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KRALJ MORF E J NEĆE B I T I O DG OVORAN ZA ZD RAVLJE NE POZVANIH

OSOBA KOJ E B I HTEL E UĆ I NA N JEG OV KARNE VAL N ARO DA KOJ I ĆE SE
ODRŽAT I UNUTAR OV IH Z ID INA. P OSL UŠAJ UPOZ ORENJE! NE UL AZ I!

moramo da
požurimo,
nemo, tata
nas čeka…

jednom davno 
ovi momci su

napravili grešku
i isekli konopce, 
i zgnječili gomilu

gostiju. nema
opasnosti!
ne! znaju
ko sam.
vidiš! 

o! bogo! ako
preseku ove

konopce,
zgnječiće

nas!

nadam se da
neće napraviti

grešku dok
smo mi tu.

zar ne
izgledaju
opasno?

ne bih 
voleo da se

zateknem ovde
bez princeze.

zašto je
tvoj tata

tako dobro
čuvan, ha?

da flip ne 
bi mogao da

uđe i pokvari
predstavu.

oh! nadam se da
flip neće nikad
pokušati da uđe

ovde. oh! oh!
vruće je!

ne usuđuj se
da presečeš
taj konopac
dok smo ja i
moji gosti

ovde!

konačno!
konačno

ćemo videti
kralja!

oh! uplašio
sam se da

gori kuća! o,
bože! uh! uh!

baš bih hteo
da vidim flipa
kako ulazi!
ha! al’bi se

lepo proveli!

kralj je rešen
da ne dozvoli
flipu da uđe,

jel? a?
pa, da,
rekao
bih.

DOBRI
ĆE BITI
SREĆNI

LOŠI 
ĆE BITI

NESREĆNI
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ju!
moram da
požurim!

hej, jesi li
već nahranio

džamba?

bože! ti
momci su
baš bili

uzbuđeni,
eh?

da, malo
kasnimo. tata

nas čeka.
uskoro ćemo

biti tamo.

oh! eh!
ooooh!

on će nas
odneti do

tate.

hajde! 
on je stara
dobričina!
oh! nemo!
nemoj se
plašiti!

neću da
idem!

da, hoćeš!
nemo, ne gubimo
vreme! moramo

požuriti na
karneval!

jadna mama! moli svog malog dečaka
da ustane!

na! drži ovu zastavu!
ja žurim!

oh! eh! ah!
da, spreman

je!

hajde, momci!
požurite!

idi pomozi džambu
da se sredi.

oh! bojim se da
ćemo zakasniti!

ne uzbuđujte se!
ne uzbuđujte se!

radimo najbrže što
umemo, vaše veličanstvo!

ne sviđa
mi se ovo
nimalo!

ne!

čekaj,
videćeš!

ovde gore
je prelepo!

‘ajde, pokreni
se!

sav sam
smušen! oh! 

oh!
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ako žuri da bi
mi ugodio, ne
treba to da

radi. sigurno
nije trapav?

oh, nije!

koliko je
daleko to? ah!
gde je? gde je

tvoj tata?

sad je blizu.
uskoro ćemo
biti tamo. da,

uskoro.

ne mogu reći
da mi je drago
što sam ovde.
mislim da…

eh! ah!

oh!
bezbedan si,
nemo! čekaj

samo dok
vidiš balon!

ne želim da vidim karneval!
ne ! ne!

oh! ne smeš
propustiti

karneval! ne!
zar ne uživaš u

ovoj vožnji?

uh! ump! gde
sam ja to?
oooooooh!

jaoooo!
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gde će se 
taj karneval

uopšte
održati?

ovo je
poslednji

prevoz. uđi i
videćemo tatu

ubrzo.
vaše veličanstvo,
princezo zemlje

snova! kralj čeka
vas i vašeg gosta na
pristanu i zahteva
vaše momentalno

prisustvo.

oh! tako volim
brzu vožnju, a
ti? volim da se

okrećem i
okrećem i…

da li postoji
neki način da

se ovo zaustavi
i da ja izađem?

eh! oh!
vaaa!

vooo! oh!

nije li
veličanstveno,

nemo? eh!
prelepo!

