


Uvodnik
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
Najprej naj se zahvalim vsem, ki so tako ali 
drugače prispevali k vsebini 9. številke fanzina. 
Gremo kar k vsebini ... 
 
Obiskali smo 6. mednarodni salon stripa v 
Beogradu, kratka reportaža tega dogodka je na 
strani 15. 
 
Bob Rock je spisal prispevek o dveh velikanih 
ameriškega pasičnega stripa, Mortu Walkerju in 
Diku Browneu. 
 
Matjaž Juričak je spet tu, tokrat s pasičnim 
stripom Bobi in Bibi. Dušan Durman iz Novega 
Sada se predstavlja slovenskemu občinstvu s 
stripom Sankt. Darjan Jurinčič, ki ga poznate že 
iz prejšnih fanzinov, nam je poslal kratek strip s 
katerim je sodeloval tudi na natečaju na Salonu 
stripa v Beogradu. 
 
V galeriji smo predstavili proces ustvarjanja risbe 
oz. stripa treh avtorjev: Iztoka Sitarja, Simona 
Sande in Mojce Bertoncelj. 
 
Pred kratkim je v v zbirki Mladina strip izšel strip 
album Sokol in golobica Tomaža Lavriča. Strip 
album  šestdesetih straneh je črnobel, na voljo je 
tako v mehki kot v trdi vezavi. Toplo priporočamo. 
 
V zbirki Extra Bumerang sta izšla dva nova strip 
albuma in sicer Sveti trikotnik 1 in 2. Ta zbirka 
je tako že pri sedmih številkah. 
 
Ne pozabite na Ljubljanski stripovski bazar. 
Termini v preostanku letošnjega leta so: 
18. 10. 2008 
22. 11. 2008 
20. 12. 2008 
 
V  imenu  društva  Stripoholik  se  tudi  lepo 
zahvaljujem  podjetju Ultra d.o.o.  iz Zagorja 
ob  Savi,  ki  nam  je  z  donacijo  omogočilo 
nadaljnje izvajanje društvenih aktivnosti! 
 
Vabim vse, ki bi želeli sodelovati s svojimi prispevki 
(tako tekstovnimi kot slikovnimi) v fanzinu, naj se 
oglasijo na e-mail naslov: 
stripoholik@gmail.com 
Sporočite nam tudi vaš odziv na fanzin na forumu: 
http://forum.striparna.com  
Veseli bomo vsakega komentarja, bodisi kritika ali 
pohvala. 
 
 
Tomaž Bobnar 
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Mort Walker (roj. 3.10.1923) in  

Dik Browne (11.8.1917 - 4.6.1988) 
 
Pisalo se je leto 1950. Razmere v Ameriki niso bile 
najbolj ugodne za deveto umetnost. Začelo se je 
širiti mnenje o tem, da strip ne sodi v dnevne 
časopise in da bo v naslednjih desetih letih večina 
stripov nehala izhajati. Začela se je korejska vojna, 
ki je pritegnila večino pozornosti, strip pa ni 
zanimal skoraj nikogar … 
 

Leta 1950 sta začela izhajati dva izmed najbolj 
popularnih ameriških stripov vseh časov: Peanuts 
in Beetle Bailey. 
 
 

BEETLE BAILEY 
 

Mort Walker je bil takrat star 27 let, za seboj je 
imel že nekaj izdanih stripov in služenje v ameriški 
vojski v Evropi v času druge svetovne vojne. Že 
nekaj časa je imel v glavi idejo za nov strip in na 
srečo je našel osebo, ki je bila zainteresirana za 
izdajo. To ni bil nihče drug kot veliki William 
Randolph Hearst za katerega je bil to zadnji 
strip, ki ga je osebno odobril. 
 

 
Mort Walker 

 

Tako je 4. septembra 1950 izšla prva pasica stripa 
Beetle Bailey. Na začetku je izhajal samo v 
dvanajstih časopisih in napovedovali so mu, da ne 
bo preživel dolgo časa in da se bo izhajanje stripa 
kmalu končalo. Nato se je najprej končala korejska 
vojna, človek je poletel v vesolje, človek je hodil 
po luni, končala se je vietnamska vojna, končala se 
je hladna vojna, v Ameriki pa se je zamenjalo 
enajst predsednikov (dvanajsti pa je bil pred vrati). 
Beetle Bailey pa ne samo, da je še vedno izhajal, 
ampak je tudi njegova popularnost v tem času 
gromozansko narasla. 
 

