Nešto je kre-kre-krenulo
po zlu u kalifatu!
U to vreme čudesa su bila uobičajena i niko u Bagdadu se
nije čudio kad bi video leteće ćilime, duhove i čarobnjake.
I čak, čudo nad čudima, priča se da je tada bilo mesta za
parkiranje u samom centru Bagdada!

Stoga podli veliki vezir Iznogud nije
bio nimalo iznenađen tog dana dok se
šetao prirodom kako bi malo razbistrio
misli…
Nema druge! Moram da
postanem kalif umesto
kalifa!

Ali ja nisam prava žaba, o
plemeniti šetaču, ja sam lepi
princ koga je zli čarobnjak
ovako kaznio! Poljubac bi me
izbavio od kletve!

…kad mu se jedna
žaba obratila ovim
rečima:

Gazda! Jeste li čuli
Pa šta? Misliš
to što vam je tu
li da ću kleknuti
kraj nogu?
kad nešto krekne
preda mnom?

O, plemeniti
velikodostojniče!
Poljubite
me!

Gazda! Ovaj vodozemac me je
dirnuo! Apelujem
na vašu milost!

Dil el Tante,
dragi moj,
prihvatam da živimo
u svetu fantazija,
ali ti, vala, previše
fantaziraš!

Ja ću poljubiti
ovu žabu!

Ama, to su
sve koještarije!
Lepi princ! Pih!

Spasen sam!
Zle čini su
nestale!

FUUUUUUŠ!
GOSINI i tabari
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Ah! Znao sam da
su to izmišljotine!
Lepi princ! Koješta!
Ha!

Spasioče moj! Moram da te poljubim.

Ali kud nestade Dil el Tant?
Ovde sam,
gazda!

Čujte, i ovako
imam dovoljno
muka… I da
budem iskren,
više ste mi
se sviđali
kao žaba.

FUUUUUUŠ!
Opet? Dosta glupiranja,
vas dvojica!

umesto da tu krekećete uprazno,
budite korisni: idite da uništavate
neke štetne insekte!

Kre?
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Za sve sam ja kriv!
Suviše sam rasejan! Zbog
toga me je zli čarobnjak
i kaznio… i začarao
me tako da onaj ko me
poljubi preuzima kaznu
i postaje žaba. I obrnuto
i naizmenično.

Imam ideju! Veliku i sjajnu
ideju koja će vas spasti!

Nego… Je l’
može još jedan
poljupčić?

Gle, ma kako
da ne!

Dakle, ako vas
neko poljubi,
postaje žaba,
zar ne?

Ehm, pa moglo bi se
reći da brzo shvatate!
Ne,
gazda!
Neee!

Ako vas kalif poljubi,
postaće žaba, a ja ću
najzad moći da postanem
kalif umesto žabe!

Ako još jednom bude
nešto krekao, ja ću
ga…

Kre?

Ja sam princ,
plemenite krvi!
Neću učestvovati
u zaveri protiv
svog kolege!
Kažem vam
kao žaba
čoveku –
ne pristajem!

Pristajem, ali dozvolite
da vam kreknem da imate
zlu narav!

Ako ne pristaneš, daću da te
naduvaju kao krastaču! I znaš
dobro šta će tada biti…

PAF!

Upozoravam
vas: nisam
ja pao s
neba…

Šta te je spopalo pa
tako skakućeš?

Prilično
praznoglavo
za jednog
punoglavca!

Ne znam, gazda. To mi je
otkad sam bio žaba.

Dobro slušajte moj plan. ući
ćemo u kalifove odaje, on sada
sigurno drema. Tada ću mu ja
pokazati…

Gazda, ne mislite da je vaš plan
malčice komplikovan?

…ovu lepu lutku, svoju uspomenu iz
detinjstva. reći ću mu da je to
poklon od đaka. Kalif ima
nežno srce i možda
neće odoleti da ne
poljubi lutku…

Siguran sam da će
uspeti!

