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 ја сам тихи океан и највећи сам. одавно ме тако зову, 
али није тачно да сам стално тих, понекад се наљутим, па 
добро издеветам све редом. данас сам се, рецимо, смирио. 
ипак, јуче мора да сам Испрашио три-четири 
острва и још толико орахових љуски које
 људи зову лађама… 

…ова овде… 

 …да, ова коју видите, не 
знам како се извукла. 

можда ЗАТО ШТО капетан 
распућин зна свој посао

 и јер су му морнари са
 ОСТРВЉА фиџи. или су паК 

склопили савез са ђа-
волом. али није важно. 

данас је „ТАРОВЕАН”, 
дан изненађења, 

дан свих светих, 
1. новембар 1913. 

 шта 
је? 

 hirdmej! 
неки 

чамац! 

pete
ateatea! 

белци! 

 EVARUA-т-eatua
     два бродо-
      ломника. 

 мртви? 

aine… два 
младо… је-
дно женско,
   друго му-

      шко. 

 не 
мртви… 
спава-
    ју… 

 зови 
капетана! 

 ух! 

 капетане, 
извукли су два 
бродоломника. 
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 шта?!  ко вам је 
рекао да се 

заустављате? 
напоље,
  будало! 

 шта се то 
овде збива? 

ко је та… 

 њи’ младо 
белци, капетан, 
њи’ болесно… 

 на чамцу пише „амстер-
дамска мома”. мора
  да им се лађа
  тако звала. 

 хммм! „амстер-
дамска мома”… 

да, знам је… лепа 
милијардерска
    једрилица… 

 али шта ћу
  са ово
 двоје 
   ту? 

 боље да их 
задржимо… 

 ако су им родитељи 
богати, скупо ће 

платити да их опет 
виде, шта ти мислиш, 

капетане? 

да… можда си у праву.
   добро, унесите их
   доле и побрините

   се ЗА њих. 
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ТИХИ ОКЕАН

Адмиралска 
острва

Карпентаријски 
залив

Залив 
Папуа

Монга-Уа
Рт 

Јорк

Нова Ирска

Нова 
Гвинеја

Oви пре- 
дели су 

неистра- 
жени

Kајзерина

Земља 
кајзера 

Вилхелма

Бизмарков 
архипелаг

Лујзијадски 
архипелаг

Нова 
Померанија

Корално 
море

Становници ових острва 
су људождери

Соломонова острва

Аустралија

Овде, на 155. подневнику и 
6. јужном упореднику, катамаран 

капетана Распућина пронашао 
је двоје младих препуштених 

таласима

 не треба их показивати 
фон ШПЕКЕУ кад га 

будемо срели… 

 узеће их 
под своју 
заштиту, 
а онда 

збогом, 
уцено! 

 напред! истим 
правцем према 

кајзерини! 

катамаран наставља 
своје дуго путо-
вање ка месту не-
мачког назива – 
кајзерина. 

у утроби 
катамарана… 

 али… 
где… каин… 

каин… 
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 каине! 
где 

сам? 

 сад се сећам… 
пожар… бродо-
 лом… али са 
мном је био 
 и каин… шта 
ли му се до-
 годило? 

 налазим се на не-
ком катамарану… а 
урођеници из-
гледају као 
 војници… 

 шта?!!! 

 свињо једна, 
како се само 
усуђујете?! 

ја… ја… 

 дивљакушо… 
разбила си ми 

главу… 

 не при-
лазите…  то ми је 

хвала… 

 …што сам 
вам спасао 
  живот?! 

 значи… каину 
је добро? 

 каин?! тако 
ЛИ се зове 
дечко?! да, 
добро му 

је! 

pamparemba… 
pamparemba!
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 капетан распућин… 
дођи брзо… 

pamparemba. 

   зову ме. у међувремену, ево
  ти, на… брзо ћеш научити да 
    сам ја овде 
        газда… 

ТАТА-РЕ… 
гледај у 

велико око, 
тамо… неки 

човек.  човек?! 

 да видимо… хммм... 
јесте, али… то није 
бродоломник… кла-

 дим се да знам
  ко је! 

нема сумње. то је 
корто малтезе. 
шта ли му је би-
 ло са лађом? 

 побуна, 
капетане! 

 згодна прилика да га 
се отарасимо, зар не, 
капетане? само што 
се монах не би сло-
 жио… штета! 

 много брбљаш, 
кранио. једног дана 

ЋУ СЕ постараТИ 
да ти зачепим ту 

губицу.

 ехеј, корто… 
како је? сунчаш ли 

се мало? 

 проклето спадало, 
КУД баш на тебе да 

налетим. 
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 од када 
си у том 

положају? 

 од 
ноћас. 