Septembra 1950 se je strip začel na univerzi. Prva 
pasica nam predstavi glavnega junaka s kapo, ki 
mu zakriva oči na glavi. Profesorja to razjezi in 

zahteva naj si vsi študentje snamejo kapo. No pod 
kapo se skrivajo tako gosti in neurejeni lasje, da še 
vedno ne vidimo oči našega junaka. Obupani 
profesor tako dovoli, da si da kapo nazaj gor. In 
od takrat naprej ni bil Beetle Bailey nikoli gologlav, 
le da je kapo kasneje zamenjala vojaška čelada, 
njegovih oči pa nismo videli nikoli. In to je Beetle 
Baileyu omogočilo velike prednosti, kot je recimo 
spanje med predavanji, ne da bi se to opazilo. 
 

Beetle ni bil nič kaj vzoren študent. Redno je 
šprical predavanja in se veliko raje udeleževal 
študentskih zabav, če pa ga je slučajno obsedla 
želja po delu se je ulegel in počakal, da je minilo.  
 
 

 
 
 

V začetku so redki bralci tako kakšno leto 
spremljali njegove študentske dogodivščine, nato 
pa se je zgodil preobrat. Par njegovih kolegov se 
je prijavilo v vojsko, Beetlu pa ni to nič kaj prida 
dišalo. Zato so ga zbodli, da si ne upa v vojsko. 
Seveda je provokacija obrodila sadove in Beetle je 
bil prijavljen v vojsko. In od takrat je število 
bralcev stripa samo še raslo, ta sprememba pa je 
bralce tako navdušila, da je Beetle Bailey še danes 
obsojen na službovanje v vojski. 
 

Že sam začetek je pokazal, da razni generali, 
stotniki ali oficirji ne bodo ravno navdušeni nad 
Beetlom. Tako je prva dva prosta dneva dobil še 
preden sta se njegova starša vrnila domov iz 
želežniške postaje na katero sta spremila svojega 
sina ob poti v vojsko. In Beetle Bailey je do danes 
ostal vse prej kot vzoren vojak. Vedno je iskal tisoč 
in en način, kako se izogniti vajam in kako spati 
kakšno uro dlje. Vedno se je trudil najti način, 
kako zvečer pobegniti v mesto in kako čim 
pogosteje dobiti prost vikend ali še rajši teden. 
Redno se je skrival pred nadrejenimi, da ga le ne 
bi zalotili pri kakšni neumnosti. 
 

V svojem početju je postal nekakšna stripovska 
različica Haškovega vojaka Švejka. Strip se 
sicer dogaja v vojski, v resnici pa je veliko bolj 
univerzalen. Velika večina prigod bi se prav tako 
lahko odvila kjerkoli drugje, pa bi bile ravno tako 
smešne. Hkrati pa zaradi okolja, junak ne izpade 
len, ampak človeški, daje nam tudi univezalno 
sporočilo o nesmiselnosti vojne in vojskovanja za 
navidezne vrednote. Tako v svojem bistvu ne gre 
za strip, ki bi govoril o voski, ampak za strip, ki 
govori proti vojski in propagira mir. Glavni junak z 
vsemi svojimi slabosti idealno pade v koncept 
stripa, saj nam nazorno prikazuje tiste majhne 
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človeške slabosti, zaradi katerih se dostikrat 
nasmejimo in nam znajo polepšati življenje. 
 
 

 
naslovnica Beetle Baileya 

 
 

Nad idejami, ki jih je širil strip, pa vsi niso bili 
posebej navdušeni. In med njegovimi nasprotniki 
so se seveda našle tudi osebe na visokih položajih 
v ameriški vojski. In tako je bil Beetle Bailey zaradi 
svoje neprimernosti in nemoralnosti najprej čez 
noč izločen iz časopisa Stars and stripes, nato 
pa se je gonja proti njemu samo še nadaljevala. In 
to je bilo najboljše, kar se je stripu lahko zgodilo. 
Praktično čez noč je strip odkupilo več kot 100 
novih časopisov, matere pa so svojim sinovom, ki 
so se borili v vojnah po svetu začele pošiljati 
lokalne časopise z novimi pasicami Beetle Baileya. 
 

Beetle Bailey danes izhaja v skoraj 2000 časopisih 
po vsem svetu. Pred univerzo Missouri, ki jo je 
obiskoval Mort Walker pa stoji bronast kip Beetle 
Baileya. Mortu pri delu sedaj pomaga cela skupina 
asistentov, vse bolj pa se s stripom ukvarja 
predvsem njegov sin Greg. 
 

