.

Војник увек прати 
наређења. Војник по-
знаје и презире свог 
непријатеља. Војник  
се бори и умире за 

свој народ...

Ја сам се 
само борио 

за оно што је 
исправно.



„Спутњик два” био 
је тежак две и по  
хиљаде килограма.

Кад би се та маса 
помножила стопом 

убрзања од сто метара 
по секунди, добила би 
се сила довољно моћна 

да сравни са земљом 
читав град.

Из данашњег угла видим 
безброј начина да се 
разреши та невоља.

Могао сам да га 
дезинтегришем 

својим топлотним 
погледом, да 

успорим његов 
пад својим 

супердахом или 
чак да потпуно 

разорим летелицу 
једним прецизним 

ударцем.

Уместо 
тога, 

одабрао 
сам 

најузбу-
дљивији 
од свих 
могућих 
потеза.

Моћи су ми тада 
још увек биле 
нешто ново, 

разумете.



Тачно три секунде након ударца у зграду  
дневног листа схватио сам каква је
штета начињена структури грађевине.

Звукови Метрополиса поново 
су оживели, али сам ипак могао 

да чујем расклиматане цигле 
како почињу да падају три 

километра западно од мене.

Клупко 
потпорних 
каблова 

јаукнуло је и 
пукло. Људи на 
улици завапили 
су за неким ко 
ће их избавити.

То нису 
моји 
људи...

Али ја никад 
не одбијам 
позив за 
помоћ.

Све те лажи које 
су ширили о мени. 
Пропаганда која 

је била производ 
Хладног рата. Ништа 
од тога није било 

битно тог сунчаног 
поподнева.

Само 
на један 
тренутак.



Схватили су да 
сам дошао да 

их спасем.



Спасао сам шест милиона живо-
та и спречио инцидент који је 
могао да изазове рат, а моја 
најупечатљивија успомена на 
тај дан била је висока метар 
седамдесет и мирисала је на 

шанел пет.

О, боже.

И она је то осетила. Знам да јесте – 
од убрзавања њеног пулса до микрона 
додатне перспирације на њеној кожи. 

Ниједно од нас двоје није смело 
да послуша тај нагон.

Не док је она имала 
бурму на домалом прсту и 
пресавијену фотографију 
намрштеног црвенокосог 
научника у својој ташни.

Вековима касније, након хиљада интерпретација 
овог сусрета, славни песник написаће алтерна-
тивну историју света у којој смо Лоис Лутор  

и ја постали љубавници.

Та прича ће освојити 
Пулицерову награду и 
постаће најпродава-

нији роман свих 
времена.

Ни дан-данас не знам 
шта је људима толико 

допадљиво у тој идеји. 
Коју је жицу погодила 

у машти јавности...
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Претпостављам 
да то за овог 
живота нећемо 

ни схватити.

Величанствен је,  
зар не? Апсолутно вели-

чанствен. Знао сам да ови 
насумични подвизи неће 

остати у оквирима 
Мајке Русије.

Заиста је штета што ради за 
њих. Искрено верујем да бисмо 

Супермен и ја били најбољи 
пријатељи само да се  
појавио у Америци.

Како сте били 
тако сигурни да 
ће успети да нас 
спасе, докторе 

Луторе?

Математика, 
Олсене. Сува 
математика.

Сада је најбитније да 
тај сателит извучете из 

воде тачно у складу с мојим 
упутствима. Информације 

које се налазе на тој 
олупини суштински су  

важне...

Нарочито уколико 
мој драги пријатељ из 
Беле куће очекује да му 
направим нашег дома-

ћег Супермена.



Много недеља и 
хиљаду избављених 

душа касније одлучују 
да ми приреде параду 

добродошлице.

Могу да се сетим 
сваког, све до 

последњег, небитног 
детаља тог дана на 

Црвеном тргу. Сваког 
лица у гомили. Сваке 
бубуљице на сваком  

лицу сваког пролетера 
који кличе...

Свих покушаја 
изражавања захвал-

ности јунаку из 
унутрашњости којег 
место није држало 

дуже од десет секунди.

Немој ми рећи 
да се десио још 

један хитан 
случај...

Запалила се 
хемијска фабрика пет 

хиљада километара запа-
дно од Владивостока, 
друже Стаљине. Само ми 

дајте десет или пет-
наест минута.
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У реду,  
али ни минут 

дуже.

Овај Дан 
Суперчеловека 

замишљен је као 
одавање почасти 

теби, знаш?

Он има распон пажње 
двогодишњака ометеног у 
развоју, зар не? Замислите, 

није у стању ни да мирно 
одседи одседи на сопстве-

ној проклетој паради.

Па, шта треба да ради, 
комесаре? Да стоји ту и 
цери се као будала док  
слуша људе како вриште 

упомоћ?



Не, али би могао 
да вам укаже мало више 

поштовања, друже Стаљине.  
Не могу да верујем да сте  

га тек тако пригрлили.

