Napisao i nacrtao UDERZO

negde u galiji, u malom selu veoma
nalik onom GDE živi asteriks,
sve je naizgled mirno...

... ali dešavaju se tu
prilično neobične stvari.
naime, selo je podeljeno
po sredini dubokim jazom,
zbog kojeg je nemoguće
preći s jedne strane na
drugu.

socrealiks
izabran je za
starešinu na
levoj strani
sela...

mogu oni preko
da misle šta hoće,
ali ja sam starešina
ovog sela, tu nema
govora!

konzervatiks
izabran je za starešinu na desnoj
strani sela.

selo,
to sam
ja!
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kako bi se izašlo na kraj s takvim stanjem stvari, primenjena
su neka praktična rešenja...

a seljani iz dva tabora u svakom
trenutku pokazuju uzajamnu
netrpeljivost.
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međutim, za neke
potrebe nije pronađeno praktično
rešenje...

... i jedino deca vide nekakvu korist u toj
složenoj situaciji.
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neki seljani opredelili su se za neutralnost, ali i ona donosi određene neugodnosti.

ručak!
evo
me, dušice!
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šta radite,
bre?! ta voćka
je moja!!!

u kolibi starešine socrealiksa...

slušaj me, oče! ovako više ne ide!
selo nam je podeljeno pravim
jazom srama!
zelenikse, sinko,
zar sam ja kriv za
to? onaj izdajnik konzervatiks toliko je nisko pao da je podmitio
neke birače ne bi li
osvojio njihove
glasove!

dobro,
oče, imaš
li ti neko rešenje da predložiš?

jakako, momče!
rešio sam da se
obratim onima preko: održaću im takav
govor da će pasti na
teme! konzervatiks
će se od toga
teško oporaviti!

ma, za sve je u stvari kriv onaj prokletnik
socrealiks! pokrao je
glasove na koje sam
polagao pravo!

a u kolibi starešine
konzervatiksa...

čak je obećao svojim biračima
da će uvesti minimalni galski
dohodak! to ne znači ama
baš ništa, ali budale su
zagrizle mamac!

a u svemu mu pomaže njegov saučesnik, ona hulja od
rugobiksa, uz koga
se čak drznuo da
decu u kOlevci
tera da glasaju za njega!

oče, sećaš li se kako
je selo srećno živelo
dok je imalo samo
jednog starešinu,
sipljiviksa?

novi naraštaji koji
o nama budu sudili
steći će baš lepo
mišljenje o svojim precima!

e, ta je sreća bila
kratkog daha! matori lupež sipljiviks sipnuo je
novac od poreza sebi u
džepove i u tren oka
s njim odmaglio!

krinolina je u pravu.
selo treba da vodi
samo jedan starešina,
a na tebi je da ubediš
one prekoputa da si
ti pravi čovek
za to!

jeste da ličiš na
ribu, rugobikse,
ali bar ne ćutiš
kao riba! odličan
ti je savet: održaću im govoranciju od koje će
pasti na teme!

malo kasnije...
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braćo i prijatelji!
pronađite sigurnost pod
mojim štitom od bronze,
zlata i srebra, koji je
simbol mira, rada i
plaćenog godišnjeg odmora!

pređite
na mo...

špljas!

ne slušajte
konzervatiksa, tog
pohlepnog lisca koji
će vas očerupati
sve do perja na
kacigama!

čekam
na va...

prijatelji!
premostite
jaz koji nas
razdvaja!

narod je
odgovorio na laži
i podmetanja podlog
populiste socrealiksa,
spremnog da žrtvuje
našu zajednicu ne bi li
utolio svoju neizmernu
žeđ za vlašću, koje
bi se domogao kao
plaćenik patricijata*!

špljas!

* rimskog
plemstva

e, kad je tako,
onda ajmo odma’
na livadu da se obračunamo, bando
nedotupavna!
može! pa da
vidite ti i tvoji
bukvani čija majka crnu vunu
prede!!!
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prijatelji! oči cele
desne strane sela uprte
su u vas! zgazimo
onu gamad!

idemo, junaci moji!
računam na vas! pokažite
im da je elita na levoj
strani sela!

malo potom...

jao, dečice moja,
dirnuste me do suza!
hajdemo sad kući, oni
preko su dobili
preko nosa!

bravo, momci!
mislim da su ovog
puta shvatili! sad
možemo natrag!
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u našem malom selu, svima dobro
znanom, vlada mir, ali to je zato
što su se rimljani nadurili
na nas, asterikse!

podalje odatle, u drugom
malom selu, svima dobro
znanom, vlada mir...

ma nisu,
obelikse! samo
su postali obazriviji!

ahm... hm... idem da
pokupujem bakaluk
za petuniju, pošto...
pošto se nešto ne
oseća dobro!

otkud ti na
takvoj zaprezi,
o drmatorikse,
starešino
naš?

da, ali... kakve su ti to
taljige?

a, to? to je nešto što će
me ubuduće spasavati od
pogrešnih poteza ove
dvojice majmuna!

ajmo! zapnite!
možete da vučete kako hoćete,
ja odsad čvrsto
stojim na svom
šti...

ne volim,
bre, nikoga
da vučem na
grbači!!!

uzdah!
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a ja
ne volim
kad neko
zapne za
nešto!!!

ne možeš da odoliš,
je li, drmatorikse? čim
ja okrenem leđa, ti
se majmunišeš!!!
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tako mi belenosa!

