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DEDYKACJA
Niniejsze rozmówki chciałbym zadedykować wszystkim ludziom na wysokich stanowiskach, a w szczególności
Josefowi Kropowi i Michalowi Bandejsowi, którzy swoją pozycję wykorzystują do bezkarnego poniżania
innych.

Michale Bandejsie,
my tak cię kochamy,
tak cię kochamy,
że cię osramy.

Publikacja powstała dzięki dotacji z funduszy Zjednoczonych Emiratów Europejskich
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WSTĘP
Przed korzystaniem z rozmówek należy zapoznać się z instrukcją obsługi:
Zbiór materiału:
●

Materiał użyty w publikacji został zebrany podczas dziesiątek tysięcy moich randek oraz podsłuchów
związanych z moją pracą dla służb specjalnych Fidżi.

Wymowa:
●

Nie chce mi się o tym pisać.

Informacje na temat tłumaczenia:
●

Do większości polskich zwrotów można znaleźć podobne o tym samym znaczeniu. Jestem bardzo
leniwy, więc pisałem tylko jedno tłumaczenie.

●

W miejscach, gdzie czeski zwrot można było tłumaczyć z użyciem rodzaju męskiego lub żeńskiego
wybierałem męski, żeby podkreślić mądrość i dominację naszej płci.

●

Aby oddać tytuł publikacji zrezygnowałem z używania form grzecznościowych.

●

W celu zaakacentowania emocjonalnego charakteru wypowiedzi zrezygnowałem również ze
stosowania polskich zasad interpunkcji.

Zdjęcia:
●

Wykorzystane zdjęcia pochodzą z ogólnodostępnych zasobów internetowych. Dobór zdjęć, jak
również komentarzy pod nimi, jest tendencyjny i wynika ze złośliwości autora.

Możliwe działania niepożądane:
●

Rozmówki zostały napisane tylko i wyłącznie w celu zemsty na informatykach jednego z czeskich
uniwersytetów. Używanie ich w życiu codziennym grozi utratą zdrowia lub życia. Autor nie ponosi
odpowiedzialności za szkody spowodowane nieodpowiedzialnym korzystaniem z rozmówek.

Zalecane środki ostrożności:
●

Ze względu na charakter publikacji następujące grupy osób powinny zrezygnować z dalszej lektury:
Czesi, czechofile, osoby bez poczucia humoru, osoby nadwrażliwe na wulgaryzmy, kobiety w
zaawansowanej ciąży, nieletni. U wymienionych grup może dojść do reakcji alergicznej w postaci
ataku wścieklizny. Odtrutka: słowo „Czechy” należy zastąpić słowem „Polska”, a słowo „Czech”
słowem „Polak”.

●

Lektura rozmówek może mieć wpływ na prowadzenie pojazdów mechanicznych, jeśli miała miejsce
bezpośrednio przed rozpoczęciem tej czynności.

Inne informacje:
●

Rozmówki powstały w ciągu zaledwie trzech tygodni. Wszelkie podobieństwa imion, nazwisk,
wydarzeń i okoliczności są zupełnie przypadkowe.

Podmiot odpowiedzialny:
●

Awruk Anabej, rektor Uniwersytetu w Kurwojebcach.
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ŚMIESZNE SŁÓWKA
Poniżej zamieszczam listę śmiesznych czeskich słówek, których znajomością możecie popisywać się przed
Polkami. Wielokrotnie wypróbowane z powodzeniem. Sukces na pierwszej randce murowany.
Skuteczność: 100%.
balvan – głaz
barák - willa
betony – parkany (w hokeju na lodzie)
deska – płyta
divák - widz
divadelní kukátko – lornetka teatralna
divadlo – teatr
dmychadlo - dmuchawa
dostat na budku – dostać po mordzie
došly mi peníze – skończyły mi się pieniądze
droga – narkotyk
dudlík – smoczek
důl - kopalnia
dupačky – śpioszki
had – wąż
hodinky - zegarek
hroch – hipopotam
chřipka – grypa
jeptiška - zakonnica
jít na vojnu – iść do wojska
jít za školu – iść na wagary
kriminalista – pracownik policji kryminalnej
kudlanka nábožná – modliszka
kukla – kominiarka
láska – miłość
letuška - stewardesa
mandelinka bramborová – stonka ziemniaczana
mĕl jsem okno – urwał mi się film
minimax – gaśnica (rzadko, ale jest)
mládenec – kawaler

nápad - pomysł
náprava – oś (w samochodzie)
netečný plyn – gaz obojętny
odbyt – zbyt
ohleduplný – wyrozumiały, taktowny i jakieś inne
osa – oś (np. liczbowa)
osuška - ręcznik
panna – dziewica
pevný disk – dysk twardy
plaz - gad
plyn – gaz
plynová bomba – butla gazowa
ptakopysk – dziobak
puška – strzelba, karabin
racek chechtavý – mewa śmieszka
rajské jablko - pomidor
rajský plyn – gaz rozweselający
rozpustný - rozpuszczalny
rypadlo - koparka
stopa - ślad
strakapoud – dzięcioł pstry
šukat – współżyć, uprawiać seks
šváb – karaluch
tečka - kropka
ubikace – barak
vedro - upał
všekaz – termit
žížala – dżdżownica
žralok – rekin

Wymienione słowa są, w przeciwieństwie do spotykanych w internecie, autentyczne. Macie gwarancję
udanego podrywu. Słówek jest oczywiście więcej, ale pozostałe zostawiam dla siebie, bowiem to ja jestem
największym podrywaczem.
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PRACA
1. Rozmowa kwalifikacyjna
2. W biurze
3. W terenie
MICHAL BANDEJS (jakiekolwiek podobieństwo jest przypadkowe) – wielki informatyk i kłamca
O swojej pracy opowie nam szef informatyków jednej ze szkół wyższych – Michal Bandejs. Jego motto
życiowe to „wszyscy jesteście dupkami”.
„Jestem szefem informatyków. Stworzyliśmy cudowne programy, dlatego wymagamy, żeby traktowano nas
jak świętych. Ja z innymi informatykami, czyli moimi psami, możemy wszystko. Na forach dyskusyjnych
możemy obrażać innych, poniżać, wyrażać się wulgarnie, dawać bany za nic, jednak kiedy już ktoś nie
wytrzyma i nam odpyskuje, to choćby uznał swój błąd i przeprosił, musimy go zniszczyć. Fabrykujemy
dowody, nie dajemy szans na obronę, bez jego wiedzy niszczymy mu opinię i karierę. Rozkoszujemy się
swoją władzą, która daje nam prawo do rządzenia innymi. My jesteśmy nietykalni. Stać mnie na miesięczne
wakacje w Bhutanie i Nowej Zelandii w ciągu roku, dlatego nikt mi nie będzie podskakiwał. Jestem bogiem.
Oczywiście, ktoś w końcu zdenerwuje się na aroganckie zachowanie moje, lub któregoś z moich psów i mnie
pobije, ale wtedy to ja będę bohaterem i niewinną ofiarą, dostanę medal oraz dodatkową premię. Jestem
nienasycony. Kocham niszczyć innych i kocham swoich lizusów. Kto ma władzę, ten ma rację.”
Jaki jest najlepszy zawód w Czechach?
Odpowiedź: Tłumacz. Oto dlaczego:
Raz zaprosiła mnie do swojego mieszkania słodka trzydziestolatka – Vendula, co wydało mi się bardzo
podejrzane, gdyż oficjalnie chodziło jej o przetłumaczenie tekstu. Jednak tekst gdzieś się zawieruszył a przy
jego poszukiwaniu tak uroczo kręciła swoim ciałem i tak wypinała piersi, że zapomniałem po co przyszedłem
i rozpocząłem konwersację towarzyską. Rozmowa, choć bezsensowna, kleiła się, bowiem oboje
rozumielibyśmy się nawet bez słów w każdej kwestii. W końcu po dwóch godzinach gry wstępnej, kiedy nie
mogłem już powstrzymać swych pierwotnych instynktów i najchętniej rzuciłbym się na nią , rozścieliła łóżko,
wzięła prysznic, po czym stanęła przede mną naga i mówi: „T eraz musisz iść, bo za chwilę mój mąż wraca z
pracy”. Ja na to: „Nie szkodzi, lubię trójkąty”. Po kilku minutach jej mąż rzeczywiście przyszedł. Wstrętna
Vendula uciekła do szafy zostawiając mnie samego. Mąż był tak pijany, że położył się do łóżka w ubraniu i
nie zauważył, kto leży obok niego. Sytuacja stała się niebezpieczna, kiedy chciał ze mną robić to, co ja
chciałem robić z jego żoną. Musiałem się ratować. Na szczęście obok łóżka leżał wielki pies rasy doberman,
który z chęcią zajął moje miejsce, a ja salwowałem się ucieczką. I tak mąż całą noc spędził z psem, a ja całą
noc spędziłem z jego żoną.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:
Dokážu se ubránit
Chci zůstat panna
Chodím do posilky
Chtěl jsem být James Bond
Já jsem magor
Já jsem nejlepší řidič na světě
Já jsem prezident Spojených států
Já jsem šašek
Já onanuju rád
Jsem dětinská
Jsem duševně chorá
Jsem ještě panna
Jsem slavný
Jsem strašnej nešika
Jsem v posteli stokrát lepší než tvůj muž
Jsem vězeň
Jsi moc starej, tlusťochu
Mám malýho ptáka

Potrafię się obronić
Chcę pozostać dziewicą
Chodzę na siłownię
Chciałem być Jamesem Bondem
Jestem wariatem
Jestem najlepszym kierowcą na świecie
Jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych
Jestem pajacem
Lubię się onanizować
Jestem dziecinna
Jestem chora psychicznie
Jestem jeszcze dziewicą
Jestem sławny
Jestem straszną ofermą
Jestem sto razy lepszy w łóżku niż twój mąż
Jestem więźniem
Jesteś za stary, grubasie
Mam małego ptaka
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Mám všude konexe
Nadešel můj čas
Někoho takového hledáme
Nemám co ztratit
Nic jinýho neumím
Pro mě není nic nemožné
Předčasně stříkám
Rád střílím
Ukaž nám co umíš
Umím být velmi milý
Umím držet jazyk za zuby
Umím to s nožem
Umím věci, o jakých jsi neslyšela
Umím zpívat
Umíš to udělat?
Z čeho žiješ?

Mam wszędzie dojścia
Nadszedł mój czas
Kogoś takiego szukamy
Nie mam nic do stracenia
Nic innego nie umiem
Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych
Mam przedwczesny wytrysk
Lubię strzelać
Pokaż nam co umiesz
Potrafię być bardzo miły
Potrafię trzymać język za zębami
Potrafię posługiwać się nożem
Umiem robić rzeczy, o jakich nie słyszałaś
Umiem śpiewać
Potrafisz to zrobić?
Z czego żyjesz?

W BIURZE:
A to rychle
Bojím se, že něco zkazím
Co to má být?
Dej mi kurva ten seznam
Děkuju za důvěru
Děláš velkou chybu
Do té doby to musím mít
Dobrá práce
Doporučuji ti držet hubu
Hotovo
Já o tvé svolení nežádám
Já platím, já rozhoduju
Já svoje udělal
Já tady končím
Já to neudělám!
Jasné, šéfe
Je mi líto, ale máš padáka
Je to naléhavé
Ještě nějaké otázky?
Ještě to stihneš
Jsem pro
Jseš příliš hloupej, abys tady pracoval
Jseš tady novej
Jsi propuštěn, okamžitě
Kdo tady šéfuje?
Máš smůlu
Mě zajímají jenom výsledky
Měl bys změnit zaměstnání
Můžeš si sbalit svoje věci
Můžu, jenže se mi nechce
Najdeme si někoho jiného
Nečum a udělej něco
Nedostaneš nic, pokud nebudou výsledky
Nejdřív práce, pak zábava
Nejsem tvůj majetek
Nejsme u výslechu
Nemám rád neposlušnost
Nenamáhej se
Nenaučila tě matka zavírat, burane?
Nepotřebuješ mý svolení
Neprodloužím ti kontrakt
Netolerujeme chyby

I to szybko
Boję się, że coś zepsuję
Co to ma być?
Daj mi kurwa tę listę
Dziękuję za zaufanie
Robisz wielki błąd
Do tego czasu muszę to mieć
Dobra robota
Radzę ci siedzieć cicho
Gotowe
Nie proszę o twoje pozwolenie
Ja płacę, ja decyduję
Zrobiłem swoje
Odchodzę (z pracy)
Nie zrobię tego!
Jasne, szefie
Przykro mi, ale jesteś zwolniona
To pilne
Jeszcze jakieś pytania?
Jeszcze zdążysz
Jestem za
Jesteś za głupi, żeby tu pracować
Jesteś tutaj nowy
Jesteś zwolniony w trybie natychmiastowym
Kto jest tutaj szefem?
Masz pecha
Interesują mnie tylko wyniki
Powinieneś zmienić pracę
Możesz spakować swoje rzeczy
Mogę, ale mi się nie chce
Znajdziemy sobie kogoś innego
Nie gap się, tylko zrób coś
Nie dostaniesz nic, dopóki nie będzie wyników
Najpierw praca, potem zabawa
Nie jestem twoją własnością
Nie jesteśmy na przesłuchaniu
Nie lubię nieposłuszeństwa
Nie wysilaj się
Mama nie nauczyła cię zamykać, buraku?
Nie potrzebujesz mojego pozwolenia
Nie przedłużę ci kontraktu
Nie tolerujemy błędów
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Nikdo tě nenutí, abys to dělal
Nikdo tě nenutil
Od kdy jsem kurva tvůj služebník?
Ověřím to sám
Pane vedoucí, zítra končím
Pošli mi kopii
Pracuj na sobě, jinak poletíš
Proč kurva musím dělat všechno já?!
Prostě si dělej svoje
Radím ti, abys držel hubu a krok
Slyšel jsi pána pejsku?
Tady jde o miliónový kontrakt
Tak nebo tak, máš vyhazov
Taková jsou pravidla
Takové spolupracovníky nepotřebujeme
Tebe už nepotřebujeme
Teď jsi tu šéf ty
To umím zařídit
Tohle je rasismus
Tolik se snažím
Ty náfuko
Ty tady jsi pán
Ty tu seš šéfem
Udělala jsi to špatně
Uděláš, co řeknu
Už tam nepracuju
V noci tady šéfuju já
Věci se mají následovně
Všechno házíš na mně
Všechno je zařízeno
Vyhodil mě, protože jsem černej!
Vyliž mi prdel
Vypadni, mám práci
Vyřiď si to sám
Vždyť se snažím
Za co vás platím?
Za pět minut vás oba čekám ve své kanceláři
Za to ti ručím
Za tohle tě čeká důtka
Zabere to jen pár minut
Zdravíčko, šéfe
Zkus jednou zvednout zadek

Nikt cię nie zmusza żebyś to robił
Nikt cię nie zmuszał
Od kiedy jestem kurwa twoim służącym?
Sam to sprawdzę
Jutro odchodzę, panie kierowniku
Wyślij mi kopię
Pracuj nad sobą bo wylecisz
Dlaczego, kurwa, wszystko muszę robić ja?
Po prostu rób swoje
Radzę ci, żebyś siedział cicho i robił swoje
Słyszałeś pana piesku?
Tutaj chodzi o milionowy kontrakt
Tak czy siak, jesteś zwolniony
Takie są zasady
Nie potrzebujemy takich współpracowników
Ciebie już nie potrzebujemy
Teraz ty tu jesteś szefem
Potrafię to załatwić
To rasizm
Tak bardzo się staram
Ty bufonie
Ty tu jesteś panem
Ty tu jesteś szefem
Źle to zrobiłaś
Zrobisz, co ci powiem
Już tam nie pracuję
W nocy ja tutaj jestem szefem
Sprawy wyglądają następująco
Zwalasz wszystko na mnie
Wszystko załatwione
Wyrzucił mnie, bo jestem czarny!
Wyliż mi
Wynoś się, mam robotę
Załatw to sobie sam
Przecież się staram
Za co wam płacę?
Za pięć minut czekam na was obu w swoim biurze
Gwarantuję ci to
Dostaniesz za to naganę
Zajmie ci to tylko parę minut
Zdrówko, szefie
Spróbuj chociaż raz ruszyć tyłek

W TERENIE:
Bitím nic nezískáš
Budeš prosit o milost
Budeš toho litovat
Co s ním uděláme?
Čeká na tebe kulka
Dej mi ten zasranej řetízek!
Hodím tě do popelnice
Hodíme tě v pytli do jezera
Chceš ho vydírat?
Jestli mě práskneš, najdu si tě
Jestli se ještě jednou pokusíš utéct, tak tě zabiju
Ještě jsme neskončili
Ještě máš čas
Jsou všude

Biciem nic nie zyskasz
Będziesz prosił o łaskę
Pożałujesz tego
Co z nim zrobimy?
Czeka na ciebie kula (z pistoletu)
Daj mi ten zasrany łańcuszek!
Wrzucę cię do śmietnika
Wrzucimy cię w worze do jeziora
Chcesz go szantażować?
Jak mnie wsypiesz, to cię znajdę
Jeśli jeszcze raz spróbujesz uciec, to cię zabiję
Jeszcze nie skończyliśmy
Masz jeszcze czas
Są wszędzie

8

Když budeš spolupracovat, nic se ti nestane
Kolikrát ti to mám opakovat?
Máme náhradní plán
Máme zvláštní povolení
Mažeme odsud
Musí zemřít
Musíme mít jistotu
Musíš být opatrný
My se postaráme o zbytek
Myslel jsem, že máme plán
Mysli na svou rodinu
Nebijte mě
Nejsem bonzák
Někdo nás sledoval
Někdo ví, že jsme tady
Nemáš ponětí, do čeho se pleteš
Nemůžeme ji nechat na ulici
Nemůžeme riskovat
Není tu co ukrást
Nevěděj kdy a kde
Nic podezřelého nevidím
Nikdo nás nebude podezřívat
Nikdo tě nesledoval?
O ničem nevíš, neznáš mě, rozumíš?
O tom si popovídáme později
Odveď jeho pozornost
Omlouvám se za zpoždění
Podejte kazajku
Podvádí partnery i zaměstnance
Policie ví všechno
Postarám se o to
Pro jistotu
Proč jste mi nepomohli
Přesně tak to uděláme
Příliš mluvil
Půjdeme oba sedět
Rukojmí se nám bude hodit
Situace se zkomplikovala
Svažte mu ruce za zády
Tady platí zákon ulice
Ticho nebo tě zabiju
To by mu mělo stačit
To je přepadení!
To nech na nás
Ty si ze mě kurva budeš dělat srandu?
Už nikdy nebudeš chodit
V tichosti a beze svědků
Víš co, něco podpálíme a utečeme
Víš ty vůbec kdo já jsem
Všechno podle plánu
Vůbec jsme tu nebyli
Vysyp kabelku
Vytetuji ti cejch na držku
Zbav se jí
Zbijeme tě!
Ztrácíme čas
Žádný blbosti!

