Collons! Quines cames que té
i quins malucs! És esplèndida.

mira,
júnior!

…?

Quina tia més
bona!

I a tu què et
sembla, Júnior?

Has vist quines mamelles?
Està per a sucar-hi pa.

No ho sé… a
mi m´agrada
més ell.

Pervertit!
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Ja t´ho ha dit ton pare, Júnior.
Els homes no es besen ni per a
saludar-se ni per a acomiadar-se.

Ni per a res.
Els homes es
donen la mà.

Aquell noi t´ha saludat. Vull
veure com t´hi acostes i li
dones la mà, com un
home. Vinga, fes-ho!

hola, júnior.

sí, papà.

Així no,
Júnior!!!
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Però deu ser per
a pencar-hi de nit.

Per cert, Natxo, no tens feina,
oi? Aquí hi ha una oferta de
vigilant d´obra.

De segur que paguen fatal...

No, torn
de dia...

Perquè no hi
deuen fer ni
contracte.

Aquí diu que
paguen molt bé.

Sí, hi diu que un contracte
indefinit, amb seguretat social i...
Fica´t en ta
puta vida!
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Natxo Camacho, et deixo. He conegut un home de veritat;
m´estima i em respecta.

No et
suporto!

Té una casa amb piscina
climatitzada, pista de tennis,
sauna i gimnàs.

Es porta molt bé amb Júnior
i marxem a viure amb ell.

A més de diversos cotxes i
cavalls. I li vol comprar un
poni a Júnior.

Hòstia! Hi
puc anar
jo també?
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Me cago en Déu! Els homes
no juguen amb nines.

Els homes juguen
amb soldats.

Té, un dels meus vells
madelman perquè hi jugues
com un home de veritat.
Gràcies, papà.
T´estimo.
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Com vas, Natxo? T´agrada?
És un regal
Molt, com
del meu xicot.
tu...

Jennifer, quant de temps
sense veure´t! I aquest cotxe?

Només em vas fer un regal. Va
ser pel nostre aniversari: una
ampolla mig buida de whisky.

Collons, quin
canvi! Abans
rebutjaves els
meus regals.

No has canviat gens, Jennifer.
Sempre vas ser una materialista.

Adeu, pallasso.
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... pixo napalm. Puc travessar d´un
tret el cul d´una puca a 200 m.
´

Soc un paio dur, menjo filferro
espinós i...

Això sí que és un home de veritat.
Quina gran pel . li.
Aquest
Clint és un heroi.

Així que ves
a pelar-te-la,
cara de gos...

Aah, sento papallones a
l´estómac! Crec que estic
enamorat.

Representa la virilitat en estat
pur. No creus, Júnior?
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Estic preocupat. Crec que Júnior és marieta. Juga amb nines, s´ha enamorat
de Clint Eastwood i passeja amb un amic agafats de la mà.

Natxo, a més de ser imbècil ets un
homòfob impresentable.

I quin problema hi ha que
Júnior sigui homosexual?

Tu no saps què és un homòfob.

Un homòfob
fa això?

De què collons
parles?
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