No, nije nemoguće da će zatvoriti
oči u trenutku kad je bude ljubio.
Tada ću, ako sve bude išlo po planu,
zameniti lutku žabom i podvala će
biti sprovedena u delo!

O, slavljeni vladaru,
najveći od najvećih,
imam iznenađenje
za vas!

Prvo skoči,
pa reci hop.

Da vam kažem
iz iskustva, ljigavijeg
od vas nema ni na
dnu močvare!

Uđite!

GOSINI i tabari
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Kojim dobrom, dobri moj
Iznogude?

Lepim povodom, moj kalife.
Zamislite, đaci su došli
i doneli vam…

Oh! Kakva lepa žabica!

Kakav preokreeet, zar ne?
Obožavam lepe male žabe! Svaki put
kad vidim žabicu, poljubim je!

FUUUUUUŠ!

A sada me pusti da
spavam, dobri moj
Iznogude.

Us… us… uspelo je…

USPELO JE!Najzad! postaću

Samo
trenutak.

kalif umesto kalifa! Najzad!
Najzad! NAJZAD!!!

Da, dragi čitaoci,
da! Najzad, najzad,
najzad je plan odvratnog
velikog vezira Iznoguda
ostvaren! Najzad će
Iznogud moći da postane
kalif umesto kalifa,
najzad, on…

Ako neko treba
da postane kalif
umesto kalifa,
onda sam to ja.
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Kre?!

Izgleda da ste zaboravili
da sam ja plemenite krvi!
U mojoj porodici retko
ko postane žaba, ali svi
postajemo kalifi, sa
oca na sina!

A pritom, ne
zaboravite da ja
znam za vaše
podle smicalice!
Pretvoriti
kalifa u žabu –
to može da
vam se obije
o glavu. O, da, da!
Uostalom…

MA, DAĆU JA TEBI
O GLAVU…

Gazda!
Stanite!

OVAMO, STRAŽA!

Gazda, napad na kalifa
se smesta kažnjava
prženjem u vrelom
ulju!

Ehem… Gospodo… Naš kalif Harun al
Prašid je odlučio da ode na odmor i
imenovao je za svog
zamenika ovog…
ovu… ovog
princa.

Šta je to, ne klanjamo se
kalifu? Znam neke koje su
i za manju grešku
propržili!

SLAVA I ČAST
VELIKOM KALIFU!

Neverovatno! Pre nekoliko
trenutaka bio je samo
žaba!

Slava i čast
velikom kalifu!

Eh, da, to se
zove brzo
napredovanje.

Stvari će se od sada
promeniti!

Dobro, ali
imajte na umu
da ulje i dalje
vri! Nekome će
zapržiti čorbu.

Polako, gazda… obiće
vam se istinski o glavu.

GOSINI i tabari
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Onda ovako: otarasićemo se
novog kalifa tako
što ćemo vraPa, onako… Ali
titi starog,
kako ćemo to
shvataš?
izvesti?

Nisam ja pretvorio
kalifa u žabu da bi
druga žaba postala
kalif umesto kalifa!

Ali ja
ne…

Dilate, ti si mi kao
brat… Ne teraj me da
ispržim brata!

Zzzzz...

Osim toga, ja ću potom naći
nekog da te poljubi i oslobodi
te čini.
Ako je tako, ’oću…

Hmmm?

Slava i čast
velikom kalifu!

KRE?

Poljubi ga!

Šta se dešava,
dobri moj
Iznogude? Zašto
me bude sve
vreme?

FUUUUUUŠ!

A sada da
razotkrijemo
prevaranta!

Kre, gazda! Ne
zaboravite svoje
obećanje! Ne biste ga
valjda prekreeešili?

Dobro de, nek ti bude!
Hej, stražaru, ti tamo!
Poljubi ovu žabu!

Da ljubim ovu živuljku?
Ne bih da vam se zameram,
o veliki veziru, ali da niste
malo sKREnuli?

