
O, mama! Molim te, mamice, 
kad te molim, hoću ove 

patikice…

…već danima maštam o ovim 
super patikama!

Zdravo, Bile! Ma, šta je 
spopalo tvog gazdu? 

Zdravo, 
drugari. 

Obećavam ti… 
neću ti tražiti

 ništa više! Radi-
ću domaći, pra-
ću zube, čak ni 
stripove neću 

čitati!

  Pokušava da  
 ubedi mamu 

  da se smilu-
 je, ali to mu
nikad neće 
 poći za ru-

     kom! 

Mama, preklinjem te, svi 
drugari ih imaju! 

Dobro, 
de, hajde da 

uđemo, pa ćemo 
videti. 

Kakav 
glumac! Ali 
kažem vam, 
mrka kapa! 

Je li sada bolje? Jesi li 
zadovoljan?! 

Genijalno, 
mama!

NE! 
Ipak mu je
uspelo?! 

Jesi li video, 
Bile?! Kakve 

simpa patike?!
 Super, zar

 ne?! 

Izvin’te, momci!

Ej, kuda ćeš? 

Imam 
ideju! 

  Molim vas, želim ovaj but! Neću tražiti 
ništa više! Neću više kopati rupe po 
 bašti, praću redovno uši, čak ni 

 na zvezde neću lajati!

ŽELJA, ŽELJA, ŽELJICA
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Šta se 
dešava? 

Ovo je užasno! 
Kuhinja je puna 

    miševa! 

 Ništa ne brini, 
draga, ja ću 
se pobrinuti 

za to. 

Postaviću zamku tačno ispred njihove rupe,
   tako ćemo im staviti malo soli na rep! 

I mi ćemo se pobri-
nuti za njih, je l’ 

 tako, Bile? 
Mi?! 

Hajde, Bile! Hvataj 
miševe! Lovi, lovi!

Ko?
Je l’ ja? 

 Hajde da 
izađemo, pa 
ćemo videti 
ko će biti 
delo-
tvorni-
ji: moja 
mišolov-
ka ili tvoj
  pas. 

Srediće 
 Bil tu 

mišolovku!

Gle ti to! 
Umislio 

je da sam 
mačka?! 

Neću ni repom 
mrdnuti! Moja 
pasja čast je

u pitanju! 

ŠKLJOC! 
Heh! Pobedio sam! 
Moja mišolovka je
 upravo škljoc-

nula. 

  Ne, pobedio sam ja! 
 Bil mi javlja da je 

uhvatio miša!

Sačuvati ponos… 
Samo sačuvati 

ponos! 

KAD MIŠEVI KOLO VODE

VAAAAVAAAUUUUU!
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Kako je lepa ova 
žaba… Koja je to 

vrsta, tata? 

Kako?! Ne prepo-
znaješ je?! To 
je kreketuša! 

Zaista je nikada nisi video? U stvari, sve više isu-
šuju močvare i bare zbog urbanizacije, pa deca 

           imaju sve      manje dodira s pri-
                                rodom. 

A da iskopamo 
jednu malu baru u 

našoj bašti?! 

Jeeeeej! 

Posle mnogo 
truda…  Huh, gotovo

 je! Kako ti 
se čini? 

 Genijal-
no, tata! 

Kasno je, idemo unutra. 
Sutra ujutru ćemo po-
gledati da li je pri-

vukla žabe. 

Sutradan 
ujutru… 

Pa, 
tata?! 

Ako imamo sreće, uskoro 
će nam se ukazati jedna

     mala,       malecna 
                        kre...

      Stvarno mi je žao, Lale je pobegao noćas. 
Postavili smo šatru sinoć na 

obližnjem trgu… 
On je 

vegetarija-
nac, obožava

   salatu! 

Gre’ota 
tol’ke salate!

IZNENAĐENJE!
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 Znači tako, rešio si 
 da nećeš više da 

se kupaš?! 
Nego šta! 

Dosta mi je 
tog mučenja! 

Čist si od njuške do 
repa i nema razloga 

za banjanje? Apsolutno 
nikakvog! 

 Nema štroke, 
nema kupanja! 
Je l’ to tvoja 

ideja, ha?! Apsolutno!

Slažem se, Bile! Za  
 kupanjac je potre-
ban nesvakidašnji 

razlog! 

Apsolutno! 
povod mora 
biti čist kô 

suza! 

 To si odlično 
   smislio! Hop, hva-

 taj ovu žvaku! 
Zaslužio si! 

zakon! 

Možeš i
da duvaš 
balone.  Žvanj  

mljam  
žnjam

Evo, tata! Bil je sav 
umazan i hoće da se 

          okupa! 
Ovaj

klinja je 
baš pre-
mazan!

ČISTO KÔ SUZA
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 Gledaj, Bile, šta 
sam naučio na 
času fizičkog! Mmmh? I hop! 

Jesi li video 
ovo?! 

Mhmmm… 

Šta kažeš? 
Pravi sam 
šampion! 

Pih! 

Pa šta je sad? 
Ne misliš da je 

ovo super?! 

A učitelj je rekao da 
sam najbolji u pravlje-

nju zvezde… 

Ma, kuda me 
vodiš? Ah! Slikovito 

se izražavaš, 
nema šta.

ZVEZDA REPATICA
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Ej, zdravo, 
     Bile! 

Zdravo, 
Gile! 

Šta 
radi tvoj 
gazda? 

Ehm! 

…repu-
je?! 

  Ili je hip-
-hop? 

Baš je 
top! 

Ma, biće da je 
brejkdens! Da nije 

rumba? 

 Možda 
samba? Ili 

ča-ča-
-ča? 

???
Huh! Evo 

je, uhvatio 
sam je! 

KRE!   Otkako smo iskopali baru   
  u bašti, ove žabe iskaču 

odsvud… 

More, da 
 skoknem ja oča-
-ča-čas posla 
nazad svojoj 
kućici-barici! 

O-KRE-TNE IGRE

?
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  E, ovaj muzej je za-
 nimljiv: koske i košči-
ce, cevanice, lopatice… 
Stvarno, lepše je sa 

kulturom!

Vau! Ovog ne bih 
voleo da sretnem 

bez brnjice!

Niko me ne 
gleda… Kad 
bih se samo 

usudio… 

Prilika je suvi-
še dobra! Hej, ti, ne 

diraj to! 

VAUF! Kakva 
noćna mora! 

Nikad neću 
moći ponovo 
da zaspim! 

Ujutru...
 Opala! Neko nam se  
 snuždio! Nije bila 

laka noć? 

Srećom, pripremili smo ti izne-
      nađenje: ništa bolje od 
               sočne kosti za 
               dobar poče- 

              tak dana.

JAIKS! 

A, NE! 
 To više neću ni 

da pipnem!!! 

KOSKA JEST FINA, AL’ NE DIRAJ DINA
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