 чуј… извУЦИ 
ме одавде, па 
ћемо причаТИ… 

   баш нешто
 мислим како 
ми у суштини 
и ниси много
  симпати-
      чан. 

 могао бих и да 
те оставим 
  ту! 

 монах ти то 
никад не би 
опростио… 

 монах па монах, 
стално монах. да 

улог није тако велики, 
послао бих вас 
дођавола… све! 

 али капе-
тан распу-
 ћин није 
глуп… хеј,
   ви тамо! 
извуците га
 на палубу!     браво, 

   распући-
не, нећу ти 
ово забо-

 равити. 

  како си
 изгубио 
лађу? шта 
ћеш сад? 

 дај ми да 
пијем! 

  слушај ме добро, кор-
то… сада си на мојој ла-
ђи, овде ја заповедам. 
силази под палубу 
 и при-
  чај… 

 па?! не желиш да ми кажеш?! 
монаху неће бити мило кад 

сазна да си изгубио 
брод… зашто су се

 побунили? 

 мој вођа палубе био је брат девојке 
којој сам једном давно обећао брак. 
међутим, то им је био само изговор. 
докопали су се мог оружја како би

   се одали гусарењу. уосталом, 
     штО се чудимо?! од нас
          су то научили! 
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 у реду је… 
некако ћемо се 
већ намирити. 

 има ли шта 
ново од фон 

ШПЕКЕА? 

    нема?! онда ћемо 
гледати да стигнемо 
на време и однесемо 
му лепе вести… 

 холандски 
брод је крцат 

угљем… 

 тачно! 

 добро ће нам га платити! 
немачкој треба угаљ. тим пре 
                што њиховим базама 
                   прети савезничка 

                         окупација. 

  кренуће у 
КОРСАРСКИ 
  РАТ. 

    кад се
  овај рат 
заврши… 

 …ма ко 
победио, 
биЋЕМО 
богати! 

 опет, ако 
се монах 

сложи. 

 а зашто 
не би? 

 не заборави да ћемо с толиким 
златом моћи до судњег дана да 

живимо као махараџе, чак И ако бисмо 
морали да га делимо на десеторицу, 

а не на тројицу. а потом, имамо 
и ми кефало, зар не? 

 ускоро 
ћемо срести 
холандски 

брод… 

 а ова? шта она 
овде тражи?! 

 ја сам 
пандора 

хровеснор, 
господине… 



4412

 пандора хровеснор… 
пази-пази… кћи тадеја, 

великог бродовласника
 из сиднеја… а ко ти 
направи ту масницу?  ваш 

пријатељ 
капетан! 

 прија-
тељ?! 

крупне 
ли речи! 

шта велиш 
на ово, 
расЕ?  

 капетан и ја нисмо 
баш пријатељи… само 
имамо МНОГО ТОГА 

заједничког… 

   покупио сам је
 скупа с једним деча-

ком који још није дошао
 к себи. носили су их

 таласи после урагана. 

 ехи, капетан 
распућин! 

велики 
барка!!! 

 ух! 

 можда 
онај који 
чекамо? 

 сигурно је тај. мало 
смо уранили… 

 шта мислиш, 
расЕ, они

  су?

 без сумње. ухватио 
сам прекјуче 

њихову по-
руку у суви.

 давали су
                     своју 

маршру-
                        ту. 

 корто, припреми 
људе за заузимање 

брода! 

 добро, 
расЕ! 

 помислиће да смо 
енглеска патрола и пустиће 

нас да се попнемо на 
палубу… кад брод буде 

у нашим рукама, 
позабавићемо се 

посадом. 

 капетан 
распућин… 

ала је море 
фино… 

холандски брод се приближава 
катамарану капетана распућина. 
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 то је неки катамаран 
са острвља фиџи, 

господине! 

 с фиџија?! 
па, прилично 
је далеко 
одлутао! 

 могуће је 
да је због 

урагана! 

 приђимо! 
можда им је 

потребна 
помоћ!

    чуди ме! наши
  бродови не иду 
овуда. ми увек
  пловимо на 
 исток и југ… 

 …али никад се не 
отискујемо толико на 

запад… не схватам! 
 управо 
дижу 

заставу… 

 заставу?! 
откад се 

то дивљаци 
придржавају 
поморских 
прописа? 

 енглеска 
застава?! 

 ту је неки 
бели официр 
са обојеним 
морнарима. 

 енглеска патрола на 
фиџијском катамарану?! 
адмиралитет би могао

      мање да шкртари и
      додели им какву
       ведету. позо-
        вимо их на 
           палубу. 

 не знам, 
али имам лош 

предосећаЈ. не 
допада ми се 
та једрилица. 

 туруо, ти си 
с фиџија, зар 

не? откуд ова 
барка овде? 
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БАН
Г!