Beetle Bailey ima danes 58 let. Od tega jih je 57 
preživel kot uslužbenec v vojski. Pa vendar v vsem 
tem silnem času ni nikoli videl vojne fronte in je 
ves čas ostal v zakulisju daleč od krvavih 
spopadov. Upajmo, da bo tako tudi ostalo, da bo 
daleč od kakršnekoli vojne ostal živ in zdrav in nas 
s svojimi prigodami še dolgo razveseljeval. 

 
 

 

HI & LOIS 
 

Beetle Bailey se je med svojim službovanjem v 
vojski večkrat odpravil tudi domov. In tako smo 
spoznali tudi njegovo družino. Med drugimi smo 
spoznali tudi njegovo sestro Lois, ki jo spremlja 
mož Hi. Obadva sta postala popularna med bralci 
in sta na koncu dobila celo svoj strip. 
 

 
Hi and Lois 

 

Mort Walker je leta 1954 tako vedel, da bo začel z 
novim družinskim stripom. Vedel pa je tudi, da ima 
veliko dela in da ne bo zmogel risati še enega 
dodatnega stripa. Tako je začel iskati risarja, ki bi 
po njegovih scenarijih risal strip. In srečno 
naključje je hotelo, da so mu v oči padle nekatere 
risbe, ki jih je narisal Dik Browne. Dik Browne je 
bil takrat star že 37 let in popoln novinec v svetu 
stripa. Do tedaj se je ukvarjal z risanjem za 
časopise in reklamne agencije. Ko pa je dobil 
ponudbo za risanje stripa, ni dolgo okleval. In 
rojen je bil strip Hi & Lois. 
 

Hi & Lois sta tipična pripadnika ameriškega 
srednjega razreda. Imata krasno hišo na robu 
mesta, za katero plačujeta kredit in imata štiri 
ljubke otroke. Najstarejši je Chip, ki je v fazi 
odraščanja. Je tudi edini lik, ki se v stripu stara in 
je tipičen primer adolescenta, ki hrepeni po 
svobodi, hišna pravila pa ga vedno bolj 
obremenjujejo. Tu sta še fant Dott in punčka 
Ditto, ki sta dvojčka in sta po starosti nekje na 
začetku osnovne šole. Najmlajša je Trixie, ki je še 
dojenček, kljub temu pa je včasih zmožna 
presenetljivo globokih misli (kar pa ni tako 
presenetljivo, glede na to, da ji misli v usta polaga 
najboljši ameriški scenarist). 
 

Strip torej govori o običajni družini in o njenih 
običajnih problemih, težavah in skrbeh, pa tudi o 
drobnih veseljih, ki jim lepšajo vsakdan. O 
problemih v službi, denarnih težavah, odnosih s 
sosedi, problemih v šoli in o dojemanju sveta v 
mladosti. Prav tako imamo v stripu pestro paleto 
stranskih likov, ki predstavljajo različne tipe 
karakterjev z raznimi slabostmi. Mort Walker 
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jemlje ideje za strip iz vsakdanjega življenja, pa 
tudi iz televizije, radia ali časopisov, tako da so 
teme vsem zelo znane. V ospredju so majhne 
vsakdanje stvari v katerih se lahko vidi vsak, tako 
da se s stripom ni težko poistovetiti. Če k temu 
dodamo še prefinjen smisel za humor, je tukaj 
recept za uspeh. 
 

 
 

Hkrati so se v stripu ves čas odražale tudi 
značilnosti trenutnega časa in družbene razmere v 
svetu. Tako ne manjka namigov na dogajanja, ki 
so zaznamovala določen čas in je strip tudi odsev 
nekega določenega časa.  Takšen primer je recimo 
skrb za sorodnike v vojski v času vojne v Vietnamu 
(ki pa je Loisin brat na srečo ni videl), pa 
odražanje burnih 60-ih let na mladino in modo 
(Chip), pa večje pravice žensk v družbi ter 
prestrukturiranje iz gospodinj v poslovne ženske, ki 
imajo večjo plačo od svojih mož. 
 

Ker v stripu sebe lahko vidi vsak in ker so določeni 
problemi vedno bili in bodo aktualni, ni 
presenetljivo, da je strip še danes ohranil vso svojo 
popularnost in svežino ter da ga danes v številnih 
družinah radi preberejo vsi družinski člani od 
ostarelega dedka do najmlajše vnučke. 

