


govorili su nam da će nas 
svetlost štititi.

da će ona držati na 
razdaljini čudovišta i 

sve ružne stvari.

ali upravo nas je 
svetlost spržila 

do kosti.
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upravo je svetlost...

...pretvorila 
 sve u pepeo.
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zato su neki 
 od nas...

...zauvek oda-
brali tamu.
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mora 
da bude 
ovde...

je l’ je
vidite?
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tol’ko mi 
je hladno da 
ne mogu ni da 
razmišljam, 
davide... ko 

zna gde 
je!

blizu je... ose-
ćam one njene 
urokljive oči 

na sebi!

  budite mirni... 
nemojte da se 

odajete.

bestraga, u pita-
nju je samo jedna 

klinkica...

šta može 
sama protiv 

svih nas?
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ah!ah!

tamo! među 
drvećem!

idemo poidemo po
nju!nju!

ne!ne!

glupe 
budale...
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pazite se, 
to derle je 
neverovatno 

 brzo...

…i tiho 
kô sneg.

ugh!ugh!
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sada!sada!

ah!ah!

crkni!crkni!
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gh!gh! ima da 
te...

ufff!ufff!

!!!
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 brza si, mala...
 ali ne udaraš do-

voljno jako!

  i ne pri-
 čaš mnogo, 

je li?

takve 
volim.
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a je l’ 
 voliš ovo, ža-

barčino?!

 još jedna    
pobeda za  
 odred si-

ročadi!
šta te je 
spopalo,

sem?

rekao sam ti da 
odeš u izvidnicu, 

a ne da ih napad-
neš potpuno 

sama!

žao mi 
je!

ne izvinja-
  vaj se, derle... 

bila si neve-
rovatna!

znam, 
gospodine
 ringo...
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mi smo odred, 
ringo... da je ovo bila 

prava bitka, sem je mogla 
da pogine i da nas sve 
dovede u opasnost!

pih...

mala je videla 
 priliku i iskoristi-
la ju je... baš kao 
što nas je naka-

mura učio!

a da budemo iskreni, ovi balvani 
nam nisu nikakva konkurencija.
i ja sam mogao sâm da ih po-
  čistim... s jednom rukom
          iza leđa.

   i s jabukom u ustima... 
onda bi možda za 
promenu ućutao. šta si 

rekao, 
reje?
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 pustio sam
 mašti na volju, 

ringo... isto 
kô ti.

drugari, 
 pobedili smo... 
ajde da se ne 

svađamo.

   feliks je u pra-
vu... pomozite mi 
da osvestim ove 
jadnike. hoću da 
se vratim u kamp

  da prosla-
vim!

    sviđa mi se 
kako razmišlja
 tvoja devojka,
     džonase!

žuno mi nije
 devojka...

 ali u pravu je... 
vreme je da se 

vratimo.
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ha?
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!!!
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šta se ovde 
događa?!

  to se zove proslava,
 profesorko Jurić... 
nemojte mi reći da ste 

  zaboravili kako
  izgleda.

dao sam voljno jedno veče odredima 
koji su pobedili na današnjem testu... 
 vojnik s vremena na vreme treba da
         se podseti za šta se bori.

 a pora-
ženi?

zaključani su u sobama, 
   da razmišljaju gde
        su pogrešili.

da niste 
previše 
okrutni?

ratnici ne smeju da budu indiferentni 
prema porazima. moraju da shvate 
   njihovu težinu, kako se oni ne bi 
         ponovili. a onda da se 
               vrate u bitku.
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ukoliko 
 nisu pogi-

 nuli...  tad bi po-
služili kao 
najbolji 
primer.

  zar se nikad ne 
  opuštate, pukovniče 

nakamura?

na svoj 
 rođendan. volim
da ga provodim
s porodicom.

 mislila sam da su
 vam supruga i sino-

vi poginuli tokom
 katastrofe...

jesu. i ovo
je sada moja 

porodica.

ako je 
  tako... sre-
ćan rođendan, 

pukovniče.
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ringo, vidi! bio si
 u pravu...

ej, alo!

džonas i 
žuno su izgleda 

zajedno!!!

e, pa lepo! našem 
mladom izviđaču, da  

 ne kažem bojskautu,
   treba neko da ga
         razdrma.

a šta je 
s tobom, 
ringo?

gde je ona 
tvoja balavica? 

nema je ovde 
  večeras...

  već sam te upozorio, reje... 
  bolje je da me se okaniš. 
sećaš se kako si prošao
poslednji put kad si se 

kačio sa mnom?

 to je bilo pre ko zna 
 koliko meseci, ringo... 

sad sam jači!
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  može biti. al’ mislim da
 čak ni naučnici u ovoj 
bazi ne mogu da reše 
tvoj problem, reje, 

jer vidiš...

...ti prosto
 nemaš muda.

sad ću 
da... stoj!stoj!

opet preteruješ, reje... možda 
bi bilo bolje da malo izađeš na 

vazduh umesto što svima 
kvariš žurku.

bestraga, 
džonase... uvek
si na njegovoj 

strani!
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ja sam na 
  strani odre-

da... a ti?

 more, nosite se... 
nosite se svi nosite se svi 

bestraga!bestraga!

videli 
ste?

da. i to 
nije prvi put. 

momci osećaju 
pritisak.

    mislite li 
da je situaci-
ja pod kon-

   trolom?

 ne. ali to je kao kad 
radite s dinamitom, 

profesorka...

”
koliko god da ste oprezni, 
uvek postoji opasnost od 

eksplozije...”

dođavola!dođavola!
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ma, vidi ti 
nju...
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šta je bilo, 
mala? ni ti ne voliš 

žurke?

ne odgo-
varaš? kô po 

običaju...

   je l’ to čuvaš
 svoje reči samo 
 za onu moronči-
     nu ringa?

a da mi 
objasniš šta to 

on ima što ja 
nemam? on je 

fin.
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 pa dobro... 
molim temolim te, dođi 

ovamo...

 ne pri-
bližavaj

 se...

samo hoću da ti i ja 
budem fin, sem! stani!

ne!ne!

pusti me!pusti me!

ah!ah!
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to je bolelo, to je bolelo, 
kurveštijo!kurveštijo!

muka mi je više 
od toga da me svi

povređuju...

...sad ...sad 
 je red na  je red na 

mene!mene!

’oćeš da se
 igramo žmurke, 

derle? meni 
odgovara!
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ti se kriješ, 
ja te tražim!

a kad 
te budem

   našao...
...čeka te 

  velika kazna!

bolje da si 
me ostavio na 
 miru, reje... ...jer sad

 slede loše 
stvari.
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