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crta i piše: Bane KERAC 

zar ne
mislite da bi bilo

lak[e i vama i meni
kada biste me
odvezali?...

zaveži,
mala. niko te

ništa nije
pitao!

ali zato ja pitam! kojim
pravom ste me vezali i vodate 
me naokolo, bez da mi kažete 

zašto i kako!?! zahtevam 
objašnjenje!!!

e, sad mi
je stvarno       
    dosta!

a šta misliš, da meni 
nije?! ja samo hoću...

 da začepiš gubicu, eto
   šta ćeš!!!

polako,
 džoj...
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dobro znaš da
džafad ne voli 

oštećenu robu! odma’ 
nam skine trijes’  

   posto.

znam, ali me ona 
baš nervira! 
razumeš? ide
mi na živce!

džafad? šeik džafad!? 
znači to hoćete, 

hulje pokvarene!?
da me prodate
tom... tom...

tako je, lepotice... džafad će 
teškim zlatom da plati
  tvoju nežnu kožu! ne diraj me, 

majmune!!! 
skrnavi ste 

obojica!

časna reč,
ubiću boga u 

njoj!...

mir, džoj! pusti je nek 
toroče... sve ćemo mi 

to naplatiti!

naplatio bih ja 
njoj odma’ sada! 

sve bi pitala
"ima l’ još?”!

nemoj samo da te đavo 
nanese!... lično bih ti
presudio! mogli bismo
da ovde noćimo... mrak
         samo što nije...

mene da prodate u 
belo roblje? e, pa, 
nije mindi ovca koja 

će to mirno
da dočeka...

lako je mojoj sestri 
u americi kad je čuva 
onaj njen papan... ja  

  sam, sirota, ovde
 prepuštena

   sama sebi!...

  srećom, ova
dvojica su bili do-
voljno tupavi da ne  
  očekuju nož u
     ženskoj čizmi...

a još manje
da će se ta ista

ženska usuditi da
sama kidne u
džunglu...
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idiote! bilmezu! 
kretenčino! dve

’iljade dolara otišlo 
jer se gospodinu 

prispavalo! i još... 
čekaj malo...

ovaj krik 
je samo ona 

mogla da 
pusti!!?

možete da siđete s tog 
drveta, mis. strašna 

zver, koja je htela da 
vas pojede, je

otišla!

sigurno? neće 
se vratiti?

neće! nego, zar je 
moguće da ste se 
uplašili od obične 

zebre?

konj je konj... mačke još 
mogu da podnesem, ali konje 

baš nikako!... u svakom 
slučaju, hvala za pomoć,   

           gospodine...
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tarzan.
ja sam medolin

vilijams, za prijatelje 
mindi... imate prilično 

retko ime mister 
tarzane, čak malo 

čudno!...

kad smo već 
kod čuda,
ni vaša
ogrlica
nije baš 
uobičajena!...

ah, to? uspomena od 
dva manijaka koji su 
hteli da me prodaju u 
belo roblje... jedva 

sam im umakla!

to ti se samo 
čini, lepotice! ne 

ispuštamo mi tebe 
tako lako!...

samo me pipni!!! oči 
ću ti iskopati!...

mali razgovor je završen za vas 
gospodine! možete da se izgubite 
pošto mi ovde imamo poslove u 

četiri oka!

oho?

šta "oho”? nisi me čuo?
reko’ da se gubiš dok te

nisam tresn’o!
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ama, majku
li ti poljubim,

ja ću te...

ja ništa nisam rekao...!
   majke mi!

tim bolje 
po vas!

ostaviću vam jednu
pušku da se branite od 
zveri... i ne savetujem
vam da nas pratite!

budala! vara se on ako misli da 
ćemo odustati! samo što više  
      nećemo dozvoliti da nas

       iznenadi!

joj, al’ me je 
ravpivdio!?!... 
k’o kopitom!

ja im ne bih verova-
la, mister tarzane... 
moraćemo otvoriti 

četiri oka...

svakako.
barem dok vas ne 
odvedem do grada, 

gde ćete biti
    bezbedni!...

ajoj-joj...
samo to ne!... 

tamo bih stvarno 
bila bezbedna - 

iza rešetaka!!!