Jeśli będziesz współpracować nic ci się nie stanie
Ile razy mam ci to powtórzyć?
Mamy plan awaryjny
Mamy specjalne pozwolenie
Spadamy stąd
Musi umrzeć
Musimy mieć pewność
Musisz być ostrożny
Postaramy się o resztę
Myślałem, że mamy plan
Pomyśl o swojej rodzinie
Nie bijcie mnie
Nie jestem kapusiem
Ktoś nas śledził
Ktoś wie, że tutaj jesteśmy
Nie masz pojęcia, w co się pakujesz
Nie możemy jej zostawić na ulicy
Nie możemy ryzykować
Nie ma tu czego kraść
Nie wiedzą kiedy i gdzie
Nie widzę nic podejrzanego
Nikt nas nie będzie podejrzewał
Nikt cię nie śledził?
O niczym nie wiesz, nie znasz mnie, rozumiesz?
O tym porozmawiamy później
Odwróć jego uwagę
Przepraszam za spóźnienie
Podajcie kaftan bezpieczeństwa
Oszukują partnerów i pracowników
Policja wszystko wie
Postaram się o to
Dla pewności
Dlaczego mi nie pomogliście?
Dokładnie tak to zrobimy
Za dużo mówił
Obaj pójdziemy siedzieć
Przyda nam się zakładnik
Sytuacja się skomplikowała
Zwiążcie mu ręce za plecami
Tutaj obowiązuje prawo ulicy
Cicho albo cię zabiję
Powinno mu wystarczyć
To napad!
Zostaw to nam
Ty kurwa będziesz sobie robił ze mnie jaja?
Już nigdy nie będziesz chodzić
Po cichu i bez świadków
Wiesz co, podpalimy coś i uciekniemy
Wiesz w ogóle kim ja jestem?
Wszystko zgodnie z planem
W ogóle nas tutaj nie było
Wysyp rzeczy z torebki
Wytatuuję ci stygmat na ryju
Pozbądź się jej
Zbijemy cię!
Tracimy czas
Żadnych numerów!
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JĘZYK BIZNESU
1. Zwroty ogólne
2. Negocjacje handlowe
3. Finanse
ZWROTY OGÓLNE:
Dobře mě poslouchej
Chceš udělat tu banku?
Chci to písemně
Já jsem její manažer
Já jsem zákazník, já jsem pán
Jdu na policii
Jen ti dobře radím
Jenom klid, za chvíli se všechno dozvíš
Jestli nám to neřekneš tak...
Kde máš zboží?
Kdo tě posílá a co chceš?
Kolik pasů chceš?
Kolik ti ta kráva zaplatila?
Kolik ti za to dali?
Mám její heslo
Mám takove konexe, že tě zničím
Máš na to dva dny
Máš na to pět minut
Máš něco, co mi patří
Máš špatné rádce
Mluv!
Myslím, že jsem se vyjádřil jasně
Na obvyklém místě
Na účet podniku!
Nekřič nebo tě zabiju
Nemám jinou možnost
Nevyhrožuj mi!
O kolik se chceš vsadit?
Otevři trezor
Podvod!
Potřebuju tě živýho
Řekni mi, nebo tě umlátím
Říkám ti to naposledy
Strč si to do prdele
To není na prodej
To není úplatek?
Všechno se v pravý čas dozvíš
Vyhrožuješ mi?
Vyndej na pult všechny peníze
Vypadni, máme tu kšeft
Žádné výjimky

Posłuchaj mnie dobrze
Chcesz obrobić ten bank?
Chcę to na piśmie
Jestem jej managerem
Jestem klientem, więc jestem panem
Idę na policję
Tylko dobrze ci radzę
Tylko spokojnie, za chwilę wszystkiego się dowiesz
Jak nam tego nie powiesz to ...
Gdzie masz towar?
Kto cię przysłał i czego chcesz?
Ile chcesz paszportów?
Ile ci ta krowa zapłaciła?
Ile ci za to dali?
Mam jej hasło
Mam takie układy, że cię zniszczę
Masz na to dwa dni
Masz na to pięć minut
Masz coś, co należy do mnie
Masz złych doradców
Mów!
Myślę, że wyraziłem się jasno
Tam gdzie zwykle
Na koszt firmy!
Nie krzycz bo cię zabiję
Nie mam innej możliwości
Nie groź mi!
O ile chcesz się założyć?
Otwórz sejf
Oszustwo!
Potrzebuję cię żywego
Powiedz mi, albo cię rozwalę
Mówię ci to po raz ostatni
Wsadź to sobie w dupę
To nie jest na sprzedaż
To nie jest łapówka
Wszystkiego się dowiesz we właściwym czasie
Grozisz mi?
Połóż wszystkie pieniądze na ladę
Wynoś się, mamy tu interes
Żadnych wyjątków
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NEGOCJACJE HANDLOWE:
Beru si auto
Biorę auto
Budu ti vrážet jehly pod nehty
Będę ci wbijał igły pod paznokcie
Cena nehraje roli
Cena nie gra roli
Co chceš dělat? Zabít mě?
Co chcesz zrobić? Zabić mnie?
Co mi nabízíš?
Co mi oferujesz?
Co mi teda navrhuješ?
Co mi więc proponujesz?
Co nám za to dáš?
Co nam za to dasz?
Dám ti poslední šanci
Dam ci ostatnią szansę
Dohodneme se, nebo ne?
Dogadamy się, czy nie?
Chceš se vsadit?
Chcesz się założyć?
Chci peníze a auto
Chcę pieniądze i samochód
Chci sto tisíc
Chcę sto tysięcy
Chci svůj díl
Chcę swoją część
Chci výkupné tři miliony korun!
Chcę trzy miliony koron okupu!
Chci zpátky svoje peníze
Chcę swoje pieniądze z powrotem
Já chci jen svý prachy
Chcę tylko swoją forsę
Já to chci v dolarech
Chcę to w dolarach
Jeden milion pro tebe, jeden milion pro mě
Jeden milion dla ciebie, jeden milion dla mnie
Jinak rukojmí zastřelím
Jeśli nie, to zastrzelę zakładników
Kolik chceš?
Ile chcesz?
Kolik chceš za mlčení
Ile chcesz za milczenie ?
Marníš čas
Marnujesz czas/ Tracisz czas
Máš dost peněz?
Wystarczy ci pieniędzy?
Máš informace, které potřebuju
Masz informacje, których potrzebuję
Máš poslední šanci
Masz ostatnią szansę
Máš ty peníze?
Masz te pieniądze?
Máš týden. Víc ani den
Masz tydzień. Ani dnia dłużej
Mohli bychom se nějak domluvit?
Moglibyśmy się jakoś dogadać?
Moje odpověď je konečná
Moja odpowiedź jest ostateczna
Moment, musím se vychcat
Moment, muszę się odlać
Musíš se s tím vyrovnat
Musisz się z tym pogodzić
Můžeme se domluvit
Możemy się dogadać
Naval prachy!
Wyskakuj z forsy!
Naval zbraň
Dawaj broń
Nebudeme platit tomu debilovi
Nie będziemy płacić temu debilowi
Něco za něco
Coś za coś
Nech mi čas
Daj mi czas
Nemáš na vybranou
Nie masz wyboru
Nežertujeme kurva
Kurwa, my nie żartujemy
Peníze nebo život
Pieniądze albo życie
Plať, ty zkurvysynu
Płać, skurwysynie
Počítám do tří
Liczę do trzech
Půjdu s tím, kdo dá víc
Pójdę z tym, kto da więcej
Radeji hned zaplať
Lepiej od razu zapłać
Řekni kolik a nikdy jsme se neviděli
Powiedz ile a nigdy się nie widzieliśmy
S vyděrači se nebavím
Z szantażystami nie rozmawiam
Svážu tě
Zwiążę cię
To má být vydírání?
To ma być szantaż?
Tohle je ultimátum
To jest ultimatum
Ty nám dáš všechny prachy a já tě nestřelím do palice Dasz nam całą forsę a ja nie strzelę ci w łeb
Ukaž nám, kde jsou prachy
Pokaż nam gdzie jest forsa
Uříznu ti ho
Utnę ci go
Zaplať hned
Zapłać natychmiast
Zaplatím vám, co budete chtít
Zapłacę wam, ile będziecie chcieli
Zbejva ti už jen pár dní
Zostało ci jeszcze kilka dni
Zmlátím tě tak, že tě vlastní matka nepozná
Zbiję cię tak, że cie własna matka nie pozna
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FINANSE:
Co moje prachy?
Dlužila mi prachy
Dobře mi platí
Já si to přepočítám
Kde jsou naše zkurvené šeky?
Kde jsou prachy?
Koukej zaplatit a táhnout domů
Lituju, ale u mě se platí předem
Mám dost peněz, abych si nakoupil pytel viagry
Měl bych vzít prachy a zmizet
My chceme prachy. Rozumíš?
Nedám mu ani korunu
Nedávej mu prachy
Nechal jsem peněženku doma
Nechci peníze
Nejde o peníze
Nejdřív peníze
Nejsi sám, kdo potřebuje peníze
Nemíním vyhazovat peníze
Nepotřebuji tvé peníze
Nesnáším bejt bez peněz
Nic víc nemá
Nikdy ti ho nedám
Peníze nejsou všechno
Peníze ti nedám
Pořád mi dlužíš prachy
Pošli prachy
Potřebovala jsem peníze
Potřebuješ peníze?
Potřebuju prachy
Prachy jsem už utratil
Prachy mám. Odlož zbraně
Půjč mi nějaký prachy
Spím se všemi svými penězi
Stačí mít peníze
Svoje prachy už dostal
Škoda peněz
To je všechno, co mám
Tolik nemám
Tolik peněz u sebe nemám
Ty potřebuješ prachy?
Ukaž prachy
Vem si ty posraný peníze
Vezměte si všechno
Vezmi mu peněženku
Vezmi si, co chceš
Víc peněz ti nepůjčim
Víc ti dát nemůžu
Visíš mi prachy
Za málo
Za peníze jde vše

Co z moją forsą?
Była mi winna forsę
Dobrze mi płacą
Przeliczę to sobie
Gdzie są nasze jebane czeki?
Gdzie jest forsa?
Zapłać i spadaj do domu
Przykro mi, ale u mnie płaci się z góry
Mam tyle pieniędzy, że mogę sobie kupić wór viagry
Powinienem wziąć forsę i zniknąć
Chcemy forsę. Rozumiesz?
Nie dam mu ani grosza
Nie dawaj mu forsy
Portfel zostawiłem w domu
Nie chcę pieniędzy
Nie chodzi o pieniądze
Najpierw pieniądze
Nie tylko ty potrzebujesz pieniędzy
Nie zamierzam wyrzucać pieniędzy
Nie potrzebuję twoich pieniędzy
Nie znoszę być bez pieniędzy
Nie ma nic więcej
Nigdy ci go nie dam
Pieniądze to nie wszystko
Nie dam ci pieniędzy
Ciągle jesteś mi winna mi forsę
Wyślij forsę
Potrzebowałam pieniędzy
Potrzebujesz pieniędzy?
Potrzebuję forsy
Pieniądze zdążyłem już wydać
Mam forsę. Odłóż broń.
Pożycz mi jakieś pieniądze
Śpię ze wszystkimi swoimi pieniędzmi
Wystarczy mieć pieniądze
Dostał już swoją forsę
Szkoda pieniędzy
To wszystko co mam
Tyle nie mam
Nie mam przy sobie tyle pieniędzy
Potrzebujesz forsy?
Pokaż forsę
Weź sobie te zasrane pieniądze
Weźcie wszystko
Weź mi portfel
Bierz co chcesz
Nie pożyczę ci więcej pieniędzy
Nie mogę ci dać więcej
Wisisz mi forsę
Za mało
Za pieniądze można wszystko
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CZŁOWIEK
1. Wygląd
2. Intelekt
3. Emocje i uczucia
WYGLĄD:
Jakou má obrovskou prdel
Vypadáš fakt hrozně
Až tě matka uvidí, uvědomí si,
že tě měla potratit
Bože, ty jsi zarostlý!
Brejlovče!
Celá jsi zrudla
Co to je za tlustou svini?
Dneska rano ses určitě nečesal
Hezký máš zadeček
Jen se na sebe podívej
Jseš nejhezčí holka na diskotéce
Jseš tak svalnatý
Jsi celý zakrvácený
Jsi opravdu moc hezká
Jsi tak krásná
Jsi zarostlý jako yetti
Kdybych takhle vypadala, měla bych taky problémy
Kdybych tě neznala, tak bych si tě spletla
se strašákem
Kdybych tě viděla nahýho, omdlela bych smíchy
Když se červenáš, jsi ještě krásnější
Má krásné prstíky
Má neuvěřitelný tělo a takový kozy
Mám malá prsa
Mám přilepené koule k prdeli!
Máš hrozný beďary
Máš příšerné nohy
Máš rozepnutý poklopec
Máš skvělá prsa
Mohla bys trochu shodit ten svůj zkurvenej špek
Myslím, že jsem si udělal depilaci koulí
Nepřibrala jsi?
Nesnáším své tělo
Odkud máš ty hadry?
Opravdu ztloustla
Pěkný kozy
Pěkný zadek
Pořádně se umyj
Radši špatně vidět, než špatně vypadat
Seš hezká
Seš tlustej zkurvysyn
Stárneš
Sundej si ty brýle
Takhle nikdy nezhubneš
Takovej fešák...
Ten zkurvysyn má bradku
Tohle se už několik století nenosí
Tvoje vlasy jsou hrozně mastný
Ty dlouhé nohy a ta prdelka
Ty jsi oblečená jako nějaká kurva
Ty máš ale melouny

Jaką ma ogromną dupę
Wyglądasz naprawdę okropnie
Jak cię matka zobaczy, to sobie uświadomi, że cię
miała wyskrobać
Boże, ale jesteś zarośnięty!
Okularniku!
Cała się zaczerwieniłaś
Co to za gruba świnia?
Pewnie się rano nie czesałeś
Masz ładny tyłeczek
Spójrz na siebie
Jesteś najładniejszą dziewczyną na dyskotece
Jesteś taki umięśniony
Jesteś cały zakrwawiony
Naprawdę jesteś bardzo ładna
Jesteś taka piękna
Jesteś zarośnięty jak yeti
Gdybym tak wyglądała, też miałabym problemy
Gdybym cię nie znała, to pomyliłabym cię
ze strachem na wróble
Gdybym cię widziała nago. zemdlałabym ze śmiechu
Kiedy się czerwienisz jesteś jeszcze piękniejsza
Ma piękne paluszki
Ma niewiarygodne ciało i takie cycki
Mam małe piersi
Mam jaja przyklejone do dupy!
Masz okropne pryszcze
Masz okropne nogi
Masz rozpięty rozporek
Masz wspaniałe piersi
Mogła byś zrzucić trochę tego jebanego sadła
Chyba sobie wydepilowałem jaja
Nie przytyłaś?
Nie znoszę swojego ciała
Skąd masz te szmaty?
Naprawdę przytyła
Piękne cycki
Piękny tyłek
Umyj się porządnie
Lepiej źle widzieć niż źle wyglądać
Ładna jesteś
Jesteś grubym skurwysynem
Starzejesz się
Zdejmij te okulary
Tak nigdy nie schudniesz
Taki przystojniak...
Ten skurwysyn ma bródkę
Tego się nie nosi od kilku wieków
Twoje włosy są bardzo tłuste
Te długie nogi i ta dupcia
Jesteś ubrana jak jakaś kurwa
Ale masz cycki
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Ty máš ale sexy figuru
Ty máš nové kalhoty
Ty prase tlustý
Ty seš teda tlustá
Umyla sis vlasy v záchodě?
Vidíš moje nový prsa?
Vypadá stejně jako na té fotce
Vypadáš jako červi v hovnech
Vypadáš jako hovno
Vypadáš jako kdyby tě slon rozšlápl
Vypadáš jako kdybys vylezl
z masomlejnku
Vypadáš jako kýbl špaget s kečupem
Vypadáš jako lejno
Vypadáš jako paviání prdel
Vypadáš skvěle
Vyrostou mi prsa?
V tomhle nesmíš mezi lidi
Žádný kluk tě nebude chtít

Masz seksowną figurę
Masz nowe spodnie
Ty gruba świnio
Ale jesteś gruba
Umyłaś sobie włosy w toalecie?
Widzisz moje nowe piersi
Wygląda identycznie jak na tym zdjęciu
Wyglądasz jak robaki w gównach
Wyglądasz jak gówno
Wyglądasz jakby cię słoń rozdeptał
Wyglądasz jakbyś wyszedł
z maszynki do mielenia mięsa
Wyglądasz jak wiadro spaghetti z keczupem
Wyglądasz jak łajno
Wyglądasz jak dupa pawiana
Wyglądasz wspaniale
Urosną mi piersi?
W tym się nie pokazuj
Żaden chłopak nie będzie cię chciał

INTELEKT:
Asi jsem si vzala neandertálce
Budu si to pamatovat
Copak to kurva nechápeš?
Chtěla bych, ale mozek mi stávkuje
Idiote!
Já nejsem věštkyně
Jak to všechno víš?
Je tak naivní nebo to jenom dělá?
Jsem geniální
Jsi nejhloupější člověk,
kterého jsem kdy viděla
Kráva blbá
Líbí se mi chytré holky jako jsi ty
Máš mě za blbce?
Máš talent
Máš ty vůbec tušení jak si blbá?!
Myslel jsem, že jsi chytřejší
Nedělej, že nevíš
Nechci to vědět
Někdy je lepší moc nevědět
Nemám sklerózu
Nepamatuju se
Nepletu se
Nevím
Nic mi to neříká
Nic nechápeš
Nic nechci vědět
Nic si nepamatuju
Přísahám, že nevím
Radši se neptej
Smím vědět proč?
Tak starý, a tak hloupý
To si jenom myslíš
Ty čůráku jeden vygumovanej
Ty hlupáku!
Ty naivní idiote
Už ti někdo říkal, že se kurva moc ptáš?
Víc ti říct nemůžu
Vím o tobě všechno

Chyba wyszłam za neandertalczyka
Zapamiętam to sobie
Nie rozumiesz kurwa?
Chciałabym, ale mózg mi strajkuje
Idioto!
Nie jestem wróżką
Skąd to wszystko wiesz?
Jest tak naiwny czy tylko udaje?
Jestem genialny
Jesteś najgłupszym człowiekiem,
jakiego kiedykolwiek widziałam
Głupia krowa
Podobają mi się mądre dziewczyny jak ty
Masz mnie za głupka?
Masz talent
Zdajesz sobie sprawę jaka jesteś głupia?!
Myślałem, że jesteś mądrzejsza
Nie udawaj, że nie wiesz
Nie chcę tego wiedzieć
Czasem lepiej za dużo nie wiedzieć
Nie mam sklerozy
Nie pamiętam
Nie mylę się
Nie wiem
Nic mi to nie mówi
Nic nie rozumiesz
Nie chcę nic wiedzieć
Nic nie pamiętam
Przysięgam, że nie wiem
Lepiej się nie pytaj
Mogę wiedzieć dlaczego?
Taki stary, a taki głupi
Tak ci się tylko wydaje
Ty tępy fiucie
Ty głupku!
Ty naiwny idioto
Mówił ci już ktoś, że się kurwa za dużo pytasz?
Więcej nie mogę ci powiedzieć
Wiem o tobie wszystko

14

Víš kulový
Víš něco, co bys vědět neměl
Víš příliš mnoho
Víš toho moc
Vše se dozvíš
Vždyť jí chybí většina mozku!
Zapni mozek
Zasranej kretén
Žeby počínající skleróza?

Chuja wiesz
Wiesz coś, czego nie powinieneś wiedzieć
Wiesz za dużo
Wiesz za dużo
Wszystkiego się dowiesz
Przecież brakuje jej większej części mózgu!
Włącz mózg
Zasrany kretyn
Czyżby początki sklerozy?

EMOCJE I UCZUCIA:
Aby ses nepodělal
Bez obav, nikomu nic neřeknu
Bojím se být sama
Bojíš se
Bože!
Budeš žebrat, abych tě dorazil
Byl jsem nasranej
Cítím se, jakoby mě přejel vlak
Co tě to popadlo?
Co to má znamenat?
Čemu se kurva směješ?
Dejte mi pokoj!
Do píči!
Dostal vzteklinu
Hlavně se neposer
Hovno se stane!
Já se jich nebojím
Já tě rozšlapu
Já tě zabiju
Já tu píču zabiju!
Já tu svini vykuchám
Jak bych tě mohla utěšit?
Jak já toho poseru nenávidím
Jdi nebo se naštvu
Je po něm
Jeblo ti?!
Jednoho dne zůstaneš úplně sám
Jen jsem žertoval
Jenom ti závidí
Jestli mé dceři něco uděláš, zabiju tě
Ještě jednou tě varuji
Jsem posraný strachy
Jsem v sedmém nebi
Jsi zamindrákovaná nula
Kdybys nebyla holka, zbil bych tě
Klepou se mi kolena
Málem ses posral!
Mám strach z tmy
Mám strach ze zubaře
Modli se
Modli se za mě
Nechci jít do chládku
Nechci už nic slyšet
Nechte mě všichni na pokoji
Nejraději bych tě zabil
Nejraději bych ti rozbil hubu
Nejradši bych tě zabil
Někdy mám chuť je zabít
Nemám ho rád

Żebyś się nie zesrał
Bez obaw, nikomu nic nie powiem
Boję się być sama
Boisz się
Boże!
Będziesz błagać, żebym cię dobił
Byłem wkurwiony
Czuję się, jakby przejechał mnie pociąg
Co w ciebie wstąpiło?
Co to ma znaczyć?
Z czego się kurwa śmiejesz?
Dajcie mi spokój!
Do chuja!
Dostał wścieklizny
Żebyś się nie zesrał
Gówno się stanie! / Chuja się stanie!
Nie boję się ich
Rozdeptam cię
Zabiję cię
Zabiję tę cipę!
Wypatroszę tę świnię
Jak cię mogę pocieszyć?
Jak ja nienawidzę tego posrańca
Idź, bo się zdenerwuję
Już po nim
Pojebało cię?!
Pewnego dnia zostaniesz zupełnie sam
Tylko żartowałem
Tylko ci zazdroszczą
Jeśli zrobisz coś mojej córce, to cię zabiję
Jeszcze raz cię ostrzegam
Jestem posrany ze strachu
Jestem w siódmym niebie
Jesteś zakompleksionym zerem
Gdyby nie to, że jesteś dziewczyną, zbiłbym cię
Trzęsą mi się kolana
O mało się nie posrałeś!
Boję się ciemności
Boję się dentysty
Módl się
Módl się za mnie
Nie chcę iść do ciupy
Nie chcę już nic słyszeć
Zostawcie mnie wszyscy w spokoju
Najchętniej bym cię zabił
Najchętniej dałbym ci po mordzie
Najchętniej bym cię zabił
Czasami mam chęć ich zabić
Nie lubię go
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Nemám slov!
Nemusíš se o nic bát
Nemůžu uvěřit, že jsi to udělal
Nenávidím tě
Nenech se zastrašit
Neodpustíš mi?
Neplakej
Neprovokuj mě
Nesmíš se tu rozbrečet
Nikdy si to neodpustím
Nikdy ti neodpustím
Nikoho o nic prosit nebudu
Nikomu se omlouvat nebudu
O kurva!
Omluvit se musíš
Oni ho zabijou!
Opravdu mě začínáš nasírat
Opustíš mě jenom mrtvá
Padej, než tě vynesu
Paní se zlobí, moc se zlobí
Posere se, když to uvidí
Proč se sereš?
Proč se tak potíš?
Přestaň!
Přestaň dělat uraženou
Přestaň mě utěšovat!
Radím ti, abys přestal
Rozporcuju tě
Říkal jsem ti, že se není čeho bát
Seru na vás všechny!
Seru na všechny
Smilujte se
Snad se mě nebojíš
Strach máme. Kdo by neměl
Strašně se stydím
Styď se a zdechni
Teď se nám rozbrečí
Ten týpek mi leze na nervy
To není žert
To se ještě uvidí
Třese se jako hovno ve větru
Třesu se
Tvůj soucit nepotřebuju
Ty hajzle jeden zkurvenej
Ty si to odsereš
Uklidni se
Utři slzy a jdi se bavit
Už mě to začíná štvát
Už mě vážně štveš
Už to dál nevydržím
Všechny zabiju
Vytrhnu ti ptáka, pak ti rozdrtím koule
Za hodinu jsi mrtvý
Za to zaplatíš
Zabiju tě
Zabiju toho hajzla
Začíná mě to štvát
Začínáš mě srát
Zažil jsem tolik zklamání
Zešílel jsi?

