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scenario: Dragana STANKOVIĆ     crtež: Bane KERAC i Goran ĐUKIĆ

 

Još UVEK imamo
dovoljno vremena da 

unajmimo neko primerenije 
prevozno sredstvo, ledi 
bridžit. polovina naših 

stvari neće stati u
ovo... ovo čudo.

gluposti,
dragi moj frensis.

ostavi višak stvari u 
hotelu, ja nemam nameru 
da menjam način putova-
nja. uostalom, uvek sam 
maštala da krenem na

foto safari moto-
rom i tačka.

a i tvoj strah da nećemo naći 
vodiča bio je sasvim neopravdan, 

kao što vidiš!

kafu odličan vodič! memsahib 
ništa ne brine, kafu brine!

kafu       neustrašiv!

eto,
vidiš!?

o, nebo, 
sklono nam 

budi!...
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o moćni duhovi,
smilujte se sirotom 
kafu, ne dozvolite da 

izgubi glavu.

ako siroti kafu 
preživi ovu vožnju, 
svečano obećava da 
nikad više neće biti 
vodič nekoj staroj 

beloj memsahib!

evo dobrog mesta, a i vreme 
je za čaj. a onda idemo dalje. 

hoću još danas da snimim 
veliki vodopad.

ne, ne, memsahib. veliki vodopad nije 
dobro mesto. tamo žive makumbe, 

veoma loši ljudi. kafu će vam poka-
zati antilope i slonove i žirafe

na drugom mestu.

ne, ne, kafu se 
boji! makumbe 

su...

ako ovo čudo 
izdrži vaš stil 

vožnje!...

kasnije kafu.
danas hoću da snimim 
baš veliki vodopad.

vrisak!?
neko je
napadnut

!?

 uzmi oružje
frensis, da vidimo o  
čemu se radi. kafu,   
    čuvaj motor!
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čovek je teško
ranjen, trebaće nam
pribor za prvu 
pomoć. srećom, lav 
nije bio raspolo-
žen za borbu.

izgleda da
će prva pomoć 
biti potrebna

nama...

ne boj se
frensis... oni izgle-

daju opasno, ali može-
mo da im objasnimo 
šta se dogodilo.

mi prijatelji.
mi oterali lav koji 
napao vaš dečak.

razumete
li?
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ako moj sin umre, 
umrećete i vi. belu ljudi 
donose samo nesreću 
mome narodu. vrač je 

razgovarao sa
duhovima.

nije
razumeo.

ili
nije hteo da

razume.

to nije tačno.
ja sam ledi bridžet mek-
donald. moj sekretar i
ja smo pokušali da po-
mognemo tvom sinu, a

ne da ga ubijemo!

vi ste doneli
zlog duha u lavljem 
telu. bogovi su to
potvrdili vraču.

to je apsolutna 
laž! imate časnu 
reč jedne ledi!

dosta!
ako moj sin umre, 

umrećete i vi!



7

prestani
da vrištiš, pa mi 

kaži od čega tako 
panično bežiš!

mu... muc... 
mu... mo... mo... 

am... am... a 
gu... a gu...

polako,
polako. šta
se dogo-

dilo?

vrlo
nepovezano, ali

ipak dovoljno jasno! 
nemam vremena za 

gubljenje!...
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veliki duh je uzeo tvog 
sina. ti znaš šta treba

da uradiš?

znam!

moj sin je mrtav. 
bićete žrtvovani

bogovima!

rekao sam vam koliko je 
glupa ideja da dolazimo 

ovamo. mogli ste bar jed-
nom da me poslušate! neću 

da umrem ovako!

 ja sam ubeđena da će 
smrt još malo priče-
              kati na mene.
            znam da ćemo
            se izvući!

kako, dođavola, 
možete biti tako 

sigurni?

jedna stara vrača-
ra u indiji mi je pro-
rekla da ću umreti 
prirodnom smrću, a 
ovo se ne uklapa u 

proročanstvo!
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još uvek mi
ne veruješ?
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brzo,
nemamo mnogo 

vremena!
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uh, ovo je pakleni tempo za 
mene, mladiću. nemam običaj 
da priznajem tako nešto, ali 
izgleda da ću morati da se 
suočim sa svojim godinama!

vi ste
sjajna žena, madam. 
krenite dalje, ja ću 

pokušati da ih
zadržim.

čuvajte se mladi
čoveče, suviše ste zgodni 

da umrete. ako se nas 
dvoje dočepamo oružja

iz motora, sve će biti
u redu!
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