8

papan! eto šta sam ja! 
najobičniji papan! krenuo 

sam džipom kao da je 
džungla auto put!...

šta je-tu je! ako sam prihvatio 
obaveze, onda ću ih ispuniti, pa kud 
puklo! nisam od onih koji
    o’lade na prvu
        prepreku!

nadam se da će mi
ovo što sam poneo biti 

dovoljno za...

topot kopita?
a gde su konji, tu 
su uvek i ljudi!

koliko ja znam, vrlo je 
uputno prvo videti s kim imaš 

posla, pa se tek onda
pokazati!...

to može da 
uštedi gomilu 

briga!

šeik džafad i njegovi... znači, 
pokvarenjak je opet počeo staru 
pesmu! nije se ni malo opametio!
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ovamo,
horta! za mene 

samog si previše, 
ali za dvoje ćeš 

biti taman!

večera je 
stigla, mis
vilijams!

mis
vilijams?

gde se sad 
ta devojka 
izgubila?

lepo je od njega što 
hoće da me vodi u 

grad...

ali ja nemam nameru da 
tamošnjoj policiji priredim 
zadovoljstvo! nikad mi ne bi  

        oprostili "zvezdu
               kalonge”!!!
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nisu mnogo ispred nas... 
taj tikvan je tol’ko 

samouveren da nisu ni 
krili tragove!...

alah je velik! ali nikada 
ne znaš koga ćeš sresti 

na putu svom!

šeik džafad, za vas, bitange!
ne samo da niste došli na mesto 

sastanka, nego vidim i to da nemate ni 
jednog roba za mene!

ali... čekaj malo, 
džafa... ovaj, šeiče 
džafade... možemo 

sve lepo da ti
objasnimo...

šta tu ima da se 
objašnjava? nema

robova - nema posla! 
dogovor je dogovor!

a ja ne volim 
ljude koji ne 
ispunjavaju 
dogovoreno!

abdula! 
znaš šta ti
je činiti!
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bala je
tu... gospo-

daru...

ubij ga
...ubij

tarzana!

zaista si 
krupan, pri-
jatelju...

   ...ali,
  to baš i nije neka 

prednost!
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da li ti
je dosta,

bala?

d... da...
predajem... 

se...

više se nećeš 
mešati u moje 
stvari, kralju 

majmuna! veži ga!

uhhh...
neko me je udario 

po glavi!

dango...
hijene!
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kreegah!
tarzan bun-

dolo!

druga hijena 
već skače!

karoka! već sam se
   pitao zašto toliko  
                kasniš.

suviše se brzo krećeš,
     tarzane... lakše bih
      stigao antilopu!
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iste večeri, u zulu-
anskom naselju pro-
slavljao se osvetni-
čki napad na pleme 
kabalanaca...

misli su mi zbrkane, rabana. 
lalonga je stvarno izgledao 

iznenađen kada sam ga optužio za           
                   ubistvo.

pričekaj i 
razmisli, dža-
bu. glupo je 
da ga neki ka-
balanac ubije i 
ostavi koplje 

kao dokaz.

da... to me najviše buni. moraću 
još jednom da
razgovaram sa

bakundom.

...a onda sam 
dvojicu ka-

balanaca oborio 
jednim udarcem!

ti si najveći
zuluanski rat-
nik, bakunda!

traži te dža-bu, 
bakunda. rekao    

       je da odmah 
dođeš!
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zvao si me. 
dža-bu?

jesam, bakunda.
jesi li siguran da je
neko od kabalanaca

ubio mog sina?

pa zar nisi i sam 
video da je ka-

balansko koplje 
zabodeno u njego-

vim leđima?

to je mogao i neko 
drugi da uradi... a 
onda da podmetne 
njihovo koplje.

da, to je moguće. 
ne smemo prena-

gliti sa lalonginim 
sinom. šta ti misliš, 

bakunda?

ja mislim da si ti
zaboravio da treba da 
osvetiš svog sina, dža-
bu! ako otac to zabo-

ravi, onda znači...