Hej! Možda
ja nisam lepi
princ, ali ni ti,
druže, nisi neka
premija!
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AKO TI JE ŽIVOT
MIO, POLJUBI OVU
ŽABU!!!

Stupio sam u vojsku
da bih napredovao,
a evo dokle sam
dogurao!

FUUUUUUŠ!
Za to vreme…
Obrni-okreeeni,
ovde se nešto
čudno dešava!
Gazda! Gazda!
Nije uspelo!

Slava i čast
velikom
kalifu!

Ah, naišli ste kao poručeni, stari
moj, imam loše vesti za vas! Naposletku sam
odlučio da
naredim da
vas isprže.

Verovatno sam
previše puta
pretvoren u
žabu… Šta
će biti sa
mnom?

Ne dosađuj mi
svojim sitnim
problemima!

Kud se deo taj
Iznogud?
Delovao
je tako
užurbano!

Što je slatka ova žabica…
I lepo vaspitana!
Pohvala!
Biću odlikovan!

FUUUUUUŠ!

POČELI STE DA MI IDETE
NA NERVE S TIM SVOJIM
PRŽENJEM! NISTE VIŠE
KALIF!

U Bagdadu može
biti samo jedan
kalif, a to
niste vi!

GOSINI i tabari
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Slava i čast velikom veziru!!!

Čini mi se da sam već negde
video ovog stražara…

Ama, čemu i dokle sva
ta vika, dobri moj
Iznogude?

Evo pravog,
jedinog, jedinstvenog kalifa
Bagdada!

ZAGREJTE ULJE!

He-he…

Ovo mi je jedina
slamka spasa!

FUUUUUUŠ!
Ma hajte, gazda!
Što ste tako
potonuli? Vreme
je predivno!
Slava i čast velikom
kalifu!
Ah, pa to je
mladi sin mog
starog prijatelja
Rašida el
Abraziva!

Narediću da se priredi
gozba u vašu čast!
Obožavam žablje
batake… Naročito
ako su prženi
u ulju.

Kraj
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U veličanstvenom gradu Bagdadu
noćni život je bio sjajan. Ta ko nije
čuo za njegovu hiljadu i jednu noć?
A te noći, noći kad počinje naša priča,
izuzetno mnogo sveta se tiskalo
pred ulazom u kazino „Bagdad”…

Svetski poznati Al Azuri bio
je razlog te gužve…

pa
u
t
s
a
n
Večeras ni
Čudesuri
Al Az

Eskimi! Ajmo svežeg
Eskima!

Među publikom koja je čekala
prepoznali smo podlog velikog vezira
Iznoguda i njegovu vernu desnu ruku
Dil el Tanta…
Zašto si me
dovukao
ovamo, Dil
el Tante?

Gle! Nisam
znao da prodaju
robove u sali.

Da se malo razonodite,
gazda. Kažu da je ovaj
Al Azuri vrlo zanimljiv.

Ah! Predstava
počinje!

…a nije bilo lako uočiti ih jer
su tu bili inkognito.
Videćete već,
on zuri u ljude
i hipnotiše ih.

Jesi li sigurna
da je to veliki
vezir?

Pih! Mene zanima
samo kako da
postanem kalif
umesto kalifa.

Pravo iz Carigrada
stiže nam veliki,
nedostižni…

Bez sumnje!
Nije mi dao
napojnicu.

…AL AZURI!

Da li bi neko od poštovane
publike bio ljubazan da
izađe na podijum?

P l j e s -pljes-pljes-pljes-pljes-p l j e
s
GOSINI i tabari
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Vrlo dobro, mladiću.
Molim vas da me
gledate pravo u oči.

Evo ja!

Je l’ ovako?

Tako!

Vi ste
mačka.

Pažnja! Tražim
potpunu tišinu!
Bez aplauza,
molim vas!

Prrrrrrrrr…
Prrrrrrr,
prrrrr…

Mjau.

