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moram nešto da ti ispričam, zosimo. 
danas mi se desilo nešto što će 

mi, mislim, promeniti život.

sreo sam ženu svog života, 
zosimo, shvataš 

    li?

hummmuhu.

ajde, oblači se, pa da 
popijemo nešto dole u 
baru. ne gubimo više 

vreme ovde.

ghhh! 
ka... kako 

vi 
kažete, 
šefe!

ah...
 s-s-stvarno? 
što... što mi 

drago, še... še... 
šefeee!!!

zašto tako hodaš? 
boli li te 
stomak?

ne, stomak 
ne, šefe. 
malo niže.

idi nek ti to pogledaju, možda 
je slepo crevo.

joj! da, 
šefe.

vidi, da ti ja to lepo 
objasnim.

plesačice, devojke koje prodaju cigarete i kurve 
super su za kres, ali ne za brak, 

jel̀  tako?

a čovek u nekom trenutku 
mora da se oženi.

a za to mu treba devojka 
koja je italijanka, katolikinja puna 

vrlina, nevina...

...koja skoro po pravilu ima četvrtasto 
dupe, kratke i stubaste 
noge, miriše na beli 
luk i ima brkove 
koji bockaju 
kao otirač.
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e pa, ova nije takva. 
ne, ne, ne.

danas me je
 irac upoznao 

s jednom 
prelepom 
devicom.

zove se cica i izgleda da svuda ide s 
mamom, strogom matronom oštrog oka 

koja me podseća ma sicilijanskog 
     mastifa.

onda sam rekao ircu: „dobro me slušaj, irče. 
želim da se oženim ovom 

krasotom."

a znaš šta mi je on odgovorio?

„vidi ovako, salvatore kornintesta, učiniću 
sve što mogu, ali ako uspeš u svojoj nameri, 
prepustićeš mi južnu zonu i daćeš mi tri 

pošiljke alkohola."
rekao sam mu da mu je to završeno. 

rukovali smo se, a on je kazao da će 
razgovarati s cicinom majkom i ugovoriti 
sastanak kako bih mogao da ih posetim već 

večeras.

ajde, odmah krećemo, hoću da idem 
                   kući.

baš sad, 
          šefe?

hoću da budem kod kuće 
ako irac pozove.

joj!

da, šefe.
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irac ovde, slušaj 
dobro šta ću ti 

predložiti.

znam ko ste i šta 
ste i držim vas obe 
u šaci, „gospođo".

mogu da sredim da se onaj imbecil 
salvatore oženi devojkom, a onda ćete 
moći da prestanete da bežite od onog 

sranja koje ste napravile u 
      čikagu.

ali... 
ja ne verujem 
da će ona...

ne budi glupa. imaćete gde da živite, plus 
sigurne pare i hranu dok se strasti ne 

smire.

a pošto 
znam da 
nemate 

ni dinara, 
moj honorar 

neće biti 
veliki.

želim samo da kresnem cicu nekoliko puta 
pre nego što postane žena onog 

drkadžije.

držiš 
nas u šaci, 

svinjo!

poludeću od besa što te uzima onaj pegavi 
gad i što moraš da se udaš za onog odvratnog 

debeljka, ne znam da li ću to moći 
da podnesem!

hej, 
nemoj tako, 
to je samo 

privremeno...

...samo dok ne budemo mogli da se otarasimo 
ovih glupavih kostima, jer...
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...šta misliš, za koliko 
će u čikagu zaboraviti 
na tu malu pljačku koju 
smo priredili kaponeu? 

šest meseci, 
godinu?

pored toga, 
uživam samo 
kad me ti 

jebeš, ljubavi 
moja.

dođi, molim 
te...

joj, malena...

joj, 
mamice...

    izvini, bila sam pod...                 
utiskom.  skoro da si 

      me rasporio, voljeni
moj, nastavi... 

nastavi...

sranje, nemoj da mi pominješ tu reč, 
poludeću!

...jače...

da...
 

da... 

auh...

irac sigurno samo što me nije 
        pozvao.