 
HOGAR  
 

Hi & Lois pa ni bil edini strip, ki ga je ilustriral Dik 
Browne. Leta 1973 je tako luč sveta ugledal 
Hogar grozni, kjer je Dik ob risbi prispeval tudi 
scenarij. 
 

 
Dik Browne in Hogar grozni 

 

Za razliko od Beetle Baileya in Hi & Lois, se zgodba 
Hogarja odvija tako v povsem drugem času, kot 
tudi v povsem drugem koncu sveta. V daljni 
Skandinaviji v času divjih Vikingov pa vse le ni bilo 
tako drugače, kot je danes. Nekatere lastnosti, kot 
naprimer pohlep in želja po oblasti, so pač uspele 

preživeti vse do danes. Šale, ki smo jim priča v 
Hogarju, so aktualne tudi danes in ravno to je 
razlog velikega uspeha stripa. 
 

 
 

Hogar je strašni barbar. Pred njim trepeta ves 
svet, v svojih osvajalskih pohodih pa je prišel vse 
do daljne Anglije. Podjarmiti si želi nova in nova 
ozemlja, vmes izprazni vse zaloge piva v številnih 
gostilnah po svetu in oropa številne dvorce, na 
koncu pa vedno znova konča v majhni domači 
hišici z ne prav bogatim plenom. Tam ga pričaka 
žena Helga, ki se ponavadi zgraža nad tem, 
kakšno kramo je privlekel domov in se žalosti, da 
bo v hiši spet zavladal nered, ko jo je pa ravno 
pospravila. Je edino bitje na svetu, ki še goji 
upanje, da je možno civilizirati barbara. Tako ima 
pogosto radikalne ideje, kot je recimo ta, da bi se 
moral Hogar redno kopati, kar Hogarja vsakič 
pošteno zmrazi. Hkrati poskrbi za to, da vedno 
obstaja vsaj eno mesto, kjer Hogar ne bo nikoli 
gospodar, to pa je njegova lastna hiša. 
 

Hogar in Helga imata hčerko Honi in sina 
Hamleta. Honi je stara 16 let in vneto išče 
pravega ženina. Helga lahko le upa, da bo imela 
njena hčerka več sreče od nje. Časa, da najde 
princa na belem konju ima na srečo še dovolj, saj 
se stripovski junaki nikoli ne postarajo. Hamlet pa 
je sin, ki bi se ga sramoval vsak viking. Namesto, 
da bi sanjal o borbi in o bojnih pohodih, bere 
knjige, njegova želja pa je postati zobozdravnik. 
No, če se mu bo želja izpolnila, bo njegov oče vsaj 
v eni stvari ponosen nanj. V tem primeru se ga bo 
namreč veliko vikingov balo in se ga izogibalo. 
 

Hogar ima tudi svojega pomočnika. To je srečni 
Edi. Gre za edinstven primer, da ima desna roka 
dve levi roki. Edi redno spremlja Hogarja na 
njegovih potovanjih, vendar pa je to Hogarju 
pogosto bolj v škodo, kot v korist. Pa še žena se 
zgraža nad tem, s kakšnimi zgubami se druži njen 
mož. Kljub vsemu je Edi pogostokrat zmožen zelo 
globokih misli in je poln življenskih modrosti. Na 
njegovo nesrečo pa ponavadi izbere najbolj 
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neprimeren trenutek za izreko svojih domislic, kar 
zna Hogarja zelo razjeziti, posledice pa na koncu 
seveda čuti predvsem Edi. 
 

 
 

Skratka, tako kot v zgornjih dveh primerih, je tudi 
Hogarju uspeh prinesla izjemna karakterizacija 
likov. Izbira okolja, kjer se zgodba dogaja je tako 
povsem marginalna, saj je dober scenarist 
sposoben povedati dobro zgodbo, ne glede na to, 
kje se dogaja. In Dik Browne se je izkazal ne samo 
kot dober risar, ampak tudi kot dober scenarist. 