Nie mam słów
Nie musisz się o nic bać
Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłeś
Nienawidzę cię
Nie daj się zastraszyć
Nie wybaczysz mi?
Nie płacz
Nie prowokuj mnie
Nie możesz się tutaj rozpłakać
Nigdy sobie tego nie wybaczę
Nigdy ci nie wybaczę
Nie będę nikogo o nic prosił
Nikogo nie będę przepraszał
O kurwa!
Musisz przeprosić
Oni go zabiją!
Naprawdę zaczynasz mnie wkurwiać
Opuścisz mnie jedynie martwa
Spadaj zanim cię wyniosę
Pani się gniewa, bardzo się gniewa
Zesra się, jak to zobaczy
Dlaczego się wkurwiasz?
Dlaczego tak się pocisz?
Przestań!
Przestań zgrywać obrażoną
Przestań mnie pocieszać!
Radzę ci, żebyś przestał
Potnę cię na kawałki
Mówiłem ci, że nie ma się czego bać
Mam was wszystkich w dupie!
Mam wszystkich w dupie
Zmiłujcie się
Chyba się mnie nie boisz
Boimy się. Kto by się nie bał
Strasznie się wstydzę
Wstydź się i zdechnij
Teraz się nam rozpłacze
Ten koleś działa mi na nerwy
To nie żart
Jeszcze zobaczymy
Trzęsie się jak gówno na wietrze
Trzęsę się
Nie potrzebuję twojego współczucia
Ty jebany gnoju
Masz przejebane
Uspokój się
Wytrzyj łzy i idź się bawić
Już mnie to zaczyna denerwować
Naprawdę mnie już denerwujesz
Dłużej tego nie wytrzymam
Pozabijam wszystkich
Wyrwę ci ptaka, a potem zmiażdżę ci jaja
Za godzinę będziesz martwy
Zapłacisz za to
Zabiję cię
Zabiję tego gnoja
Zaczyna mnie denerwować
Zaczynasz mnie wkurwiać
Przeżyłem tyle zawodów
Oszalałeś?
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NA CO DZIEŃ
1. Plotki damskie
2. Plotki męskie
3. Plotki damsko-męskie
4. W towarzystwie
5. Kłótnia
6. Jedzenie
7. Pytania ogólne
8. Pożegnanie
Plotki damskie:
Czeszki to okropne plotkary. Nie potrafią zachować nic dla siebie, obgadują wszystko i wszystkich.
Czeszki kochają portale społecznościowe i blogi. W internecie publikują swoje najskrytsze tajemnice. Jeśli
napiszesz którejś list miłosny, to możesz być pewien, że pokaże go wszystkim swoim przyjaciółkom, w
gorszym razie przeczyta go cały świat. Ja miałem 385 stałych partnerek, które mnie utrzymywały i
wszystkim wysyłałem takie same listy miłosne. Jeszcze inne listy wysyłałem do 130 różnych kobiet dziennie.
Dzięki plotkarstwu internetowemu skojarzyły, że je okłamuję, więc teraz wszystkie mnie ścigają i musiałem
wyjechać z Czech. Czeszki potrafią być naprawdę okrutne, dlatego muszę znaleźć sobie dobrą kryjówkę.
W towarzystwie:
W Czechach jest przyjęte, żeby cały czas patrzyć rozmówcy w oczy. Inaczej będą uważać, że kłamiesz.
Kiedy stukamy się lampkami z winem, to również patrzymy w oczy. Ja mam kłopoty, bowiem zawszę patrzę
w dekolt.
Czesi bardzo lubią imprezy, jednak nie w domu. Dom jest ostoją prywatności i rzeczą świętą. Jak nie, to żona
z wałkiem w ręce wszystkich szybko wygoni.
Czesi, w przeciwieństwie do Polaków, nie piją po to, żeby się upić, tylko dla zabawy. Po pijaku raczej im nie
odbija. Niestety, im młodsze roczniki, tym gorzej.
Radzę również uważać na oznakowanie toalet. Raz bardzo chciało mi się sikać i pomyliłem toaletę męską z
damską. Pocieszałem się, iż lepsze to, niż gdybym bardzo chciał iść z kimś do łóżka i pomylił kobietę z
mężczyzną.
Czesi to straszni dowcipnisie. Kiedyś jak byłem z nimi na imprezie wlali mi do napoju środek
przeczyszczający i zablokowali kibel. Na imprezie było ze 20 pięknych kobiet, które chciałem poderwać, więc
szykowała się katastrofa. Nie wiedzieli jednak, że zawsze noszę ze sobą błyskawicznie działający lek
przeciwbiegunkowy. Lek zadziałał i to ja zepsułem im imprezę.
Jedzenie:
Czesi mają kilka narodowych dań:
vepřo-knedlo-zelo – nie wiem co to jest, bo po pierwszym kęsie siedziałem w toalecie.
Knedle – bardzo dobre, ale pierdzę po nich tak, że cały akademik się trzęsie.
parówki gotowane w czajniku bezprzewodowym – specjalność studencka.
Czesi jedzą obiady zwykle między 11 a 13. Ja nie mogę się do tego przyzwyczaić, więc często mam wzdęcia.
Ciężko z tym wytrzymać, bo np. siedzę w czytelni, wokół ze 100 osób, chcę puścić „cichacza”, a tu takie
pierdnięcie, że słychać na całym piętrze.
Nie tylko ja mam z tym problem. W wielkiej bibliotece jest duża szatnia. Jak wkładałem rzeczy do szafki, to
nagle wleciał koleś, puścił głośnego bąka i uciekł. Ja stałem przy drzwiach, więc wszyscy się na mnie gapili.
Potem tak samo wrabiałem innych ludzi, w tym moich nauczycieli.
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PLOTKI DAMSKIE:
A potom jsme se políbili
Budeš tlustá
Byla jsem úplně sama!
Byla tam s nějakým klukem
Co jsi mu odepsala?
Co na něm vidíš?
Co ona na něm vidí?
Co zas ten blb chtěl?
Debilní macho
Dneska mu to řeknu
Dobýval se mi pod triko
Docela dost piješ
Drbna!
Drby
Furt mě kritizuje a ponižuje
Hladil mě po nohou
Chce mou nahou fotku
Chce tě sbalit
Chci být modelkou
Chodíš s tím blbcem?
Chová se divně
Chtěl se mnou jít do kina
Chyť ho za zadek!
Ignoruj ho
Já budu jeptiška
Já jsem viděla, jak se líbáte
Já jsem se zamilovala
Já tu byla první
Já už ho nechci
Já vím, na co kluci letí
Jak chceš, ty krávo
Jak má hezké oči...
Jak vám to jde v posteli?
Jde o mého kluka
Je boží
Je důležitý jako hovno
Je mu 20 a chce sex
Je sexy, ale buď opatrná
Je špatný v posteli
Je to blbec
Je to cvok
Je to lhář a podvodník
Je to upír!
Je to všechno moje vina
Je to zloděj
Jeho tvář smrdí jako kočičí moč
Ještě s ním spíš?
Jsem jeho královna
Jsem tak sama!
Jsem trochu opilá
Jsou tu boží diskotéky
Každýmu o mně všechno vykecal
Kdybych byla jako ona
Kdypak se už vdáš?
Konečně si mě všimnul
Kousnul tě?
Líbá jako mistr světa
Líbí se mi drsňáci
Má tak hezké vlasy

A potem pocałowaliśmy się
Będziesz gruba
Byłam zupełnie sama!
Była tam z jakimś chłopakiem
Co mu odpisałaś?
Co w nim widzisz?
Co ona w nim widzi?
Co ten głupek znowu chciał?
Debilny macho
Dzisiaj mu to powiem
Wkładał rękę pod moją koszulkę
Całkiem sporo pijesz
Plotkara!
Plotki
Ciągle mnie krytykuje i poniża
Głaskał mnie po nogach
Chce moje nagie zdjęcie
Chce cię poderwać
Chcę zostać modelką
Chodzisz z tym głupkiem?
Dziwnie się zachowuje
Chciał iść ze mną do kina
Złap go za tyłek!
Ignoruj go
Zostanę zakonnicą
Widziałam, jak się całujecie
Zakochałam się
Byłam tu pierwsza
Już go nie chcę
Wiem na co lecą chłopaki
Jak chcesz, ty krowo
Jakie ma ładne oczy...
Jak wam idzie w łóżku?
Chodzi o mojego chłopaka
Jest boski
Jest ważny jak gówno
Ma 20 lat i chce seksu
Jest seksowny, ale bądź ostrożna
Jest słaby w łóżku
To głupek
To świr
To kłamca i oszust
To wampir!
To wszystko moja wina
To złodziej
Jego twarz śmierdzi jak koci mocz
Sypiasz z nim jeszcze?
Jestem jego królową
Jestem taka samotna!
Jestem trochę pijana
Tutaj są boskie dyskoteki
Każdemu wszystko o mnie wygadał
Gdybym była jak ona
Kiedy w końcu wyjdziesz za mąż?
W końcu mnie zauważył
Ugryzł cię?
Całuje jak mistrz świata
Podobają mi się twardziele
Ma takie ładne włosy
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Má tak sexy úsměv
Mám ho v hrsti
Mám rande s tím nejhezčím klukem z pláže
Mám strach z kluků
Mám větší kozy než ty
Měla jsi štěstí
Milujeme stejného kluka
Můj kluk žárlí
Můj miláček není úchyl
Musela jsem mu hladit penis
Musím ho poslouchat celej den
Myslí si, že je něco lepšího
Myslím, že mu dlužíš omluvu
Načapala nás v posteli
Najdi si někoho jinýho
Našla jsem si milence
Našla jsem si někoho jiného
Neboj, taky si někoho najdeš
Nedávno ho pustili z vězení
Nechám si to pro sebe
Nechce se mnou už spát
Nechce se představit
Nechci být na nikom závislá
Nechci ho zklamat
Nechci jít sama
Nechci o něj přijít
Nechtěla jsem ho provokovat
Nemohl se vzmužit?
Nemůžu mít děti
Nemůžu se podívat do zrcadla
Neumí líbat
Nikdo mě nechce
Nikdo mě nemá rád
Nosí paruku
On je božskej
On kouká na erotický stránky
On mě zradil
On mi řekl, že je konec
On si nadělal do kalhot
On si nedá pokoj
On snad není normální
On tak vášnivě líbá
Ona mu leze do postele
Ona se po mně opičí
Ona tě okrádá
Ožužlává mi ucho
Pije kečup
Podle mě má ještě nějakou jinou
Pořád o tobě mluví
Pořád se drbal
Poslintal mě
Potí se
Pozval mě na rande
Pozve mě do svý vily nebo na jachtu
Prostě ho neposlouchej
Prozradím ti tajemství
Přebrala mi kluka!
Rád kouše do ucha
S tím bych ráda něco měla...
Sahal mi na prsa

Ma taki seksowny uśmiech
Mam go w garści
Mam randkę z najładniejszym chłopakiem na plaży
Boję się chłopaków
Mam większe cycki niż ty
Miałaś szczęście
Kochamy tego samego chłopaka
Mój chłopak jest zazdrosny
Mój kochany nie jest zboczeńcem
Musiałam mu głaskać penisa
Muszę go słuchać przez cały dzień
Myśli sobie, że jest kimś lepszym
Myślę, że jesteś mu winna przeprosiny
Przyłapała nas w łóżku
Znajdź sobie kogoś innego
Znalazłam sobie kochanka
Znalazłam sobie kogoś innego
Nie bój się, też sobie kogoś znajdziesz
Niedawno wypuścili go z więzienia
Zostawię to dla siebie
Już nie chce ze mną spać
Nie chce się przedstawić
Nie chcę być od nikogo zależna
Nie chcę go zawieść
Nie chcę iść sama
Nie chcę go stracić
Nie chciałam go prowokować
Nie stawał mu?
Nie mogę mieć dzieci
Nie mogę spojrzeć w lustro
Nie umie się całować
Nikt mnie nie chce
Nikt mnie nie lubi
Nosi perukę
On jest boski
On wchodzi na strony erotyczne
On mnie zdradził
Powiedział mi, że to koniec
Porobił się w portki
Nie da sobie spokoju
On jest chyba nienormalny
On tak namiętnie całuje
Ona mu włazi do łóżka
Ona mnie małpuje
Ona cię okrada
Liże mi ucho
Pije keczup
Według mnie ma jeszcze inną
Ciągle o tobie mówi
Ciągle się drapał
Uślinił mnie
Poci się
Zaprosił mnie na randkę
Zaprosi mnie do swojej willi albo na jacht
Po prostu go nie słuchaj
Zdradzę ci tajemnicę
Odbiła mi chłopaka!
Lubi gryźć w ucho
Z nim bym chciała...
Dotykał moich piersi
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Selhal v posteli!
Slintá po mně jak pes
Smrdí jako kdyby mu někdo nasral do kalhot
Smrdí mu nohy
Spadly mu plavky
Spalas s ním?
Stejně by mě nechtěl
Strčil mi ruku pod blůzu
Sunul ruku stále hlouběji
Tak starý a tak hloupý
Takoví jsou všichni mužští
Takovýho já bych nechtěla
Ten kluk mě celou rozpaluje
Ten polibek byl nádherný
To je ale pruda
To říká každé
Tohle musíš vidět
Tvrďák
Ty máš zase jiného kluka?
Ty ses s ním vyspala
Ty seš zamilovaná
Už ho nechci nikdy vidět
Už jednou mě zradil
Už nikdy ho neuvidím
V posteli je hotové tornádo
Ví o dítěti?
Viděls toho debila, co u mě byl?
Všichni už to ví
Zapomeň na něj
Zítra mi všechno povíš
Zůstala jsem sama

Był słaby w łóżku!
Ślini się do mnie jak pies
Śmierdzi, jakby mu ktoś nasrał do spodni
Śmierdzą mu nogi
Spadły mu kąpielówki
Spałaś z nim?
I tak by mnie nie chciał
Wepchał mi rękę pod bluzę
Wsuwał rękę coraz głębiej
Taki stary, a taki głupi
Wszyscy mężczyźni są tacy
Nie chciałabym takiego
Ten chłopak mnie rozpala
Ten pocałunek był wspaniały
Ale nudziarz
Każdej to mówi
To musisz zobaczyć
Twardziel
Znowu masz innego chłopaka?
Przespałaś się z nim
Jesteś zakochana
Nie chcę go już nigdy widzieć
Już raz mnie zdradził
Już nigdy go nie zobaczę
W łóżku jest jak tornado
Wie o dziecku?
Widziałeś tego debila, co był u mnie?
Wszyscy już o tym wiedzą
Zapomnij o nim
Jutro mi wszystko powiesz
Zostałam sama

PLOTKI MĘSKIE:
A ten zadeček..
Blbá kráva
Blil sem
Bojím se, že jsem těhotná
Brácho, tohle musíme zapít
Buď chlap!
Buď sám sebou
Budu žádat o změnu pohlaví
Byl bych radši, kdybych ji neznal
Dívej se a uč se
Dostaneme ty čubky!
Dřív nebo později tě dostanu
Holkám jde jen o velikost penisu
Hrozně mě vzrušuje
Chci ji
Chodil jsem do bordelu
Já jsem ji miloval
Já se málem posral!
Já ukázal ptáka i prdel
Já zpívat neumím
Jak to s ní celý den vydržíš?
Jde o tvou ženu!
Je moc rozmazlená
Je moje
Je obrovská jako slonice
Je to kurva, co jde s každým
Ji okouzlí každý chlap s peněženkou v kapse

A ten tyłeczek...
Głupia krowa
Rzygałem
Boję się, że jestem w ciąży
Bracie, musimy to zapić
Bądź mężczyzną
Bądź sobą
Będę prosił o zmianę płci
Wolałbym jej nie znać
Patrz i ucz się
Dorwiemy te suki!
Prędzej czy później cię dopadnę
Dziewczynom chodzi tylko o wielkość penisa
Bardzo mnie podnieca
Chcę ją
Chodziłem do burdelu
Kochałem ją
O mało się nie posrałem!
Pokazałem ptaka i dupę
Nie umiem śpiewać
Jak z nią wytrzymujesz cały dzień?
Chodzi o twoją żonę
Jest za bardzo rozpieszczona
Jest moja
Jest ogromna jak słonica
To kurwa, która idzie z każdym
Oczaruje ją każdy facet z portfelem w kieszeni
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Jsem už trochu ožralej
Jsem v podmínce
Kdyby aspoň byla dobrá v posteli!
Kdybys šoustal mou ženu, vykleštil bych tě
Líbí se ti její zadek?
Lízaly ti už čuráka?
Mám jistý problém
Masturbovat jsem začal v patnácti
Masturbuje přece každý
Moji sestru nikdy nedostaneš
Nazdar, ty bejku
Nebuď naivní
Nebuď směšnej
Nedokážu být sám
Nech tu malou na později
Necháš se od ní manipulovat
Nejsem kněz
Nejsem sebevrah jako ty
Nemáš koule
Neřekla nic
Nezdá se ti, že mu začíná jebat?
Nikdy se nežeň
Od teď je jenom moje
Ona je láska mého života
Ona je vždycky taková
Ona je zamilovaná
Ona mě tak vzrušila
Ony takové jsou
Poblil jsem ji
Pod postelí mám pistoli
Pojď, té krávě ještě ukážeme
Potřebuju onanovat pětkrát týdně
Pro takové muži umírají
Probudil jsem se nahý v posteli
Propustili mě na podmínku
Přehnala to s pitím
Přesvědč ji
Sám jsi blboun
Skočila na to!
Slyšel jsem, že ti nakopali prdel
Spal jsem s ní
Sténala a křičela rozkoší
Strašně se mi líbí
Ta malá myška pro mě stejně nic neznamená
Ta tě má pod pantoflem
Ta tvoje kurvička je klasa
Tak se pochlub
To je tvoje stará?
Tu dostanu
Ty její kozy jsou fakt úchvatný
Učurává do kalhot, když se chechtá
Udělala z tebe impotenta!
Ukažte nam kozičky
Určitě neodmítne
Utekla ze zoo
Už jsi s ní spal?
Velký prsa jsou skvělý
Viděls to?
Viděls to porno?
Vsadím se, že na tebe letí

Jestem już trochę pijany
Mam zawiasy
Gdyby przynajmniej była dobra w łóżku!
Gdybyś pieprzył moją żonę, wykastrowałbym cię
Podoba ci się jej tyłek?
Lizały ci fiuta?
Mam pewien problem
Zacząłem się masturbować, kiedy miałem 15 lat
Przecież każdy się masturbuje
Nigdy nie dostaniesz mojej siostry
Serwus, byku
Nie bądź naiwny
Nie bądź śmieszny
Nie potrafię być sam
Zostaw tę małą na później
Dajesz jej sobą manipulować
Nie jestem księdzem
Nie jestem samobójcą jak ty
Nie masz jaj
Nic nie powiedziała
Nie wydaje ci się, że mu zaczyna odpierdalać?
Nigdy się nie żeń
Od teraz jest tylko moja
Ona jest miłością mojego życia
Ona zawsze jest taka
Ona jest zakochana
Ona mnie tak podnieciła
One takie są
Obrzygałem ją
Pod łóżkiem mam pistolet
Chodź, jeszcze tej krowie pokażemy
Potrzebuję onanizować się pięć razy w tygodniu
Dla takich mężczyźni umierają
Obudziłem się nagi w łóżku
Dostałem warunkowe zwolnienie
Przesadziła z piciem
Przekonaj ją
Sam jesteś głupi
Nabrała się na to!
Słyszałem, że skopali ci tyłek
Spałem z nią
Jęczała i krzyczała z rozkoszy
Strasznie mi się podoba
Ta mała myszka i tak dla mnie nic nie znaczy
Ma cię pod pantoflem
Ta twoja kurewka ma klasę
No pochwal się
To twoja stara?
Ta jest moja
Te jej cycki są naprawdę urzekające
Popuszcza mocz jak się chichota
Zrobiła z ciebie impotenta!
Pokażcie nam cycuszki
Na pewno nie odmówi
Uciekła z zoo
Spałeś z nią?
Duże piersi są wspaniałe
Widziałeś to?
Widziałeś to porno?
Założę się, że leci na ciebie
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Všechny ženský jsou stejný
Vyplivni to
Vyser se na to
Vyspal jsem se s holkou
Vždycky se mi líbila
Zanedbával jsem ji
Zase jsem dostal košem
Zasloužíš si lepší
Zbav se jí
Zhřešil jsem
Znáš přece ženský
Ženám se líbím