 захваљу-
јем, капе-

тане. 

 ма хајте, ван хердерне, 
сувише сте сујеверни… 
добар дан, заповедни-

   че… хоћете ли се 
       попети? 

ЈА САМ КАПЕТАН 
РАСПУЋИН, СА ОВЛА-

ШЋЕЊЕМ ЦАРСКЕ 
МОРНАРИЦЕ. ПРЕ-

УЗИМАМ ОВАЈ 
БРОД... 

 опростите, 
бојим се да 
вас нисам 
разумео… 

      ви превозите товар угља. 
моја влада га плени заједно с
 бродом и свим што је
   на њему. 

      али ви сте луди…
  рат није објављен
 и немате никакво
   право… 

 …а затим, носите 
енглеску униформу и 
заставу… према томе, 

ово је гусарски 
чин. 

 ето шта сте ви: 
гусари! 

 нећу се 
смирити све 

док…

 да ли би још неко да 
подели капетанову 

судбину? 

 бедниче, 
убили сте 

га… 

 боље да 
послушамо, ван 

хердернЕ. 

 шта се то 
догађа? чуо 
сам пуцањ! 

 ђаво те однео, распу-
  ћине, зар си морао
     да га убијеш? 

 не заборави 
да ја овде 

заповедам… 
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КРАК!
КРАК!

КРАК!
КРАК!

 исти стари касапин! заузели 
смо брод… ниСИ СМЕО да 
убијЕш заповедника! 

 нисам 
расположен да 

се с тобом 
овде распра-
вљам. радим
 шта ми се

  хоће! 

 добро, у реду. мало се 
почесто понављаш, распућине. 
видећемо шта ће рећи монах

      кад се вратимо на 
             острво. 

 то је моја ствар и не 
тиче те се шта ћу му ја 
рећи! А до тада СЕ држи 

подаље од мене или 
ћеш зажалити… 

 доведите посаду на 
крму. отпремићемо их с 
нешто воде, намирница и 
једним једром… уз мало 
среће, стићи ће до неког 

острва… 

 ајде, белци! 
силазите у 

чамац… 

   ма да, 
идемо. ЗА 
неколико 

дана бићемо 
на мала-

  ити… 

 …што пре напустимо овај 
брод, то боље. штета 
само за капетана… 
   храбро, 
   момци! 

 дрешите! 

 где су 
намирнице? овде 
нема воде… шта 

то намера-
вате? 

 тамо куда 
идете, нећете 
бити гладни… 
срећан пут у 

пакао!!! 
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TУП!

 шта 
је сад 
опет?! 
није 

ваљда… 
 распућине! 

 ниткове, све си их побио. 
е, овог пута те шаљем да 

им правиш друштво… 

   али како не разу-
меш, корто? било је 
нужно… у питању је 
исувише крупан 
      посао. 

 залуд прича… 
нећу те пустити 
да се са овим 

извучеш… 

 угх!  дуго ће 
   спавати, капе-
      тан распућин! 

 окујте га… 
кад се пробуди, 

запослићемо га у 
котларници! 

 чамац тоне… 
ајкуле се часте… 
морска фешта… 
морска фешта…
 алелуја!!! 



4917

 дижите једра двострука! 
понеће нас далеко. усмерите 

брод ка удаљеној земљи 
некој, крените и пред ветром 

крманите…  

 певајте песму 
растанка од 
мангареве! 

 доста, 
уморан 

сам. 

 ћути, 
ти што се 
правиш… 

у том часу на катама-
рану ШТО ГА вуче брод… 

 одакле то 
певање? где се 

налазим? 

 боже… не могу ни да се 
придигнем. сувише 
    САМ слаб… 

 пандора! 

 шта… 
каине?! 

 где смо 
ми ово, 

пандора? 

 најзад! 
мислила сам да 
се више нећеш 

пробудити… 

 МНОГО САМ 
уморАн… али где 

смо? шта се 
десило? 

 налазимо се на гусарском 
брoду који нас је покупио 

после велике олује. заповедник 
је немилосрдАн човек по имену 

распућин. јуче је заробио 
један брод и побио је… 

 …сву посаду. 
намеравају да товар 
продају извесном 

фон ШПЕКЕУ… 

 фон ШПЕКЕУ? па то је 
немачки адмирал! све 
је то заиста чудно. 

ипак, важно је да смо 
ми живи! 

     из дубина 
  каналое изва-
ђен: бели корал пе-
ћина подморских 
   што упеца га 
   рибар један… 

P
PDj

P

Dj

j
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 једно је сигурно. пошто су нам родитељи 
богати, неће нам фалити ни длака с главе. 

за њих смо ми хрпа фунти… него, реци 
                      ми нешто… 

 …јеси ли упознала 
некогА ко улива 

поверење, некогА 
ко би могао да нам 

помогне? 