...da je suviše star 
da i dalje predvodi 

svoje pleme!
bakunda

je u 
pravu!

ja sam još uvek
poglavica zuluanaca, 

bakunda! a ti se gubi pre 
nego što zaboravim

         da si mi
        rođak!

još će sa njim biti 
problema, dža-bu. 
ovo je bio samo 

početak...
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kasnije, iste 
noći...

zašto hoćeš
da razgovaraš 
sa va-tamom,  
 riata?

  želim da
saznam ko je 
od kabalanaca 
ubio mog brata. 
možda će va-tam 
nesrećnoj sestri 
priznati istinu.

moj otac ne sme
saznati da sam bila kod 

zarobljenika.

nadam se da će ova ogr-
lica biti dovoljna nagrada 

za tvoje ćutanje?

va-tame.

riata! kako to
da su te pustili

do mene?

podmitila sam 
stražara... otac 
bi me ubio da
zna za našu 
ljubav!

ovo će sigurno 
interesovati 

bakundu!
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slušaj, riata!
ja znam da je ba-

kunda ubio
tvog brata!

b...
bakunda

?! da. čuo sam 
slučajno razgo-

vor između njega i 
donda. bakunda želi 
da bude dža-buov 

naslednik!

ali... moram to
odmah ispričati

ocu!

riata...
čekaj! treba 

da budeš
oprezna!

ništa ne 
brini, va-

tame!
uskoro

ćeš biti slo-
bodan!

žuriš
nekuda, 
riata?

mislim da
ćemo morati 
malo da raz-
govaramo.

ona nikada ne sme stići do 
dža-bua, dondo. neka ti bala 
pomogne, pa uradite kako 

smo se dogovorili!
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dva časa kas-
nije, nekoliko 
milja daleko 
od zuluanskog 
naselja...

kreegah, šita!
      tarzan

       bundolo!

sve je u redu,
devojko. nema više 
razloga za strah!
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mislila
sam da mi nema 
spasa! da ste 
stigli malo 
kasnije...

preživela si teške 
trenutke, riata. ali 

ti si hrabra devojka 
i uskoro ćeš sve 

zaboraviti.

ne, gospodaru džungle... 
zabrinuta sam zbog va-
tama! ako moj otac na 
vreme ne sazna istinu, 

va-tama će sutra ubiti! a 
onda će bakunda ukloniti 

i mog oca, samo da bi 
postao poglavica

zuluanaca!

da, možda bi mu to 
i uspelo, riata... da 
nije prvo mene, a 

zatim i tebe prepustio 
zverima.

ovako će ba-
kunda doživeti 

veoma neprijatno 
iznenađenje!

sledećeg dana, 
u zuluanskom 

naselju...

šta je usred noći 
tražila u džungli?   

      narukvicu su našli  
      na samom izlazu 

iz sela!

možda je tamo 
bila i napadnuta... 
pitanje je samo 

od koga?

nigde je nema, dža-bu! ako 
je neka zver napala, mora 
da je odvukla duboko u 

gustiš!

videli smo tragove koji ne 
potiču od naših ratnika. 
možda se neko od nepri-
jatelja privukao selu!

kabalanci!
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jesi li čuo, ra-
bana? kabalanci 
su se usudili da 
dignu ruku i na 
moju ćerku!

nemoj dozvoliti da 
srce misli umesto 

glave, dža-bu.

prošlo je vreme 
strpljenja! nema 
milosti za nepri-
jatelja! dovedite 

zarobljenika!

a sada, ratnici moji... da vi-
dimo ko će imati tu čast da 
u moje ime probode srce 

opakom neprijatelju!

čast za tvog 
naslednika...

...i budućeg 
poglavicu zuluan-

skog naroda!

stani,
bakunda!
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tarzan!
ali... ti

si...

mrtav? kao
što vidiš, nisam, 

bakunda. ali to nije 
jedina greška 

koju si
napravio!

...ostavio si 
još jednog 

živog svedoka!

riata! pa ti si 
živa, kćeri moja! da, zahvaljujući 

tarzanu! a opasnost 
mi nije pretila od 

kabalanaca...