šta da im 
odnesem na prvi 
sastanak? nakit? 

cveće?

joj!

uf!

bombone?
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šta je sad? 
zašto me irac 

ne zove?

možda nije 
uspeo da ugovori 

sastanak s 
cicom, 

zosimo?

ne znam, 
šefe, ali bih, ako 
dozvolite, dok 
čekate, otišao u 

ve-ce. hitan slučaj, 
znate? 

uf! hitno... 
da se izduvam, 

pošto me...

...kreten nije 
pustio da se 

izduvam s devojkama 
iz bordela.

ne mogu više da izdržim. 
dole mi se sve zapušilo 

toliko da...

uf!

...da ću pući ako 
nešto odmah ne 

preduzmem.

oprostite što se 
mešam, gospodine 
zosimo, ali baš 

mi je žao da 
gledam kako ste 

se dohvatili posla 
svojeručno, 

kako da 
kažem...

doli... vidi... 
nije... to što 
ti se čini...

ne znam da li znate, ali ja sam tu da bismo 
izbegli, koliko god je moguće, da gosti don 

salvatorea rade zamorne manuelne 
         poslove...

...i zato vam nudim odgovarajuću 
mašinerijuuuuu!!!

ohhhhh, doli...
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uh... ...jer ovaj 
motor bolje 
radi ako se 

vozi polako...

...što sporije, to booooolje!

oh...

uh, uh...

...polako...

...polako...

bez žurbe... 
molim vas...

...polako...

...tako...

možda me cicina mama, koja 
očigledno vrlo vodi računa 
o dobrobiti svoje ćerke, ne 
smatra dobrom prilikom 
za devojku koju je tako 

uzorno gajila. 

zovi više, irče...

      i reci mi da si mi ugovorio da 
     još jednom vidim slatki 

     i nevini san života 
svog.

cico... cico...

cicooooo...

irac, „gospođo".
ko je?

i šta 
hoćeš?

da vam 
kresnem 
„ćerku".

uđi, dogovor je dogovor. cica 
je u trpezariji. dozvoliteee...
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...dozvolite...

...dozvolite...

mmm...

uh, kako je dobro...

još... još... još...

oh... arf...

...sviđa mi se ja... ko...

...i meni... oh, ah...

mislim da... 
ću... svršiti...

cico!!!

ja... ja... 
isto

aaaaauuuuuhhhhh!!!

š... šta?!
  zabranjujem ti da 

  svršiš s njim, 
cico!!!

ahhh, 
kakav 
fanta-
stičan 
kres, 
lutko.

izvini, 
mama... 
ovaj... 
ljubavi 
moja.

mislim, u redu, 
dogovor je dogovor. 

ovaj te jebe da bi nam       
doveo kandidata 
     za ženidbu, 
      pa da ti i 
          ja...
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    ...uteknemo kaponeovom 
     besu. ali to ne znači da 

      treba da svršiš sa svakim 
  ko ti ga stavi, 

to nikako.

evo, odmah zovem 
       salvatorea kornintestu, 

      tvog udvarača.

irac je, dragi prijatelju. 
polomio sam se da ubedim 

majku, ali ako hoćeš, 
možeš sad odmah da 
dođeš da posetiš 

cicu.
pričao sam im sve najlepše 
o tebi. obe jedva čekaju 

da te upoznaju.

oh, santa 
madona, koliko 

se radujem!

ah, doli... ne mogu 
 više... da čekam... ja...

samo još deset 
sekundi... ah...

...brojaću u... unazad.

deset... 
devet... 
osam...

sedam... 
šest...

...blizu sam...

...pet... uh...

...četiri... ...tri...

...dva...

...uh... uhhh...

gh

...uh... uhhhhh...

ahhh!

idemo, zosimo, iz ovih 
stopa. vozi brže, prijatelju. 

videću svoju draganu.

da, šefe.

aj!

pa ti 
si malo 

ljubomoran, 
zlato moje!

...važi...

uhhh...
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ha, 
konačno 
ozbiljan 
udvarač 
za malu, 

je ĺ?

             i to zahvaljujući meni, 
              tako da je današnji 

             kres s tvojom „ćerkom" 
  prva rata, 

okej?

dabogda 
crko, 

kretenu!

ah, nisi smeo to da kažeš ircu. 
seti se da nas drži u šaci, 

„mamice".

sranje, 
mrzim što 

moraš da se krešeš s 
njim. mrzim što moraš 

da imaš idiotskog 
dečka, a više od

 svega...