    нисам, каине! то је банда
   зликоваца. распућин ме је

    чак и ударио. а ни онај други,    
   звани корто малтезе, неће 
  бити ништа бољи. говорили 

          су о неком трећем… 
              монаху! 

 монах?! 

     чуо сам о њему од стрица 
риналда. то је нека чудна сподо-
  ба која влада од гилбертових
          па све до острва
             заветрИнЕ… 

 морнарице триЈУ земАљА ни-
су успеле да пронађу острво 
на ком се он крије. мало је 

оних који су га видели. један 
од тих је чика риналд. можда 
су капетан распућин и корто 

малтезе његови 
компањони! 

       да, сада се се-
ћам како ми је чика 
риналд, кад сам била 
мања, причао бајку о 
монаху и скривеном 

острву ескон-
 диди! 

   небеса! у чије ли 
смо ми то шаке пали? 
шта ће бити с нама,
      каине? 

 не знам, 
пандора… 
али не бо-

јим се! 

 дођи да 
живиш с нама на 

хавајима ХРБАТА ЗЕ-
ЛЕНКАСТОГ, на земљи 
што се насред океа-

на створи, мору 
отета… 

 погле хаваје, 
острво једно, 

народ један. људи 
с хаваја деца су 

ТАХИТИЈА… 

 ови што певају 
нису с фиџија… 

одакле су, 
кранио? 

  то су
 маорски 
морнари… 
раде овде 
на броду… 

доле у ко-
 тларници. 

 кад помену котларницу… иди 
по корта малтезеа. хоћу да 
разговарам с њим. биће да 

се досад смирио!

 верујем ти, мрљо 
од катрана… сигу-
ран сам да је и у 
паклу свежије 

него овде! 

  капетан распућин каже 
да дођеш на мост

 да разговарате. ва-
     здух је горе вео-
           ма свеж. 

P

D

j
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 монах?! 

 шта је, 
распућине? 

 надам се да ти је у 
врелини котларнице 

испарила сва 
зловоља… 

 и, коначно… хоћеш 
ли или нећеш да схва-
тиш КАКО не смемо да 
грешимо?! оставити 
сведоке је лудост. 

монах ће сигурно одо-
брити мој поступак! 

 да, знам! још 
само да пожи-
виш како би му
 га испричао… 
а у то чисто
  сумњам! 

   добро, корто,
 ако ти причи-
 њава задо-
вољство… 

   …мисли и
  даље тако. 

у сваком 
случају, по-
звао сам 

те! 

 знам зашто си ме позвао! 
ускоро ћемо стићи на кајзери-

ну и потребан сам ти! 
 баш и ниси, 

корто. 

 јесам, расЕ! 
два бела официра 
веће су јемство 
од једног. немци 

држе до тих 
ствари. 

 а онда, 
ту је и оно
 двоје мла-
дих које 
треба са-
   крити… 

 мораш да се 
пазиш кранија и 

урођеника. дакле, 
остајем ти само 
ја. то ти смета, 

али тако је. 

 признајем 
да си у праву! 

потребан си ми! 
кад стигнемо до 
кајзерине, узећеш 

катамаран с децом 
и отићи ћеш да ме 

сачекаш на реци 
отилијенфлус. чим 

завршим с фон
  ШПЕКЕОМ… 

 …придружићу ти се. немци не 
треба да виде клинце јер ће их 

узети под своју заштиту, а онда 
ништа од откупнине. штавише, 
спреман сам да је поделим с 

тобом… без монаха… 
                                 шта велиш 
                                     на то? 

    да си луд! он би 
то свеједно дознао. 
шта мислиш, зашто је 
кранио овде ако не
   да те надзире? 

 нико не може 
имати поверења

   у кранија… чак 
     ни монах! 
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У ТОМ ЧАСУ, НА КАТАМАРАНУ, 
ПАНДОРА СЕ БУДИ... 

 мора да сам 
дуго спавала… али… 

   где је каин? 
     каине! 

 каине! 
одвели су 
га, кревет 
је празан! 

каине! 

 напољу 
сам, пандо-
ра. овде се 
много боље 

осећам… 
слушај! 

 дођосмо с 
хаваикија вели-
ког, хаваикија

    дугог, хаваики-
    ја далеког… 

 лепа песма, мора 
да је маорска. 

 како ми 
је драго 

што те ви-
 дим овде
    напољу. 

 помогао ми је вођа палубе, 
неки урођеник кранио, док 
 си ти спавала. прија 
     ми овај ваздух. 

 јеси ли 
видео 

некогА? да 
ли су нешто 
рекли? КУДА 

идемо? 

