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Mandag den 6. maj 1957, kl. 22:30…

Kom maj, 
du søde…

…milde, gør 
skoven atter grøn, 

og lad ved bæk 
og kilde… …violen 

blomstre 
skøn.

Jeg kan 
vist lige nå at 
tage mig et 

glas…

Skal De 
ud at rejse, 

BURMA? 
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Fyren var ikke alfons, men tjenestemand, ja, strømer…Inspektør 
GRÉGOIRE fra kommissær FAROUX’s afdeling i Palais de Justice. 

Hvad bringer Dem 
hid? På sporet af 
nye rævekager? 

Jeg venter 
på min sekretær…

Hun har været nede 
og sole sig ved 

Rivieraen.

Hun har da valgt 
den rette årstid at 

feriere på.
Tja… De er her måske 
selv for at slå kloen i
 en misdæder…? Eller 

                           en minister? 
Næ, bare 

min kone og min 
niece.

Aha?

Jeg kunne bedre 
lide damp-

lokomotiver ne.

Lyntoget 
Mistral fra Nice, 
Cannes, Toulon, 

Marseille, Avignon, 
Valence, Lyon-

Perrache og Dijon 
ankommer nu i 

Spor G.

Først i den sidste stime af passagerer fandt GRÉGOIRE sin kone og niece. 
Et bevægende syn… helt ærligt. Men jeg blev snydt, Hélène var ikke med.
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Strømeren vendte næsen hjemad, mens jeg 
ventede et øjeblik mere. Men Hélène var 

efter alt at dømme kommet for sent til sit tog…

…så jeg stod pludselig så sur som en lageagurk 
og betragtede menneskeheden ovenfra, mens jeg sagde til mig selv, 

at vi alle led samme skæbne og måtte krabbe rundt på jordens 
over flade i vor elendighed, og at folkenes selvbestemmelsesret 

ikke ligefrem stod på dagsordenen…

Jeg gik hen og kylede et enkelt glas indenbords, 
 mens jeg ventede på det næste tog sydfra.

En time senere trådte jeg atter ud af stationen, meget skuffet. Det er garanteret noget 
med en muskuløs, bronze-

 brun og snotdum 
strandløve… Hvad 

skal vi vædde?
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Hélène havde brændt mig af. Jeg var alene i verden, 
så jeg drev i land, hvor alverdens ensomme driver i land…

i et gadetivoli.

Jeg havde ikke noget bestemt for, og brunetten 
med candyfloss’en vakte min nysgerrighed…
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Radiobiler ne… dem har jeg 
altid været bange for!

Skal du 
nu gøre dig helt 
til grin, Nestor 

BURMA? 

SATANS! 

Denne vej, mine damer og herrer! Kom og se 
Uhyret fra JAVA… Dommedagsmonsteret…
Vildmand og abemenneske… en huleboer 
hentet direkte ud af urtidsjunglen på en 
nylig og farlig ekspedition, hvor tre mand 

fandt døden under indfangningen. Med 
Deres egne øjne ser De ham nedsvælge 

en cocktail af benzin og spildolie! 
Han sluger ild og omformer med 
sine bare fødder en hvidglødende 

jernstang!!

Jeg ville ger ne ind og se et vaskeægte abemenneske fra 
JAVA, men det vakte ikke brunettens nysgerrighed. Hun 
vakte til gengæld en stadig voldsommere interesse i mig. 
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Oh, skræk! 
Rutsjebanen! 
Det tør jeg 
simpelthen 

ikke! 

Nej… ikke det! 
Ikke tale om! 

Jeg gør det ikke! 

Og snar t befandt jeg mig ombord i 
en af disse infer nalske vogne…

Forband
et 

svi
ner

i!