D
da nije našem stare-

da
O V šinigadosadilo
vozaju?!
IK
lju
S A skari

ne melji, nego me
usluži i ne oteži! od
tog vazduha oko tebe
UKOVRDŽAĆE mi
se brkovi!!!

šta
ti to

znači?!
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vidiš, dečko,
gvožđe se mora
kovati dok
je...

vru...
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baš su
šašavi ovi naši
drugari!

o
f
j
l
šp !

to znači
da ćeš omirisati pesnicu
ako ne požuriš!!!

a baš kao i gvožđe,
sve što je vruće po
pravilu treba i
ohladiti!

klecovilence,
nemoj daleko!
sad će supica!
samo malo
gimnastike, koliko
da ogladnim!

ne mogu da zadržim ovu
ribu, asterikse, kad nije
moja! ti spremaj klopu,
a ja odoh da je vratim vlasniku.

13

riba

ručak!

S O M KO D
ljus
OV I
K S A ka

ručak!

ručak!

riba

ručak!

ručak!

S O M K O Dručak!
OV
I K S ljuska
A
ručak!

ručak!

riba
’oćemo posle ručka isto
ovo, za bolje
varenje?
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O
a je l’ ti ne
bi D
još malo pa somoS OM
bio problem da me
viksova
moći
ljriba
usneće
ka
pre ručka
pustiš?!
O
ri
da
posluži
ni
našim
žena me čeka!!!V I K
prijateljima
S zaA
tuču!
K

za to
vreme...

ti, ćerko, nemaš pojma o politici i umeću
ratovanja! penji se
u svoju sobu i
ne smetaj nam
više!

i šta si dobio onim okršajem? ništa! samo se još
više produbio jaz među
našim seljanima!

hm! čuješ
ti nju? da ne
vodimo računa,
uskoro bi ovde
ona nosila
čakšire*!

ipak se mora priznati da je današnji
okršaj bio mlaćenje
prazne slame!

* galske
pantalone

znam! ovo
je nemoguće
raščivijati!

da nisi malo preterao, rugobikse?
rimljani??? za početak, zašto bi oni
došli da mi pomognu oko svega
ovoga?

e, zato ja imam
predlog za tebe,
o konzervatikse,
starešino
naš!

znam kako da ih
na to nagovorim.
jedan njihov garnizon ulogoren je
u blizini; samo ti
sve prepusti meni
i uskoro ćeš biti
gospodar celog
sela!

ti meni daš krinolinu za ženu,
a ja tebi dam rešenje za sve
probleme!

opa, bato!
a koje ti je
to rešenje?

ne volim baš
da u svoja posla
petljamo strance –
a pogotovo ne rimljane! iako je na snazi
rimski mir, oni su
nam i dalje neprijatelji!

nije lepo
prisluškivati
kroz patos!
možda
nije lepo, ali
je korisno!

ne boj se!
čim ovde
sredimo
stvar, rimljani će se
mirno vratiti u svoj
logor!

rimska
vojska!

važi, rugobikse,
evo ruke! pouzdaću
se u tebe, ali postaćeš mi zet tek kad
ja postanem jedini
starešina sela!

računaj
da je to
rešeno...

tata!

babolina, dobra moja dadiljo, nađi nekako zeleniksa i
kaži mu da se ovde kuvaju
gadne stvari. nek noćas
dođe na moj balkon.
požuri!!!
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kad je pala noć, u selu je
zavladao mir.
dvoumikse,
vreme za spavanje!
evo me,
dušice!

rugobiks će zamoliti rimljane da
pomognu mom ocu da
osvoji celo selo,
a on će mu zauzvrat dati moju
ruku!

rugobiks
je đubre ogavno!
ali... zašto sve to
otkrivaš meni, kad
sam ja iz suprotnog tabora?

zato
što si ti
jedini razuman
u ovom selu ludaka i zato što
neću da se udam
za rugobiksa!

zelenikse?
jesi li povređen?
nisam, sve je
u redu... imam utisak
da mi je neki džak ribe
ublažio pad!
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stražaaa!!!