...više od svega 
mrzim da me zoveš 

„mamice"!

pa nisam tebi 
govorila...

...već 
njoj. cico... 

ne.

      ...ljubavi moja, molim te, 
      svakog časa može da dođe 

   tvoj udvarač, 
stani.

hmmm... 
ne mogu
mmmhhh...

dolazi 
ovamo!

uf, majko moja, zato što me je 
salvatore tri puta danas prekinuo 

usred akcije, sad mi se već 
                    priviđa.

mislim 
da ću 

poludeti.

ahhh, cico, 
valjda ću 

danas, kad 
ti dam ovo 
cveće...

^
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...uspeti da osetim toplinu tvojih ručica...

...i valjda ću, kad se budemo rastajali, uspeti u 
tome da se tvoje usne približe mojim obrazima u     

poljupcu punom      nade da ćemo se 
uskoro          videti...

...i od samih tih malih dodira, 
cico, poleteću. i možda ćemo 

se tako, malo-pomalo, 
upoznavati i, s vremenom, 

možda ću 
uspeti...

...da te pomilujem po butinama 
a da me ne uhvati strogi pogled 

tvoje mame.

...he... mogu da zamislim 
kako ćeš porumeneti ako 
budem tako odvažan, cico, 

devičansko biće.

pazi, zosimo, 
već smo 
blizu.

hej, 
nemoj da 
zveraš 
okolo! 

eno, tamo 
je.

uf! iz... 
iz... 

izvinite, 
don 

salvatore.

uf!
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čekaj me u 
kolima, važi?

kako vi 
kažete.

ouuuuuuuuuuu!!!

aaaahhhhhhhh!!!

aaaaaauuuuuuu!!!
?!

kakav čudan 
zvuk ima zvono 
na vratima. mora 

da je kratak spoj.

šta 
hoćete?

ah. drago mi je, gospođo, moje 
ime je salvatore kornintesta 
i irac mi je rekao da ste se 

složili da posetim vašu 
ćerku cicu...

...kojoj želim da dam ovaj   
buket, bled u poređenju 
       s njenom devojačkom 

        lepotom.

oh, hvala vam, vrlo 
ste ljubazni, salvatore...

he!

zvrr!
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...tako 
divno mirišu

smem li ovde 
da sednem, gospođo?

naravno, 
bolje tu, 

da.

obožavam ove 
italijanske majke 
koje tako ljubo-

morno čuvaju 
čednost 

svojih kćeri 
za udaju.

ah! kakva 
milina.

baš sam to tražio: 
dobri hrišćanski 
maniri, miljama 

daleko od alkohola 
i razvrata koji me 

okružuju.

a možda čak cica 
ima neku rođaku? 

da probamo 
da oženimo i 

zosima.

?! au, momče! ti baš imaš 
sreće!

avv...
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hej, irče! kako je, 
prijatelju?

hej, mek, šta ima?
čovečeee... 

izgledaš kao 
da si popio 

bure.

a, ne, nije to. nego sam pre 
nekoliko sati kresnuo ženu 

koja mi se sviđa najviše 
na svetu i još uvek 

uživam.

super. 
reci mi 
ko je 
ona.

duga je to priča, 
mek.

imam vremena napretek, 
a, pored toga, častim 

te viskijem.

u tom 
slučaju...

pričaj, 
pretvorio 
sam se u 

uvo.

                 ovde u njujorku zove se cica pušone, 
                  ali su je u čikagu svi znali kao dumdum 
                devojku, jer je ulazila čoveku pod 
                       kožu kao oni meci što sve 
                           unište i...
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„...i pretvorila 
bi ti srce u 

nemirnu masu 
koja krvari."

„dumdum devojka bila je zvezda kluba `paris 
la nuit ,́ gde je pevala i igrala..."