Wszystkie kobiety są takie same
Wypluj to
Olej to
Przespałem się z dziewczyną
Zawsze mi się podobała
Zaniedbywałem ją
Znowu dostałem kosza
Zasługujesz na lepszą
Pozbądź się jej
Zgrzeszyłem
Przecież znasz kobiety
Podobam się kobietom

PLOTKI DAMSKO-MĘSKIE:
Bez tebe nikam nejdu
Bojím se, že o tebe přijdu
Co bych si bez tebe počala
Co čumíš, ty idiote?
Co děláš ty debile
Co děláš u mě v posteli?
Co máš místo koz?
Co zase chceš?
Copak jsi praštěná?
Dej mi pokoj, úchyle!
Dej mi pusinku
Dej mi pusu
Děláš ze mě blbce
Děláš ze sebe šaška
Hej, kam mě to taháš
Hej, kovboji
Hodný pejsek
Chci být něco víc než kamarád
Chci se s tebou setkat
Choval jsem se jako hlupák
Chováš se jak stará bába
Chovej se jako džentlmen
Chybí mi něžnosti
Já jsem ti vždycky věřila
Já jsem vdaná!
Já ti nebudu dělat maskota
Jdi na záchod, vyhoň si ho a mě nech na pokoji
Je konec
Je mi líto, ale já už někoho mám
Je mi z tebe na zvracení
Jseš opilá a zfetovaná
Jsi arogantní a drzá
Jsi buzerant
Jsi hvězda
Jsi jak malé dítě
Jsi malý a mladý pro mě, zlato
Když se ti nepostaví třikrát za sebou...
Kup mi drink
Kurva, byla to ta nejlepší noc mého zkurveného života
Lásko, musíš ještě počkat
Lhal jsem ti někdy?
Mám vysoké požadavky. Ty se do nich nevejdeš
Měl jsi nechráněný anální sex?
Miláčku!
Miluješ mě ještě?
Mluvíš jako moje matka

Bez ciebie nigdzie nie idę
Boję się, że cię stracę
Co ja bym bez ciebie zrobiła
Co się gapisz, idioto?
Co robisz debilu
Co robisz u mnie w łóżku?
Co masz zamiast cycków?
Czego znowu chcesz?
Jesteś walnięta?
Daj mi spokój, zboczeńcu
Daj mi buziaczka
Daj mi buzi
Robisz ze mnie głupka
Robisz z siebie pajaca
Hej, dokąd to mnie ciągniesz
Hej, kowboju
Dobry piesek
Chcę być kimś więcej niż kolegą
Chcę się z tobą spotkać
Zachowywałem się jak głupek
Zachowujesz się jak stara baba
Zachowuj się jak dżentelmen
Brakuje mi czułości
Zawsze ci wierzyłam
Jestem mężatką
Nie będę twoją maskotką
Idź do kibla, zwal sobie a mnie zostaw w spokoju
To koniec
Przykro mi, ale ja już mam kogoś
Wymiotować mi się chce jak cię widzę
Jesteś pijana i naćpana
Jesteś arogancka i bezczelna
Jesteś pedałem
Jesteś gwiazdą
Jesteś jak małe dziecko
Jesteś za mały i za młody dla mnie
Jeśli ci nie stanie trzy razy z rzędu...
Postaw mi drink/drinka
Kurwa, to była najlepsza noc w moim jebanym życiu
Kochanie, musisz jeszcze poczekać
Kłamałem cię kiedyś?
Mam wysokie wymagania. Ty ich nie spełnisz
Miałeś seks analny bez zabezpieczenia?
Kochanie!
Kochasz mnie jeszcze?
Mówisz jak moja mama
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Moc se mi líbíš
Můj tygře
Musíš dost onanovat
Můžeš se mi vybrečet na rameni
Můžu tě pozvat na drink?
Najdu si tě, princezno
Ne, nejsem úchylák
Nebuď taková
Nehodili jsme se k sobě
Nech mě to vysvětlit
Nechodím s tebou
Nemám tě ráda
Nemůžu se o tebe dělit s jiným
Nenechávej mě tu
Nepředváděj se
Neříkej, že se ti líbím
Neumíš vařit
Nikdo jiný není
Nikdy jsem tě neměla ráda
Nikomu tě nedám
Odpusť mi
Podívej se na mě, fešáku
Pochop konečně, že chodím s jiným
Pojď sem, prdelko
Prase!
Práskač!
Pro mě jsi lidoop
Předčasně ejakuluješ, co?
Přestaň mě očumovat, uchyláku
Přestaň šaškovat
Přijď zítra sama
Přišlas moc brzo
Rád bych tě líp poznal
Sadisto!
Seš blbá nebo co?
Smrdíš
Spáváš nahý?
Surovče!
Tak pojď, ty svině
Teď patříš nám, fešáku
To je dárek ode mě
Tohle u holek nesnáším
Tvá kára je prostě skvělá
Tváříš se, jak egyptská bohyně lásky
Ty jsi můj andílek
Ty půjdeš do hrobu jako panic
Ty s tou nulou nikam nepůjdeš
Ty už máš kluka?
Udělám vše, co budeš chtít
Ukážu ti to
Utekl jsi ode mě
Už pro mě neexistuješ
Už tě nemiluju
Už ti nic nepomůže
V budoucnu používej kondom
Vím, kdo jsi
Vím, že jsi superman
Vím, že nejsi tak špatná
Vy chlapi nemyslíte na nic jiného
Vyhrál jsem polibek

Bardzo mi się podobasz
Mój tygrysie
Widzę, że często się onanizujesz
Możesz mi się wypłakać na ramieniu
Mogę cię zaprosić na drinka?
Znajdę cię księżniczko
Nie, nie jestem zboczeńcem
Nie bądź taka
Nie pasowaliśmy do siebie
Pozwól mi to wyjaśnić
Nie chodzę z tobą
Nie lubię cię
Nie mogę dzielić się tobą z innym
Nie zostawiaj mnie tu
Nie popisuj się
Nie mów, że ci się podobam
Nie umiesz gotować
Nie ma nikogo innego
Nigdy cię nie lubiłam
Nikomu cię nie dam
Wybacz mi
Spójrz na mnie, przystojniaku
Zrozum w końcu, że chodzę z innym
Chodź tu dupcio
Świnia!
Kapuś!
Dla mnie jesteś małpą człekokształtną
Masz przedwczesny wytrysk, co?
Przestań się na mnie gapić, zboczeńcu
Przestań pajacować
Przyjdź jutro sama
Przyszłaś za wcześnie
Chciałbym cię lepiej poznać
Sadysto!
Głupia jesteś czy co?
Śmierdzisz
Sypiasz nago?
Brutalu!
No chodź świnio
Teraz jesteś nasz, przystojniaku
To prezent ode mnie
Nienawidzę tego u dziewczyn
Twoja bryka jest po prostu wspaniała
Masz minę jak egipska bogini miłości
Jesteś moim aniołkiem
Pójdziesz do grobu jako prawiczek
Nigdzie nie pójdziesz z tym zerem
Masz już chłopaka?
Zrobię wszystko, co zechcesz
Pokażę ci to
Uciekłeś ode mnie
Już dla mnie nie istniejesz
Już cię nie kocham
Nic ci już nie pomoże
Na przyszłość używaj kondomu
Wiem kim jesteś
Wiem, że jesteś supermenem
Wiem, że nie jesteś taka zła
Wy, faceci, nie myślicie o niczym innym
Wygrałem całusa

23

Zatancujeme si?
Získal sis moje srdce
Zůstaňme přáteli

Zatańczymy?
Zyskałeś moje serce
Zostańmy przyjaciółmi

W TOWARZYSTWIE:
Ani na mě nesáhni
Ani náhodou!
Asi mu přeskočilo
Ať ten sráč vypadne
Banda zkurvených onanistů
Bez komentáře
Blebleble
Byl jsi vykleštěný
Cos tam dělal tak dlouho?
Dej si majzla na hubu
Děláš si srandu?
Dík za pozvání
Do prosince mám zaracha
Dobrý jméno pro čůráka
Chodíš rád do sauny?
Já jim to řeknu
Já jsem běloch, bílá síla
Já jsem dospělý
Já jsem někdo!
Já musím na záchod
Já tě znám!
Jdi mi z cesty
Jdu na hajzl
Je mi na zvracení
Jednou za to stejně zaplatíš
Jen se podívej
Jenom se ptám
Jenom tobě můžu věřit
Jestli chceš, tak mu můžeme dát do držky
Jestli se to někdo dozví, pak vám rozkopu prdel
Jsi v pasti
Jste všichni jedna banda lhářů
Každý den se za vás modlíme
Klid!
Kliďánko
Kurva, to bolí!
Má jen zácpu
Máš nepřátele, o kterých ani nevíš
Měl jsem vokno
Měl to být jenom žert
Mluv za sebe
Můj život je v troskách
Musím jít na záchod
Musím na čerstvý vzduch
Musím se bránit
Musím tě varovat
Můžeš tady být do rána
Na to nemám oprávnění
Nejdeme na dětskou party, ale na diskotéku
Nekaž nám zábavu
Nemáš nic proti?
Nepij tolik
Nikdo se jí nesmí dotknout
O takových věcech je líp nemluvit
O takových věcech se nebavíme

Nawet nie próbuj mnie dotknąć
W żadnym wypadku!
Chyba mu odbiło
Niech ten dupek spada
Banda jebanych onanistów
Bez komentarza
Bla bla bla
Wykastrowali cię?
Co tam tak długo robiłeś?
Uważaj co mówisz
Robisz sobie jaja?
Dzięki za zaproszenie
Mam szlaban do grudnia
Dobre imię dla kutasa
Lubisz chodzić do sauny?
Powiem im to
Jestem biały, biała siła
Jestem dorosły
Jestem kimś!
Muszę do toalety
Znam cię
Zejdź mi z drogi
Idę do kibla
Chce mi się wymiotować
Kiedyś za to zapłacisz
Tylko spójrz
Tylko się pytam
Tylko tobie mogę wierzyć
Jak chcesz, to możemy mu dać po mordzie
Jeśli ktoś się o tym dowie, to wam skopię tyłek
Jesteś w pułapce
Wszyscy jesteście jedną bandą kłamców
Codziennie się za was modlimy
Spokój!
Luzik
Kurwa, to boli!
To tylko zatwardzenie
Masz wrogów, o których nawet nie wiesz
Urwał mi się film
To miał być tylko żart
Mów za siebie
Moje życie legło w gruzach
Muszę do toalety
Muszę wyjść na świeże powietrze
Muszę się bronić
Muszę cię ostrzec
Możesz tu zostać do rana
Nie mam do tego uprawnień
Nie idziemy na imprezę dla dzieci tylko na dyskotekę
Nie psuj nam zabawy
Nie masz nic przeciwko?
Nie pij tyle
Nikomu nie wolno jej dotknąć
O takich sprawach lepiej nie mówić
O takich sprawach nie rozmawiamy
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Odkud kurva von zná tvý jméno?
Přišli jsme tě zabít
Příště si to dvakrát rozmysli
Půjdeme to někam zapít
Půjdu, ale nejdřív si pokecáme
Říkejte mi Killer
S tebou nemluvím
S tebou se bavit nemá smysl
Sedí už čtvrt hoďky na hajzlu
Sorry, já si uprdnul
To mě nezajímá
To musíme oslavit
To nebylo v plánu
To není nejlepší chvíle
Toč to!
Ty tu máš ještě větší bordel než já
Už jde!
Už jsem z toho unavená
V tomhle domě takové věci dělat nesmíš
Vím, proč mě chcete zabít
Vítám vás, zkurvysyni
Vítej doma
Volej hasiče!
Vy dvě hrdličky chcete být určitě sami
Vždycky změníš téma!
Zachránil jsem ti zadek
Zavolám policii
Žádnej mejdan nebyl

Skąd on kurwa zna twoje imię
Przyszliśmy cię zabić
Następnym razem zastanów się dwa razy
Pójdziemy to gdzieś zapić
Pójdę, ale najpierw sobie pogadamy
Mówcie mi Killer
Z tobą nie rozmawiam
Nie ma sensu z tobą rozmawiać
Od piętnastu minut siedzi w kiblu
Sorry, puściłem bąka
To mnie nie interesuje
Musimy to uczcić
Tego nie było w planie
To nie jest odpowiedni moment
Kręć to!
Ty masz tutaj jeszcze większy burdel niż ja
Idzie!
Jestem już tym zmęczona
W tym domu nie wolno ci robić takich rzeczy
Wiem, dlaczego chcecie mnie zabić
Witam was, skurwysyny
Witaj w domu
Dzwoń po straż pożarną!
Wy dwa gołąbki na pewno chcecie zostać sami
Zawsze zmieniasz temat!
Uratowałem ci tyłek
Zadzwonię na policję
Nie było żadnej imprezy

KŁÓTNIA:
Ať je po tvém
Buď zticha
Bůh tě jednou za to potrestá
Co si myslíš?
Co si o sobě vůbec myslíš?
Co sis představoval?
Co ti kurva je?
Co to blekotáš, debile?!
Co to kurva děláš?!
Co to kurva vyvádíš?
Čeká tě válka
Debile, neumíš zaklepat?
Dělej si, co chceš
Dost!
Dostaneš na zadek
Hleď si svého
Hovno tě to zajímá
Já mu ruku nepodám
Já si vyprošuju!
Já tě kurva neslyšel!
Jdeš nebo co?
Jestli se chceš hádat, jdu domů
Jsi jen převlečené hovno
Jsi nula
Kastráte!
Komu ty říkáš šlapka?
Lhářko!
Málem jsem tě přejel!
Měl bys lízat prach z mých bot
Měl bys mi poděkovat

Niech będzie po twojemu
Cicho bądź
Bóg cię kiedyś za to ukarze
Co sobie myślisz?
Za co się masz?
Co sobie wyobrażałeś?
Co ci kurwa jest?
Co to bełkoczesz, debilu?!
Co to kurwa robisz?
Co to kurwa odpierdalasz?
Czeka cię wojna
Nie umiesz zapukać, debilu?
Rób co chcesz
Dość
Dostaniesz po tyłku
Pilnuj swego
Gówno cię to obchodzi
Nie podam mu ręki
Wypraszam sobie!
Kurwa, nie słyszałem cię!
Idziesz czy co?
Jeśli się chcesz kłócić, to idę do domu
Jesteś tylko przebranym gównem
Jesteś zerem
Kastracie!
Kogo nazywasz prostytutką?
Kłamczucho
O mało cię nie przejechałem!
Powinieneś lizać kurz z moich butów
Powinieneś mi podziękować
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Miluji ho víc než tebe
Mlč, tlusťochu
My si tě najdeme
Mysli si, co chceš
Na tvém místě bych to nedělal
Nech mě!
Nechci s tebou mluvit
Nechci žádné problémy
Nejsem tvůj majetek
Nekřič
Nelíbí se mi tvůj tón
Nemám čas hádat se s tebou
Nemíchej se do toho
Nemohli bychom začít znovu?
Nepleť se do mejch záležitostí
Nepotřebuji, aby mě někdo vodil za ručičku
Neříkej mi miláčku!
Neser mě
Ničíš mi život!
Nikdy mi nedáte pokoj
Nikdy už na mě nemluv
Oba moc mluvíte
Obě jste praštěné
Objednej si místo na hřbitově
Odsereš si to!
Odskáčeš si to!
Okamžitě od ní dej svý hnusný pracky
Omluva se přijímá
Opakuješ se
Po tom ti je kulový
Pojebaná kurva
Poser se
Pusť mě dovnitř, kokote!
Seš mrtvej!
Sráči zkurvenej
Stáhnu tě z kůže
Starej se o své
To je moje věc
To kurva není možné!
To nemůže projít
To není tvůj problém
To odvoláš, ty lhářko!
To ti nezapomenu!
Ty burane
Ty hnusný děvkaři!
Ty hnusný prase!
Ty jsi nemožná
Ty lháři
Ty lžeš
Ty malej usmrkanej zbabělče
Ty mi nebudeš říkat, co mám dělat
Ty mi nemůžeš nic zakazovat
Ty nevděčná kurvo!
Ty podvodníku
Ty se nikdy nezměníš
Ty ubohý, trpasličí úchyle
Ty už všude vidíš duchy
Ty zasranej hajzle!
Ty zasranej zbabělče!
Tys mě napráskal!

Kocham go bardziej niż ciebie
Milcz, grubasie
Znajdziemy cię
Myśl sobie co chcesz
Na twoim miejscu nie robiłbym tego
Zostaw mnie!
Nie chcę z tobą rozmawiać
Nie chcę żadnych problemów
Nie jestem twoją własnością
Nie krzycz
Nie podoba mi się twój ton
Nie mam czasu na kłótnie z tobą
Nie mieszaj się do tego
Nie moglibyśmy zacząć od nowa?
Nie mieszaj się do moich spraw
Nie potrzebuję, żeby mnie ktoś prowadził za rączkę
Nie mów do mnie kochanie!
Nie wkurwiaj mnie
Niszczysz mi życie!
Nigdy mi nie dacie spokoju
Już nigdy się do mnie nie odzywaj
Obaj za dużo mówicie
Obie jesteście walnięte
Zamów sobie miejsce na cmentarzu
Masz przejebane!
Zapłacisz za to!
Natychmiast bierz od niej swoje wstrętne łapy
Przeprosiny przyjęte
Powtarzasz się
Chuja ci do tego
Pojebana kurwa
Zesraj się
Puść mnie do środka, kutasie!
Jesteś martwy!
Tchórzu jebany
Oskalpuję cię
Pilnuj swego
To moja sprawa
To jest kurwa niemożliwe
To nie przejdzie
To nie twój problem
Odwołasz to, kłamczucho!
Nie zapomnę ci tego!
Ty chamie
Ty wstrętny dziwkarzu!
Ty wstrętna świnio!
Jesteś niemożliwa
Ty kłamco
Kłamiesz
Ty mały, zasmarkany tchórzu
Nie będziesz mi mówił co mam robić
Nie możesz mi niczego zakazywać
Ty niewdzięczna kurwo!
Ty oszuście
Ty się nigdy nie zmienisz
Ty nędzny, kurduplowaty zboczeńcu
Ty już wszędzie widzisz duchy
Ty zasrany gnoju
Ty zasrany tchórzu!
Wsypałeś mnie!
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Tys mi ukradl holku!
Udělal jsi největší chybu ve svém životě!
Udělej to ještě jednou a posereš se bolestí
Uříznu ti uši
Usmaž se!
Už mlč!
Varoval jsem tě
Von ti můj fotr rozbije hubu
Všechno, jen ne koule!
Všechno jsi zkazil
Vydloubnu ti oko
Za chvíli to přestane bolet
Za to přijdeš do pekla!
Zábava skončila
Zahráváš si s ohněm
Zasraná děvka
Zasranej tlusťochu
Zasraný zkurvysyn
Zavři klapačku
Zmrd jeden
Zmrdaní buzeranti
Žádné ale!

Ukradłeś mi dziewczynę!
Zrobiłeś największy błąd w swoim życiu!
Zrób to jeszcze raz a zesrasz się z bólu
Utnę ci uszy
Usmaż się!
Milcz już!
Ostrzegałem cię
Mój ojciec da ci po mordzie
Wszystko, tylko nie jaja!
Wszystko zepsułeś
Wydłubię ci oko
Za chwilę przestanie boleć
Pójdziesz za to do piekła!
Koniec zabawy
Igrasz z ogniem
Zasrana dziwka
Zasrany grubasie
Zasrany skurwysyn
Zamknij jadaczkę/ Stul pysk
Chuj jeden
Pieprzone pedały
Żadnego ale!

JEDZENIE:
Fuj ty prase, ty ses poblil
Fuj, ty sis prdnul
Hezky všechno sněz...
Kurva, umírám hlady
Na tu zkurvenou pizzu seru
Najez se
Nezůstaneš na oběd?
Nic nejez
Po sladkém se tloustne
Smrdí to jako kupa hoven
To strašně smrdí
Umírám hlady
V té rýži jsou nějací červi
Zvracela jsem
Žrádlo!

Fuj, ty świnio, porzygałeś się
Fuj, puściłeś bąka
Wszystko ładnie zjedz...
Kurwa, umieram z głodu
Pierdolę tę jebaną pizzę
Najedz się
Nie zostaniesz na obiad?
Nic nie jedz
Po słodkim się tyje
To śmierdzi jak kupa gówien
To strasznie śmierdzi
Umieram z głodu
W tym ryżu są jakieś robaki
Wymiotowałam
Żarcie!

PYTANIA OGÓLNE:
Co čteš?
Co do piči?!
Co je, kurva?
Co je moc, to je moc
Co je ti zase?
Co je to s tebou?
Co je to za idiotský méno?
Co je to za lidi?
Co jsi mi zatajil?
Co po mně chceš?
Co řeknu manželovi?
Co s tím hodláš udělat?
Co se ti stalo?
Co ty na to?
Co uděláš teď? Zabiješ nás?
Dozvěděla ses něco?
Chceš cigaretu?
Chceš lízátko?
Chceš mě nasrat?

