
První čísílko Galbonzu 
 
 Když velký Gal Šikulix se jal naplnit své 
břicho kvalitní krmí, nemohl přeslechnout 
krátký rozhovor dvou Galíků čekající v houfu 
taktéž na svou porci dlabance. 
„Hele, co je dnes k večeři?“ otázal se ten 
menší… 
„Ty neměj starosti, určitě něco, co ti nebude chutnat,“ odvětil ten větší…… 
 
 
 Když sladká Baltýna obklopena svým klanem vyzvídala na Galících jejich 
datum zrození, dostala od jednoho Galíka vyčerpávající odpověď.  
Na otázku: „kolik je ti roků?“ ze sebe vysypal. 
„Narodil jsem se v roce 1996, v sedmém měsíci, osmého dne přesně v 2:30 
ráno……….“ 
 
 
 
 Když v poledním klidu ve své chalupě prováděla Galka Tyntýna 
pravidelné oškrabávání těla, odložila břitvu na postel. Po chvíli do chalupy 
zabloudil Galík zvaný Pařez. Během konverzace zabloudil pohledem na ruční 
břitvu na Tyntýnyně posteli a překvapeně ukázal na břitvu a pronesl: 
„Ty jóóóó, Týno, zapni to……….“ 
 
 
 Když klany vyrazily do hvozdů budovat modely svých vesnic, došlo i na 
následují. 
Galička Kačorína se snažila vytvořit i malé postavičky Římanů jak útočí na 
vesnické palisády. Když do šišky představující Římana zapichovala klacíky se 
záměrem vytvořit ruce, podařilo se jí jeden klacích zapíchnout tak nešťastně, že 
dotyčný klacík představoval jiný úd a to úd pohlavní. 
Její činnost sledovala Kolbýna a taktně jí na tento fakt upozornila slovy. 
 „Hele, Kačoríno, ta ruka vypadá spíš jako mužský penis…“ 
Kačorína se na šišku podívala a zčervenala. Posléze chtěla situaci zachránit a 
pronesla: 
 „Ale on si tam vůbec nešahá……“ 
 
 
 



 Při akci „Baroš“ bylo Galíkům sděleno, že na setkání se slavným 
fotbalovým reprezentantem má velký Buratix několik vstupenek, oslovil jej 
později jeden z Galíků. 
 „Ty hele, Buratixi, nemohl by jsi mi říci, kolik jsi těch lístků dostal?“ 
 „A mohl by jsi mi prozradit proč to chceš vědět?“ otázal se sám velký. 
A Galík s klidem odpověděl. 
 „No já bych si rád spočítal jakou mám pravděpodobnost, že pojedu s vámi…..“ 
 
 
 Nelze přehlédnou, že někteří z obyvatel galských vesnic je tmavší pleti 
než ostatní a hlásí se k romským klaným z dalekých krajů. Jejich zvláštní jazyk 
a specifické používání galštiny všichni známe. Ale výrok, kterým očastoval 
svého spolubojovníka Galík Ernestix, když jej omylem uhodil svým mlatem 
překvapila i otrlé Galy. Posuďte sami… 
„Au, co děláš, aby ti rakovina skočila na všechny prsty u nohy……..“ 
 
 
 
 Tak jak to bývá i letos se objevilo několik Galíků, kteří měli problémy 
s vyprazdňováním. U jedné Galky došla situace ke kritické hranici a proto bylo 
nutné tíživou situaci řešit. 
 I ujala se nešťastné Galky velká Galka Chichotýna a nabídla se, nedoprovodí 
dotyčnou galku do lesa nářků a pomůže jí vykonat požadovanou potřebu.  
I usedly obě Galky na vymydlené dírky v lese nářků a jaly se konat. Po nějaké 
době se malé Galce podařilo za mohutného povzbuzování vytvořit jakous takous 
šíšulu, kterou seslala vstříc temné díře se slovy. 
 „Chlebíčku, první bobek padá…..“ 
 
 
 
 Naše přepečlivá Semetrína při vykovávání služby kuchyňské dnes došla 
k neobvyklé újmě. Tak precizně organizovala drhnutí špinavých pánví až 
skončila ve dřezu na nádobí. S mokrými nohávy a potlučenou nohou překvapivě 
prohlásila: 
 „ No co plejtvák se potřeboval smočit………“ 
 
 
 
 Před večerní hostinou dorazil do hlavní vesnické kuchyně maličký 
Pepikus a položil zdánlivě jednoduchou otázku: 
 „Teto kuchařko, co bude dnes k večeři??“ 
Touto otázkou dokonale zaskočil kuchtěny, neboť zrovna ještě nebylo 
rozhodnuto, co k večeři bude. Proto dostal malý Pepikus pravdivou odpověď. 