...već od
otpadnika koji 
je ubio tvog 

sina!
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misliš da su počeli 
da se zanimaju za 

elektroniku?
je li

to ozbiljno 
pitanje?...

stavite se u njihov 
položaj. šta biste 
pomislili da nešto 

doleti s neba a nije
ptica?!

baš me briga
šta oni misle... 

mene brine to što 
je već mrak!...

za nas veoma
koristan. ako niste 
znali, tagu-ratnicima 
je nemoguće prići po 

danu!

i šta još?
meni stalno liče na 
nešto što sam već 

video, samo ne mogu 
da se setim
na šta!?!

čini ti se...
tagu-ratnici su

originalna tvorevina 
vekovne izolacije i borbe 
za opstanak. malo su na 
svoju ruku, ali nisu baš 

tako neobični,
zar ne?

o, moćni, ti
koji skupljaš zvezde! 

tagu-ratnici čekaju reč 
tvojih glasnika!...
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boginja ili
sveštenica? nešto 

valjda jeste!?

zaveži!... oni čekaju da 
ona nešto kaže...

glasnica kaže
da igramo!

ako nas uhvate, razapeće nam kožu 
na bubnjeve! ovo je, bar koliko ih         

                         ja poznajem,
                             ples smrti!
ma, hajde... meni 

izgleda k’o i svaka 
disko stvar! malo 
luđi ritam i to je  

            sve!

samo nek’ igraju!
pre će crći od

umora!
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šest časova 
kasnije...

hej, gibsone... melvine... 
probudite se... tagu-ratnici 

su se konačno razišli...

problem na vidiku!...
ostavili su dvojicu koji očito 
nisu učestvovali u ritualu! 
moramo ih srediti brzo i...

...tiho?
izvolite, gospodo... 
priznaćete da je 
"problem” rešen 

temeljno i efikasno!

sam si rekao da 
satelit nije vredan 
da se zbog njega 

proliva krv!

molim? polako, klejtone... 
ja sam...

glupava
budala, eto šta 

si!!!

zašto? imamo disketu, 
zar ne?

ali i celo pleme na vratu! 
ma, kakva, bre, budala?

ti si idiot!
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vodite ih boginji-glasniku! 
ona će nam reći šta ćemo 
                      raditi s 
                         njima.
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oh-oh! ovde 
ubeđivanje ne 

pomaže! s ovom 
vešticom ne možemo 
razgovarati našim 

jezikom!!!

ja rhazumeš vas
sasvim bon! dakle, 

dobahr jutahr želiš 
ja vam!
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neverovatno!
otkud ti ovde u 
ulozi te... te...

eto tak. ja mohralaš izmisli 
nešto kad oni mene ćap. bilo
laki, oni nikad vidiš cigahreta  

   phravi dima.

mua? neće
pasti u moj

pamet!

odlično! ako ste 
već tako uticajni, 
možete im reći da 

nas puste?

mene threnutno intehre-
santno samo da ja uzmeš

            ono što vi
              uzmeš od

            "nebeski jahač”!

hihihihihi... prestani da se 
keziš, gibsone! šta 
u svemu ovome ima 

tako smešno?

ništa, sem što si 
hteo da se ženiš s 

tom vešticom!

ja? otkud ti to? 
samo sam se pitao 
da li je udata!...

i?
šta misliš, da

li je?

zaveži.

ovo!

lovac na
dijamante, nije-nego!
špijunčina!!!

gadna podla špijunka!
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konačno da skinem glupu 
farbu i sperem šećer iz 

kose!... u svakom slučaju, 
uspela sam da prevarim 

tagu-ratnike...