 немам појма… 
уосталом, и не зани-
ма ме. није нам овде 
лоше. а чим сретнемо 

немце, затражи-
ћемо да нас 

заштите… 

 немце?! мислим да 
их нећемо виде-

ти ни издаЛеКА. 
капетан распућин

           сигурно неће 
хтети да пропу-

сти прилику за 
добру откупни-

          ну. слободно
            заборави сво-

             је немце. 

  добро збориш, пандора… 
пријатељу драги, стварно 

мислим да је госпо-
 ђица у праву… 

 видим да ти 
је боље. досад си 

имао среће. не будеш 
ли много лупао 

главу, можда ћеш
 је имати и убу-

дуће. 

Dj D
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 кад стигнемо до одредишта,
  вас двоје и ја отићи ћемо 
овим лепим бродићем на једну 
речицу… да мирно пецамо… че-
кајући повратак врлог распу-
ћина. а КАСНИЈЕ… видећемо, не 
бих да вас лишим
 изненађења. 

 мислиш да 
си много 
вицкаст, 
је л’ да? 

 боље да одеш 
и оставиш нас 

 на миру… 

 ах! заиста… 
то баш и није 
лепо од тебе! 
тако, нисам ти 
смешан, је л’? 

 значи, имам муште-
рију мање. уосталом, 
у праву си што се не 

смејеш, младићу… твој 
положај на броду 

није завидан. 

 и престани да ми 
се обраћаш с „ти”… 
ми немамо ништа 

заједничко… 

 чекај мало, ако желиш да 
ти ПЕРСИРАМ, мораћеш и ти мени… 
обојица или ниједан. прихвати 

ме оваквог какав сам или 
иди дођавола! 

 чините шта 
вам је воља, само 
одлазите одавде и 
пустите ме на миру. 
нисам расположен 

да причам с
 вама! 

 јави капетану кор-
ту да се ближимо
 немачком копну.
 шта да радимо? 
одвајамо се или 
настављамо с
    бродом? 

 он не одлу-
Чи. он го-

вори с речи 
од капетан 
распућин. 
идем ја-

   вим. 

 немачка 
земља! 

 већ смо 
стигли?! реци 
то капетану 
распућину… 

 боље ти му кажи. 
тако будеш знао 

идемо ли с брод или 
барком на реку… 

 видела си, пандора, корто 
оде бесан. не воли да му
     се наређује. 

       ако је изгубио
        живце, то је по-

мало захваљујући 
теби. мораш бити 

пажљивији. 
                   створио 
                   си себи 

неприја-
                      теља. 

 што мислиш да би ме 
се то тицало? један 

непријатељ ВИШЕ-МАЊЕ. 
захладило је, помози 

ми да се вратим 
унутра, пандора. 

 да, 
драги. 

 RAI TAHITI 
ROA O VAU TE 

MATAI. O VAU TE 
MATAI FARA RII 
E POPOTI TE 

TAHI. 

Dj

D j

t

t
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 кап’тан корто, 
зове те кап’тан 

распућин! 

 у реду, 
долазим! 

 стигли смо
 до ушћа кајзе-

рине… шта ће-
мо сад?! 

 како 
 је млађа-

 рија? 

 о… врло 
добро, де-
чак има 
петљу, не 
 да се 
запла-
 шити… 

 е па… 
то је твој 
проблем! 

 нећемо га лако 
обуздати.  боље да 

се смири. ја 
ћу се за то 
постарати. 

знаш шта хо-
  ћу да ка-

    жем. 

 породица ће платити
 откупнину за једно 
као и за обоје… лако 
бисмо уклонили де-
  чака… јесам ли 
     био јасан? 

 објасни ти то 
њему и видећеш 

да ће се 
променити! 

    богами,
     нећеш ти
          ништа! 

 мени је дечак 
добар и овакав! 

 у реду,
  како

   хоћеш. 

још нешто… ја ћу се стара-
ти и о девојчици. желим
 да ИХ обоје вратим
 живе и здраве. 

 хеј, расЕ! 
теби гoво-
рим… је-
си ли ра-
зумео? 

 да… али… 
ја… 

 ништа ти! или смеСта 
завршавамо… овде, 

                 сада! 

 ма, добро… биће 
по твоме! 

 утуви 
то! такође, 

пазићу и да себи 
причувам леђа! 
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 подозривији 
си од ћоравог 
коња, корто! 

 и јесам. 
нарочито 
кад ми 

шкорпија 
попут тебе 
мудрује уз
    бокове! 

 превише смо причали. узми 
катамаран и иди да ме сачекаш на 
отилијенфлусу. води рачуна да у 
околини има дивљих сеника. они 

су лопови и људождери. ја ћу 
 с фон ШПЕКЕОМ завршити за 

     три или четири дана. 