samo se još jednom
proderi tako, mladiću, 

i videćeš šta ću
uraditi!

ko vozi
ovu

mašinu?

ona sama. uvek
uživam u ovoj

vožnji, kad god
idem ovuda.

eno, baš tamo,
nemo! vidiš li?
uskoro ćemo

biti tamo, 
o da!

izgleda daleko.
gde idemo sada,

za ime boga?

ne smeš biti
nestrpljiv. 

sad ćemo imati
najbolju vožnju

od svih.
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hajde, nemo!
uđi unutra,

brzo! kasnite!

jeste li
spremni?
ne? da?
požuri
tamo!

ooooh!
amm!

o, bogo! stavio
sam preveliko
punjenje u 

taj top!

uuuuf!
uši su mi
popucale!

Aau!! to
je buka!
uuuAau!

oou!
haj’mo
nazad
ovo je

opasno!

za dva
minuta

bićemo sa
mojim tatom,

kraljem.
dva minuta,

nemo!

pod ove
stvari se

odvaja! rekao
sam ti da je

opasno!

čekaj dok
ne vidiš!

spustićemo
se lako

kako ptica!

tebi je
možda
ovo

lako!
meni
nije,

gospo!
o, ne!

zar ne
voliš malo
uzbuđenja
s vremena
na vreme,
nemo? eh?

da,voliš to!

oh, nije li
sjajno? oh,

vidi! kakvo je
to mesto?

amm! to je tatina
lična palata 

gde će se održati
karneval, 

vidiš?

neću više da
vičem na tebe
da bi ustao!

izvući ću te iz
kreveta!

hajde, momci!
stavite tu loptu

u cev i budite
brzi!

visoko 
ste, momci,

spustite
malo!

ne sviđa mi se
ovo, nimalo,
ni malkice!

oh! bože!
ne? meni
se sviđa!
mislim da
je lepo!

sad je u redu.

pomeri
je malo,
spusti je

dole.
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konačno smo tu. jedno je
sigurno: flip nikad neće moći

da nas prati ovamo i da pokvari
veliki karneval koji sledi.

umesto 
da budu

srećni svi
plaču!

da! ne
razumem šta
ih čini tako

tužnim!

nemam ništa 
protiv vas, niti vaše

kćerke, princeze,
ustvari mislim da je
baš breskvica, ali
taj nemo! srediću

ga! ima da mu
zapržim čorbu!

tata se plaši 
da ga uvredi jer
će dovesti sunce
i dan i pokvariti
nam predstavu!

pfff! voleo 
bih da sam

nastavio da
spavam! huh!

vaše veli-
čanstvo,

nešto
užasno se

desilo!
flip je ovde!
doklizao se
na meseče-
vom zraku!

taj užasni mali
nitkov se ne da

ni odmamiti
odavde!

njegovo veli-
čanstvo je pot-
puno zapanjeno!

oh! užasno!
užasno! flip se spustio

baš kad smo hteli
da otvorimo

karneval. oh!

mesec je sakrio svoje
lice od sramote, ali nije

on kriv! oh! oh! oh!

imaćete dva sata
da se preobučete.
ali ja sam… oh!
ne smem im reći…

pitam se zašto su
tako tužni. pobogu!

uđite ovde i
obucite se! oh!

kad bi samo
znali!
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da vam kažem ja,
nema tol’ko

ljudi u zemlji
snova da me

mogu zaustaviti
kad krenem!

šššš! čekaj dok ja
ne popričam sa
njim!

reci mi šta želiš!
srediću da se

prema tebi odnose
kako dolikuje!

ne govori
ništa, nemo!
ne pomeraj
se! još nas

nije primetio!

slušaj me! 
je l’ me
slušaš?

slušam! ’ajde!
slušam te!
nastavi!

oh! mi
tonemo,
zar ne?

da, ali ne
obraćaj

pažnju na
to! samo
budi tih!

a, ne! ne ovaj
put! ne možete me

prevariti tako
lako! ne, gospodo!

ja sam uvek na
pravom mestu.

i imaj na umu 
da neću nikakvo
zavitlavanje sa

mnom!