 
ZA ZAKLJUČEK 
 

Dik Browne in Mort Walker sta nam vsak zase 
ali pa v sodelovanju predstavila izjemno kvalitetne 
zgodbe, zaradi katerih ju upravičeno lahko štejemo 
v sam vrh svetovnega stripa. Obadva sta dobitnika 
najuglednejše ameriške nagrade za risarje stripov, 
to je nagrada Reuben. Mort Walker jo je dobil za 
strip Beetle Bailey, Dik Browne pa jo je, kot edini 
ameriški risar, dobil celo dvakrat za stripa Hi & Lois 
in Hogar. Dik Browne je umrl leta 1988, njegovo 
delo pa uspešno nadaljuje njegov sin Chris, ki z 
enako uspešnostjo dela na Hogarju. Mort Walker 
pa pri 85 letih še vedno sodeluje pri nastajanju 
stripov, tudi njemu pa več kot uspešno pomagajo 
njegovi sinovi, ki so prav tako šli po očetovih 
stopinjah. Tako lahko na koncu Mortu zaželimo 
veliko zdravja in mirno in srečno starost, ni pa 
nobene potrebe, da bi mu zaželeli tudi nadaljni 
uspeh njegovih stripov. Dobri stripi, kot so Beetle 
Bailey, Hi & Lois ali pa Hogar, se pač reklamirajo 
sami in zato ni nobene skrbi, da jih ne bi bralci 
brali še dolga leta. In v dobro bralcev tega fanzina, 
si želim, da boste kdaj vzeli v roke kakšen strip, 
kjer je imel prste eden izmed dvojice Mort Walker, 
Dik Browne. Verjemite, ne bo vam žal. 
 
Bob Rock 

V SPOMIN RAYMONDU MACHEROTU 
 
 

 
 

Belgija je dala izjemno veliko vrhunskih risarjev 
stripa. Še posebej veliko se jih je rodilo v 20-ih 
letih prejšnjega stoletja: Andre Franquin, 
Maurice de Bevere - Morris, Pierre Culliford - 
Peyo, Victor Hubinon, Maurice Tillieux, 
Raymond Macherot. Žal so danes že vsi mrtvi. 
26. septembra letos je kot zadnji od njih odšel 
Raymond Macherot. 
 

Stripi v katerih kot glavni junaki nastopajo živali 
niso redki. Prav tako ni redko, da imajo živali v 
stripih tudi nekatere človeške lastnosti, redko kdo 
pa zna v takih stripih prikazati tako globok odsev 
naše družbe kot je to uspelo Macherotu. V 
Sloveniji imamo Mustrovega Zvitorepca, 
Američani imajo Disneya, francosko-belgijski strip 
pa ima junaka po imenu  Chlorophylle (pri nas 
bolj poznan kot Krcko). 
 

Iz preprostega prikaza življenja živali na bližnjem 
polju je tekom let zrasel izredno globok in duhovit 
strip, ki nam razkriva vse človeške vrline in še bolj 
slabosti. In zato so ga bralci vedno izjemno radi 
brali.  
 

Še dva znana stripa, ki ju je kreiral Macherot in 
zaradi katerih ga uvrščamo med klasike stripa sta 
Sybilline in Clifton. 
 

Zato je prav, da se tega velikana stripa spomnimo 
tudi v našem fanzinu in da spomin nanj počastimo 
tako, da bomo njegova dela brali tudi sedaj ko 
njega ni več. Na srečo jih je v svojih 84 letih 
življenja uspel ustvariti kar nekaj in s tem bralcem 
pustil bogato zapuščino. 
 
 
 
Bob Rock 
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Zgodbe iz Bonellijevega vesolja: 
 

SOSED  
 
 

 
Dylan Dog (avtor lika: Tiziano Sclavi) 

 
Dolgo sem se obotavljal z roko na zvoncu, cincal in 
se prestopal na zguljenem predpražniku kot mlado 
dekle, ko si mora izbrati ženina. Nekaj časa je 
kazalo, da si bom premislil, vendar se obrnil nisem, 
potem je nekaj časa kazalo, da bom potisnil telo v 
prst in prst na zvonec, da bom prevrnil stavbo. Ali 
naj se zlažem in rečem, da nisem bil jezen? Nisem 
vajen prositi za pomoč. Celo svoje življenje nisem 
prosil za pomoč in to nekaj pove o meni in mojem 
življenju. Potem je tu seveda še določeno 
tveganje, ki mi ni ničesar olajšalo, le bolj sem se 
potil in postajal s vsakim trenutkom bolj jezen. 
Večkrat sem gledal preko ceste in videl ljudi, ki so 
ob različnih delih dneva stali pred temi vrati, videl 
sem prav tako postavanje, vendar so bili vzroki 
zanj najbrž različni. Mogoče sem stopil v njihove 
stopinje in naravnost v njihovo omrtvičenost, 
mogoče bom zdaj dodal še svoje in jo pustil tu na 
pragu za druge, kakor nemarno odvrženo past.  
 
Potem se je kar nenadoma zgodilo, lahko sem 
samo opazoval. Pozvonil sem, ne da bi posebej 
razmišljal, ne da bi se za to v nekem trenutku 
dejansko odločil. Mogoče sem stopil tudi v to.  
 