Co czytasz?
Co do chuja?
Co jest kurwa?
Co za dużo, to niezdrowo
Co ci znowu jest?
Co z tobą?
Co to za idiotyczne imię?
Co to za ludzie?
Co przede mną zataiłeś?
Czego ode mnie chcesz?
Co powiem mężowi?
Co z tym zamierzasz zrobić?
Co ci się stało?
Co ty na to?
Co teraz zrobisz? Zabijesz nas?
Dowiedziałaś się czegoś?
Chcesz papierosa?
Chcesz lizaka?
Chcesz mnie wkurwić?
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Jak jsi mě našel?
Jak jsi mě to nazval?
Jak jsi mohla?
Jak roste penis?
Jak se opovažuješ takhle mluvit?
Jak se to kurva rozepíná?
Jebe ti?
Jsem na tebe moc rychlý?
Jsi feminista?
Jsi jeho milenkou?
Jsi snad hluchá?
Jsi svobodná?
Jste milenci?
Kam mám jít?
Kde je ten hajzl?
Kde se tu bereš?
Kde sou ty čůráci?
Kde ta kráva může být?
Kde teď jsi?
Kdo je otec?
Kdo je tam?
Kdo jsem?
Kdo mi pomůže?
Kdo říká, že jsem s ním spala?
Kdo tě takhle zřídil?
Kdo ti to nakecal?
Kdo ti to řekl?
Kdo to je?
Kdo vás poslal?
Kdo volá?
Kdy zavoláš?
Mám tomu zmrdovi zlomit vaz?
Máš zase problémy s celým světem?
My se známe?
Myslíš, že jsem slepá?
Na co myslíš?
Na čí straně seš?
Něco se ti nezdá?
Nechceš se k nám přidat?
Neslyšíš mě?
Netrpíš náhodou stihomamem?
Nikdo ti neřekl?
No tak kurva, co myslíš?
O co ti, kurva, jde?
O čem to mluvíš?
On má sračku nebo o co jde?
Posloucháš mě?
Proč jsi mu dala moje číslo?
Proč jsi to udělal?
Proč lžeš, ty zbabělče
Proč mi nevěříš?
Proč mi nezavolala?
Proč nebereš telefon?
Proč nesklapneš?
Proč nic neřekneš?
Proč seš takovej kokot?
Proč tady tak ječíš?
Proč tě to zajímá?
Proč to dělají?
Proč to tak bolí?

Jak mnie znalazłeś?
Jak mnie nazwałeś?
Jak mogłaś?
Jak rośnie penis?
Jak śmiesz tak mówić?
Jak to się kurwa rozpina?
Jebie ci?
Jestem dla ciebie za szybki?
Jesteś feministą?
Jesteś jego kochanką?
Głucha jesteś?
Jesteś wolna?
Jesteście kochankami?
Dokąd mam iść?
Gdzie jest ten gnój?
Skąd się tu wziąłeś?
Gdzie są te fiuty?
Gdzie ta krowa może być?
Gdzie teraz jesteś?
Kto jest ojcem?
Kto tam?
Kim jestem?
Kto mi pomoże?
Kto mówi, że z nim spałam?
Kto cię tak załatwił?
Kto ci to nagadał?
Kto ci to powiedział?
Kto to jest?
Kto was nasłał?
Kto dzwoni?
Kiedy zadzwonisz?
Mam temu skurwielowi złamać kark?
Znów masz problemy z całym światem?
My się znamy?
Myślisz, że jestem ślepa?
O czym myślisz?
Po czyjej stronie jesteś?
Coś nie tak?
Nie chcesz do nas dołączyć?
Nie słyszysz mnie?
Nie masz przypadkiem manii prześladowczej?
Nikt ci nie powiedział?
No więc kurwa co myślisz?
O co ci kurwa chodzi?
O czym to mówisz?
On ma sraczkę czy o co chodzi?
Słuchasz mnie?
Dlaczego dałaś mu mój numer?
Dlaczego to zrobiłeś?
Dlaczego kłamiesz, tchórzu
Dlaczego mi nie wierzysz?
Dlaczego do mnie nie zadzwoniła?
Dlaczego nie odbierasz telefonu?
Dlaczego się nie zamkniesz?
Dlaczego nic nie powiesz?
Dlaczego jesteś takim chujem?
Dlaczego tak jęczysz?
Dlaczego cię to interesuje?
Dlaczego to robią?
Dlaczego to tak boli?
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Proč toho debila pořád miluje?
Rozumíš?
Seš šibnutá?
To má být vtip?
To myslíš vážně?
Tobě snad přeskočilo?
Ty ji znáš?
Ty jsi gay?
Ty mě chceš zabít?
Ty seš ještě tady?
Ty tomu lháři věříš?
Tys to nebyl?
Všechno klape?
Za koho se máš?
Zase ty?
Zbláznil ses?

Dlaczego ciągle kocha tego debila?
Rozumiesz?
Jesteś walnięta?
To ma być dowcip?
Poważnie?
Odbiło ci?
Znasz ją?
Jesteś gejem?
Chcesz mnie zabić?
Jeszcze tutaj jesteś?
Wierzysz temu kłamcy?
To nie byłeś ty?
Wszystko gra?
Za kogo się masz?
To znowu ty?
Zwariowałeś?

POŻEGNANIE:
Jdi k čertu!
Je ten nejvyšší čas, abys odešel
Jen jsem se chtěl rozloučit
Koukej se zabalit
Mazej pryč, krávo
Musím vypadnout
Můžeme jít?
Nech nás na pokoji
Nechceme tě tu
Nerozloučíš se?
Odejdi!
Odpal!
Odprejskni
Padáme pryč
Padej nebo tě nakopu do prdele
Padej, než tě vynesu
Padej odsud!
Polib si
Raději se tady neukazuj
Řekla jsem ne, tak vypadni
Spěchám do práce
Táhněte, pojebanci!
Táhněte, zkurvysyni!
Táhni do prdele
Táhni k čertu!
Teď už běž
Trhni si!
Vypadni, než ti podříznu krk!

Idź do diabła!
Jest najwyższy czas żebyś sobie poszedł
Chciałem się tylko pożegnać
Pakuj się
Won stąd, krowo
Muszę spadać
Możemy iść?
Zostaw nas w spokoju
Nie chcemy cię tu
Nie pożegnasz się?
Odejdź!
Spadaj!
Spadaj
Spadamy stąd
Spadaj albo skopię ci tyłek
Spadaj zanim cię wyniosę
Won stąd!
Odwal się
Lepiej się tutaj nie pokazuj
Powiedziałam nie, więc wynoś się
Spieszę się do pracy
Won, pojebańcy!
Won, skurwysyny!
Spierdalaj
Idź do diabła!
Idź już
Spadaj!
Spadaj zanim poderżnę ci gardło!
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TURYSTYKA
1. Podróż
2. W burdelu
Zabytków, w przeciwieństwie do burdeli, pewnie nie będziecie zwiedzać, podobnie jak ja, więc tylko jako
ciekawostkę mogę podać, że w Seulu znajduje się wierna kopia praskiego Ratusza Staromiejskiego. Podobno
ma się wrażenie, jakby człowiek był w Pradze. Ale nie tylko Czechy mają swoją kopię. W stolicy Słowenii,
Lublanie, jest kilka miejsc, w których człowiek się czuje, jakby spacerował po Bielsku-Białej. Z Lublany do
innych słoweńskich miast już od prawie pięćdziesięciu lat jeżdżą polskie pociągi, które nazywają tam
„Gomulka”. Widok polskiego pociągu na tamtejszym dworcu był najpiękniejszym uczuciem, jakie przeżyłem
podczas moich podróży.
PODRÓŻ:
Budu spát na zemi
Budu zvracet
Bylas tam někdy?
Dobrá, pojedeme
Domů nepojedeme
Držte se, selhaly mi brzdy
Chce se mi hrozně čurat
Chceme koupit nafukovací pannu
Chceš svézt?
Chci domů
Já musím čůrat!
Já nechci jet
Já nepojedu
Já nikam nepůjdu
Já odsud nechci!
Já si můžu jet, kam chci
Já si můžu jít, kam chci
Je tady pavouk!
Jeď dál
Jeď sám
Jedeš s námi?
Jsme na místě
Jsme v ráji
Jsou tam potkani!
Kam vlastně jdeme
Kde je záchod?
Kurva! Kde tady stojej zasraný taxíky?!
Kurva naskoč!
Mluví k vám únosce
Mně se tu nelíbí!
Musím srát
Musíme tam jet
Musíme utéct z vězení
Mužům vstup zakázán
Nečůrej na mně!
Nedívej se dolů
Nechceš mi namazat záda?
Nechci jet bez tebe
Nejsem unavený
Nemůžeš se mnou jít
Nezastavuj se
Nic tady není
Nikam nepůjdeš
Nikdy neberu stopaře

Będę spać na ziemi
Będę wymiotować
Byłaś tam kiedyś?
Dobra, pojedziemy
Nie pojedziemy do domu
Trzymajcie się, hamulce nie działają
Bardzo chce mi się sikać
Chcemy kupić lalkę dmuchaną
Podwieźć cię?
Chcę do domu
Muszę sikać!
Nie chcę jechać
Nie pojadę
Nigdzie nie pójdę/Nigdzie nie idę
Chcę tutaj zostać !
Mogę sobie jechać, dokąd mi się spodoba
Mogę iść, gdzie mi się spodoba
Tutaj jest pająk!
Jedź dalej
Jedź sam
Jedziesz z nami?
Jesteśmy na miejscu
Jesteśmy w raju
Tam są szczury!
Dokąd właściwie idziemy
Gdzie jest toaleta?
Kurwa, gdzie tu stoją zasrane taksówki?
Wsiadaj kurwa!
Mówi do was porywacz
Mnie się tu nie podoba!
Muszę srać
Musimy tam jechać
Musimy uciec z więzienia
Mężczyznom wstęp wzbroniony
Nie sikaj na mnie
Nie patrz na dół
Nie posmarowałbyś mi pleców?
Nie chcę jechać bez ciebie
Nie jestem zmęczony
Nie możesz iść ze mną
Nie zatrzymuj się
Nic tu nie ma
Nigdzie nie pójdziesz
Nigdy nie biorę autostopowiczów
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Odvezu tě domů
Okradou tě
Pasy nemáme
Pojďme odtud
Pojedeme všichni
Proč zrovna tam?
Projedeme se
Půjdeme tudy
Půjdu s tebou
Rozhlídni se tu. Nic tu není
S tebou pojedu až na konec světa
Smím si tě vyfotit?
Smrdí to tady
Šlápl jsem do hovna
Tady je to kurva jako ve chlívě!
Tady mě už neuvidíte
Tady se nedá žít
Tady to strašně smrdí
Topím se!
Uhni kurva!
Uhni kurva z cesty!
Už jenom pár metrů
Už mi mrzne prdel
Vidím pavouka
Všechno se může hodit
Všude zadky
Vybral sis špatné místo
Vystup si
Z cesty!
Zabijou tě
Zavez mě domů
Znásilní tě
Zůstaneme tady
Žádné žrádlo. Žádná sprcha. Žádné návštěvy

Odwiozę cię do domu
Okradną cię
Nie mamy paszportów
Chodźmy stąd
Pojedziemy wszyscy
Dlaczego właśnie tam?
Przejedziemy się
Pójdziemy tędy
Pójdę z tobą
Rozejrzyj się. Nic tu nie ma
Z tobą pojadę aż na koniec świata
Mogę zrobić ci zdjęcie?
Ale tutaj śmierdzi
Wdepnąłem w gówno
Tutaj jest jak w chlewie!
Już mnie tu nie zobaczycie
Tutaj nie da się żyć
Strasznie tu śmierdzi
Topię się!
Kurwa, odsuń się!
Zejdź mi kurwa z drogi
Jeszcze tylko parę metrów
Już mi marznie dupa
Widzę pająka
Wszystko się może przydać
Wszędzie tyłki
Wybrałeś sobie złe miejsce
Wysiadaj
Z drogi!
Zabiją cię
Zawieź mnie do domu
Zgwałcą cię
Zostaniemy tutaj
Żadnego żarcia, żadnego prysznica i żadnych wizyt

HOTEL- SŁÓWKA:
had wąż
hovno gówno
pavouk pająk
smrad smród
špína brud
štěnice pluskwa
zápach smród
W BURDELU:
A teď mne hezky vylízej, pejsku!
Až ty ukážeš čuráka, debile
Budeš můj sluha
Co kdybychom si zašli do bordelu?
Co si to kurva dovoluješ?
Dej mi ten bič
Dělej si se mnou co chceš
Do naha!
Hlaď mi ho
Chceš si šoustnout?
Chci, abys mě svlíkal
Chci být tvá kurvička

A teraz mi ładnie wyliż piesku!
Jak ty pokażesz fiuta, debilu
Będziesz moim sługą
Może byśmy poszli do burdelu?
Na co to sobie kurwa pozwalasz?
Daj mi ten bicz
Rób ze mną co tylko zechcesz
Do naga!
Głaszcz mi go
Chcesz się pieprzyć?
Chcę, żebyś mnie rozbierał
Chcę być twoją kurewką

31

Chci řvát rozkoší
Chci tě!
Chci tě celou olízat
Chci vylízat tvůj zadek
Chci zezadu
Chtěl jsem jen zadarmo vidět nějaké kozičky
Chyť mě pořádně za prdelku
Ještě! ještě!
Jsem úplně nahá
Jsi dole vyholená anebo chlupatá?
Jsi pašák?
Jsi šikula, tohle jsem potřebovala
Kalhoty dolů
Klekni si na kolena, děvko
Ležiš pod chlapem jako kus dřeva
Lízej
Lízej mi boty!
Mám viagru
Miluj se se mnou
Miluju, když mi to děláš pěkně zezadu
Moc to bolí?
Mrdej mě. Pořádně!
Mrdej mne
Můžeš se mnou dělat co se ti zachce
Nadržená nymfomanka
Ne tak rychle!
Nech toho, bolí to
Nejdřív se s tebou budu mazlit
Nestyď se, řekni si, udělám co budeš chtít
Od tebe to teď nechci ty špinavá děvko!
Od teď mne budeš oslovovat Paní!!!
Olízni je
Orál je lepší
Pojď ke mně miláčku!
Polykáš?
Přijď až vyrosteš, chlapečku
Přivázat se nedám
Rychleji!
Sáhni si
Smrdí ti prdel
Svlíknout!
Šoustej mě
Tak kuř, ty děvko!
Teď mi ho ještě olížeš
Ty jsi mě, kurva, kousla!
Ty maličkej čuráku
Ty orgasmy jsem jenom hrála
Udělej mi striptýz
Udělej mi to na stole
Ukaž kozy
Ukaž prdel
Už dost!
Vezmi si mě
Vykouříš mi ho?
Zbij mě
Zezadu
Zmrdej mě

Chcę krzyczeć z rozkoszy
Chcę cię!
Chcę cię całą polizać
Chcę wylizać twój tyłek
Chcę od tyłu
Chciałem tylko za darmo zobaczyć jakieś cycuszki
Złap mnie mocno za dupcię
Jeszcze! jeszcze!
Jestem zupełnie naga
Na dole jesteś ogolona czy owłosiona?
Jesteś alfonsem?
Dobry jesteś, tego potrzebowałam
Spodnie na dół
Klęknij na kolana, dziwko
Leżysz pod facetem jak kawał drewna
Liż
Liż mi buty!
Mam viagrę
Kochaj się ze mną
Kocham kiedy robisz mi to od tyłu
Bardzo boli?
Pieprz mnie. Porządnie!
Pieprz mnie
Możesz ze mną robić co tylko zechcesz
Napalona nimfomanka
Nie tak szybko!
Przestań, to boli
Najpierw pieszczoty
Nie wstydź się, poproś a zrobię co tylko zechcesz
Od ciebie nie chcę brudna dziwko!
Od teraz będziesz do mnie mówił Pani!!!
Poliż je
Oral jest lepszy
Chodź do mnie kochanie!
Połykasz?
Przyjdź jak podrośniesz, chłopczyku
Nie dam się przywiązać
Szybciej!
Dotknij
Śmierdzi ci z dupy
Rozbieraj się!
Pieprz mnie
Muldaj, dziwko!
Teraz mi go jeszcze poliżesz
Ty mnie kurwa ugryzłaś?
Ty maleńki fiutku
Udawałam orgazmy
Zrób dla mnie striptiz
Zrób mi to na stole
Pokaż cycki
Pokaż dupę
Dość!
Bierz mnie
Zrobisz mi loda?
Zbij mnie
Od tyłu
Pieprz mnie
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
1. Policja
2. Przesłuchanie
3. W sądzie
4. Wojsko
W Czechach jest sporo służb dbających o bezpieczeństwo. W razie kłopotów raczej nie ma co liczyć na czyjąś
pomoc. Policji trudno się dziwić, bowiem sporo ludzi na stanowiskach jest wyjętych spod prawa, a jak trochę
brutalniej potraktują jakiegoś kryminalistę, to zaraz odzywają się śmieszni obrońcy praw człowieka i
policjanci mają kłopoty, dlatego najgorzej ma uczciwy obywatel.
Telefony alarmowe:
150 – straż pożarna (straszne nerwusy)
155 – pogotowie ratunkowe (nie podrywajcie lekarek – grozi kastracją)
156 – straż miejska (ładne, ale niebezpieczne strażniczki)
158 – policja
Czeska policja kojarzy się wielu osobom ze śmiesznymi filmami krążacymi po internecie. Chociaż wyglądają
niewinnie, to mogę zapewnić, że nikomu po spotkaniu z nimi nie będzie do śmiechu.
Zwykli policjanci są raczej w porządku, choć zdarzają się wyjątki. Na razie nie miałem z nimi problemów.
Niebezpieczne są jednostki prewencji rozbijające manifestacje. Nie radzę się do nich zbliżać, bowiem
używają ciosu zwanego „pierdnięcie hipopotama” (hroší prd) w okolice serca, po którym demonstranci
padają jak muchy.
Najgorsze są jednak policjantki. Są bardzo agresywne, brutalne, władcze, a w zaciszu komisariatów biją
swoich kolegów czyniąc z nich zniewolone maszyny wykonujące każdy ich rozkaz. Lepiej ich unikać, bo
można nieźle oberwać. Kobiety nie powinny służyć na takich stanowiskach, nie są bowiem w stanie
samodzielnie myśleć i kontrolować agresji.
POLICJA:
Advokáta? Do držky dostaneš!
Bránil se
Budeme vás vyslýchat
Budu si stěžovat
Celý to rušíme
Co seš to za policajta?
Čím dřív, tím líp
Dej ruce na volant
Dobrý den, pane řidiči
Drží ho jako rukojmí
Důkazy se vždycky najdou
Hasiči a záchranáři jsou na cestě
Hlídej ho
Chci tady mít svýho právníka
Chci ti vidět na obě ruce. Dělej
Chránili jsme tě
Já ti nemusím ukazovat občanku
Já ti nepomůžu
Já vedu vyšetřování
Je to velmi důležité
Jeden známý má fotku podezřelého
Ještě ji vyslýcháme
Ještě jsme neskončili
Ještě pár otázek
Jsi v nebezpečí

Adwokata? Dostaniesz po mordzie!
Bronił się
Przesłuchamy was
Poskarżę się
Odwołujemy całą akcję
Co z ciebie za policjant?
Im wcześniej, tym lepiej
Ręce na kierownicę
Dzień dobry panie kierowco
Trzymają go jako zakładnika
Dowody zawsze się znajdą
Straż pożarna i pogotowie są w drodze
Pilnuj go
Chcę tutaj swojego prawnika
Chcę widzieć obie twoje ręce. Ruchy.
Chroniliśmy cię
Nie muszę ci pokazywać dowodu
Nie pomogę ci
Ja prowadzę śledztwo
To bardzo ważne
Jeden znajomy ma zdjęcie podejrzanego
Jeszcze ją przesłuchujemy
Jeszcze nie skończyliśmy
Jeszcze parę pytań
Jesteś w niebezpieczeństwie
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Jsi zatčen
Jsi zfetovanej?
Kdo ti uvěří?
Kdo za tím stojí?
Kurva! Zastav!
Má na sobě mikrofon
Má vypnutý mobil
Máme svoje předpisy
Máš jeho složku?
Máš něco z laborky?
Máš nějakou stopu?
Máte ho?
Měla přístup ke všemu
Musel jsem vyrazit dveře
Musíme ho dostat
Můžu pár otázek?
Můžu to ověřit
Myslím si, že je nevinen
Napadla ho
Našli jsme to
Něco jsme našli
Něco se chystá
Něco tu nesedí
Nejsou ozbrojení
Někdo ji honí
Někdo přestřihl řetěz
Někoho tam pošleme
Nemá žádné nepřátele
Nemůžeme ho najít
Nemůžu ti prozradit svoje zdroje
Nevím, co mě to popadlo
Nezabíjejte mě
Nic jí není
Nic neviděl
Nic se neděje
Nic takověho ve spisech není
Nikde ji nevidím
Nikdo nebude vědět, kde jsi
Nikdo nepřežil
Od toho tu jsme
Odkud máš ty drogy?
Odposloucháváme telefon v práci i doma
Okamžitě mi ty pouta sundejte
Po schodech!
Podřezala si žíly
Pokračujte v pátrání
Policie! Otevřete!
Pomalu otevři dveře
Pomůžeš nám ho najít
Popiš mi podezřelou
Poprosím o dechovou zkoušku
Posily jsou na cestě
Pošlu posily
Pozor, akce začíná
Prý ho někdo vyhodil z okna
Přebírám vyšetřování
Přece vám nikam neuteču
Přijdeme si pro tebe
Přivezte ho. Hned
Půjdeš s náma na služebnu

