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M o t o r k aM o t o r k a
ELIŠKA MILUJE 
HONZU, HONZA 
MILUJE… MOTORKU

To bylo krás-
ný. Ty jsi pro-
stě romantik, 
Honzo.

To ty mě 
inspiruješ…

Taková krásná 
motorka. Jsem 
prostě borec.

NA SPOLČU Čau děcka!

Nazdar.

Čau borci. 
Co to čtete?

Nový časopis 
o zahradničení.

Zahrada, kytky? Vy se 
chováte jak dva důchod-
ci. Chlapi se mají zajímat 
o auta, fotbal a motorky.

Ahoj, 
hrdličky.

Myslíš…?

Koukněte na ně, 
budou sázet kytičky. 
Jsou úplně trapný.

Je to jejich koníček.

Mně to 
přijde 
něžný.

Na podzim za-
sadím azalky. Na 
jaře nádherně 
vykvetou.

Na to 
se moc 
těším.

 Jestli budeš po-
třebovat pomoct, 
tak ráda přijdu.

To jako fakt?
AĎO!

Vsadím se s tebou, 
že ti určitě valí do 
hlavy ty svoje kytky.

Jo, jasně.
Co je ti do 
toho?

Pojď, naskoč si, 
svezu tě domů.

Nó, tak 
dobře…

Když Honza 
je tak vtipný 
a zábavný. 
A navíc má 
motorku…

Musíš se mě pořád-
ně chytnout. Prostě 
mě obejmi.

To mě jako 
zveš na rande?

Moc ti to sluší, 
mohli bychom 
skočit do baru.

Nechodíš snad 
s Eliškou?

S Eliškou to 
není nic váž-
nýho. To je 
jenom takový 
kamarádství.

A ví o tom i Eliš-
ka? Já teda ne-
mám ten pocit.
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Vy holky berete 
všechno moc vážně.

Co je s tebou? 
Mohli jsme se 
jenom pobavit.

Já se nechci jen 
tak bavit. Můj 
kluk bude věrný 
a pozorný.

Ten Honza je 
pěknej mizera. 
Musím si pro-
mluvit s Eliškou.

Kašlu 
na ni.

MEZITÍM 
MARTIN

Neumím 
zaujmout 
žádnou holku. 
Jsem asi fakt 
ňouma a lůzr.

Budu jako 
Honza. Koupím 
si motorku 
a holky se o mě 
začnou zajímat.

Hele, Filipe, 
můžu se u tebe 
zastavit? Mám 
nějaký nápad.

No jasně, 
kámo.

Prosím 
tě, jak to 
máte spolu 
s Honzou?

Víš, že ani já 
sama nevím?

Honza je vtipný, 
chytrý, ale jeden 
den je všechno 
super a druhý 
den dělá, jakoby 
mě ani neznal.

Být tebou, 
moc bych 
se na něho 
nevázala.

Možná máš pravdu. 
Já fakt nevím.

Přemýšlel 
jsem, že 
bych si kou-
pil motorku, 
ale sám na ni 
nemám. Co 
kdybychom 
se složili?

Jo, to je docela 
dobrý nápad.

Tak jsme doma. 
Nezajdem ještě 
někam?1313 1414 1515
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