Napolje, užasna
životinjo!

Ta-dam!

Ne podnosim
mačke!

Ubrzo potom…
Da li još neko želi da se popne na podijum?
čudesno! bajno! Idemo da
sačekamo tog Al Azurija u
njegovoj garderobi!
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A ostatak
predstave?

Al Azuri, veoma mi se dopala
vaša tačka. Ja sam veliki vezir
Iznogud. A ovaj momak koga
ste hipnotisali, to vam
je saradnik?

Veliki veziru,
zahvaljujem,
počastvovan sam
vašom posetom. I ne,
to nije moj saradnik.

A, ne! Ne mene! Njega!
Dokažite to!

A zašto ja, a ne vi?

Jok ja!
Ti!

Ja? Ne! Vi!

S takvim dijalozima
ćemo teško dobiti
nagradu za književnost.

Gledajte me
pravo u oči!

IMA DA GA GLEDAŠ JER SAM JA GAZDA!

ETo ZAŠTo
ĆEŠ GA TI
GLEDATI!

Ciju!

Ti si… Ti si miš!

Pa jes’! Vi ste
jedan baš naočit
gazda!
Ova dva
klovna mi postaju
trn u oku!

On stvarno misli
da je miš?
Videćete… Mislim
da se onaj još
mota po hodniku…

Mac! Mac!
Cicamaco!

Dođi, dobra
maco!

Mjau?

FRRR-FRRR!!!

CIIIJUUU!
GOSINI i tabari
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FRRR-GRRR!

Dakle, dobri čoveče, niste poverovali
naslepo. a šta sada mislite?
Deluje
očigledno.

Jedno pitanje:
zašto tražite
od publike da ne
aplaudira?

CIJU-CI!

Zato što, kad
pljesnete rukama,
zvuk budi hipnotisane.
Videćete.

MIJ...

PLJES-PLJES

Šta ja radim
ovde?

Poštovanje. Ne bih se zaGospodine… državao, da ne propustim
poslednjeg noćnog
slona.
Imam predlog
za vas…

Ovako: želeo bih da
hipnotišete jednog mog
prijatelja kalifa,
šale radi.

Dobro ću
vam platiti!

Šale radi?
Nisam ja
slep!

Gde sam se
to popeo?

Oh, nisam ni
nameravao da to
uradim na lepe
oči!
Gazda…

Gle-gle…
kaž’te…

Sto pedeset tri hiljade pijastera i
jedan i po maravedi, je li dovoljno?
Pa, videćemo šta može da se
uradi.
Gazda, ne bih vam savetovao
da to uradite! Nije da su mi u
strahu velike oči, ali…

PRVO — DOSTA ŠALA
U VEZI SA OČIMA!
DRUGO — AKO NASTAVIŠ,
POGUBIĆU TE DOK
TREPNEŠ, JASNO?!
Kad je tako,
zažmuriću!
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Nedugo zatim, u palati dobrog
kalifa Haruna al Prašida…
Tu smo! Ući
ćemo kod kalifa.
Ja ću vas
predstaviti.

Tako dakle.
Već na prvi pogled
deluje prestižno!
Prvi put da sam kod
jednog kalifa…

O, najveći od najvećih, doveo sam
vam ovog dobrog čoveka. Pogledajte
ga izbliza, videćete, smešan je!

U pravi čas, malo se
dosađujem…

Šta je to smešno u vezi s
njim, dobri moj Iznogude?

Smešan, je li? Videćemo ko
će se poslednji smejati!

Reći ću vam
u četir’ oka,
paz’te sad!

Šta zapravo želite
da on bude?

Vi ste… Vi ste…

Magarac! Tako je,
magarac! Dosta sam ja
bivao namagarčen!

III-AAAAA!

Eh, pa dobro, vi ste
magarac, stari moj.

Uspelo je!
Bravo!
Bravo!

PLJ
ES
PLJ PLJE
ES S

Ali ja ovde ne vidim
ništa zabavno.