Jesteś aresztowany
Jesteś naćpany?
Kto ci uwierzy?
Kto za tym stoi?
Kurwa! Zatrzymaj się!
Ma na sobie mikrofon
Ma wyłączony telefon komórkowy
Mamy swoje przepisy
Masz jego akta?
Masz coś z laboratorium?
Masz jakiś ślad?
Macie go?
Miała dostęp do wszystkiego
Musiałem wyważyć drzwi
Musimy go dorwać
Mogę zadać parę pytań?
Mogę to sprawdzić
Myślę, że jest niewinny
Napadła go
Znaleźliśmy to
Znaleźliśmy coś
Coś się szykuje
Coś tu nie gra
Nie są uzbrojeni
Ktoś ją goni
Ktoś przeciął łańcuch
Wyślemy tam kogoś
Nie ma żadnych wrogów
Nie możemy go znaleźć
Nie mogę ci zdradzić swoich źródeł
Nie wiem co we mnie wstąpiło
Nie zabijajcie mnie
Nic jej nie jest
Nic nie widział
Nic się nie dzieje
W aktach nie ma nic takiego
Nigdzie jej nie widzę
Nikt nie będzie wiedział gdzie jesteś
Nikt nie przeżył
Od tego jesteśmy
Skąd masz te narkotyki?
Podsłuchujemy telefon w pracy i w domu
Natychmiast zdejmijcie mi te kajdanki
Po schodach!
Podcięła sobie żyły
Kontynuujcie poszukiwania
Policja! Otwierać!
Powoli otwórz drzwi
Pomożesz nam go znaleźć
Opisz mi podejrzaną
Proszę dmuchnąć w balonik
Wsparcie jest w drodze
Wyślę wsparcie
Uwaga, rozpoczynamy akcję
Podobno ktoś go wyrzucił z okna
Przejmuję śledztwo
Przecież wam nigdzie nie ucieknę
Przyjdziemy po ciebie
Przywieźcie go. Natychmiast
Pójdziesz z nami na komendę

34

Razie!
S námi si nebudeš zahrávat
S námi si nezačínej, kreténe
Silniční kontrola
Situace je opravdu špatná
Sledoval jsem ho
Stejně nic nenajdeme
Tamhle jsou!
Tebe taky zabiju
Teď dostaneš zasloužený trest
Ten chlap je psychopat
To je nelegální
To je on
To je výslech?
Tohle je naše vyšetřovaní
Tohle udělal profesionál
Tu akci zrušte
Ty půjdeš se mnou
Údaje nesedí
Ukradl jí spodní prádlo
Upil se k smrti
Ušetříš si spoustu času a nepříjemností
Utekla nám
Už jdou
Už se přiznala
Už toho hajzla máme
Vrátím se se zatykačem
Všechno je připravené
Všechny je zatkněte
Všem jednotkám...
Vy půjdete všichni do vězení!
Vyslýchají ho
Vystup si
Vystup z auta!
Vysvětli mi to
Za ním!
Zabil jsem je, kladli odpor při zatýkání
Zabili mou rodinu
Zaplatil jsem vyděrači
Zatím nic nevíme
Zatkneme ho a zkusíme ho zlomit
Zkurvysyn, kterýho hledáme!
Znič tu pásku
Zůstaň v klidu!

Nalot!
Z nami nie ma żartów
Nie zaczynaj z nami kretynie
Kontrola drogowa
Sytuacja jest naprawdę zła
Śledziłem go
I tak nic nie znajdziemy
Tam są!
Ciebie też zabiję
Teraz dostaniesz zasłużoną karę
Ten facet to psychopata
To jest nielegalne
To on
To przesłuchanie?
To nasze śledztwo
To robota profesjonalisty
Odwołajcie tę akcję
Ty pójdziesz ze mną
Dane się nie zgadzają
Ukradł jej bieliznę
Zapił się na śmierć
Zaoszczędzisz sobie mnóstwo czasu i kłopotów
Uciekła nam
Już idą
Już się przyznała
Mamy już tego gnoja
Wrócę z nakazem aresztowania
Wszystko jest przygotowane/gotowe
Aresztujcie wszystkich
Do wszystkich jednostek...
Wszyscy pójdziecie do więzienia!
Przesłuchują go
Wysiadaj
Wysiądź z auta
Wyjaśnij mi to
Za nim!
Zabiłem ich; stawiali opór podczas zatrzymania
Zabili moją rodzinę
Zapłaciłem szantażyście
Na razie nic nie wiemy
Aresztujemy go i spróbujemy złamać
Skurwysyn, którego szukamy!
Zniszcz tę taśmę
Tylko spokojnie!

PRZESŁUCHANIE:
Budeš spolupracovat?
Byl jsem s ním
Byl opilý?
Byl zavražděn
Celá ta tvoje historka je vymyšlená
Co chceš vědět?
Co je horší, smrt nebo vězení
Co tím chceš říct?
Co to tady meleš za hovna?
Čí je to pistole?
Dáme ti pár minut
Do žádného vězení nepůjdeš
Chceš k mamince?
Chci advokáta

Będziesz współpracować?
Byłem z nim
Był pijany?
Został zamordowany
Cała ta twoja historyjka jest zmyślona
Co chcesz wiedzieć?
Co jest gorsze, śmierć czy więzienie?
Co chcesz przez to powiedzieć?
Co mi to tu pierdolisz?
Czyj to pistolet?
Damy ci parę minut
Nie pójdziesz do żadnego więzienia
Chcesz do mamusi?
Chcę adwokata
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Chci tatínka
Chci vědět, kdo to je
Chci vědět proč
Chci vypovídat
Já chci mámu
Já jsem nic neudělal
Já mám na dnešek dokonalé alibi
Já nechtěl
Jak jsem měl vědět, že je nezletilá?
Je, nebo není?
Je po všem
Je to v zájmu tvé bezpečnosti
Jenom mě nebijte
Jestli chceš zůstat naživu, všechno mi řekni
Jména, adresy, data, všechno
Jsem senátor, mám poslaneckou imunitu
Jsi hlavní podezřelý
Jsme u výslechu
K ničemu nedošlo
Kde máš maminku?
Kdo bral?
Kdo je tvůj informátor?
Kdo ji zavraždil?
Kdo mi to dokáže?
Kdo ti dal hlášku?
Kdo to byl?
Kdo to sakra byl?
Kolik bral?
Koupili si tě?
Lhala jsem
Máš toho na svědomí hodně
Mával nožem
Mluv!
Mluv, a přestane to bolet
Mluv hlasitěji
Mohl bych dostat napít?
Musíme začít s výslechem
Musíš mít svědky
Musíš nám povědět, kdo ti to udělal
Musíš odpovědět
Musíš začít mluvit
Musíš začít mluvit pravdu
Můžeš se vrátit k mamince
Můžete nám to přesně popsat
Myslíš, že to přežiješ?
Na něco jsem se ptal
Ne, to není pravda
Nebav se se mnou jako s debilem
Nebudeš mluvit?
Nebudu odpovídat na žádné otázky
Nebyl tam žádný trezor
Nedostal jsem žádné peníze
Nechceš mluvit, nemluv
Nejsem zloděj!
Nejsem žádný nácek
Nejste špatný lhář, ale viděl jsem lepší
Nelži
Nelžu
Nemám čas na vysvětlování
Nemáš kam utéct

Chcę tatusia
Chcę wiedzieć, kto to jest
Chcę wiedzieć dlaczego
Chcę zeznawać
Ja chcę mamę
Nic nie zrobiłem
Mam na dzisiaj doskonałe alibi
Nie chciałem
Skąd miałem wiedzieć, że jest nieletnia?
Jest czy nie?
Już po wszystkim
To dla twojego bezpieczeństwa
Tylko mnie nie bijcie
Jeśli chcesz przeżyć wszystko mi powiedz
Nazwiska, adresy, daty, wszystko.
Jestem senatorem, mam immunitet poselski
Jesteś głównym podejrzanym
Jesteśmy na przesłuchaniu
Do niczego nie doszło
Gdzie jest twoja mama?
Kto brał?
Kto jest twoim informatorem?
Kto ją zamordował?
Kto mi to udowodni?
Kto dał ci cynk?
Kto to był?
Kto to do cholery był?
Ile brał? Ile wziął?
Kupili cię?
Kłamałam
Masz sporo na sumieniu
Machał nożem
Mów!
Mów, a przestanie boleć
Mów głośniej
Mógłbym dostać coś do picia?
Musimy zacząć przesłuchanie
Musisz mieć świadków
Musisz nam powiedzieć, kto ci to zrobił
Musisz odpowiedzieć
Musisz zacząć mówić
Musisz zacząć mówić prawdę
Możesz wrócić do mamusi
Możecie nam to dokładnie opisać
Myślisz, że to przeżyjesz?
Pytałem się o coś
Nie, to nieprawda
Nie rozmawiaj ze mną jak z debilem
Nie będziesz mówić?
Nie będę odpowiadał na żadne pytania
Nie było tam żadnego sejfu
Nie dostałem pieniędzy
Nie chcesz mówić, nie mów
Nie jestem złodziejem!
Nie jestem żadnym nazistą
Nie jesteś złym kłamcą, ale widziałem lepszych
Nie kłam
Nie kłamię
Nie mam czasu na wyjaśnienia
Nie masz dokąd uciec
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Neodpověděl jsi mi
Neříkej víc, než musíš
Neslyším tě
Neublížil jsem mu
Nevzpomínám si
Nezabil jsem ho
Neztěžuj nám práci
Nic jsem jim neříkal
Nic jsem neviděl
Nic nevím
Nikdo mě nevydírá
Nikdo ti nepomůže
Nikdy mi nelži
Nikdy nevíš
O ničem jsem nevěděl
O tom nepochybuji
Odkud měla nůž? Od tebe?
Odpověz mi na otázku
On mě chtěl znásilnit
On mě zmlátí
Otázky tady kladu já
Podepiš mi to
Podívám se, co se dá dělat
Povídej dál
Poznám to, když lžeš
Pozoruju tě
Pro koho děláš?
Proč jsi to neřekl dřív?
Proč neodpovídáš?
Prozradím vám tajné informace
Přiznáš se k tomu, co jsi neudělal
Půjdeš do vězení
Řekl jsem žádný otázky bez právníka
Řekneš mi všechno, co víš
Řekni kdy
Říkal, že mě zabije
Říkáš to samý co ta píča
Seď a poslouchej
Seděl si někdy?
Seš hluchej?
Slyšels správně
Stačí jméno a adresa
Stačí, když začneš mluvit
Stačí říct
Stejně ti nepovím
Strávíš zbytek života v base
Sypej to!
Tak co říkáš, hrdino?
Tak jak to bylo s tím únosem?
Takže, kolik ti platí?
To je všecko jeho vina
To on mě k tomu donutil
To opravdu chceš?
To stačí
To už je lepší
To už jsi říkala
Tvůj právník mi může políbit prdel
Ty dobře víš, kdo to byl
Ukradl jsi prachy?
V jaké pohádce žiješ?

Nie odpowiedziałeś mi
Nie mów więcej niż musisz
Nie słyszę cię
Nie zrobiłem mu krzywdy
Nie przypominam sobie
Nie zabiłem go
Nie utrudniaj nam pracy
Nic im nie powiedziałem
Nic nie widziałem
Nic nie wiem
Nikt mnie nie szantażuje
Nikt ci nie pomoże
Nigdy mnie nie kłam
Nigdy nie wiadomo
O niczym nie wiedziałem
W to nie wątpię
Skąd miała nóż? Od ciebie?
Odpowiedz mi na pytanie
Chciał mnie zgwałcić
On mnie pobije
Tutaj ja zadaję pytania
Podpisz mi to
Zobaczę, co się da zrobić
Mów dalej
Poznam kiedy kłamiesz
Obserwuję cię
Dla kogo pracujesz?
Dlaczego nie powiedziałeś tego wcześniej?
Dlaczego nie odpowiadasz?
Zdradzę wam tajne informacje
Przyznasz się do tego, czego nie zrobiłeś
Pójdziesz do więzienia
Powiedziałem; żadnych pytań bez prawnika
Powiesz mi wszystko co wiesz
Powiedz kiedy
Mówił, że mnie zabije
Mówisz to samo, co ta cipa
Siadaj i posłuchaj
Siedziałeś kiedyś?
Głuchy jesteś?
Dobrze słyszałeś
Wystarczy nazwisko i adres
Wystarczy, że zaczniesz mówić
Wystarczy powiedzieć
I tak ci nie powiem
Resztę życia spędzisz w pierdlu
Gadaj!
No i co powiesz, bohaterze?
Więc jak to było z tym porwaniem?
Więc ile ci płacą?
To wszystko jego wina
To on mnie do tego zmusił
Naprawdę tego chcesz?
Wystarczy
Tak już lepiej
Już to mówiłaś
Twój prawnik może mnie pocałować w dupę
Dobrze wiesz, kto to był
Ukradłeś forsę?
W jakiej bajce żyjesz?
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V životě jsem o něm neslyšel
Viděl jsem UFO
Viděls ty fotky!
Všechno, jen tohle ne
Vydírají mě
Vydírají tě?
Začíná si vzpomínat
Začneme od začátku
Zavři mě

W życiu o nim nie słyszałem
Widziałem UFO
Widziałeś te zdjęcia?
Wszystko, tylko nie to
Szantażują mnie
Szantażują cię?
Zaczyna sobie przypominać
Zaczniemy od początku
Zamknij mnie

W SĄDZIE:
Byl jsem mladej a blbej
Co? Prdění je trestný čin?!
Co je tohle kurva za otázku?
Co se stalo potom?
Čí to byl nápad?
Další otázka
Dohodneme se?
Důkazy jsou podvržené
Falšoval jsem důkazy
Chci právníka
Chci spravedlnost
Chtěl jsem být hrdinou
Já chci důkazy
Já jsem to nebyla
Já na vězení seru
Já vím, co jsem říkal
Jak to víš?
Ještě jsem nedomluvil
Jménem zákona
Jsi můj advokát
Mám nejlepšího právníka v městě
Mám známosti
Máme důkaz toho, že ta nahrávka je podvrh
Máme ty nejlepší právníky
Maminka mi to zakázala
Máš mě hájit
Máš právo nevypovídat
Můj svědek umře
Musíš mít svědky
Na soudě je bomba!
Na to máš právo
Na zbrani jsou tvoje otisky
Nebudu svědčit
Nechci žádného advokáta
Nemám další otázky
Nemám otázky
Nemáš jedinej důkaz
Neposlouchejte tu děvku. Lže
Nepředbíhejme událostem
Nevinen!
Nic na mě nemáte
Nic zlého jsem neudělala
Nikdo mě nepotrestá
Nikdo mi nic nedokáže
Nikdo nám nemůže nic udělat
Nikoho jsem nezabil
Odročuji líčení na zítřek
Opravdu ne
Pojďme k dalším otázkám

Byłem młody i głupi
Co? Pierdzenie to przestępstwo?!
Co to kurwa za pytanie?
Co się stało potem?
Czyj to był pomysł?
Następne pytanie
Dogadamy się?
Dowody są sfabrykowane
Fałszowałem dowody
Chcę prawnika
Chcę sprawiedliwości
Chciałem być bohaterem
Chcę dowody
To nie byłam ja
Mam w dupie więzienie
Wiem co mówiłem
Skąd to wiesz?
Jeszcze nie skończyłem
W imieniu prawa
Jesteś moim adwokatem
Mam najlepszego prawnika w mieście
Mam znajomości
Mamy dowód, że to nagranie jest falsyfikatem
Mamy najlepszych prawników
Mamusia mi zakazała
Masz mnie bronić
Masz prawo do odmowy składania zeznań
Mój świadek umrze
Musisz mieć świadków
W sądzie jest bomba!
Masz do tego prawo
Na broni są twoje odciski
Nie będę zeznawać
Nie chcę żadnego adwokata
Nie mam więcej pytań
Nie mam pytań
Nie masz ani jednego dowodu
Nie słuchajcie tej dziwki. Kłamie
Nie wyprzedzajmy wydarzeń
Niewinny!
Nic na mnie nie macie
Nie zrobiłam nic złego
Nikt mnie nie ukarze
Nikt mi nic nie udowodni
Nikt nam nie może nic zrobić
Nikogo nie zabiłem
Odraczam rozprawę do jutra
Naprawdę nie
Przejdźmy do następnych pytań
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Potřebuju důkazy
Předlož důkaz
Přísáhám
Řekni jim pravdu!
S rozhodnutím soudu nesouhlasím
Soudce považují za podjatého
Ta holka přece lže
Ta ženská lže
Tak to nebylo!
To je lež!
To je vyhraný případ
To je zlej sen
To jsem neřekl
To není důkaz
To není pravda!
Už neřeknu ani slovo
Už to nikdy neudělám
Vím, že lže!
Za co?
Za půl hodiny máš být u soudu
Zavři tu posranou hubu!
Znám svoje práva

Potrzebuję dowodów
Okaż dowód
Przysięgam
Powiedz im prawdę!
Nie zgadzam się z decyzją sądu
Sędzia jest stronniczy
Ta dziewczyna przecież kłamie
Ta kobieta kłamie
To nie było tak!
To kłamstwo!
To jest wygrana sprawa
To jest zły sen
Tego nie powiedziałem
To nie jest dowód
To nieprawda!
Nie powiem już ani słowa
Już nigdy tego nie zrobię
Wiem, że kłamie!
Za co?
Za pół godziny masz być w sądzie
Zamknij tę zasraną mordę!
Znam swoje prawa

WOJSKO:
Budeš dělat, co ti řeknu
Budeš řvát bolestí
Budíček
Budou nás 3 dni mučit
Co kdyby to byla bomba?
Cvičení skončilo
Čekáme na rozkaz
Dezertéři budou zastřeleni
Doraž ho
Dvě dávky
Hněte zadkem!
Já neumím plavat!
Jak dlouho už seš špión?
Jak jsem měl kurva vědět, že bude válka?
Jaké jsou ztráty?
Jaký je tedy plán B?
Je po nich!
Je to náš člověk
Je tu bomba
Jestli se bude chovat slušně, už ho nebijte
Jsou hned za námi
Jste obklíčení!
Kdo velí?
Končím
Koukej se svlíknout
Kryj mě
Kryjte se!
Mám spoustu munice
Máme nové rozkazy
Měli jste čas na evakuaci
Mlčet!
Musel jsem mu dát hlavu do svěráku
Museli jsme se evakuovat
My s teroristy nevyjednáváme
Na střeše je ostřelovač!
Nařiď evakuaci