„Pepíčku, mi to nevíme…“ 
Nic ale nepomohlo. Mohly se kuchtýny snažit sebe víc, malý Pepikus neuvěřil.    
Naprosto nemohl pochopit, jak kuchařky nemohou vědět, co budou vařit…… 
 
 
 Při jedné noční zábavě došlo i na zjišťování znalostí jednotlivých velkých 
Galů. Probralo se vše možné od zeměpisných znalostí až po absolutní nesmysly. 
Je třeba vyzvednou některé opravdu povedené odpovědi. 
Tak aby jste věděli: 

- Lední medvědi usínají zimním spánkem. (tedy cca zhruba na šest měsíců) 
- Lední medvědi mohou žrát tučňáky na jižním pólu neboť cestují 

Golfským proudem 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Druhé čísílko Galbonzu 
 
Jedla se přesnídávka. 
Pohodix si půjčil od Chichotýny lžičku na 
vyškrabání zbytků přesnídávky. 
Když dojedl chtěl lžičku vrátit majiteli. 
Chychtýna se rázně ohradila: 
 „Jen mi ji běž umejt, měl jsi ji v hubě 
poslední……“ 
 
 
 „Metalurgixi, zapískej ranní nástup bez triček,“ požádal velký Buratix jednoho 
ze svých velkých Galů. 
V zápětí se ozvalo na place. 
 „Náááááástup bez ničeho !!!!!!!!!!!!!!!!!!!“ 
 
 „Já jsem černej, ale šikovném,“ chlubil se na place malinký Pepikus 
 
 „Asterix, můžu držet dohromady bobříka a srp???????“ 
 
Ráno požádal Panoramix svého syna Petibonuse o pomoc. 
„Péťo, podej mi to.“ 
 „Koho?“ odvětil nevinně Petibonus. 
 
Když po večerce Šikulix kontroloval chalupy, svítil si přitom baterkou. Posvítil 
také do stanu Galky Zuzky a ta se hned do něj pustila. 
 „Nesviť mi do očí, nebo budu neviditelná…….“ 
 
 
Jednoho dne z rána se přišla Garča alias Obelixátko za O Felixem se tulit. Když 
se k sobě přitulili a Obelix jemně sevřel Barču v náruči ta se najednou zarazila a 
otázala se Obého. 
 „Ty, Obelixi, ty máš v kapse rohlík????“ 
 
Malý Pepikus takhle jednou odpoledne nahlas přemýšlel: 
 „Já se furt s někým sázím a furt vyhrávám…“ 
 „A kolikrát jsi, Pepikusi, už vyhrál????“ otázal se jeden velký Gal. 
 „No, jednou jsem vyhrál a jednou néééééééé,“ odpověděl pohotově malý Gal. 
 
 
 
 



„Čau Galíci, koho hledáte?“ otázal se Teorix, když cosi kutil v hospodářské 
chalupě a dva galíci hledali Barometrie. 
 „My hledáme takovýho toho brejlatého co má ve předu tu pěknou vaničku…..“ 
 
  
Na diskotéce se Pimpis nechal strhnout hudbou a křepčil přímo příšerně. Jeho 
hadí tanec dokonce vyděsil některé děti. Barča to okomentovala slovy: 
 „Ten kdyby přišel večer do stanu, tak se ho budu bát…..“ 
 
Když se jednoho večera vrátil Obelixe, Asterix a Panoramix z večerního 
koupání, došlo i na oblékání ve společné ložnici. Kromě porovnávání osobních 
parfémů a některých proporci těla došlo i na situaci, kdy začal na sebe navlékat 
část obelčení, slipy. Když začal šátrat v cestovním vaku, ohradil se Asterix, že 
šacuje jeho vak. Obelixe se zarazil a přestal šacovat Asterixův pytel. 
 Vše rozsekl Buratix, když prohlásil. 
 „Ty teď si představ, že vyjdi si obllékl Asterixovi spoĎáry a zjistil by jsi, žse jsi 
si zabalil jen samé tangáš. 
 Akce ale pokračovala. Obelixe byl v dobrém rozmaru a začal provádět se svým 
spodním prádel různé kreace. Asi po čtvrté figuře Asterix zakroutil hlavou atiše 
prohlásil. 
 „No jestě chvíli a věřil bych, že si je od pasu natáhne přes hlavu….. 
 
Šplechty z bludiček: 
 
 Neustále vysmátá Kolbýna pokládá otázku u bludiček: 
 „Kolik je v táboře mostů ?“ 
Po odpovědi posílá dítě k další svíčce slovy: 
 „Tak jo, běž k támhle tomu mostu…“ 
 
Otázka: „Je v táboře velká moucha?“ 
Odpověď: „Já nevím, já je nepozoruju…“ 
 
„Co bylo dnes k obědu?“ 
„Nic…“ 
 
 „Kde bydlí Obelixe,“ 
 „V Králíkách 
 
 „Číslo od 1 do 5“ 
 „7“ 
 
 „Kolik má vteřina sekund?“ 
 „60“ 



 
 „Kde bydlí Psychiatrína,“ 
 „Já ani nevím, kdo to je…“ 
 
 
 
 


