
Jurnalul lui Rorschach. 13 octombrie 1985.

Dormit toată ziua.  
Trezit la 4:37. Proprietara  
se plânge de miros.  
Are cinci copii cu  
cinci tați diferiți.  
Sigur trișează  
cu ajutorul  
social.

Dedesubt, orașul ăsta 
groaznic țipă ca un  
abator plin de  
copii retardați.  
New York.

Vineri  
noaptea,  
un comedian 
a murit la 
New York.

curând  
se

  întunecă.

Cineva 
știe de 

ce.

Acolo 
jos...

Cineva 
știe.

Amurgul duhnește  
a desfrâu și a  
conștiințe vinovate.

Cred că o să fac 
puțină mișcare.



Rî...

Ror... 
Ror... Rorschach! 

Hâh, hâh, 
ce mai faci, 

omule?

Fac bine, 
Happy 
Harry.  

Dar tu?

Bine! Fac 
bi... fac 
bine!

Și mă... și mă...  
și mă bucur că  
și tu faci bine!

Și ăă, 
și ăă...

O,  
Doamne!

Te rog, nu 
omorî pe 
nimeni.

Un tip s-a  
întâlnit cu 

asfaltul vineri 
seara. Nu cred 
că era singur 

când s-a  
întâmplat.

Îl chema 
Edward 
Blake. 

Prieten 
cu mine.

Hei, ai auzit  
ce-a zis? Are 
prieteni! Și-o  
fi schimbat 

deodorantul!

Steve, ce 
Dumnezeu, 

omule, 
taci...

mă... 
mă duc 
să mă 
piș...



H..hei! Hei,  
n-a fost o 
aluzie...

Eu, ăă... eu 
nu sunt 
de mult  
în Apple 

și...

...am, 
ăă..

Hei,  
ce..?

AAAAA

Tocmai i-am 
rupt acestui 

domn  
degetul  

mic.

Cine l-a 
omorât 

pe Edward 
Blake?

Oh! 
Uhh...

Și  
arătătorul.

Cine 
l-a omo-
rât pe  
Edward 
Blake?

Te rog...
Te rog,  

nu știm...

Doamne, 
omule, 

lasă-l în 
pace...

Prima vizită a serii,  
fără folos. Nimeni  
nu știa nimic. Sunt puțin 
cam deprimat.

Orașul ăsta 
moare de  

turbare. Oare 
nu pot mai 
mult decât 
să-i șterg 

câte un strop 
de spumă de 

la gură?

Niciodată să nu disperi. 
Niciodată să nu te predai.

Îi las pe gândacii cu  
chip de om cu discuțiile 
lor despre heroină și 
pornografie infantilă.  
Eu am alte treburi,  
în medii mai selecte.

Hmm.
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Comedian 
mort?

cum 
așa?

Parcă tu 
erai cel mai 
deștept om 

din lume, 
Veidt.

Eu n-am  
avut niciodată 
pretenția că 
sunt special. 
Pur și simplu 
am o echipă  
de P.R. care 
face exces 

de zel.

Expli- 
că-mi 
tu.

Auzi...  
poate că 
e o crimă 
politică? 

Poate  
sovieticii...

Așa a zis  
și Dreiberg. 

Nu cred.

America îl  
are pe  

Dr. Manhattan. 
Comuniștii fug 
speriați din '65.  
Nici nu îndrăz- 

nesc să ne  
provoace. 

Cred că e un 
ucigaș de 
mascați.

Nu neapărat. 

Comedian nu 
ducea lipsă de 

dușmani politici, 
chiar și dacă 
nu-i punem  

la socoteală 
pe ruși...

Individul era, 
practic, un 

nazist.

Și-a apărat țara, 
Veidt. N-a permis 

nimănui să-l  
pensioneze.

N-a  
profitat de 
reputația 

lui.

Nu și-a  
făcut o  

firmă care să   
  vândă postere, 

cărți de-
spre diete 
și soldăței 
de jucărie 
inspirați

       de el.

Nu s-a  
prostituat 
niciodată.

Dacă asta-l 
face nazist, 

atunci  
consideră-mă  

și pe mine  
nazist.

Hm.



Rorschach...

Știu că 
n-am fost 
niciodată 
prieteni , 

dar, oricum, 
ești

   nedrept.

Pe mine  
nu m-a pensi- 
onat nimeni.  
Eu am ales  
să termin cu

aventura și să 
ies public cu doi   
 ani înainte ca  
  greva poliției  
     să impună  
   Legea Keene.

Da. La 
țanc.

Eu am venit să  
te previn că cineva 

omoară mascați,  
ca să n-ajungi cel 

mai deștept om  
de la morgă.

Dar  
presupun  

că se poate
    și mai rău  
        de-atât.

Ne mai 
vedem.

Sigur.

O zi 
bună!