договорено. да будем безбедни-
ји, повешћу са собом кранија. та-
ко ћеш бити слободан да кажеш 
тамо шта год хоћеш… ипак, после 
свега, чини ми се да више није 
неопходно да идем. гледај,
       ево једне ведете. 

 види, пандора, 
стиже немачка 

ведета! 

   каине, кранио
   је овде, неће
   нас пустити
      да изађе-
         мо. 

 проклети фон 
ШПЕКЕ, није нам 

дао времена 
ни сидро да 

бацимо. 

 силазим на 
катамаран да 

мотрим на 
децу. 

заиста, ведета с немачком 
заставом приближава се броду… 

 аххх! капетан 
распућин је поштено 
обавио ствар, како 

то већ гусари
   умеју. 

 гусари, 
господине?! 

 јааа… гусар, г. злитеру! распућин ће 
нам набавити угаљ и базе за опскрбу. 
наше јЕ само да му платимо, не пита-
јући на који је начин до тога дошао.
  иза њега вероватно стоји неко
   паметнији… неко ко жели да 
      остане непознат. 

 ко зна, можда 
баш и монах. тај
 вам је кључна

фигура читаве ове 
петљавине. нисте 

никад чули за 
монаха, г. зли-

терУ?! 

 нАЈн, г. галандЕ, 
али чуди ме да 

немачка прихва-
та такве саве-

знике! 
 И пре него

 што се предсто-
 јећи рат оконча
  ништа вам више 

     неће бити чудно, 
       г. злитерУ! 
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 добро дошли, капета-
не распућинЕ! прими-

ли смо вашу поруку и 
овде је све спремно.

     адмирал фон ШПЕКЕ 
неће доћи, али је ме-

не овластио да по-
стигнем кона-
чАн споразум. 

одвешће-
мо вас на 

копно, где
 вас чека 
првокла-
сАн рум! 

 добро, галанде! 
одмах силазим… 

само да оставим 
упутства заме-
нику и на распо-

лагању сам 
                     вам. 

  доврага… уместо 
адмирала, ту је онај 
стари лисац галанд. 
морам на
 копно, 
корто… 
пази да 
не про-
 нађу 
 децу! 

           галанд, је ли?
         није ти лако,
           распућине. 
          уосталом, 
       било је и оче-
  киваНО. фон ШПЕКЕ
  не би преговарао
 с гусарима… лично… 
  али само мирно… 
          хајде! 

те вечери у немач-
кој резиденцији 
на ушћу реке кај-
зерине августе… 

 видите, распућине, морамо 
имати базе на ове три групе 

острва: елис, тонга, манихики. 
наше ће колоније у тихом 

океану јамачно бити заузете, 
што би нашој флоти задало 
МНОГО мука да се домогне

      неке неутралне луке у 
        јужној америци… 

 разумем… 
   али чиме ћете
   онда водити

     свој корсар-
  ски рат? 

 доћи ћемо на то, господине распућинЕ! 
ДОЋИ ЋЕМО, И ТО С ВАМА. остављамо две мале 

торпиљерке и једну подморницу о чијем 
постојању зна само део адмиралитета. то ЈЕ
    зато што ваш рат неће бити легалан. отуд не-
          ћете пловити под немачком заставом,    

      али остављам вам два 
            официра и мор-

          наре као 
          инструк-
             торе. 

 ваше услуге биће награђене златом 
положеним у банку по вашем избору
 у некој неутралној 
 земљи. мислим да 
  је то засад све… 
                     осим… 

 …злата 
које ће вам 
БИТИ УРУЧЕНО

још вечерас, на 
име холандског 
брода и угља на 
њему. г. злитер 

је један од 
официра који 
остају као 
инструкто-

        ри. 

 али ја… 
стварно… 

 поручник бојног 
брода г. злитер 
не изгледа баш 

задовољно. 
зар не, га-

ланде? 

 г. злитер 
никад не 
изгледа 

задовољ-
   но… 

 али уверавам 
вас, г. распућине, 
да је злитер ван 
себе од среће. 
аххх… а сада… 

 …хајдемо на 
по чашицу, сутра 
ћемо наставити
    овАЈ прљави

   посАО… 

     важи, 
   галанде. 
  ви увек има-
    те сјајне
       идеје. 
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 катамаран с двоје младих под НАДЗОРОМ 
КОРТА МАЛТЕЗЕА усидрен је недалеко од 
немачке резиденције. 

 довде се чује 
граја немаца… 

приређују славље 
распућину! 

 то значи да смо 
веома близу њихо-

вог седишта! 

о, да, тек 
неколико 
пливачких 
захвата… не-
ких педесе-
так метара. 

 шта велиш, 
пандора? да 

пробам? 