Zrobisz, co ci powiem
Będziesz krzyczeć z bólu
Pobudka
Przez trzy dni będą nas torturować
A gdyby to była bomba?
Koniec ćwiczeń
Czekamy na rozkaz
Dezerterzy zostaną zastrzeleni
Dobij go
Dwie serie
Ruszcie dupy!
Nie umiem pływać!
Od jak dawna jesteś szpiegiem?
Skąd kurwa miałem wiedzieć, że będzie wojna?
Jakie są straty?
Jaki jest plan B?
Już po nich
To nasz człowiek
Tu jest bomba
Jeśli będzie grzeczny, to już go nie bijcie
Są tuż za nami
Jesteście otoczeni!
Kto dowodzi?
Bez odbioru
Rozbieraj się
Kryj mnie
Kryjcie się!
Mam mnóstwo amunicji
Mamy nowe rozkazy
Mieliście czas na ewakuację
Milczeć!
Musiałem włożyć mu głowę do imadła
Musieliśmy się ewakuować
Nie negocjujemy z terrorystami
Na dachu jest snajper!
Zarządź ewakuację
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Nebudu poslouchat rozkazy nějakého pitomého blázna Nie będę słuchał rozkazów jakiegoś głupiego wariata
Nejsem zrádce
Nie jestem zdrajcą
Někdo nás prozradil
Ktoś nas zdradził
Nesmíme vyvolat paniku
Nie możemy wywołać paniki
Nic nás nemůže zastavit
Nic nas nie może zatrzymać
Nic se ti nestane!
Nic ci się nie stanie
Odvolávám útok
Odwołuję atak
Opakuji rozkaz. Přepínám
Powtarzam rozkaz. Odbiór
Planý poplach
Fałszywy alarm
Pomoz mi, jinak tě zabiju
Pomóż mi, bo jak nie, to cię zabiję
Poplach!
Alarm!
Potom nám uříznou koule
Potem utną nam jaja
Prd musím
Chuja muszę
Proč to nesrovnáme se zemí?
Dlaczego nie zrównamy tego z ziemią
Prodalas tajné informace
Sprzedałaś tajne informacje
Přebíráš velení
Przejmujesz dowództwo
Přinutíme je sníst naše hovna, které vysereme
Zmusimy ich, żeby zjedli gówna, które wysramy
Připravit se na vylodění!
Przygotować się do desantu!
Přišel jsem o celou jednotku
Straciłem całą jednostkę
Půjdu první
Pójdę pierwszy
Rozkaz!
Rozkaz!
Ruším akci
Odwołuję akcję
Řekl jsem, žádné telefony!
Mówiłem, żadnych telefonów!
Schovej to!
Schowaj to!
Schovej tu bouchačku
Schowaj tę spluwę
Skončeno!
Akcja zakończona
Splňte rozkaz
Wykonać rozkaz
Stáhnout se!
Wycofać się!
Stejně ho musíme zabít
I tak musimy go zabić
Tahle exploze je teprve začátek
Ta eksplozja to dopiero początek
Ten chlap je špión
Ten facet jest szpiegiem
To je past
To pułapka
To je rozkaz!
To rozkaz!
Tohle dělat nesmíš
Nie wolno ci tego robić
Tohle je náš rajon
To nasz rejon
Ty tomu velíš
Ty dowodzisz
Ty se nevzdáš, co?
Nie poddasz się, co?
U počítače sedí nějaký kovboj
Przy komputerze siedzi jakiś kowboj
Udej pozici
Podaj pozycję
Určitě maj nějakýho špeha
Na pewno mają jakiegoś szpiega
Věděli o tom útoku, ale nic nám neřekli
Wiedzieli o tym ataku, ale nic nam nie powiedzieli
Velím tady já!
Ja tutaj dowodzę!
Vidím je dalekohledem
Widzę ich przez lornetkę
Víš, co se dělá se zrádci?
Wiesz jak kończą zdrajcy?
Všichni připravení?
Wszyscy gotowi?
Všichni se na minutu zastavte!
Wszyscy natychmiast się zatrzymajcie!
Vydal jsem rozkaz
Wydałem rozkaz
Vyřídil jsem ho
Załatwiłem go
Vzbuď se, je nálet
Obudź się, nalot
Vzdej se!
Poddaj się!
Zahajte evakuaci
Rozpocząć ewakuację
Zastavit palbu!
Wstrzymać ogień!
Zdravíčko, kapitáne
Zdrówko kapitanie
Zrušte útok
Odwołać atak
Žádné slitování se zbabělci a zrádci
Żadnej litości nad tchórzami i zdrajcami
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RANDKA
1. Na randce
2. Po randce
W Czechach, podobnie jak na całym świecie, są trzy rodzaje kobiet. Jedne lecą na pieniądze, drugie na
egzotykę, trzecie na jedno i drugie.
Jak poderwać Czeszkę:
Z Czeszkami jest trochę trudniej niż z Polkami. Polce wystarczy powiedzieć kilka słów w obcym języku oraz
pochwalić jej urodę. Wtedy jest twoja bez żadnego oporu. U Polki narodowość nie gra roli, ważne żeby
chłopak nie był Polakiem. Ja w swoich związkach najbardziej cenię sobie wierność, dlatego żaden nie trwa
dłużej niż dwa dni.
Czeszka nigdy nie powie mężczyźnie, że jej się podoba albo go kocha. Uwodzi go w nieskończoność aby się
dowartościować, a potem rzuca jak modliszka wmawiając mu, iż nigdy nim nie była zainteresowana. Z jednej
strony można zarzucić Czeszce fałsz, z drugiej nie kłamie, gdyż czeskie kobiety kochają tylko piwo, pieniądze
i papierosy. Smuci szczególnie to ostatnie, nie ma bowiem bardziej przygnębiającego widoku, niż widok
pięknej kobiety z papierosem.
Czeszki najlepiej podrywać na następujące sposoby:
Na geja:
Mówisz, że jesteś gejem. Gej, to w Czechach święta osoba. Od razu wiadomo, że jest najpiękniejszy,
najmądrzejszy, ma mnóstwo pieniędzy, dla wszystkich jest obiektem kultu i nikt mu w niczym nie dorówna.
Gej jest nieomylną wyrocznią, wie wszystko. Nie wolno się z nim nie zgodzić, bowiem zostanie się uznanym
za nazistę. Skuteczność: 90%
Na Murzyna lub Araba:
Najskuteczniejsza metoda. Mówisz, że jesteś z jakiegoś egzotycznego kraju. 90% kobiet zatrzymało się w
rozwoju na poziomie jaskiniowców i uwierzy w każdą bzdurę, byleby ładnie brzmiała lub miała ładne
opakowanie. Na widok kolorowych porzucają kochającego chłopaka lub męża, bowiem koleżanki będą im
zazdrościć egzotycznego męża i kolorowego dzidziusia. To właśnie przez kobiety oni skolonizują nasze kraje.
Wadą tego rozwiązania jest konieczność inwestycji w solarium lub samoopalacz. Ja, na wszelki wypadek,
mam paszport albański, turecki, jemeński, egipski, nikaraguański i argentyński. Żadna kobieta mi się nie
oprze. Skuteczność 90% (bez paszportów), 100% (z paszportami).
Na multimilionera:
Pieniądze są kolejnym magnesem na kobiety. Czeszkom nie wystarczy dobry samochód i wysoka pensja.
Musisz je kusić wielką willą z basenem, jachtem oraz prywatnym odrzutowcem. Bez obaw, uwierzą we
wszystko. Skuteczność 100%.
Na poetę:
Kobiety same nie wiedzą czego chcą, więc lecą również na poetów. Znajdź w internecie parę wierszyków,
naucz się recytować, a przy tym płakać. Chętnie cię wtedy przytuli, obejmie a nawet zapłaci wszystkie
wydatki. Możesz się również chwalić swoimi znajomościami w gronie literatów i polityków. Skuteczność 80%.
Pamiętaj:
- nie staraj się zrozumieć kobiet. One same siebie nie rozumieją.
- nie przejmuj się początkowym oporem. To tylko gra. Po piętnastu minutach pękają.
- nie chwal urody Czeszek. One doskonale wiedzą, że są najpiękniejsze i bezwzględnie to wykorzystują.
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NA RANDCE:
Bože, ale jak já bych tu tvou píču chtěl
Brzdi trochu
Budeme se mazlit
Byly to nádherné chvíle
Co kdyby nás někdo objevil?
Co se ti tam vzdouvá v gatích?
Co to děláš?
Hrozně rád bych se s tebou miloval
Chceš si hrát na doktora?
Chci být s tebou
Chci s tebou mít dítě
Chci se s tebou milovat
Chci tě líbat
Chci ti něco ukázat
Chovej se jako dospělý
Chtěl bych, abys mi něco zazpívala
Chtěl bych tě přefiknout
Já si ho teď kurva potřebuju vyhonit!
Já už to nemohu poslouchat
Já vím, že jsi dobrý
Jdu se vysrat
Jednou ti ukážu, že mám prsa pravý
Jen počkej! Dočkáš se
Jestli mě miluješ, tak se se mnou vyspíš
Jsi panic?
Jsi sladká
Kdy mi uděláš striptýz?
Kdy ses naposled počural do postele?
Kino s tebou? Ses pomátl?
Kolik budeme mít děti?
Líbí se mi, jak kroutíš zadkem
Líbíš se mi
Má královno
Má sbírka figurek z „Hvězdných válek”
Malá pusa někdy dělá zázraky
Mám erotické sny
Milostná předehra ti nic neříká?
Moje Julie
Moje princezno
Můj hrdino
Musím se podrbat
Musíš jít srát?
Můžu použít záchod?
Myl ses?
Někdo by nás mohl vidět
Nemyl jsem se několik týdnů
Není ti v těch kalhotech moc horko?
Páchne ti z úst
Pochcal jsem se
Pořád jen mluvíš!
Pořád mluvíš jen o sexu
Pořídíme si dítě
Potřebuješ trochu zcivilizovat
Potřebuji zralou ženu
Povídej mi něco o sobě
Pozvracel jsem se
Proč ses nevysral v domě?
Přitulíš se?

Boże, jak ja bym chciał twoją cipę
Przyhamuj trochę
Popieścimy się
To były wspaniałe chwile
A co jakby nas ktoś zobaczył?
Co ci się tam podnosi w gaciach?
Co robisz?
Bardzo chciałbym się z tobą kochać
Chcesz się bawić w doktora?
Chcę być z tobą
Chcę mieć z tobą dziecko
Chcę się z tobą kochać
Chcę cię całować
Chcę ci coś pokazać
Zachowuj się jak dorosły
Chciałbym, żebyś mi coś zaśpiewała
Chciałbym cię przelecieć
Potrzebuję sobie teraz kurwa zwalić
Nie mogę już tego słuchać
Wiem, że jesteś dobry
Idę się wysrać
Kiedyś ci pokażę, że mam naturalne piersi
Poczekaj! Doczekasz się
Jeśli mnie kochasz. to się ze mną prześpisz
Jesteś prawiczkiem?
Jesteś słodka
Kiedy zrobisz dla mnie striptiz?
Kiedy po raz ostatni posikałeś się w łóżku?
Do kina z tobą? Zwariowałeś?
Ile będziemy mieli dzieci?
Podoba mi się jak kręcisz tyłkiem
Podobasz mi się
Moja królewno
Moja kolekcja figurek z „Gwiezdnych Wojen”
Mały buziak czasem czyni cuda
Mam sny erotyczne
Nic ci nie mówi gra wstępna?
Moja Julia
Moja księżniczko
Mój bohaterze
Muszę się podrapać
Musisz iść srać?
Mogę skorzystać z toalety?
Myłeś się?
Ktoś mógłby nas zobaczyć
Nie myłem się od kilku tygodni
Nie jest ci za gorąco w tych spodniach?
Śmierdzi ci z buzi
Posikałem się
Ciągle tylko mówisz!
Ciągle mówisz tylko o seksie
Zrobimy sobie dziecko
Potrzebujesz się trochę ucywilizować
Potrzebuję dojrzałej kobiety
Powiedz mi coś o sobie
Porzygałem się
Dlaczego nie wysrałeś się w domu?
Przytulisz się?
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Rád bych tě políbil
S kolika klukama jsi spala ty?
Ser
Skoro se neznáme
Slib mi, že mě tam nenecháš samotnou
Smrdíš jak potkaní hovno
Sralas?
Stačí říct
Strašně ti táhne z pusy
Toužím po tobě od chvíle, kdy jsme se poznali
Ty jsi ale Casanova
Ty jsi se počůrala?
Ty líbáš jako prvňačka
Ty můj Romeo
Usral ses?
Zůstaň ještě chvíli se mnou

Chciałbym cię pocałować
Z iloma chłopakami spałaś?
Sraj
Prawie się nie znamy
Obiecaj mi, że nie zostawisz mnie tam samej
Śmierdzisz jak gówno szczura
Srałaś?
Wystarczy powiedzieć
Strasznie ci śmierdzi z gęby
Pragnę cię od chwili, kiedy poznaliśmy się
Ty Casanovo
Posikałaś się?
Całujesz jak pierwszaczka
Ty mój Romeo
Popuściłeś kupę?
Zostań jeszcze chwilę ze mną

PO RANDCE:
Anál mám ráda
Bojím se, že praskne kondom
Chci ho vidět
Já chci tvýho ptáka
Je teplý a tvrdý
Jedině kondomy nás ochrání
Ještě jsem neviděla, jak to klukovi stojí
Jsem nažhavená
Jsem sama doma
Jsi dobrý onánek
Jsi fantastickej milenec
Jsi malej čertík, ale moc sladký
Jsi moje
Jsi tak vzrušený jako já?
Jsi taky tak vzrušená?
Kdo by asi toužil po tvých povadlých koulích!
Koukni, jak se mně vztyčil
Kurva, to mě vzrušuje
Máš na mysli sex?
Máš pěkné kozičky
Miluj se se mnou
Miluješ mýho ptáka stejně tak jako miluješ mě
Na co kurva čekáme?
Na gauči je dost místa
Ne tady
Ne tak rychle
Neblázni, roztrháš mi košili
Nečum mi furt na ty kozy!
Nechtěl bys mě obejmout?
O tom jsem snila
Počkej, ne tak rychle
Pojď sem malá, už se přestaňme hádat
Pojďme do postele
Potmě?
Praskl prezervativ
Rozepni si košili
S tebou ve sprše
Seš nadrženej
Staví se mi
Stojí ti?
Sundej si blůzu
Sundej si kalhoty

Lubię analny
Boję się, że kondom pęknie
Chcę go zobaczyć
Ja chcę twojego ptaka
Jest ciepły i twardy
Tylko kondomy nas ochronią
Jeszcze nie widziałam jak chłopakowi stoi
Jestem napalona
Jestem sama w domu
Jesteś dobrym onanistą
Jesteś fantastycznym kochankiem
Jesteś małym diabełkiem, ale za to bardzo słodkim
Jesteś moja
Jesteś tak podniecony jak ja?
Też jesteś tak podniecona?
Kto by chciał twoje zwiędłe jaja!
Zobacz jak mi stanął
To mnie kurwa podnieca
Masz na myśli seks?
Masz śliczne cycuszki
Kochaj się ze mną
Kochasz mojego ptaka tak samo, jak kochasz mnie
Na co kurwa czekamy?
Na tapczanie jest dość miejsca
Nie tutaj
Nie tak szybko
Nie wariuj, rozerwiesz mi koszulę
Nie gap się ciągle na cycki!
Nie chciałbyś mnie objąć?
O tym marzyłam
Poczekaj, nie tak szybko
Chodź tutaj mała, przestańmy się już kłócić
Chodźmy do łóżka
Po ciemku?
Prezerwatywa pękła
Rozepnij koszulę
Z tobą pod prysznicem
Jesteś napalony
Staje mi
Stoi ci?
Zdejmij bluzę
Zdejmij spodnie
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Svědí mě koule
Svleč mě!
Sypej z mé postele!
Tak ty máš zalíbení v sado maso
Teď já
To ti chybí
Tvoje kundička mi moc chutná
Tvoje tělo je jako chrám
Ty mě tak rozpaluješ
Ty úchyláku
Uvidíme, jak ho máš velkého
Už zase topoříš?
Vzrušuje mě to
Zase si honíš ptáka?
Zkus nejdřív prstem

Swędzą mnie jaja
Rozbierz mnie
Won z mojego łóżka!
Więc lubisz sado maso
Teraz ja
Tego ci brakuje
Twoja cipka bardzo mi smakuje
Twoje ciało jest jak świątynia
Tak bardzo mnie rozpalasz
Ty zboczeńcu
Zobaczymy jakiego masz dużego
Znowu ci stanął?
Podnieca mnie to
Znowu walisz konia?
Najpierw spróbuj palcem

Akcesoria:
Erotické pomůcky - akcesoria erotyczne
Erekční kroužek - pierścień erekcji
Vibrátor - wibrator
Robertek - wibrator
Nafukovací panna - lalka dmuchana
Lubrikační gel - lubrykant
Venušiny kuličky - kulki analne
Umělá vagína - sztuczna pochwa
Dildo - dildo
Obojek - obroża
Maska na oči - maska na oczy
Pouta - kajdanki
Roubík - knebel
Korzet - gorset
Erotické prádlo -bielizna erotyczna
Bič - bicz
Anální kolík - zatyczka analna
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SPORT
1. Pojęcia ogólne
2. Gimnastyka
3. Strzelectwo
4. Sztuki walki
POJĘCIA OGÓLNE:
Bojuji, abych vyhrál
Debile, právě sis utrhl prst!
Dobrý kop!
Chytej!
Já jsem číslo jedna, jasný?
Já jsem lepší
Já neprohrávám!
Ještě nemáme vyhráno
Jsi dobrá, ale příště tě porazím
Jsou silní
Má 111 stehů
Nakopu ti prdel, zkurvený rozhodčí!
Nebojuji za čest
Nedělej z toho melodrama
Nemohou nás porazit
Nerozhoduješ ty, ale tréner
Neumíš prohrávat
Stejně vyhraju
To je naše vítězství
Uteč!
Vítěz bere vše

Walczę, żeby wygrać
Debilu, właśnie urwałeś sobie palec!
Dobry kop!
Łap!
Jestem numerem jeden, jasne?
Jestem lepszy
Ja nie przegrywam!
Jeszcze nie wygraliśmy
Dobra jesteś, ale następnym razem cię pokonam
Są silni
Ma 111 szwów
Skopię ci tyłek, jebany sędzio!
Nie walczę o honor
Nie rób z tego melodramatu
Nie mogą nas pokonać
Decyduje trener, nie ty
Nie umiesz przegrywać
I tak wygram
To nasze zwycięstwo
Uciekaj!
Zwycięzca bierze wszystko

STRZELECTWO:
Kurva! Von mě trefil
Mířím ti mezi oči!
Můžu tě rozstřílet na kusy
Namiř mu na hrudník a stiskni spoušť
Naučila jsem se střílet
Není nabitá
Nestřílej!
Odhoď zbraň
Revolver ti míří přímo na prdel
Sejmi ho!
Střílej
Trefa do černého
Ustřelím ti palici
V životě jsem neminul!
Vy mě tu teď zastřelíte, že jo?
Zastřelili ho
Zastřelím tě

Kurwa! Trafił mnie
Celuję między twoje oczy
Mogę cię rozstrzelać na kawałki
Wyceluj w klatkę piersiową i naciśnij spust
Nauczyłam się strzelać
Nie jest naładowana
Nie strzelaj!
Rzuć broń
Wycelowałem rewolwer w twoją dupę
Zdejmij go!
Strzelaj
Strzał w dziesiątkę
Odstrzelę ci łeb
Nigdy w życiu nie spudłowałem!
Teraz mnie tu zastrzelicie, tak?
Zastrzelili go
Zastrzelę cię

GIMNASTYKA:
Ani hnout!
Ani krok!
Ani se nehni!
Dřepni si zpátky na prdel
Hni sebou
Ke zdi, rychle
Klekni si
Lehni si na zem

Nie ruszać się!
Ani kroku!
Nie ruszać się!
Siadaj z powrotem na dupsko
Rusz się
Pod ścianę, szybko
Klęknij
Połóż się na ziemię
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Lež klidně
Na kolena!
Na zem a pětadvacet kliků
Nestůj tam jak blbec
Pohni s tou zasranou prdelí
Pohyb!
Postav se ke zdi
Pracky nahoru!
Ruce vzhůru
Seď na zadku
Skáčeš jak hnusná prdel
Skoč!
Slez ze mě!
Stát!
Stůj!
Stůj rovně
Sundej ji ze mě!
Všichni ke zdi
Vyjděte s rukama nahoře
Vylez
Zvedni ruce
Zvedni to!

Leż spokojnie
Na kolana!
Na ziemię i dwadzieścia pięć pompek.
Nie stój tam jak głupek
Rusz tym zasranym dupskiem
Ruszaj się!
Pod ścianę
Łapy do góry!
Ręce do góry
Siedź na tyłku
Skaczesz jak wstrętna dupa
Skacz!
Zejdź ze mnie!
Stać!
Stój!
Stój prosto
Zdejmij ją ze mnie!
Wszyscy pod ścianę
Wyjdźcie z podniesionymi rękami
Wyłaź
Podnieś ręce
Podnieś to!