Poznal sem zvok zvonca, zato me krik ni 
presenetil, samo nikoli ga še nisem slišal tako od 
blizu. Imel je neko dramatično napetost, neko 
teatralnost, kot da se je že v začetku igre zgodil 
umor. Zato sem, priznam, stopil nekoliko nazaj, 
kot da ga nikoli nisem hotel slišati od blizu. Vrata 
so bila dovolj masivna ali pa je bila preproga na 
hodniku, domneval sem, da obstaja hodnik in 
preproga v njem, dovolj mehka, da nisem uspel 
slišati korakov. In tako dolgo nisem vedel, ali sem 
pozvonil v resnici ali me je izdala moja živčnost. 
Ob tem letnem času in v tem mestu sem se potil. 
Zdelo se mi je, da predpražnik vpija mojo pot.   

Imel sem skratka dovolj časa, da odidem in 
pozabim vse skupaj. Nenazadnje, morda ne bo več 
ničesar, dela sem imel že tako dovolj, vsako leto 
več. A tudi zdaj sem imel vse jasno zapisano pred 
sabo, z gorečimi črkami zarezano pod čelom, pod 
kožo po telesu – to je bil moj pot in moja pot; 
izpred teh vrat sem lahko pobegnil, nisem pa 
mogel pobegniti svoji dolžnosti. Lahko sem samo 
sklonil glavo pred vrati, temi in onimi. 
 
Potem so se pa le odprla, za širino stopal, najbrž 
samo za glavo. Videl sem ga večkrat, toda spet, 
nikoli prav od blizu. Slišal sem ga le nekajkrat, 
nikoli razumel. 
 
»Pozdravil bi vas, ampak, če vas dobro pogledam, 
bi rekel, da rabite specialista. Vendar brez skrbi, če 
ste samoplačnik in če samo postavljate tudi pred 
gotovino, bom pač snel očala in videl, kaj lahko 
storim. Če nič drugega, lahko vsaj zaračunam. 
Seveda vas bo stalo.« 
 
Nisem vedel, kaj odgovoriti na to. Priznam, da si 
tega nisem tako predstavljal. Zmerom sem mislil, 
da ljudje, ki so komu nevzdržno fizično podobni, 
naredijo vse, da bi se v vsem drugem trmasto 
razlikovali. To je prvo. Drugo je, da nisem vajen 
komunikacije z ljudmi, narava mojega dela je taka, 
da so moji stiki z ljudmi omejeni na najnujnejše, 
toliko, da opravim svoje delo. Nikoli nisem 
odgovarjal, nikoli nisem rabil odgovarjati, jaz sem, 
da izpolnjujem, kar mi je naloženo. Na to se nisem 
mogel pripraviti, to ni bilo mogoče predvideti. 
 
Najprej nisem mislil ali hotel dvigniti pogleda. 
Najbrž sem se zmedel ali celo ustrašil. Glede tega 
sem se moral že večkrat okarati. Poznam vse 
razpoke v pločnikih tega in drugih mest, vse 
odtenke betona in asfalta, prepoznam različne 
sledi pnevmatik in lahko določim model avtomobila 
in hitrost, veselim se mnogih oblik kamenja in 
žalosti me barva določenega odtenka prsti, 
poznam smeti, ki jih ljudje odvržejo na cesto, 
lahko sklepam, kakšni ljudje so, tudi po čevljih, ki 
jih nosijo. Tako sem prepoznal tudi tega in vedel, 
kakšen je in bilo mi ga je žal. Obrazi me samo 
zmedejo, če niso pospravljeni za steklo, 
ostekleneli. Toda vsake toliko časa naredim to 
napako. Ne vem, zakaj, ali je res kriva živčnost ali 
gre za obrambni mehanizem, in ne vem, kako 
dolgo bom delal pokoro za tokratni spodrsljaj. 
 
Utihnil je in se mi umaknil, čeprav sem hitro spet 
prelomil vrat. Res je bila za vrati preproga, bila pa 
je tudi skoraj tema, tako da so bili vsi zvoki in 
premiki molčeči, upočasnjeni. Hodnik je bil 
nakopičen s predmeti, bolj kričečimi od zvonca in 
še bolj kičastimi, kakor da bi stopil v tunel 
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televizijskega ekrana med matinejo grozljivk. 
Televizija je nekaj, kar poznam. Vso leto razen 
nekaj dni, letos jutrišnjega in naslednjega, 
preživim pred televizorjem.  
 