 не верујем 
да би успео. 
сигурно има 
стражара… 

 ипак, треба покушати. било би 
довољно да поразговарам с 
неким немачким војником. 

 не, каине! 
сувише је 

опасно… у стању 
су да пуцају у 

тебе! 

 али ако сад не пробам, никад 
нећемо успети да побегнемо. 
ово је јединствена прилика. 

нема никога. 

 морам, 
пандора. 

 рецимо и 
да стигнеш 
до немаца… 
зар стварно 

мислиш… 

 …да ће ти они помоћи? да 
би се замерили распућину и 
корту малтезеу у часу кад 

су им ови најпотребнији? не, 
каине, не верујем да би нас

       узели под своју 
            заштиту! 

 говориш као нека 
плашљива жена. не 
препознајем те, 

пандора! 

 пандора па 
пандора! нисам
          ни ја од 

гвожђа! 

 чуј! 
покушаћу… 
важно је 

покушати… 

  немој! 
немој! 
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 не бој 
се! 

 пази се, 
каине! 

 господе… отишао је! ако га 
примети неко од ових гусара, 

готов је. а ипак, има право, 
то је једини начин да

 немци сазнају да 
смо овде… 

 неко је напољу… 
чујем како дише. 
можда се каин 
предомислио. 

 али шта 
чека? зашто 
се не враћа 

унутра? 

 како је, 
пандора? 

 досађивао сам 
се ту напољу, па 

помислих како би 
можда волела да 

проћаскамо… 
 немамо ми шта
 једно дру-
гом да ка-
    жемо! 

 баш сам глупа! 
можда је ово
 прилика да
 помогнем
  каину… 

 нисам навикла 
да ноћу примам 

морнаре… 

 па да… нисам пригодно 
друштво за тебе… лаку

          ноћ! 

 чекајте… 
нисам хтела да 
вас повредим… 
коначно, осе-
  ћам се мало

        усамљено… 

 а?!  рекох да мо-
жете ма-
ло оста-

                ти. 

 не чудите се, капе-
тане. одбацила сам 

помисао да ћу ускоро 
бити ослобођена… 

користило би ми да 
имам пријатеља. 

   ви ми нисте
       мрски. 
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 потребно ми је да осе-
тим нечију заштиту. каин је 
сувише млад… још је дете, 
за разлику од вас, капетане, 

снажног мушкарца… же-
лела бих да ви… 

да ја… 

 ама, шта то причаш?! 
завитлаваш се са 

мном?! 

 шта сам рекла? 
не остављајте 
ме тако… зашто 

нећете да 
останете? 

 а ко каже 
да нећу? 

наравно да 
остајем… 

 једино што се 
овоме нисам 

надао… знаш шта 
ћемо? 

 отићи ћемо у 
манилу и венчаћемо 

се… нА све ћемо 
заборавити… ти 

и ја, сами! 

 небеса! 
шта сам учинила… 

пустите ме! 

 венчаћемо се, 
пандора!  пустите ме, 

проклети
   кловне! 

 ха-ха! комедија је 
завршена! биће да ме 

сматраш глупанОМ ако 
си мислила да ћу 

пасти на ту 
лакрдију… 

 шта хоћете 
тиме да кажете? 

не разумем! 
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  ох, одмах 
ћеш разумети!
   танеро! 

 каине?! 

   не узбу-
ђуј се, сестри-
це, твом прија-
тељу није ни-
шта. срећа да 
сам овде 
ја, а не 
распу-
 ћин. 

 мени је довољно што сам 
му затворио око на дан-два. 

ти си имала смелости да 
ме замајаваш, изговарајући 

се својом усамљеношћу, 
не би ли ме задржала док 

каин не умакне… једино си 
заборавила да сам ја стари 
вук. а то није нека татина 

ћера, као ти… 

              у сваком случају, 
         понављам: срећа ваша
    што сам на броду био ја… 
  а сад крећемо… кранио,  
   дижи 
  једро! 

 једног дана ћу
 вас убити, корто

        малтезе! 

OETE 
NIJE! OETE 
NIJE! UA-
TERE! 

    кранио, треба да идемо на 
исток. за прву стражу узми но-
ве маоре… али остави фиџиј-
    це за кормилом! 

 добро, 
корто. 

  проклет био! 
ухватио ме је 
у последњем
 тренутку. 

 смири се сад, 
каине! ја ћу се 
побринути за 

њега кад дође
  време. 

 да… али колико 
ћемо још морати да 
чекамо? не знамо 

ни где смо. 

  ова обала је веома дуга… 
иза палми сам видео плани-
не. ако ово није континент, 
онда је неко велико острво. 
пошто има немаца, то је
  нова померанија или 
     нова гвинеја… 

 ћут! 
слушај, 

крећемо 
се! 

