
Mornarički nastavni centar

Ej, ti, šta 
to radiš?

Pišem pismo 
ženi.

Je l’ ti lepa 
žena?

Lepa je, 
naravno!

Imaš li njenu 
sliku?

Voliš je?

Naravno, 
žena mi je.

E, ja neću još da 
se ženim. ’Oću da 

upoznam mnogo žena, 
’oću da putujem!

I ja hoću da 
putujem.

REGRUTOVAN si, 
a? Jes’ tražio da 
budeš na brodu?

Da, tražio sam da se 
ukrcam u Brestu.
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Oho-ho! Ne, ne! Kad si 
na brodu, to je bez veze! 
Mangupi te maltretiraju 

kad se ukrcaš! A kad se 
vratiš s mora, nisi lep 

prizor…

Znaš li neke koji su 
služili na brodu?

O, da, ponekog! Ima 
ih prilično u mojoj 
familiji! ’TELI su da 
me proguraju da 
oplovim ceo svet!

Mmm, da, i ja sam ’teo da se 
otisnem na pučinu. Prijavio  

sam se kao dobrovoljac za 
prekomorske teritorije. Nisam 

primljen zbog zuba, tako
          su mi rekli…

…pa su me zato strpali ovde 
u kantinu. Bar sam miran. 

Ne brinem da ću navući neku 
tropsku gadost…

A žene, 
putovanja…

Eee, ja sam ti se dobrano naskitao! 
U civilu sam sezonski radnik. A žena 

ima kol’ko ’oćeš u Šerburu!

A šta s’ ti radio 
u civilu?

Studirao sam 
okeanografiju.

A, ribe i tako to, je l’? 
Jesi l’ zato tražio 

mornaricu?

Da, nisam nikad 
plovio, volim more…

Kada te 
raspoređuju?

Sutra.

E, pa onda — 
drž’ se dobro! 
Samo hrabro! I 
mirno ti more! 

Ha-ha-ha-ha! 
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Javićete se 
u Brest za 
dva dana.

ađutantova kancelarija

I? Kuda te 
šalju?

Dobio sam 
mesto kormilara 

na oklopnjači 
„Ratobornik”. Znaš 

li taj brod?

Puh, to ti je stara 
olupina, vazda po- 
kvarena! Nećeš se 

na njoj naputovati, 
 stari moj. 
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Ideš na 
„Ratobornik”?

Da, znaš li 
gde je?

Rekli su mi da je 
onaj najveći. 
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R A
TO

BO
RN

IK

Jaoj! Pazi, 
klizavo je!

TUP

R AT
O

BO
RN

IK

Mi 
smo…

Za mnom!

Pazi glavu!

Ti, čekaj ovde, doći 
će po tebe. Ti, kor- 
milaru, za mnom!

Ej, ti, skidaj kapu! 
Na brodu su samo 
kante pokrivene!

Evo tvoje kabine. 
Imaš pola sata 

da se smestiš i da 
se javiš na svoj 
radni položaj.
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Ti si novi 
kormilar? Nordize! 

Pokaži mu 
njegov ležaj.

Da.

Možeš me 
zvati Sam…

Ja sam bocman1 i 
poznajem ovaj brod 

kao svoj džep…

1. Najstariji podoficir na brodu 

Evo! Ovaj ležaj je tvoj. 
Treba da odeš u perionicu 
po posteljinu. Svoje stvari 

ubaci u onaj tamo ormarić…

Dobar sam s majorom. A 
znam i svaku dobru kafanu s 
devojkama u luci. Ako hoćeš, 
povešću te jedno veče. Umem 

čak i da radim tetovaže…

Vid’ ovu ovde! 
Mojih ruku delo!

Hej, Nordize! 
Začepi malo!

Nordize, samo da 
te podsetim da i 

mene treba da vodiš 
kod radodajki.

Svu ćeš platu na 
to dati, Nordize!

Nisi nam završio 
priču od prošlog 

puta.

Ajmo, gospodo, malo 
obzira. Nordizov ljubavni 

život nas se ne tiče!
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Kako ti se dopa-
daju mornarske 

pošalice?

Luj Blino, 
pisac.

Žorž 
Gilber.

Ti si okeanograf, zar ne? 
Video sam tvoj regrutni list u 

kancelariji. Drago mi je što među 
posadom ima i neko obrazovan.

Ej, Žorže, ako 
’oćeš, mogu da 

ti pokažem…

Dozvoli, Nordize, 
da se ja pobrinem 
za našeg gosta.

Stari moj, ti si na 
pravom uraganu, na 

cvetu mornarice!

Došao si da doživiš 
pustolovinu? Na neki način…

Ne nadaj se tome, nesrećniče! 
Ovo nije brod, ovo je gradilište!

Pogledaj ih! Sav taj uzaludni rad! Levo-desno. I ti ćeš 
tegliti materijal za varenje, tumaraćeš zabrinut, mrk po 
prolazima, mostovima, pontonima. Ne zaboravi da uvek imaš 

nešto u rukama! Šrafciger, ključ, varilicu, kabl, bilo šta!
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asnost

Tvoj život se svodi na 
celodnevno farbanje. 

Okačen o trup ili 
dimnjake, udisaćeš 
svakakve mirise…

Šta ima unutra?

Neke mašine, ništa posebno. 
Ne može se disati, mehaničari 
su grubijani, otupeli na sve.

Ja sam kor-
milar, kao i ti…

klong! 
klang! 