Počutil sem se nekako domače, tako da sem kar 
krčil prste na rokah; to je gib, ki ga najbolj 
sovražim, ko nastopi tako nenadejano, brez 
motiva, kakor zunaj mene. Hodnik ni bil dolg, 
nobenih korakov ni bilo slišati, niti pomočnikovih, 
mojih tako ali tako ne. Prišel sem do novih vrat, ki 
so bila odprta, tam je bil moški, ki sem ga iskal. 
 
Sedel je za mizo, na kateri je imel nekaj, kar bi 
lahko bil model srednjeveške ladje, nisem uspel 
dobro videti. Nekaj kapljic lepila je imel tudi na 
čevljih, to sem lahko dobro opazoval. Pred tem 
sem videl samo še, da se je stresel, ko sem 
vstopil, se živčno obrnil. Najbrž ne toliko zaradi 
moje prisotnosti, kakor zaradi tišine, s katero sem 
uspel priti, oziroma zaradi tišine, s katero je hodil 
njegov pomočnik, ki je sledil moji senci. 
 
»Opravičujem se, ker motim.« sem rekel počasi, 
ker sem se moral spomniti besedila.  
 
Poznal sem njegov obraz, saj sem ga večkrat 
opazoval preko ulice. Pogosto ponoči, ko nisem 
mogel spati, pa tudi televizija ni predvajala ničesar 
gledljivega. Vedel sem, da ima ozko glavo, lica iz 
ravnih strun, črt, kot bi bil narisan, črne goste lase. 
Tudi to, kako zna pogledati, ker ima tudi on neko 
moč, tudi to sem videl preko ceste, tudi če ni 
gledal mene ali proti meni in tudi ponoči. Zdaj je z 
njimi meril mene in svojega pomočnika, ki se je 
ustavil med vrati in potem takoj odšel. Stol je 
zaškripal. Iskal je svojo pozicijo, predvidevam, da 
se mi je hotel nekako zoperstaviti, me potisniti 
nazaj, obvladati in ujeti moj pogled. Odzval se je 
instinktivno, to je bilo gotovo, da njegova dejanja 
ni rodila nikakršna namera. Toda še ene napake si 
nisem mogel privoščiti.  
 
»Sem vaš sosed preko ceste, bojim se, da sem 
redko doma in da sem malo odljuden, zato se še 
nisva imela možnosti spoznati, ime mi je Jalokin.« 
  
Ponudil sem mu roko in stresel me je. Še en 
dokaz, kako tvegano je bilo vse to. Toda bilo je že 
prepozno, nisem imel več izbire, mudilo se mi je, 
dolžnost me je klicala. Tudi on se je nekako 
obotavljal, videl sem po nogah, moral sem delovati 
hitro, hitro povedati in oditi. Tudi mudilo se mi je 
že. Eno nogo je dvignil preko naslonjala stola, to je 
bila njegova razmišljujoča poza, domnevam, moral 

sem pohiteti. Čeprav je bil razum zmeraj bolj slep 
od intuicije.  
 
»Nisem vedel, na koga naj se obrnem. Rabil bi 
zanesljivega človeka. Veliko sem slišal o vas.« To 
najbrž ni bilo ravno dobro povezano, spet sem 
čutil, kako se potim. Pod kožo še bolj kot na 
površini. 
 
Še preden je lahko karkoli rekel, sem ga prehitel. 
Hotel sem povedati, preden se spet zmedem in 
morda dvignem glavo ali kaj podobno neumnega. 
»Ni to kar mislite. Ne gre za more ali duhove ali 
vampirje… Nobenih težav s takimi nimam. Vendar 
je pomembno in tudi plačal vam bom.« 
 
»Za nekaj časa moram oditi, pričakujem pa še 
neka pomembna pisma. Slišali ste, da je nek norec 
včeraj vrgel v zrak stavbo pošte? Pošta bo zaradi 
tega zamudila, nedopustno, posebej v tem letnem 
času, toda jaz ne morem čakati. Potrebujem vas, 
da bi v naslednjih dveh dneh preverili v mojem 
nabiralniku ali sem kaj prejel. Jaz vas bom zvečer 
poklical in vam povedal, kam mi pošljete naprej. 
To je vse. 50 funtov plus stroški, mar ne? Tako 
sem nekje prebral.« 
 
Seveda ni hotel denarja. Zavrnitev je bilo najbrž 
pričakovati že iz vljudnosti. Toda na koncu sva se 
le dogovorila za neko vsoto, ki je bila obema 
sprejemljiva. Sovražim občutek, da sem komu kaj 
dolžen, čeprav sem morda pretiraval. Za take 
stvari ljudje najbrž ne plačujejo. Morda je to samo 
po sebi sumljivo. Ali pa vsaj nenavadno. Upam, da 
mu nisem zbudil nepotrebne radovednosti. 
Nepotrebne in nevarne. 
 