Зашто уопште 
уводите овог 
ванземаљца из 

Украјине у 
наш најужи 
кружок?

Зато што га воле, 
дечаче мој. Одгојен је да 

верује у све оно за шта се ја 
залажем. Уз њега се цела Русија 

осећа подједнако неуни-
штиво колико и он сам.

Али ја сам тај којег 
сте припремали за врх 

партије. Обучавам се за 
тај положај од своје 

осме године.

Уколико вас 
он наследи, мо-
гао би на том 

местуда остане 
милион го-

дина.

Кога брига ако ме он 
наследи? Ти си постао шеф 

НКВД-а у двадесет петој 
години, Петре. То се не  

би могло назвати 
слабим учинком.

Шта хоћете тиме да 
кажете? Да је сада 

свему крај? Да сам до-
стигао свој врхунац 

пре тридесете?

Не, хоћу да кажем 
како треба да скратиш 
језик и сетиш се с ким 
разговараш, мој љубо-

морни комесарчићу. 

Ти си само кап у мору 
моје ванбрачне 

деце.

НАПРЕД, 

СУПИША!



Земљотрес у  
Стаљинграду и талас 

плиме близу луке у Одеси? 
Мила богињо, није ни чудо 

што је ваш Супермен 
пропустио и супу  

и предјело.

Наравно да Мађарска 
сада жели да нам се придру-

жи, Хиполита. Варшавски 
пакт је постао неизрециво 

привлачан сад кад можемо да 
понудимо... „Супермена” као 

алтернативу нуклеар-
ној стратегији.

Веруј ми, Темискера  
би била много приклад-

нији члан нашег савеза од 
тих очајних и грамзивих 
ситних душа из ужасних 

забити НАТО пакта.

Па, морам призна-
ти да је совјетски 
третман женских  

права прилично за-
дивљујући, друже 

Стаљине...

Ваш третман људских права, 
с друге стране, потпуно је 
друга прича. Мислим да би за 

Темискеру било мудрије 
да макар још мало за-

држи несврстаност.

Не потпуну несврстаност,  
надам се. Чини се да се ваша 
прелепа ћерка дивно сла- 

же са Суперменом. 

Мислио сам да бисмо 
можда ви и ја могли да 
се на сличан начин збли-
жимо горе у председ-

ничком апартману.

Молим вас. 
Немојте се 
срамотити, 

Јосифе.

Да сте можда 
пет хиљада 

година 
старији...
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Шта није  
у реду, Супермене? 

Изгледаш тако тужно. 
Надам се да то није 
због мог ужасног 

руског.

Не. Ни најмање, Дијана.  
Заправо, ти си потпуно 

савршена. Ствар је у томе што 
цела ова хистерија око Дана 
Суперчеловека... Све ове за-
баве и параде једноставно  

   нису за мене.

Знам на шта 
мислиш. И мени 

напрестано приређују 
свашта на Темискери. 

Знам како су за- 
морни сви ти  

пријеми.

Па, надам се 
да ти вечерас 
није превише 

досадно.

Велика Херо, не! 
Никако. Предивно  

се забављам. Забога,  
само размисли о томе. 
Колико често могу да 
сретнем некога као 

што сам ја?

Видим да се неко  
баш лепо проводи. 
Градиш мостове с 
будућим вођом?

Супермен је заиста фин, 
мајко. Требало би да попри-
чаш с њим. Није нимало налик 

другим мушкарцима. Увек 
делује као да је неколико 

сантиметара виши.
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Та Дијана била би 
идеална жена за тебе кад 

би дошла у свет мушкарца.  
Само замисли какву би  

ти децу изродила.

Зар нисмо  
већ о томе 

разговарали, дру-
же Стаљине? Нисам 

дошао овамо 
да бих стварао 

потомство.

Само помисли на 
будућност, дечаче мој. 

Династија надљуди који би 
могли да заувек очува-

ју наше идеале.

Поред тога, 
да ли постоји нека 
друга жена на свету 
која би могла да... 
овај... иде у корак 

с нашим сјајним 
Другом од 
Челика?

Радије бих сам одабрао  
себи жену, друже Стаљине. Поред 

тога, сама помисао да бих ја 
икад пожелео да водим парти-

ју потпуно је погрешна.

Политика ми 
је насмрт досадна. 
Дошао сам у велики 

град како бих на 
бољи начин могао да 

користим своје  
моћи, не бих 
ли помогао 

људима.

Овај, 
зашто зуриш 

у зид? 

Пречешљавам Мо-
скву тражећи вашег шефа 
полиције, друже. Приметио 

сам да није на пријему и само 
сам хтео да проверим да ли 

је добро. Од њега нема  
ни трага.

Ах, за који 
красни ђаво? Кога 

брига за Петра 
Рослова?

Мене је брига за 
свакога, друже.

Ах, ето га. двеста 
километaра одавде 
на њиви на којој је 
одрастао. Мораћете 

да ме извините, 
друже...

Држите.
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