Sve ste
upropastili!
Ali kako?
Kako?

Lepo sam vam rekao
da se probude
kad pljesnete
rukama!
Zaboravih!

O, najveći od najvećih! Uveravam
vas da je vrlo
zabavan,
Zaista?
niste ga
dobro videli!

ES
J
L
P
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Ta dobro.
Da vidimo šta
je to tako
zabavno.

Gledajte me pravo
u oči i uvidećete
da sam mnogo
zabavan!

III-AAA!

Vi ste
magarac!

Uspelo je!
Uspelo je!

PL JE SPL JE S

Ne,
uopšte nije
zabavno!

AMA, KO JE
PLJESKAO?
Ja!

Ti? Ko si
sad pa ti?

Ja sam kalifov
komarnik.

Pripadam odredu
kalifovih komarnika.
Ima nas trojica-četvorica
u palati. Kad ugledamo
komarca… Pljes!

Razumeo sam!
Ovde nećemo
imati mira.
Hodite ovamo,
znam gde ćemo
se zabaviti!

Ali, dobri moj Iznogude,
nije mi više do zabave!
Sad mi se spava!

ES
J
L
P

Gleda…

Evo ovde, u parku
kod fontane, iza
palate, imaćemo
malo mira.
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Da, da, znam već,
veoma ste zabavni.
Samo požurite, ne bih
da propustim dremku.

III-AAA!

Vi ste magarac!

Dooobro! Posao
obavljen!

Najzad! Najzad!
Postaću kalif
umesto ka...

Čujte, gazda,
pustite to dok ne
bude prekasno…

Pljes P
ljes
jes
Pl

Pljes Pljes Plje
Pljes Pljes Plje s
s
Pljes Pljes

…mi smo pral
je
kalifatske, pl
jes,
pljes,
pljes,
pljes...

Aplaudiram vam
na izboru mirnog
kutka!

Uh, ti! Sada stvarno
nije trenutak!!!

Sada je već
reč o mom
ugledu!

A, ne!
Stvarno
nije
trenutak!!!

Vi ste… Da, da,
tako je! Vi ste
foka!

Foke su baš zabavne. Ja
ne volim mačke, ali foke
volim u cirkusu…
Hej, slušate
li šta vam
Treba stići
govorim?
kalifa! O, najveći
od najvećih!

Auh-aua-haua!

GOSINI i tabari

Čujte, ja…

Dobro de!
Ali ovo je
poslednji put!
Počinje da
me zamara
sve ovo!

I ja sam
malo
klonuo…

19

III-AAA!

Vi ste
m…

Pljes Pljes P

…Mi smo pralje
kalifatske.

es
lj

Ahm, to vam
htedoh reći: kad
foke osete miris
ribe, pljeskaju
perajima!

Pljes Pljes Pljes
Pljes Pljes Pljes
Pljes Pljes Pljes Pljes
Pljes Pljes Pljes
Pljes

Dobro. Nisam
tvrdoglav. Ako
ne ide –
ne ide!!!

Samo čas! Platite
mi! Nisam ja radio
za vaše lepe oči!

es

jes Plj
l
P
s
e
Plj
’Oćeš li
ostaviti moje
ribe na miru?!

s
je
Pl

Šta vam je?
Pljesnuću vas
ovom ribom po
nosu!

s
je es
Pl Plj

Pljes Pljes

Pljes Pljes
Pljes Pljes

Da vam platim?
Šalite se!
Sad ćete vi
mene videti!

Baš čudno,
jede mi se
šargarepa…
Jednu šargarepu
za najvećeg od
najvećih!

Jednu žardinjeru
za najvećeg od
najvećih!

Jednu
šećerlemu za
najvećeg od
najvećih!

Vi ste vaza!

Gazda! Gazda! Probudite se!
Čudno, ćuti kao zaliven!

es
Plj es
j
Pl es
Plj

Kraj
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