što je
lepo kad se
biju između
sebe!

ali ira furor brevis
est, kako ja uvek kažem.
zato se nećemo ovde
zadržavati!

e, da!

riba

KO

čim ja počnem, oni
S O M O D stanu!
nije lepo kad ljuskari
dure!
V Ise ljudi
K
SA

dekurion je u pravu:
gnev je kratkotrajno ludilo...

KO D
stvarno,
zašto nemaš sveže
ribe?

ljuskari

O M OV I K S A
e, nećemo valjda
opet o tome? već
sam rekao da čekam
isporuku!

snabdevam se kod
najboljih veletrgovaca! neću da prodajem ribu izvađenu iz
vode bez garancije kvaliteta!
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šta je sad?

ali tu ti
je more, na
korak od
sela.

more?
kakve veze
more ima
s ribom?

ako hoćete
svežu ribu, ima
da čekate!

upecaj ribu
iz mora i
gotova
stvar!

riba

ja prodajem
ribu iz lutecije,
gospodine! ja poštujem svoje
mušterije!

SO

ne.

V
MO

šfrrr rrr !

I

ne, ja ne mogu
da čekam.
KO

riba

SO

dakle, naša
bezbednost zahteva da neko ode
u ribolov.

trebalo bi
da sačekate da
se nebo razvedri... baš se
namrčilo!

mi ćemo
otići u ribolov!

D

V
MO

I K

hoćemo!
jelda, garovikse?

tja! bitno
da nam ne padne
na glavu!

ri treba mi malo ribe, doljuska voljno sveže, da napravim
čarobni napitak; skoro
da ga više
SA
nema.

to sam
i očekivao
od vas,
deco!

moj ribarski brod
STOJI VAM TAMO, na
obali. koristio sam
ga kao klinac.

ponesi malo čarobnog napitka. nikad
se ne zna!

misliš da
mi je STVARNO
POTREBAN? nećemo ići daleko,
a na onoj strani
i nema nikoga.

nek vas
belenos
čuva!
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baci mrežu,
obelikse!
razumem,
kapetane!

a kako sad da pokupim
mrežu?
treba samo da
je povučeš.

da je povučem? ali
bacio sam
je!

molim?! nisi je
privezao za
nešto?

pa samo
bi lud čovek tako
bacio
mrežu!

rekao
si da je
bacim –
i bacio
sam je!

ja sam raznosač stećaka!
nisam ribar!
dobro, smiri
se. vratićemo
se po drugu
mrežu i to
je to.

aha! meni se
neće meni
podsmevaš, deliti leka ne umeš da cije jedan
upravljaš
raznosač
brodom!
stećaka!

vetar je
previše jak!
ne možemo da
se okrenemo!
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daj da se
smirimo, obelikse.
brod je, čini se, dosta izdržljiv. možda
će do sutra vetar
oslabiti. laku
noć.

laku noć,
asterikse.
laku noć, garovikse!

njuš?

av!

asterikse! garoviks je nešto
nanjušio!

kaži mu da
spava. ovde
nema ničeg
osim nas.

možda su to
čudovišta! došli smo do kraja
mora, gde žive
paklene zveri
i...
obelikse,
smiri se!!!

jesi li
čuo, asterikse?

jesam...

nećemø se
izvući, zånesene...
zånesene? zånesene!

zånesene!!!
mølim?

åh, pømisliø såm då
si øtišåø.

dalje odatle...
svih mi
bøgøvå! čuju
se neki glåsøvi!
gde si nås tø
døveø, zånesene?

smiri se, pøpårene! moždå
sirene pøkušåvåju
då nås privuku svøjøm miløzvučnøm
pesmøm. zåpušimø uši!

ali i najcrnjim noćima
dođe kraj; sunce se
diže, daleko, daleko
od tih tajanstvenih
zbivanja...

zåpuši uši i
ćuti!!!
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vidiš? nismo došli do kraja mora,
nema čudovištâ
i oluja se
smirila.

više
se ne vidi
kopno...

čim malo
dune povoljan
vetar, vratićemo
se kući. treba
samo da sačekamo.

gladan
sam!

misli na
nešto drugo.

da mi nisi rekao da
bacim mrežu, mogli
smo nahvatati ribe...
mada bih više voleo
da pojedem vepra.

asterikse! i ja sam gladan!
gladan
ide mi voda na usta
sam!
zbog tvojih stećaka s lukom!
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rekao sam ti
da misliš na nešto
drugo... misli na
svoje stećke.