„...a kako je nastupala 
gola, niko nije mario 

što joj je glas kreštav 
i što nema dovoljno 
sluha da prati ritam 

muzike."

lekara, 
molim vas.

„zarađivala je mnogo i, uz dodatni posao koji 
je radila, uvek je išla u vizonu i s dijamantima 
i kineskom svilom na sebi. pa, ne uvek, jer su 

većinu vremena na njoj bili bogati tipovi."

posle 
njega je red 

na mene!

ne, na 
mene!

„bila je prilično zadovoljna svojom 
karijerom, mada je ponekad, u slobodnim 
časovima, pomalo razmišljala o tome kako 

bi bilo da se zaljubi."

„jednog dana spremačici iz kluba `paris la nuit´ 
pade ta nesrećna ideja na pamet."

a da napraviš neke foto-
grafije? prodavaćemo ih 
ovde, u lokalu, pa da 

svi tipovi mogu da 
te ponesu 

kući.

a zaradu 
delimo na- 

pola, ti i ja. šta misliš?

aj!
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„cici se ideja mnogo 
dopala, tako da..."

jesu li dobro 
ispale?

žao mi je, sve su 
mutne.

pa naravno! kako nisam primetila? moraš 
da budeš miran da bi mogao da fotografišeš. 

jadničak, dođi. sad ćeš videti kako 
ću te smiriti.

„nije smela 
tom momku da 
predlaže tako 
nešto. ne, ne 

i ne."
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ahhh!
ahhh!

sviđaš mi 
se! volim te! 

moraš 
da budeš 

samo 
mojaaa!

ahhh!

i onda su se fotograf i dumdum devojka 
ludo zaljubili. on joj je rekao da traći svoj 

život na razvrat i šampanjac...

oh!

"...i zaprosio ju je"

slurp! 
prihva-taš?

uh, zaista... 
mi se sviđaaaaaaš... 

pristaću... pod jednim... 
eh... uslovommm... 

mmm...

kojim?

da nabaviš sto hiljadaaa 
da možeš da mi priuštiš sve 

kao... uh... oh... 
kraljiciiiii!!!

slurp!

slurp! slurp! slurp!

i, je ĺ  ih fotograf 
nabavio?

da, ukrao 
ih je od ala 
kaponea.

u, jebem 
ti! nije 
valjda?!

baš to je rekla 
i dumdum devojka 

kad je saznala da je 
njenog dragog, a i nju, 
na smrt osudio gazda 
čikaga, koji se mnogo 

razbesneo.

c-c-c! 
c-c-c!

usta su mi se 
osušila, morao 
bih malo da ih 
pokvasim da 

nastavim 
priču.kelneru, 

još jedan 
viski 
ovde!

opasan si 
ti, mek!
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kažu da mi je taj fotograf ukrao sto 
hiljadarki jer se baš zaljubio u zvezdu 

kluba „paris la nuit".

aha.
onda 

nemojte samo 
njega da likvidirate. 

likvidirajte ih 
oboje, jer je 

ideja sigurno bila 
njena.

žene, ih!

            to je rekao kapone kad je saznao, 
tako su mi pričali 

        prijatelji.
a deset 
minuta 

kasnije...

„svi momci su već bili u lovu na dvoje golupčića."

šta si to uradio? sad ćemo 
morati oboje da bežimo 

  na kraj 
  sveta.

da, ali zajedno, 
zajedno, ljubavi moja...

...i sa ovim 
novcem da 
proživimo 
ostatak 
života u 
meksiku 

ili u 
buenos 
ajresu.

ti si lud, 
mili moj.

jesam lud, ali lud za tobom.

i još nešto ću ti reći, ja sam 
srećan ludak. a znaš zašto? 

znaš li?

zašto?

zato što ću te odsad samo ja jebati, 
lutkice moja. ja i niko drugi, 

ha-ha-ha!
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lepo je umreti sa osmehom na 
usnama, kažu.
jer zadovoljniji odeš 

u raj.

kuku 
nama!

ja... ja tebe... 
poznajem...