što je najvažnije, 
disketa je kod 

mene!

mari-ivet, rođeni
si genije!
život je
tek pred
 tobom!

da li se u
sve to uklapa
i jedan mali 
brak, mon

šeri?

ti govoriš 
francuski? čovek svašta 

nauči, lutajući 
svetom...

bilo kako bilo, meni nisi 
uspela da se prodaš kao 
nekakva boginja, pošto 
sam tu igru već igrao...

a video sam
i zunzaru koja 
je izazvala onu 
"svetouzvišenu” 
reakciju tamo
kod satelita!

misterije na stranu, 
ako dozvoliš... žan 
žak delmon, prisilni 
vrač tagu-ratnika, 

evo već peta godina!

koliko prisiljen? videla 
sam tvoj dosije i znam 
da bi te povratak u civi-
lizaciju odveo pravo na 

giljotinu!

eh-eh... niko nije 
savršen. sve u svemu, 
ovde nije tako loše!... 
nas dvoje bismo znali 
kako da uredimo život!

misliš? jedina dobra 
stvar u sadašnjem tre-
nutku je ta što si skinuo 

tu masku!

stvarno? 
a zašto?
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zato
što neću
povrediti 

ruku!

naočare su tu, šešir 
tu... disketa takođe! 
zaista me više ništa 
ne zadržava u ovom 

gradu...

...da si jedan
od retkih koji

izaberu da
prespavaju prvu 

bračnu noć!

uspeo si?!!
oslobodio
si se!?!!

nije mi prvi 
put.

da, ali stražar 
dolazi u obilazak. 

nemamo sreće!

mi imamo.

je nema!

...koji ne možeš 
svrstati ni u 

šta normalno! a 
tebi, mladoženjo, 
moram priznati...

dva sprata 
niže...



175

po čemu znaš 
da moramo 
baš ovuda?

ni po čemu!
uzdam se u 

svoj instinkt!

merde! trebalo bi
da idem rav-
no, a ne da 
se spuštam!

znači, oni jok 
umhrtvili vas!?

nisu, ali ću zato 
ja tebe sada da 

ubijem!!!

o’ladi živce, gibsone!... 
ako počne da vrišti, svi 

će dotrčati ovamo!

nigde nikog! ritual 
ih je zaista sve 

uspavao!
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ako stignemo do 
džipa, imaćemo 
bar nekakvu 
šansu da se 
izvučemo!...

idu li
za nama?

idu. što 
pitaš?
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oni ne imalo petlja 
da thrčiš za nas!

da li mi, konačan, 
izašlo s njihova 
tehritohrija?

izašli smo. tagu 
ratnici ne idu 
ovako daleko.

meni odgovahraš 
sasvim! naphravi 

džip stoj!

zašto?

zato što vi
ovde izlaziš! mi sebe 
hrastavimo u mihr i 

shreća!...

budale! stvarno smo 
budale! zašto joj nismo 

oduzeli oružje?

smiri se, gibsone! 
situacija je više 

nego smešna!

smešna? šta je 
smešno u tome što nas 
je mari-ivet nasankala 

usred afrike?

  čini ti se. ona 
samo misli da nas 
je prešla, jer ne 

zna da sam joj ovu 
stvarčicu izvukao iz

džepa!
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hoću sve da vas 
vidim kod mene 
za pola sata!

razumem!

ovaj cilj
je nemoguće 
promašiti!

znate u kom 
šatoru je oružje. 
čim tarzan otvori 
kapiju, krećemo u 

protivnapad!

neko
ga je one-
svestio!

za tako nešto
je potrebna 
snaga! ko
je to...
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neko je
oslobodio 

zarobljenike!

povlačite se 
prema mom 

šatoru!

udrite po 
njima!
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zar
ne možeš 
brže!?

ne mogu! 
teren je 
pun rupa!

tarzan?!

iznenađen?!

ubiću te,
utvaro!

misliš?!
to ćemo još 

videti!
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spreman je
avion koji će te

prebaciti do džungle, 
tarzane. kako da ti 

zahvalim...

vaša pobeda mi je 
dovoljna zahval-
nost. moram da 
požurim i operem 
kosu od meda...

već sam počeo da 
privlačim insek-

te...
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tekst i crtež: Bane Kerac     tuš: Sibin Slavković

a ko će
da me spreči?!?

dovoljno je
što je doktor 
barker nestao
i nemam nameru da 
i za vas nekome 
polažem račune!

a ja nemam nameru da
barkera prepustim njegovoj 
sudbini! uostalom, punoletna 
sam i mogu sama da se brinem

o sebi!...

to vam verujem, ali vas 
još jednom molim da se 

urazumite!

banda šeram el adree je 
blokirala put do šat el 

džave! nemate nikakvu šansu 
da se tamo probijete!

možda
ima.
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ima? kako
to misliš,
tarzane?

tako kako sam rekao. ako 
je gospođica dovoljno luda 
da traži nestalog doktora...

