
U PRODAJI

„Bio sam uzbuđen. Tog dana je trebalo prvi put da učestvujem u obredu inicijacije...“



„To je bio dan plesa zmije. Mi dečaci smo, klečeći na kolenima, prolazili 
ispred vrača koji je došao iz šume da bi prisustvovao obredu...“

„Njegov izgled je 
ulivao strah, zvao 

se OSO...“

„Verno su ga sledile dve hijene...“



„I upravo su te odvratne hijene...“
„... odabrale mene!“

Makibu, 
ustani!





ZLO JE U 
NJEMU!

Ne...  
ja nisam... 

zao...



Kuda me  
vodiš, Oso? 

Zašto mi radiš 
ovo?

Neko mora da  
bude žrtvovan,  

Makibu... jedan od 
sedam dečaka. To 

je danak koji pleme 
mora da plati... a 
nije moja krivica 

što je danas  
došao red  
na tebe...

One su te 
odabrale!

A sada  
umukni i  

prekini da  
kukaš... ako 

želiš da  
ostaneš  

živ!



„Odveo me je u svoje selo...  
nekoliko koliba okruženih ogradom od slonovskih kljova...  

moje pleme nije ni znalo da postoji. Mislili smo da Oso živi sam u šumi“.

„Osovi sledbenici su nosili 
čudne šešire, kao da su  
pripadali nekoj tajnoj i  

misterioznoj sekti...“

„Dvojica njih su sa sobom odveli dečaka...  
s obzirom na to kako se batrgao, bilo je  

jasno da ga vode u smrt“.

NE!  
NEEE!



Šta je 
učinio?

Ništa. Ali je  
bolestan i mogao  

bi da zarazi  
ostale.

Ubijte ga  
i dajte kao  

hranu  
hijenama.

Ti si zdrav  
dečak, Makibu. 
Tvoja sudbina  

će biti  
srećnija...

A nećeš morati  
ni mnogo da čekaš  

da je otkriješ...  
zato što si  
poslednji!



„U kolibi su bili drugi dečaci nalik meni...“
„Odmah sam prepoznao jednog. 

Pripadao je plemenu koje je 
živelo blizu nas. Bio mi je  

prijatelj...“

bobigi!

Makibu...  
žao mi je  

što su i tebe 
uhvatili...

Šta će biti  
sa nama?

Niko to  
ne zna...

Tišina!



„Narednog jutra su nas izveli iz kolibe...“

Pred mojim očima se odvijao 
užasan prizor... „Na čistini, hijene su i dalje čerečile  

ostatke nesrećnog bolesnog dečaka...“

„Nedugo zatim, u selo su stigli arapski trgovci robljem...  
i nije mi trebalo dugo da shvatim da su došli po nas.“



„Vođa trgovaca se zvao Arnat...“ „Pregledao nas je jednog po jednog, 
kao životinje na pijaci...“

Oso, malo ih je i slabi  
su... mogu da ti dam par  

džakova žitarica i nekoliko 
metara tkanine... dodaću i 
šaku đinđuva za tebe, ali  
smatraj to velikodušnim  

poklonom.

Plemena me za  
sada poštuju i boje  

me se, ali mogla bi da se 
pobune ako otkriju da  

ti prodajem njihov  
podmladak, Arnate!  
 Treba mi oružje!

Poput 
ovog?



Ovaj pištolj je ukrašen 
naj inijim srebrom. Ne 
možeš da ga priuštiš.  

Želeo sam samo da ti ga 
pokažem... stoga, reci  
svojim strašilima da  

ostanu mirni... biće  
bolje po tebe!

Želim one 
puške!

Spustite 
oružje! Ovo 
su poslovni 
pregovori!

f

i



Daj mi  
slonovaču 
i dobićeš 

puške.

Slonovača je svetinja!  
Ne prodajem je... i nikada 

je neću prodavati!

Hmm... dečake da, slonovaču  
ne... nije mi jasna tvoja  

skala vrednosti, Oso... ali  
o tome ćemo pričati  

sledeći put...

Ako želiš puške, robova  
će morati da bude barem 

dvostruko više... i to znatno 
snažnijih od ovih! Više  
neću uzimati škart!



„I tako sam bio prodat, odredište Zanzibar. Dugo i mučno putovanje...  
trećina nas nije izdržala napore... a onaj ko bi pao odmah bi bio ubijen...“    

„Bobigiju su među prvima  
prerezali grlo...“ „Ostavili su njegov leš na putu...“

„Pitao sam se šta će biti sa mnom...“ „Lešinari su nas pratili, u  
očekivanju novog plena.“



Ta sećanja  
me i dalje muče... 
čak i danas kada 
sam slobodan...

... zahvaljujući tebi 
koji si me otkupio, 

Adame.

Makibu, nije otkupnina od  
tebe načinila slobodnog 
čoveka. Ti si to već bio,  

čak i u ropstvu.

Naravno! Čovek može da  
se rodi kao rob a razmišlja 
kao slobodan čovek... a može 

i da se rodi kao slobodan 
čovek a čitavog života  

ponaša kao rob.

Svaka čast  
na inspirativnoj  

diskusiji... ali kuda   
 ovaj razgovor    

   vodi?



Pokušao sam  
da vam objasnim 
zašto želim da  

se osvetim  
Osu...

Upravo to i ne razumem. 
U Zanzibaru si živeo lepo. 
Zašto nisi ostao tamo?

HA! HA! HA!

Šta je 
smešno?

Pa i ja sam pomislio 
isto, ali se nisam  

usudio da kažem... to 
je bilo pre sedam 
godina! Makibu je 

sada slobodan, ima 
prijatelje... i ja  
mislim da osveta  

nema smisla...

U životu činimo mnoge stvari  
koje nemaju smisla, Seme...  
ali osveta UVEK ima smisla! Ja ću  

poslednji da 
budem na  
straži.