Mudilo se mi je in ni bilo več dosti časa za 
premišljevanje o tem. V žepu sem imel šop pisem. 
Šop naslovov, kamor moram, ogromno dela.  
 
Moral sem mu zaupati, da se bo uprl skušnjavi. 
Najbrž sem res bil dokaj neroden. Nisem vajen 
komunicirati z ljudmi. Toda morda je on vajen 
podobnih, gotovo se srečuje tudi s takimi kot sem 
jaz. Čeprav ne vem, ali govori z njimi. Moral sem 
mu zaupati. Morda je edini človek v tem mestu in 
na tem planetu, ki mu lahko zaupam, da ne bo 
odprl pisem. Ali da bo vsaj razumel, kakšne vrste 
pošast sem.   
 
(se nadaljuje …) 
 
 
riordan   
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6. MEDNARODNI SALON 
STRIPA V BEOGRADU  
 
 
V dnevih od 25. do 28. septembra 2008 je v 
Beogradu potekal 6. mednarodni salon stripa. 
Lokacija salona je bil popularni SKC (Studentski 
kulturni centar) v središču mesta. 
 

 
SKC (Studentski kulturni centar) 

 
V sklopu salona je bil razpisan natečaj za najboljši 
strip z glavno nagrado 1000 evrov in mnogimi 
drugimi nagradami. Na natečaj je prispelo kar 210 
del iz 32 različnih držav. Najbolje zastopani so bili 
avtorji iz Srbije s 123 deli. Slovenski avtorji so 
poslali 3 prispevke, enega od teh pa si lahko 
preberete na zadnjih straneh tega fanzina, avtor 
stripa je Darjan Jurinčič.  
 

 
razstavljena dela iz natečaja 

 
Glavno nagrado Grand Prix 1000 evrov je dobil 
Alem Ćurin iz Splita za strip Ima me - nema 
me. Med ostalimi nagrajenci naj omenim še 
produktivnega scenarista Marka Stojanovića, ki 
je osvojil kar 9 nagrad. 
 

Glavni gostje festivala so bili risar Esad Ribić 
(Loki, Silver Surfer), risar David Lloyd (V for 
Vendetta) in kolorist Matt Hollingsworth 
(Hellboy). Vsakemu so za izložbo del namenili 
svoj prostor. 
 

 
avtorji stripov rišejo za stripovske fane 

 
Kot vsako leto, se je tudi letos vse dni salona 
odvijal sejem stripov. Na stojnicah so bili prisotni 
založniki, kot so Beli put, System Comics, 
Lavirint, Veseli Četvrtak,… 
 

 
sejem stripov 

 
Še ena zanimivost. V Francoskem kulturnem 
centru, Knez Mihajlova 31, je bila v času Salona 
stripa, razstava Stoletje francosko-belgijskega 
stripa. Razstavljenih je bilo 35 stripovskih tabel 
najvidnejših predstavnikov BD-ja, od Hergeja do 
Jeana Girauda.  
 
Na koncu je potrebno pohvaliti organizatorje za 
vložen trud in delo. Name je obisk Beograda in 
Salona stripa pustil močan vtis, tako da se bom ob 
priložnosti spet vrnil. 
 
 
Corto 
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Kako postati član društva Stripoholik? 
Vsi zainteresirani, ki bi želeli postati člani društva Stripoholik, to storite tako, da izpoljneno in podpisano pristopno izjavo, ki jo dobite na 
internetnem naslovu www.striparna.com/stripoholik/docs/pristopna_izjava.pdf pošljete na naslov društva:  
Društvo ljubiteljev stripov Stripoholik, Nazorjeva 12, 1000 Ljubljana 
Enoletno članarino 10 € lahko vplačate prek: NLB TRR: 02015-0255808121 

Primer nakazila:  Ime in Priimek: Darko Tomić - TomDar Zadeva/namen: Članarina 2008 Znesek: 10 €  
Lahko pa seveda tudi pridete na eno od srečanj našega društva ali se oglasite na katerem ob bazarjev, kjer bomo uredili vse potrebno. 
Preberite si tudi statut društva: www.striparna.com/stripoholik/docs/statut.pdf 
 