 риба је 
ухваћена. пење 
се ка светлу. 

ево моје рибе 
најзад… тахити 

је то. 

P

j
j
t
P
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   време се квари, корто. 
ускоро ће олуја. требало 
би да се примакнемо обали, 
али овде има много теми-
фе, корала који жари… биће 
боље да се зауставимо 
   чим спазимо неку 
         увалу. 

 какав нам то кану 
у сусрет хита? над 
њим се дуга свија 
и беле га ластавице 
морске облећу. то 
земља је хераги… 

 где се 
налази хераги, 

кранио? 

  хераги је 
једно веома дале-
ко маорско острво, 
корто. маори с југо-
истока данас га зо-
ву петанија! 

 петанија значи 
британија… то ће ре-
    ћи да они говоре
              о питкерну,

               острву 
                 побуње-
                    ника! 

 стари свет који су створили наши 
преци полинежани сада је мртав. 

храмови су разорени, њихови бубњеви 
одавно су већ неми. тане, ту, РОНГО, 
тангароа и остали синови мајке зе-

мље и оца неба напустили су нас. вели-
ке пироге које су могле да преброде
     океан ПРЕТВОРИЛЕ СУ СЕ У прах, по-
                     пут капетана који су њи-
                         ма управљали… дрво-
                          деље које су их гра-
                          диле данас почивају 
                          у земљи духова. није 

                          чудо ако су маори
                           заборавили своја 

                          стара имена… и почели 
                          да користе она која 

                           су дали белци! 

         на херагију данас 
    живе деца побуњеника и 
   отахићанских жена. зато

  га зову петанија. 

време 
се квари, 

корто. 

 проклет-
ство, кранио, 

зар мислиш да 
сам слеп?! 

 корто… корто… 
дуги талас!!! 

 шта?! 
где? 

 свих му ђавола… 
никад још нисам 

видео нешто 
овакво… 

 талас ће нас 
однети, корто… 

ово је крај 
великог кануа… 

EUA UETOPA. 

стара је мрежа склоњена… 
рибарићемо мрежом новом, 

али С којом ћемо то новом 
мрежом у риболов поћи…  

P

jD j

Pj

D

D
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 помозите нам, 
проклетници! шта 

се дешава? 

 брзо, пандора… 
каине… ухватите 
се за неку даску, 

настојте да 
останете за-

једно… 

 гулп! 

 каине!!! 
каине!!! 
где си? 

 пакла му… не 
види се више… 

ништа… 

 мртав ли 
сам? жив ли 
сам? шта се 
догодило? 

 каква несрећа! 
ништа више не 
разумем… а 
пандора? 
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 боже… 
шта ли је с 
пандором? 

 пандора… 
где си, 

пандора? 

 проклето море!!! 

 пандора!!! 
пандора!!! 

 не могу да 
верујем… 
пандора!!! 

 море ју је 
однело… 
проклето 

море… 

 пандора!  ааа… људождер! 
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 угх… 

 ко си 
ти? шта 
хоћеш? 

 онесвестио
 се… можда је 

и он био на
 броду! 

 јадник. биће да 
је мојих година. 
не могу га овде 

оставити. 

 чини ми 
се да је 

тамо нека 
пећина… 

        чудне
 ли ситуације… 
бродоломник сам
 на непознатом
 копну, а људо-
ждер ми другар 
    у невољи! 

 невероватно… 
још само да га 
крстим петко и 
научим га да ме 
зове робинзон! 
мртав сам умо-
ран, али не могу
 да спавам…
  не смем! 

 сутрадан… 

 али како… 
заспао сам… 

а… 

 …гле, опет 
ти, петко! 

 не зовем
се петко, а ти
 сигурно ниси 

робинзон 
крусо! 
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 па ти говориш истим 
језиком као и ја?! а где 
си чуо причу о робинзону 

крусоу? 

 у СВом селу. тамо 
живи мис стар, која 
нас учи много чему. 
она управља школом 
уз помоћ мог оца, 
који је поглавица. 

 НЕГО… и ти си 
бродоломник с 
велике пироге? 

       јесам. 
   капетан распу-

ћин ме је пребацио 
с холандског брода 
на велику фиџијску 

пиРогу. 

 зовем се тарао и 
маор сам с новог зеланда. 
укрцао сам се на холандски 
брод како бих савладао рад 
с котловима и друге ствари 

којима мис стар није могла да 
ме подучи. док си ти спавао, 
мало сам обишао околину… 

никог нисам нашао! 

 значи, пандора 
је стварно 

мртва! 
 слушај… 
чујеш ли 

гласове? 

 шта?! какве 
гласове? 
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 проклетство! 
открили су нас! чуј, 

  немој случајно нешто да 
покушаш! пусти мене 

да говорим. 