ne obraćaj
pažnju na

njega, nemo!
gledaj! nije li

prelepo?

hajde, reci mi šta
ćeš to uraditi!

vidiš? šta...

oh, bože! nije li
to, oh… nije li 

to veličanstveno? 
je l’ to karneval?

oh! to je…

nema svrhe govoriti,
draga! ne smeš dozvo-
ljavati tom dečaku da
jede pred spavanje.
slušaj ga kako se 

dere tamo, eh!

imate li na
zemlji bilo
šta ovako,

nemo?

nemoj nam
kvariti karneval

i videću da…

pa, hajde 
da vidimo šta
ćeš to videti.

pokaži mi!

nemoj ni
da dišeš!

ne zna da
smo tu!
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sve što tražim
je samo jedan
zamah iznad
tog klinca,
samo jedan

udarac!

ja nisam jedan
od onih klinaca

iz nedeljnog
dodatka koji
zavitlavaju

ljude. ja samo
želim poštenu

predstavu ovde.
princezi se

sviđam ja i ona
se meni sviđa i…

možeš je
imati, ali

nemoj
prekidati

predstavu i
kvariti sve!

ja ne želim
kvariti ničije

zadovoljstvo…
amm! osećam se
veoma čudno

odjednom!
tako, kao
budan.

i meni se
princeza

sviđa, ali pre
nego da vidim

karneval, 
ja bih…

oh! šta?
budan je,

skroz budan!
čudno, i tako
brzo! eh! oh!

možete nastaviti sa
karnevalom! dopustite deci

svih naroda da uđu u arenu
u svom punom sjaju!

tako mi je
drago da si
ovde, nemo! 
i da je flip

otišao!

šta nameravaš da radiš,
nemo, da spavaš ceo dan?
‘ajde ustaj ovog momenta!

čuješ li?

budi se! diži
se! natrag!
natrag! u
dan! budi

se!

hipnotiko!
vamooso!
klizinebo!

dvadesetolio!
triolio!

neboprć!

oh! tata! oh!
tata! molim te!

oh! molim te, ne
ljuti se! oh!

nemoj se ljutiti,
tata! ne! ne!

ne shvatam
čemu tolika

ljutnja!

počeli ste da me veoma umarate, 

gospodine flip flap, vi i vaša užasna drskost, toliko 

da sam u iskušenju da prekinem karneval. obojica ćete

se povući u predsoblje dok ja ne razmislim o svemu. 

ne želimo vas ovde, gospodine!
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izgledaju
lepo!

sali za
gozbe? hoće
li sesti da

jedu?

da nemo! svi
ćemo večerati
zajedno, pre
no što velika

predstava
počne.

pitam se šta
li se desilo
sa flipom
flapom?

zovite stražu zemlje
snova! pozovite celokupnu

armiju i mornaricu,
naredite im da dođu ovde,

kod mene! smesta!

pih! voleo bih
da mogu dobro

da spavam!
voleo bih da

mogu! um!

ovde će sad doći
do velike nevolje!
ja ću biti tu, kao i

još par njih 
koje znam!

zaista!

gde
marširaju?
kuda idu?

marširaju
ka sali za

gozbe.

JAP
AN

HA
VA
JI
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dođi! hajdemo,
nemo, do sale
za gozbe! oni

će se pobrinuti
za njega, dođi!

dođi!

zar ne 
želiš da

učestvu ješ na
našoj večeri
zahvalnosti?

vidim svoj
kraj. guska
je pečena!

gotovo je sa
mnom, ali
ova vika…

ti si okej,
klinac! otići
ću. ostaviću
vas same. idi

unutra i jedi!

stani!
princeza!
stani! ne
pucaj! ne!

niko neće biti
povređen, nemo!
niko neće pucati!
ne, ne! vrati se
da spavaš, dušo!

dobro
naciljajte!
sad! jeste
li spremni?
nišani!!!!

da, ali hoću
prvo ovo da

vidim!

pusti ga,
nemo! on
nas samo

ometa!

ne mogu!
idem da

vidim šta će
mu uraditi!

ne sviđa
mi se kako
postupaju

s njim!