...ti si 
baldini, 

stalno si dola-
zio u „paris la 

nuit", zar 
ne?

jesam, 
i iznenadila si 
me. nikad ne 
bih rekao 
da si me 

primetila.

ne samo što sam te primetila hiljadu puta nego 
sam se uvek pitala zašto nikad ne dođeš da me 

vidiš posle nastupa.
pa, nikad nisam imao 

dovoljno para 
za to.

?!

sad imaš sve ove pare, 
tako da, ako 
    želiš...

...možeš njima da 
platiš da me imaš.

ti mi 
predlažeš 
da... da ti 
platim sto 
hiljada 

          za 
          jedan 

           kres?!

misliš da je mnogo? ...uzeću 
ovaj kofer...

vidi, ovako 
ćemo...
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...i daću ti petsto za kres, što je više nego 
     što su ti plaćali u 
           ostavi 
          kluba...

...i pustiću vas da pobegnete, jer, ako vas 
likvidiram, 
pitaće me gde 
su pare, a ja 
bih najradije 
da se niko 
nikad ne ra-
spituje za 
to, u redu?

     odnosno, maznućeš sto 
   hiljada od 

svog šefa!

da, a ti ćeš biti taj koji 
će je jedini kresati, 

ali od sutra.

ahhh...

ostavi 
taj 

prljavi 
novac, 
lutko.

voda ga upravo 
pere, idiote. a 
osim toga, to 

je jedino 
što imamo.

nije im dugo 
potrajalo 
tih pet 

stotina...

„...jer su njima kupili kostime da mogu da 
pobegnu i ćutanje krojača iz `paris la nuita ,́ 

koji im ih je napravio."

„bez dinara u džepu, došli su već prerušeni u 
cicu pušone i njenu požrtvovanu majku udovicu 

na glavnu železničku stanicu."

ko lutke ste obe. šteta što 
                      mi se 
                       ne 

                        sviđaju 
                        žene.

bah.

linija čikago–njujork

^ peroni
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„...i od tog trenutka devojka je počela da 
plaća svojim telom, da se pristojno izrazim."

„toliko, toliko..."

„ali toliko, 
toliko, 
toliko..."

slurp!

                              „...toliko je platila cica da je konačno pronašla 
                              mesto u ovom njujorškom društvu, mek."

znači, ovde su bez 
dinara i kriju se u tim 
smešnim kostimima od 
kaponeovog besa?

tako je, ali ja 
sam im preporučio 
rešenje za njihove 

probleme.

       „u zamenu za nekoliko kres... hoću da 
       kažem – za otplatu na rate, upoznao sam cicu 
       s jednim bogatim italijanskim mafijašem, koji 

joj se udvara sa 
ozbiljnim namerama."

joj.

vidi, ako me častiš još 
jednim viskijem, srediću 
da jednu ratu isplati 

tebi. šta misliš?

kelneru!!! još 
dva viskija, 

odmah!!!

za
 

iz
na

jm
lj
iva

nj
e slop

slop

slop
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uh, 
don salvatore 

je lud ko 
konj.

ja se u njegov 
privatni život ne 

mešam. tako da, ako 
je rešio da ne kreše 

dok se ne oženi 
cicom...

nema 
razloga 

da...

...nema razloga da meni brani da krešem, da 
mi pridikuje kako treba da postanem pristojan 
čovek, jer ću da se raspuknem koliko me bole 

jaja, sve se vuku za mnom, dok mi se 
priviđaju dupeta i sise na sve strane 

od tolike...

...tolike...

sranje!

...tolike...
...apstinencije 

i tolike gluposti!

     šta je s tobom, zosimo? 
zašto tako 
traljavo 
voziš?

znam, sigurno ti se mota po glavi 
ideja koju sam ti tamo ubacio kao 

semenku: da nađeš dobru 
i čestitu ženu za 

brak, zar ne?

grrr, 
da, 

šefe, 
vi mi 

stvarno 
čitate 
misli.