DA IMAM ONAJ PETUNIJIN SOS
tačno bih pojeo i stećak...
znaš onaj njen sos?
mmm, da... mnogo dobar
sos... još kad unutra
nasecka crnog luka
i slaninice...

gledaj!

neki
brod!

ovo je
praznik za oči,
momče!

baš lepo od
svih vas što ste
se setili mog
rođendana!

b’od p’avo
nazad!

donec eris
felix, multos
numerabis
amicos.

tja! obična
orahova ljuska.
nema veze. za
sto, deco!

umesto što ovde
trabunjamo, hajdemo na
palubu da okupimo posadu!
onda ćemo za sto!

st’ahota!
na b’o... na
b’o... na b’odu
su oni!

izgleda da se ne
zaustavljaju!
prići ćemo
im, ali moraćeš
da nas poguraš,
nema dovoljno
vetra.
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pa to su
naši stari
prijatelji!

ma, treba
nam nešto
malo da prezalogajimo, ništa
više!

’oćemo li?
’oćemo li?

trenutak! da promenimo scenario. danas mi je rođendan...
nećete valjda da mi pokvarite rođendan? recite mi šta
želite, pa idite, samo nemojte ništa da potapate.

asterikse! vidi
šta sam
našao!

nećemo biti alavi,
ostavićemo vam ovu
kobasicu. srećan
rođendan!

malo potom...

dobro,
as je divan
dobro!
n
a
d am dan,
n
divan dan...

cak!
cak!
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treba da podelimo hranu
na sledovanja, pošto mislim
da nas je oluja odnela
daleko od kuće.

njammm!

važi!

malo potom...

e, jesi nerazuman,
obelikse! lepo sam ti
rekao: treba da podelimo
hranu na sledovanja!

tjah... možda si u pravu...
a posle dobrog
ručka valja
dremnuti!

ovo sam
sačuvao za
kasnije...

pa to sam
i uradio!

možda nije
trebalo da im
ostaviš onu
kobasicu.
spavaj!

krak!

ova oluja nas
još više udaljava
od kuće! nosi nas
tamo gde sunce
zalazi!

ja bih
sad slatko
pojeo jabuku!
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dani
prolaze...

ovo ti je
današnje sledovanje, obelikse.
dobro žvaći.

garovikse! žderonjo mali! smazao si
celo svoje sledovanje odjednom!

ostalo je
još malo kišnice, ako
si žedan.

veprovi! gomile veprova!
vidim ih! idem
po njih! hodi,
garovikse!

jaoj, podilkanili su!

... naš brod!!!
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obelikse! garovikse!

neeeeee!

ne znam šta
mi bi... video sam
veprove, čak
i rimljane...

ma pusti ga, nek
ide... garoviks i ja
više volimo da ostanemo ovde. možda
će se veprovi
vratiti...

a dotad ćemo
se držati za
onu granu.

daj da se
vratimo
na naš...

granu?!

pa da, eno
tamo jedne
grane!

tačno
tako! pogledaj!

ako je tu grana,
znači da kopno
nije daleko!

super!
vratili smo
se kući!

-jaaa!
u
društvo! evo

znaš, biće
mi drago čak i da
čujem našeg barda
kako peva!

ne galami... moramo biti
oprezni.

zašto? misliš da
će nam zameriti što
nismo doneli ribe?

nas!

av!
av!

pa sad,
ne treba preterivati...
za početak,
daj da smažemo neko
divlje svinjče. garoviks već prati
trag.

p u ć-

pu
ru
ć
up
ćpu

r

u
ć

njuš!

njuš!
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puć

pur

uć

puć

puru

čudna neka
zverka!

videćemo kakvog je
ukusa. ja ću je srediti,
a ti zapali vatru.

ć

ovaj puć-puruć
ima gomilu drugara. nećemo
gladovati dok
ne nađemo
veprove.

hej, asterikse!

AV!

nadajmo
se da je
jestiv.

malo
kasnije...

jeste, ali pitam se da l’
bi možda bio bolji da je
punjen... žvak! na primer
veprovinom...

čak
je vrlo
ukusan!

žvak
žva!
k!

mi o vuku... mora da
je tamo neki vepar. odoh
da ga ulovim, pa ćemo
njime napuniti trećeg
puć-puruća.
pazi se!
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vidi ti
ovo!

