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Red Kit’in babası 1923 yılında Belçika’nın Courtrai şehrinde 
dünyaya geldi. Çizgi film stüdyolarında çalışmakla işe başladı. 
Daha sonra, Red Kit’i, Red Kit’in dünyasını ve dizinin belli başlı 
kişilerini yarattı. Dizinin ilk serüve ni 1947’de Spi ro u Al ma na
ğı’nda ya yım lan dı. Ar ka daş la rı André Fran qu in ve Jo sep he Gil la in 
ile bir lik te uzun yıl lar ABD’de kal dı. Ay rı ca sa ti rik der gi Mad’in 
Kurt zman, Da vis ve Wo od gi bi ün lü sa nat çı la rıy la ça lış tı. Bu ara
da Red Kit, ya ra tı cı sı nın ya lın, can lı ve bir o ka dar da et ki li çiz gi
le ri sa ye sin de çiz gi fil min vaz ge çil mez le ri ara sı na hız la yer leş ti. 
“Göl ge sin den hız lı si lah çe ken kovboy” ve “do ku zun cu sa nat” 
gi bi kalıplar, Morris’in söz yaratma yeteneğinin birer ürünüydü. 

Morris, René Gos cinny ile kar şı laş ınca macera se nar yo la rı nı 
Gos cinny yaz ma ya baş la dı. Al büm le r al büm leri iz le di ve Mor ris’in 
ya rat tı ğı yal nız kov boy des ta nı bu gün 90 al bü me ulaş tı. Mor ris, 
ilk yıl lar dan itibaren si ne ma ve çizgi film için doy mak  bil mez bir 
tut ku bes li yor du için de. Ese ri nin bir çok uyar la ma sıy la da ya kın
dan il gi len miş ti. 

Çiz gi film le rin son 52 bö lü mü, Red Kit’in Ye ni Se rü ven le ri der ken 
Mor ris 16 Tem muz 2001’de dün ya mı za ve da et ti. Ama o çiz gi fil
min (ya da çiz gi ro ma nın) dev le rin den bi ri ola rak son su za ka dar 
ya şa ya cak, ya rat tı ğı ki şi ler ve dün ya lar hiç unu tul ma ya cak. 

* Kendi çizgileriyle Morris.

Morris, dokuzuncu sanatın bir dâhisi!

*



CUMARTESİ GÜNÜ 
BALO VAR. CENTİLMEN 
BİR ÇOCUK OLARAK 
JOANNIE’Yİ BALOYA 

ÇAĞIRMALIYIM.

ÇIT! 
ÇIT! 
ÇIT!

Sevgili Joannie, benimle 
baloya gelmeni istiyorum. 

İmza: Red

OLMADI. ROMANTİK DEĞİL. 
ASKERE EMİR VERİR 

GİBİ OLDU.

Tatlı Joannie, vals yaparken 
eteklerinin uçuşuna hayran 

kalmak isterim…

BU DA ÇOK 
GÜLÜNÇ OLDU!

Sevgili Joannie, baloda 
olmanı canı gönülden isterim…

Joannie, senin gibi bir kız benim 
gibi bir erkekle baloya gitmeli…

OLMUYOR! NE KADAR DA ZOR 
İŞMİŞ! İÇTEN, KARARLI VE KESİN 

BİR YOL BULMALIYIM!!

BALODA 
ÖDENECEKTİR

Bunu biliyor muydun? Ermiş Valentinus gününde eskiden bekârlar balosu yapılırdı. Genç kızlar saklanırlar, delikanlılar da onları bulmak için uğraşırlardı. 
Günümüzde iş daha kolay; güzel bir kart gönderiliyor… 
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PAT! 
  PAT! 
   PAT!

FIRTT!      
  FIRTT!    
    FIRTT!

ŞAPIRTT!

CIRRTT!

Bunu biliyor muydun? Sigara sağlığa gerçekten zararlıdır; kovboylar için bile. Kanıtı mı? Büyük bir sigara markasının reklamlarında oynayan kovboy sigara 
yüzünden öldü. Hiç vakit kaybetmeden sigara bırakılmalıdır!

ŞAPP! 
 ŞAPP! 
 ŞAPP!

AYYYY!
SİGARA SAĞLIĞA ZARARLIDIR!

ÖZELLİKLE 
POPONUZ İÇİN!
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TEKSAS EMEKLİLERİ AVCILIK VE 
ATICILIK KULÜBÜ

YAŞA!

VAROL
!

ŞAKK! ŞAKK!

YİHUH
U!

İSTERİ
Z!

BUGÜN
ESKİ 

ÜYELER İÇİN
BÜYÜK GÖSTERİ

Bİ DAHA! Bİ DAHA!
YİHHUU!

ŞİMDİ DE SİHİRBAZ 
KÜÇÜK RED!

YAŞA!

ŞAKK! ŞAKK! ŞAKK!  
YAŞA! ŞAKK!

Bunu biliyor muydun? Amerikan tarihinin en büyük sihirbazlarından biri “Houdini” adıyla anılan Ehrich Weisz idi. Zincirlerle bağlanmış olmasına rağmen su 
dolu fıçının içinden kurtulma gösterileriyle ün kazanmıştı.

FRTT! 

FRTT! 

FRTT! 

PAT!

PAT!
PAT!

HOP!

İŞTEEEE! GÖSTERİ NASIL GEÇTİ? TAVŞAN ÇIKANA KADAR 
ÇOK İYİYDİ…