...ja ću biti još 
luđi da je vodim u 

pustinju.

zaista, mr. klejton? 
zaista hoćete da mi 

budete vodič?!?

svakako, mis kameron...
ako ništa drugo, bar će 

za kapetana kilpatrika biti 
jedna briga manje!

gubite mi se 
s očiju! dve 

neuračunljive 
osobe zajedno, 

i za mene su 
previše!

da ne
zaboravim... 
bilo bi dobro 
da ponesete i 
neko oružje. 

za ličnu 
zaštitu!

  sve ću ja
  to srediti, ne   
           brinite...
          možemo
         krenuti čim    
              svane!

zora
lejnđ lovel utova-
len, masa klejton... 

sve kako mis kamelon 
kaz’la!...

hvala, vašingtone... 
jedino što gospođica 
još nije stigla. nije 
se valjda uspavala?

nema teorije,
mr. klejton...
ni za šta na 

svetu ne bih ovo 
propustila!...
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nešto nije u 
redu? zašto me 
tako gledate?

pitam se samo... ako lekari 
ovako izgledaju, na šta tek 
liče plaćeni komandosi?!?

možda imate 
pravo. i ja 

sam pomislila 
da je mačeta 
suvišna!...

naprotiv...
čudi me samo 

da niste poneli i 
minobacač!...

varate se... 
smešten je 
pozadi sa 

lekovima!...

barker se
poslednji put javio

pre mesec dana iz šat el 
džave gde je pokušao 
da suzbije epidemiju 

stringerove groznice... 
tražio je da mu od-

nesem vakcine...
...i od tada 
- ništa. ni 

glasa!

da stvar bude lepša, 
pojavio se i taj šeram 

el adrea i njegova 
banda pljačkaša...

veze sa džavom su 
prekinute, a kapetan 

se ne usuđuje da bilo 
koga pošalje dok mu 
ne stigne pojačanje 

iz stendhila!...

zato sam odlučila da sama 
pođem i vidim šta se desilo 

barkeru...

i to je jedini 
razlog?

vidim na šta
ciljate, ali nije 

to to!...
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ako se i
budem udavala, 
izabraću neku 
filmsku mega-

zvezdu koja pliva 
u dolarima...

za sada su mi zadaci 
svetske zdravstvene 
organizacije na prvom 
mestu i ne mislim da...

siguran
sam da nisu 
došli da nas

pitaju za 
zdravlje!

siguran?
na osnovu 

čega?
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bojim se da
je na ovom terenu 
prednost ipak nji-
hova... ako poteraš 
brže, rover će se 

raspasti!

neće ni
biti potrebno...

ti preuzmi volan, a 
ja ću se pobrinuti 

za ostalo...

dodaj mi 
pušku!... tu je 

iza tebe!
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usporili
su!

shvatili su
da se ne  

   šalimo!...

žao mi je 
tvoje sujete, 

ali, rekao 
bih...

...da su stali jer je pred 
nama šat el džava!...

želim da verujem
da su ovo samo mere 

opreza, a ne uobičajeni 
doček!...

nemoj odmah
paničiti i ostani 

miran... ne izgledaju 
mi naročito
opasni!...
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ne volim kad 
me gledaju 
kao da imam 
sijalicu na 

nosu...

ništa 
neobično!

...

nemaju svaki dan 
priliku da vide 

nekog s kosom boje 
peska!...

oprostite
našoj sumnji-
čavosti, ali... 
vremena su 
takva!

očekujemo napad el 
adreinih pljačkaša 
i moramo svakog da 

proverimo...

ok, što se
nas tiče. mi 

tražimo doktora 
barkera koji bi 
trebalo da je 

ovde!...

na žalost,
pustinjski ratnici 

su odveli
doktora... nismo
o njemu ništa 
više čuli!...

el adreini 
ljudi?

ne verujem... 
doktor je otet 
pre nego što se 
el adrea pojavio 
u ovom kraju!...


