


16

Yazı: Otel

     
       Burda ne kadar 
    durursanız durun, size 
      oda yok. Defolun!

  Te...
tekrar 
düşünün 
bayım.

Unut 
gitsin!

Sizin gibi dilencilere kim oda verir? 
Evinizi bombada kaybettiğinizi 
söylüyorsunuz... ve paranız yok, 
size kefil olacak biri de yok!

    Hadi, 
   defolun 
    gidin!
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   Burda da 
  kalmamıza 
izin vermiyorlar 
  Gen. Hadi 
      gidelim.

  Hah! Ne cesaretle 
    beş parasız bir 
    dilenci ona oda 
   vermemi istiyor!

Yazı: Kiralık Odalar

  Dalga mı geçiyorsun! 
   Beş parasız birine 
   oda mı kiralamamı 
i      istiyorsun?

Lütfen 
efendim!

   La… 
  lanet                                                                                               
  olsun...

   Kaybolun!                                                                                         
Zamanımı boşa                     
harcıyorsunuz!

 Hey 
bayım. Ne?    Sizin gibi kötü 

insanlar huzurlu bir
  ölüm bulamazlar.

Ne… ne                       
dedin?!

 Eviniz yanıcak ve 
siz alevler içinde                   

kalıcaksınız!
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Seni küçük serseri!  
Beni tehdit mi ediyorsun?

Defol burdan!

Ah!
Ah! Borudan 
gelen kıvılcım 
gömleğimi 
 yaktı!

   Gördün 
 mü? Sana 
 söylemiştim!

   La… lanet
 olsun sana!                 
Lanetledin

 beni!

Tuz! Tuz! 
Bana biraz 
tuz verin! *

* Tuz, Japonya’da büyüye karşı kullanılır!

Seni küçük 
fare! Bir daha 
burada yüzünü 
görmeyeyim!

Hah! İnşallah 
evin yanar!

Bunu hak ettin 
pislik!

Gen.
 Kes şunu 

lütfen.

Ama hak etti 
anne!
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Lütfen bize bir
 oda verin.  

Bir  dolap bile  
olsa olur.

Üzgünüm, doluyuz. 
Başka 

bir yere sorun.

Yazı: Kiralık Odalar
Hiç mi 

oda yok?
Eğer bir barınak arıyorsanız
 ilkokula gidin. Evsiz kalan  
bomba kurbanlarını oraya 

yerleştiriyorlar.

Te… 
teşek-
kürler.

Ona neden oda 
vermedin hayatım? 

Epey boş odamız var,
 di mi?

Aptal olma! Eğer 
onlara oda versey-
dik para kaybetmiş 

olurduk.

Bay Gan bir bomba kurbanına oda 
kiraladığında, odayı kiralayan öldü ve 

kimse cesedi almaya gelmedi.
 Yakılma parasını cebinden vermek 

zorunda kaldı ve bir sürü masraf etti!

O bomba 
kurbanlarıyla 
hiç muhatap 

olmamak en iyisi, 
sen beni dinle!

Ah...
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Bir daha asla Kiyo ile 
dalga geçme! Eğer
 geçersen, karşında 

beni bulursun!

Ağlama 
Kiyo.

Teşek-
kürler 
Kimie...

İşte, bunu 
birlikte 
yiyelim 
Kiyo!

Hey, teşekkürler Kimie! 
Biliyorsun, benim ailem fakir, 
o yüzden hiç böyle tatlılar 

yiyemiyoruz biz!

Ki… 
Kimie...

Yazı: Eba İlkokulu

Zzzzz...

Mır...
Mır...



HIRRRR
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Burda da 
uyuyabileceğimiz 

bir yer yok,
 Gen...

Ne yapıcaz? 
Kalacak
 bi yer 

bulmalıyız.

Biraz paramız 
olsaydı...

Eba’daki insanlar gerçekten 
de kötü. İnsanlar zor 

zamanlarda birbirlerine 
yardımcı olmalıdır...

Her yerde aynı. 
İnsanlar sadece 

kendilerini 
kolluyorlar.

Ama şu dönemde 
Japonların en 
kötü yüzünü 
gördüm...

zayıfları hiç 
düşünmeden 
eziyorlar...

HAV ! Ayyy !

Mır...

Mır...



22

Lanet 
olası aptal 

köpek!

HAV 

  H
AV 

    
HAV !

 Gen! 
İmdaat!!!

Kahretsin! 
Burda

 köpekler bile 
benden 

nefret ediyor!

Seni 
parçalıycam, 
çirkin şey!

Hah!
Al 

bakalım!

Lanet 
olası!

Uff puf... 
Lanet 

köpek...

ÇA
T

İ YK
İYK
İYK

HART