^
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      moraš da požuriš, 
       dušo. tvoj udvarač 

   samo što nije 
stigao.

blurp!

slurp!

mmm... 
znaš šta? 
dugujem 
još šest

kres-rata 
ircu i 

njegovom 
drugu 
meku.

         ako uspem sada da ih isplatim, biću samo 
tvoja, ljubavi.

ali šta da ra-
dim ako stigne 
onaj kreten 

 od don 
  salvatorea?

    glubs! možda možeš 
malo da ga zadržiš.

ne znam, izigravaj strogoću, kaži mu 
da, ako hoće da me vidi, mora da odredi 

                   datum svadbe, jer je 
                  tvoja ćerka jedna 

                          poštena 
                           gospođica. 

                          slurp!

uh! uh!

zvrrrrr!       evo ga. idi otvori 
    mu i ćaskaj malo s 

njim

sranje!
slurp! ah!

sluuup! ahhh!

ah!glu...

slurp!

aaaaaaaah...

aaaaahhh!!! okej, ostale su još samo četiri 
kres-rate.

hej, momci!

ah!

ah!
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nadam se 
da se niste 
umorili.

jer pretposta-
vljam da ćemo još 
nešto raditi nas 
troje sami ovde, 
zar ne, momci?

jer kad me 
moja „majka" 

gleda, ne mogu 
da svršim. po-
stane ljubo-
moran i... i...

pa... ne 
znam...

i sad kad je 
otišao, sva gorim, 

molim vaaas. ja bih 
radije da 

dođem neki 
drugi 
dan, 
znaš?

momim vam... 
mmmm... dobro... 

dobro... 
kad si 
takva...

važi... 
možda možemo 
da ti naplatimo 
još dve rate... 
ali samo dve, 

okej?

don salvatore, 
opet vi?

      uđite, da vas ne 
      vide komšije kako 
    oblećete oko mog 

 časnog 
 doma.

ali...

da... želeo 
bih... khm... 

da pozdravim 
cicu.

nemojte vi meni ali! stalno dolazite da 
merkate moju ćerku svojim izbečenim 

            očima i izgleda i ne primećujete 
             da je vaš pogled prlja 

                          grehom!

zahtevam da mi konačno već jednom kažete 
     koje su vaše namere, jer ja nisam 

                  podizala ćerku da zadovoljava 
                   niske pobude...

 

...jedne 
divlje i 

smrdljive 
muškarčine!

gospođo, 
molim vas... 
saslušajte 

me. ja želim... 
želim...

smbs!     
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...želim da se oženim 
cicom što pre.

a, 
onda 

dobro.

ako to želite, 
popričaću sa 

svojom malenom, 
a vi ponovo 
dođite 
za 24 
sata.

ako cica prihvati, 
ugovorićemo datum 
odmah, da se ne bi 
raspredale priče 

po kraju.

sad možete 
da idete.

i dođite sutra u isto vreme, 
don salvatore. imaćemo 

odgovor za 
vas.

ah, zosimo, toliko sam 
uzbuđen... možda će 
reći da, shvataš li?

da, šefe, a majka, 
kakva zanimljiva žena 
ispod te despotske             

maske, zar ne?

cico, ljubavi moja, 
gotovo! sad imamo 
muža koji nam je 

trebao!

oooh,... 
upej, 
ekaj 
samo 

tenutak...

            faji mi samo jo jenu 
           ratu da ipatim, pa nemo 

       nita dugovati ooj 
dojici. 
gulp!

svob!
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dvadeset i četiri sata je 
mnogo vremena, zosimo.

jeste, 
šefe, 

previše.

misliš li da...

mislite li da...

izvinite, šta ste hteli da 
mi kažete, šefe?

ništa. da li misliš da 
će cica pristati da se 

      uda za mene? uh...

a šta si ti zaustio 
     da pitaš, 
     zosimo?

ja? pa dobro... ako cica prihvati da 
se uda za vas, majka će doći da živi 

ovde, u ovoj kući?

ah. hmmm... naravno, želiš da 
imaš priliku da češće 

viđaš onu krupnu 
udovicu, a?

baš ti se sviđa 
gospođa, je li, 

zosimo?

     cica nam je isplatila 
       sve rate, osećam se    

isceđeno kao 
narandža.

ja sam kao ošureno 
pile posle nje.

sjajna 
je!

i... kako 
puši!ma, 

umetnica!

ah. ah.

uh.

uuuhhh.