Opasnost

…naš jedini 
izlaz jeste da 
prepravljamo 

stare pomorske 
mape tokom dugih 
sati na pasareli.2

2. Pasarela — deo koji premošćava krajeve broda

Za ime boga! Pre dva 
meseca napustio sam 

maglovite studije 
književnosti kako bih 
pristupio mornarici…

Hteo sam da pišem o putova- 
njima, pucnjima topova, pri- 

stajanjima, kafanskim tučama, 
ženama u pristaništima…

RATOBORNIK

…a još uvek ni-
sam video more! AH!

Šta radiš ovde, 
mornaru? Na 
pontonu te 

čeka trideset 
paleta punih 

hrane!

Dakle, zabranje- 
no je napuštati 
brod! Isplovlja-
vamo večeras! 
Marš na posao! 
Hrana se neće 

sama utovariti!

Moram da 
pišem ženi!

Moraćeš da sače-
kaš naredno prista- 

janje, stari moj! 
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Kada preuzimaš smenu?

Za petnaest minuta… 
Radije ću ostati napo- 
lju, sve se više ljulja, 

          zar ne?

Čini mi se kao da mi je kapa 
od olova. A jod me nekako 

čudno omamljuje!

RATOBORNIK

RATOBORNIK

Znaš li kuda idemo?

Čuo sam kako je sta-
riji vodnik pomenuo 
neku podmornicu…

Primetili su je juče 
u teritorijalnim 

vodama. Tražimo je, 
ne može biti daleko…

Podmornica?! Iz 
koje zemlje?

Ne znam.

ČOVEK U 
MORU, S DESNE 

STRANE BRODA!

11Reduktor



Nordize! Šta 
se dešava?

KLAK!

Pusti me! Ja sam u ekipi 
zaduženoj za spuštanje 
čamca. Nisam na mestu, 

major će me ubiti!

Tamo! Gle- 
dajte! Čo- 

vek u naran-
džastom!

Mirno! Onaj mali ta- 
mo, on je paša.3

Ko je zadužen 
za izvođenje 

manevra?

3  Paša — kolokvijalno komandant broda 

Predlažem 
podoficira 
Delašam-

bra, koman-
dante.

Zašto ne vi, 
Šuazole?

Ja… Razu- 
mem, koman-

dante!

Nordize! 
Gde si 

dosad?

Stižem, 
majore! 

12



Približite mu se 
na jedanaest 

čvorova!

Odustanite, 
momci! Ajkule su mu 
već dobrano načele 

donju polovinu! 
Ha-ha-ha!

Dođavola! Pa 
to je lutka!

Dobro. Vratimo 
se, gospodo.

Šta to bi, 
Nordize?

To je vežba. Izgleda 
da je paša sujeveran. 

Zato posle svakog 
isplovljavanja, pre 

nego što se otisnemo 
suviše daleko, on izvede 

vežbu spasavanja 
čoveka u moru.

Blino! Vaša 
smena, 

zaboga!
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Blino je 
preuzeo smenu 

kormilara- 
-telegrafiste: 

već sat vremena 
bdi na radiju 
pasarele. Sa 

slušalicama na 
ušima, pokušava 

da dešifruje 
kodirane poruke 

koje dolaze s 
drugog broda 

i upisuje ih u 
jednu veliku 

svesku, ali 
ljuljanje 
broda mu 
prevrće 
želudac.

Ama, odgo-
vorite već 

jednom!

Gilbere, zauzmite 
njegovo mesto, 

brzo!
Zaboga, izlazite da ne 

povratite na tablu!

AAARK!

BLJUV!

Hoće li ovo 
ljuljanje ikad 

prestati?

Prestaće, 
Luje, 

prestaće.

Baciću se u more! 
Bestraga!
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Ne stoj tu! Idi u kre-
vet! Odspavaj malo…

Klak!

Ne slažem se s va- 
ma, komandante…

…moral posade 
je veoma loš…

…mnogi su došli da me 
vide pod izgovorom neke 
povrede i ispitivali su me. 

Podmornica ih plaši. Glasine 
se šire po prolazima…

Kolika je verovat-
noća da će doći do 

sukoba, komandante?

Ne znamo ka- 
kve su namere 
podmornice, ni 
da li je sama, 

gos’n doktore…

…najgore od svega jeste to što 
pojačanje u vidu drugih brodova 
neće stići uskoro, gos’n doktore. 

Drugokomandujući! 
Kako ste, „pukovniče 

moj”? Ha-ha-ha-ha!
Klak!

Prestanite da me 
zovete „pukovniče 

moj”, Legele!

Jaoj! 
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Šta vi 
radite tu?

Loše mi je, ko- 
mandante…

De, prijatelju, pomerite se, ležanje 
vam neće pomoći. Pokrenite se! 

Mrdnite i mučnina će proći!

Hajde, mom- 
če, ustani!

Gilbere! Je l’ se vi to spr- 
date sa mnom?! Vratite 

se da preuzmete smenu!

Oprostite, komandante! 
Tražim jednog od svojih 

mornara.

K
la

k
!

Samo izvolite, 
stari moj!

Gde je 
Blino?

Otišao je da legne, 
stariji vodniče. Talas je 
pljusnuo preko ograde 

i skroz ga skvasio. 
Bilo mu je hladno.

Gubite se odavde! 
Neću više da vas vidim 

večeras! Vi ste jadan prizor! 
Sutra rano ujutru prva 

smena na pasareli, 
Gilbere!
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Bu-hu-hu… 
Šmrc!

 ?

 Pssst…
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