SZTUKI WALKI:
Bojuj!
Braň se!
Co se s tím slabochem páráš?
Drž hubu nebo budeš plivat krev
Chceš do rypáku?
Chceš dostat do držky?
Chceš nářez?
Chceš se vzdát bez boje?
Chceš se vzdát, svině?
Chtěl se prát
Já se neumím rvát
Já ti rozbiju hubu
Mám černý pás
Mý koule!
Někdo mě bodl do prdele
Nikdy jsem se nepral
Nyní jsi ninja
Odlož ten nůž
Otoč se ke mě nebo ti rozbiju držku
Per se, čůráku!
Pereš se jak stará bába
Pojď na férovku!
Přece nebudu mlátit ženskou
Přepral bych tě jednou rukou
Rád se peru
Rozmašíruju ti ksicht, že tě matka doma nepozná
Ta svině si myslela, že když je větší a tlustší,
přepere mě
Ta zasraná děvka mi zlomila nos!
Teď tě dostanu
Tohle byla moje první bitka
Ty ses chtěl se mnou prát?
Vyzveš mě na souboj?
Zbiju tě jako psa
Zmlátil jsem jich asi 20

Walcz!
Broń się!
Co się cackasz z tym słabeuszem?
Zamknij się albo będziesz pluł krwią
Chcesz w ryja?
Chcesz dostać po mordzie?
Chcesz wpierdol?
Chcesz się poddać bez walki?
Chcesz się poddać świnio?
Chciał się bić
Nie umiem się bić
Rozwalę ci mordę
Mam czarny pas
Moje jaja!
Ktoś mnie dźgnął w dupę
Nigdy się nie biłem
Teraz jesteś ninja
Odłóż ten nóż
Obróć się w moją stronę albo rozwalę ci mordę
Bij się kutasie!
Bijesz się jak stara baba
Chodź na solo!
Przecież nie będę bił kobiety
Pobiłbym cię jedną ręką
Lubię się bić
Rozwalę ci twarz tak, że cię matka nie pozna
Ta świnia myślała, że jak jest większa i grubsza to
mnie pobije
Ta zasrana dziwka złamała mi nos!
Teraz cię dorwę
To była moja pierwsza bójka
Chciałeś się ze mną bić?
Wyzwiesz mnie na pojedynek?
Zbiję cię jak psa
Pobiłem chyba ze dwudziestu

46

RODZINA
„Jeśli chcesz być pantoflarzem, stań z Czeszką przed ołtarzem”
Obyczaje czeskich kobiet:
Czeszki bardzo lubią zwierzęta. Niemal wszystkie w młodości mają psa. W życiu dorosłym miejsce psa
zajmuje mąż.
Czeszka, jeśli ma dobry humor, zwraca się do swojego męża słowami „blbeček” (głuptasek) oraz
„bankomat”. Jeśli ma zły, to go po prostu bije.
Ulubioną grą Czeszek jest „Jeden z dziesięciu”. Polega ona na tym, że dziewięciu mężczyzn utrzymuje
kobietę, a dziesiąty myśli, że ona pracuje i jest mu wierna.
Czeszka wykorzysta każdą okazję żeby pokazać, iż mężczyzna jest dla niej śmieciem. Czeszki mówią na
swojego chłopaka „przyjaciel” i bardzo lubią otaczać się „przyjaciółmi”.
Role w czeskich rodzinach:
Mężczyzna: kocha żonę, zarabia, utrzymuje rodzinę, kupuje jedzenie, spełnia wszystkie zachcianki żony.
Kobieta: nie ma żadnych obowiązków, ciągle narzeka, zdradza i bije męża.
Plan dnia mężczyzny:
6:00 – pobudka. Sprzątanie mieszkania. Przygotowanie śniadania dla żony i dziecka.
7-11 – praca.
11-12 – przerwa obiadowa. Idzie do domu zrobić żonie obiad.
13-17 – praca.
17-18 – idzie pieszo do domu. Swoje pieniądze przeznacza na zachcianki żony, więc nie ma na bilet.
18-19 – towarzyszy żonie na zakupach. Nosi siatki i płaci przy kasie.
19-20 – przygotowuje kolację.
20-21 – ogląda z żoną jakiś program telewizyjny. Żona decyduje co będą oglądać.
21-22 – sprząta mieszkanie, pierze ciuchy, prasuje, odkurza, przygotowuje dziecko do szkoły.
22 – kładzie się spać. Ciągle zapewnia żonę o swojej nieskończonej miłości, lecz ona tylko narzeka.
Plan dnia kobiety:
7 – pobudka
8-10 – plotki z przyjaciółkami.
10-11 – judo
11-12 – idzie na obiad, który zrobi jej mąż.
12-14 – siłownia
14-15 – krav maga
15-16 – karate
16-17 – aikido
17-18 – wraca taksówką do domu. Płaci mąż.
18-19 – zakupy z mężem i jego pieniędzmi.
19-20 – plotkuje z przyjaciółkami czekając na kolację.
20-22 – ogląda film albo telenowelę.
22 – kładzie się spać marząc o księciu z bajki.
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RODZINA – KONWERSACJA:
A pusu na dobrou noc?
Buď opatrný
Co kdybys mi pomohla umýt nádobí?
Co tomu řeknou lidi?
Cos to udělala?
Do sklepa
Hodláš šmírovat přes žaluzie?
Chceš to dítě?
Chci mít klid
Chodíš pozdě spát
Já myslela, že jsi statečný kluk
Já po tobě uklízet nebudu
Já to chcííí
Já umírám
Jdeš do postele?
Jdi od toho okna
Jdi se osprchovat a oholit
Jdi spát
Jdu spát
Je třeba uklízet
Jsme tu jako v zoo
Kde je tatínek?
Kde jsi byla?
Koupila jsi pivo?
Kup to mamííí
Mám ti utřít prdel?
Mami, jsem buzerant
Mami, Karel masturbuje!
Máš zaracha
Měl jsi být doma
Miláčku, já tě zabiju, jestli tu hubu nezavřeš!
Miláčku, jsem doma
Modlím se
Mohla bys zapnout pračku?
Musím domů
Musíš si zvyknout
Mužeš pro mě poslat auto
Neboj se. Otevři!
Nebudeš se tu válet, když ti to Paní nedovolila
Nechtěla jsem tě rušit
Nejsem malé dítě
Někdo tě pěkně ztloukl
Nekoupím ti to
Neměla jsi mi lhát
Nemůžeš to dělat rychleji?
Nemužu usnout
Nenávidím tenhle pitomej byt!
Nenech mě zemřít
Nenuť mě
Neopouštěj mě!
Neposekala jsi trávu
Nepůjdu do nemocnice, mami!
Nepůjdu domů, byl bych doma bit
Nesmím políbit svou ženu?
Neumíš klepat?
Nezlob se, ale nemáme peníze
O práci ani slovo
O tom si popovídáme potom

A buzi na dobranoc?
Bądź ostrożny
Nie pomożesz mi umyć naczyń?
Co ludzie powiedzą?
Coś ty zrobiła?
Do piwnicy
Zamierzasz podglądać przez żaluzje?
Chcesz to dziecko?
Chcę mieć spokój
Późno chodzisz spać
Myślałam, że jesteś dzielnym chłopcem
Nie będę po tobie sprzątać
Chcę to
Umieram
Idziesz do łóżka?
Odejdź od tego okna
Weź prysznic i się ogol
Idź spać
Idę spać
Trzeba posprzątać
Jesteśmy tu jak w zoo
Gdzie jest tatuś?
Gdzie byłaś?
Kupiłaś piwo?
Kup to mamusiu
Mam ci wytrzeć dupę?
Mamo, jestem pedałem
Mamo, Karel się onanizuje!
Masz szlaban
Miałeś być w domu
Kochanie, ja cię zabiję jeśli nie zamkniesz mordy!
Kochanie, jestem w domu
Modlę się
Mogłabyś włączyć pralkę?
Muszę do domu
Musisz się przyzwyczaić
Możesz po mnie wysłać auto
Nie bój się. Otwórz!
Nie będziesz się tu obijać dopóki Pani ci nie pozwoli
Nie chciałam ci przeszkadzać
Nie jestem małym dzieckiem
Ktoś ci sprawił niezły łomot
Nie kupię ci tego
Trzeba mnie było nie kłamać
Nie mogłabyś robić tego szybciej?
Nie mogę usnąć
Nienawidzę tego głupiego mieszkania!
Nie pozwól mi umrzeć
Nie zmuszaj mnie
Nie opuszczaj mnie!
Nie skosiłaś trawy
Mamo, nie pójdę do szpitala!
Nie pójdę do domu, w domu dostałbym lanie
Nie mogę pocałować swojej żony?
Nie umiesz zapukać?
Nie gniewaj się, ale nie mamy pieniędzy
Ani słowa o pracy
Porozmawiamy o tym później
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Otevři!
Otevři ty zatracený dveře!
Podívej se, co jsi udělal
Pojď do postele
Pokud se to dozví moje máma, zabije mě
Polož to!
Pomoz mi
Pospěš si
Přestaň s tím svinstvem
Přestaň šmírovat
Připaluje se mi guláš
Přišel jsi mi dělat kázání?
Půjdeme se vykoupat
Rozhodni se sama
Rozvedu se
Říkals, že nemůžeš
S kým jsi to mluvila?
Sbal se a vypadni
Seber si své věci
Seš moje otrokyně
Schovávám se před tátou
Sklapněte už
Snad si zavřu dveře, když se jdu vysrat!
Spi
Stěhuju se z naší společné ložnice
Stydím se, že jsi moje sestra!
Svleč se a vlez si do vany
Takhle to dál nejde
Tati, ne
To je všechno?
To kurva není můj syn
To nedovolím!
Toho telefonu se už ani nedotkneš
Ty lenochu
Tys nám ale vyrostl
Tys vyrostla!
Ukliď si v pokoji
Umírá!
Unesli nás
Utři to, ty prase
Už jsi velká holka
Už můžeš jít
Už s tebou nemůžu dál žít
Už spíš?
Velcí chlapci nesmějí plakat
Vstávej ospalče
Vypadni z mého domu!
Z toho hocha vyroste rváč a násilník
Zase koukáš na porno
Zavři ty zasrané dveře!
Zůstaň tady se mnou
Zvedni tu prdel!
Zvykneš si

Otwórz!
Otwórz te cholerne drzwi!
Spójrz, co zrobiłeś
Chodź do łóżka
Mama mnie zabije jeśli się o tym dowie
Połóż to!
Pomóż mi
Pospiesz się
Przestań z tym świństwem
Przestań podglądać
Gulasz mi się przypala
Przyszedłeś wygłosić mi kazanie?
Pójdziemy się wykąpać
Zdecyduj się sama
Rozwiodę się
Mówiłeś, że nie możesz
Z kim rozmawiałaś?
Spakuj swoje rzeczy i wynoś się.
Bierz swoje rzeczy
Jesteś moją niewolnicą
Chowam się przed tatą
Zamknijcie się już
Jak idę się wysrać, to zamykam drzwi
Śpij
Wyprowadzam się z naszej wspólnej sypialni
Wstydzę się, że jesteś moją siostrą!
Rozbierz się i wejdź do wanny
Tak dalej być nie może
Tato, nie
To wszystko?
To kurwa nie jest mój syn
Nie pozwolę na to
Nie dotkniesz już tego telefonu
Ty leniu
Ale wyrosłeś
Ale wyrosłaś!
Posprzątaj w pokoju
Umiera!
Porwali nas
Wytrzyj to, ty świnio
Jesteś już dużą dziewczynką
Możesz już iść
Nie mogę z tobą dłużej żyć
Śpisz już?
Duzi chłopcy nie mogą płakać
Wstawaj śpiochu
Wynoś się z mojego domu!
Z tego chłopaka wyrośnie zawadiaka i bandyta
Znowu oglądasz porno
Zamknij te zasrane drzwi!
Zostań tutaj ze mną
Rusz dupę!
Przyzwyczaisz się
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W SZKOLE
Běž za dveře!
Bojím se, že propadnu
Bolí mě břicho
Budu tě doučovat
Byl jsem na hajzlu
Debilní škola
Chyba za chybou
Idioti!
Já psát neumím
Jsem líný se učit
Jsem už moc velký na to, aby mě učila ženská
Jsem už na to starý
Jsi skvělá učitelka
Kde máš úkol?
Kdo tě to naučil?
Kdo to zas prdí, sakra
Kurva, už ani slovo!
Mám tahák
Mohli byste držet huby?
Muj táta je vládní agent
Musím jim ukázat, kdo je tady pánem
Myslíš, že mě vystrašíš, usmrkanče?
Něco se ti nelíbí?
Nepoučuj mě
Neptám se na tvůj názor
Nerozkazuj mi
Nesnaž se mi lízt do prdele!
Neumíš počítat
Nevíš kolik je 2+2?
Neztrácej svůj čas jako malířka bez talentu
Nikdy se to nenaučíš
On mě požádal, abych po hodině zůstala
Opsal jsem to
Pětkrát jsi byla za školou
Pro dnešek to stačí
Přečti mi to
Rozumělas otázce?
Rychle se učíš
Stačí kouknout do učebnice
Šprt!
Ten debil všechno kazí
Ticho tady bude?
To je časopis pro úchyly
To je můj nejslabší žák
Ty jeden bonzáku!
Ty nešiko
Ty neumíš číst?
Ty sis prdl?
Uč se do školy
Uvidíme, kdo se na dnešek učil
Ve škole je bomba
Vůbec nic se nenaučil
Vy tři půjdete se mnou
Z tebe nikdy nebude malíř
Zasedl si na mě
Zavřete všichni huby
Zeptej se maminky

Za drzwi!
Boję się, że nie przejdę
Brzuch mnie boli
Będę ci dawać korepetycje
Byłem w kiblu
Debilna szkoła
Błąd za błędem
Idioci!
Nie umiem pisać
Jestem za leniwy, żeby się uczyć
Jestem już za duży aby mnie uczyła kobieta
Jestem już na to za stary
Jesteś wspaniałą nauczycielką
Gdzie masz zadanie?
Kto cię tego nauczył?
Kto znowu pierdzi, do cholery
Kurwa, już ani słowa
Mam ściągę
Moglibyście się zamknąć?
Mój tata jest agentem rządowym
Muszę im pokazać, kto jest tutaj panem
Myślisz, że mnie wystraszysz, smarkaczu?
Coś ci się nie podoba?
Nie pouczaj mnie
Nie pytałem cię o zdanie
Nie rozkazuj mi
Nie próbuj mi lizać dupy!
Nie umiesz liczyć
Nie wiesz ile to będzie 2+2?
Nie trać czasu jako malarka bez talentu
Nigdy się tego nie nauczysz
Poprosił mnie, żebym została po lekcji
Odpisałem to
Pięć razy byłaś na wagarach
Na dzisiaj wystarczy
Przeczytaj mi to
Zrozumiałaś pytanie?
Szybko się uczysz
Wystarczy zajrzeć do podręcznika
Kujon!
Ten debil wszystko psuje
Będzie tutaj cicho?
To czasopismo dla zboczeńców
To jest mój najsłabszy uczeń
Ty kapusiu jeden!
Ty ofermo
Nie umiesz czytać?
Pierdnąłeś?
Ucz się do szkoły
Zobaczymy, kto się ma dzisiaj uczył
W szkole jest bomba
W ogóle niczego się nie nauczył
Wy trzej/troje pójdziecie ze mną
Nigdy nie będziesz malarzem
Uwziął się na mnie
Wszyscy zamknijcie mordy
Zapytaj się mamusi
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CZECHY – PODSTAWOWE DANE

Mapa Europy Środkowej według Czechów
Dane statystyczne:
Ludność: nie wiem ile , ale wszystkie kobiety są moje
Największe miasta: Praga, Szalingrad
Ustrój polityczny: mediokracja
Ustrój społeczny: matriarchat (na prowincji), gejarchat (w większych miastach)
Religia: kraj przeważnie ateistyczny, obecnie rosnące wpływy islamu
Prezydent: teraz Václav Klaus, potem ja
Święta państwowe:
1 stycznia - Nowy Rok. Wszyscy śpią.
5 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny. Kobiety chodzą z kijami bejsbolowymi po mieście.
1 maja – Święto pracy. Trójkąt miłosny – nazi, anarchiści i policja. Kto się czubi, ten się lubi.
8 maja – Dzień Wyzwolenia. Nie muszę do szkoły.
5 lipca – Dzień Cyryla i Metodego. Ostra impreza.
6 lipca – Dzień Jana Husa. Też chlejemy.
28 września – Nie wiem co to za święto. Jeszcze odsypiam kaca z lipca.
28 października – świętują powstanie Czechosłowacji. Marsze, przemówienia itp.
17 listopada – Dzień walki o wolność i demokrację. Wyżerka za darmo.
24 grudnia – Wigilia. Chlejemy.
25 grudnia – Pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Przez cały dzień kłótnia w domu obok akademika.
26 grudnia – Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Jemeńczycy z pokoju obok urządzają imprezę.
31 grudnia – Sylwester. O północy w akademiku jak w klasztorze.
Podział administracyjny (2035 rok):
8 prowincji:
Emirat czeski: stolica: Abu-Praga
Romunia wschodnia: Al-Przerów
Romunia zachodnia: Al-Pilzno
Emirat południowy: Arabskie Budziejowice
Enklawa słowiańska: Putinovy Vary
Protektorat wietnamski: Al-Cheb
Protektorat Zaolzia: Al-Ostrawa
Morawy: Al-Szalingrad
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Podział według wyznania (2035 rok):
90% - muzułmanie
10% - inni
Mediokracja – cechy charakterystyczne:
Panuje we wszystkich krajach, w których obowiązuje „wolność słowa”.
Mediokracja to taki ustrój, w którym media tworzą rzeczywistość. To media decydują kto jest autorytetem,
kto jest piękny, a kto jest wrogiem. Media decydują na kogo ludzie będą głosować w wyborach, jak będą
myśleć, jak będą się ubierać i jakie nosić fryzury.
Najbardziej podatna na medialną manipulację jest młodzież, w szczególności studenci. W mediokracji nie ma
miejsca na samodzielne myślenie. Media mówią: protestuj, więc ludzie idą protestować, choć nie wiedzą nic
o danym zagadnieniu. Ludzie chłoną wszystko jak gąbka.
Czesi - stereotypy:
Czechy i Czesi według Polaków, czyli „lepiej wielkim być debilem, niż się spotkać z czechofilem”:
- w Czechach nie ma przestępczości.
- wszyscy czescy politycy są wzorem cnót i walczą o dobro zwykłych ludzi.
- w Czechach nie ma korupcji.
- w Czechach nie ma nic po układach.
- wszyscy Czesi są uczciwi i przyjaźnie nastawieni.
- wszyscy Czesi dobrze zarabiają i stać ich na wszystko.
- Czesi kochają nas tak, jak my kochamy ich.
- Czesi nikomu nie zazdroszczą, cieszą się z sukcesów innych ludzi.
- Czesi w ogóle nie wtrącają się do życia innych.
- W Czechach nie ma chamów, wszyscy są mili i kulturalni.
Warto zauważyć, że to samo o Polsce mówią czescy polonofile. Powiedzmy, że stereotypy są prawdziwe.
Osobiście u Czechów podziwiam zaradność i konsekwencję, jednak mają pewne wady, o których powinniśmy
wiedzieć, zanim przeprowadzimy się do Czech.
Wady Czechów:
Czesi nie mają poczucia humoru
Dzięki Szwejkowi przyjęło się w Polsce, że Czech to nieporadny „Pepik”, który nie wie co i jak i nie poradzi
sobie w żadnej sytuacji. Jest dokładnie odwrotnie. Czesi, chociaż czasem udają ofermy, radzą sobie
doskonale. Co do czeskiego poczucia humoru mogę powiedzieć jedno: Czesi lubią śmiać się z samych
siebie, lubią też śmiać się z innych, jednak nienawidzą, kiedy ktoś się z nich śmieje. Zobaczycie
zresztą jak będą mnie chcieli zabić za te rozmówki. Nie próbujcie żartować na ich temat. Czech się obrazi,
Czeszka was pobije.
Czesi nigdy nie wybaczają
Czesi są strasznie obrażalscy. Większość moich nieporozumień wynikała z nieznajomości tutejszych realiów i
zwyczajów. Niektóre dało się załagodzić, większość jednak nie. Najdrobnieszy żart biorą jako krytykę, a tym
samym wypowiedzenie wojny. Jeśli wejdziesz w konflikt z Czechem na wysokim stanowisku i z władzą, to
nigdy nie przyznawaj się do błędu i nie przepraszaj. To nic nie da. To wojna na wyniszczenie. Nawet jeśli
będą udawać, że wszystko jest w porządku, to w duszy będą sączyć jad, aby przy pierwszej okazji wbić nóż
w plecy. Oni nie znają litości i nigdy nie zapominają. Najmniejszy drobiazg potrafią przypomnieć sobie po
wielu latach. U zwykłych ludzi jest szansa na pokój, ale tacy nie dostają się na wysokie stanowiska.
Jak wkurzyć Czecha?
Zdanie, które działa na Czechów jak płachta na byka: „U nás v Polsku je to nemyslitelné!” ( U nas w Polsce
to nie do pomyślenia!). Kiedyś chciałem, żeby mi zamontowali zamek w toalecie w akademiku, gdzie nigdzie
w toaletach nie było zamków. Napisałem to w skardze i na drugi dzień miałem zamek. Kiedyś kłóciłem się z
personelem stołówki. Jak użyłem tego zdania, to chcieli mnie pobić. Skuteczność: 100%
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Czeszki:
Czeszki to najpiękniejsze kobiety na świecie. Idąc ulicą nie mogę spuścić z nich oczu, w szkole mam ciągle
grzeszne myśli, więc oceny też nie są najlepsze. Człowiek zakochuje się co pięć sekund od pierwszego
wejrzenia, wpadając w największą z możliwych pułapkę. Chciałbym je pogłaskać, przytulić, lecz one o tym
dobrze wiedzą i skrzętnie to wykorzystują. Musimy ciągle pamiętać, że to diablice o anielskich twarzach,
zimne, wyrachowane, czyhające na nasze ciężko zarobione pieniądze. Pijawki wysysające krew, wampiry
energetyczne, niewiarygodne wręcz manipulatorki. Ach, co za wstrętne jędze! Któżby to uwierzył, iż w tak
ślicznych istotach może kryć się tyle jadu. Jak to możliwe, że my – płeć mądrzejsza przecież, potrafimy dać
się omamić tym fałszywym zalotnym spojrzeniom i miłym słówkom wypowiadanym przez stworzenia z
głazem zamiast serca, pozbawione wszelkich uczuć.
W życiu miałem tysiące Polek, tysiące Czeszek, tysiące Słowaczek, tysiące Węgierek, setki Słowenek,
Chorwatek, Serbek, Bośniaczek, Bułgarek, dziesiątki Rumunek, Ukrainek, Rosjanek, Litwinek, Łotyszek,
Estonek i Macedonek, miałem też Austriaczki, Hiszpanki, Włoszki Portugalki i jeszcze tyle innych, że już nie
mogę się doliczyć, lecz jedynie w obecności Czeszek czułem się jak w raju na ziemi. Są mistrzyniami w
każdej dziedzinie stosunków damsko-męskich. Moje słowa potwierdzili wszyscy moi znajomi, jednak co dla
ich duszy było rajem, było piekłem dla ich kieszeni, przez co po jakimś czasie zostawałem bez konkurencji,
gdyż jestem bankrutem i nie mam nic do stracenia.
Komunikacja publiczna:
W Czechach jeżdżą autobusy, tramwaje, trolejbusy, w Pradze mają też metro. W Szalingradzie wykopali
trzykilometrowy tunel pod metro, jednak okazało się, że żyją tam dwumetrowe szczury i do dzisiaj do tego
tunelu nikt nie odważy się wejść.
Dumą Czechów są ich koleje, podziwiane przez Polaków za brak opóźnień, niskie ceny oraz wygodę. W
latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku ówczesna Czechosłowacja planowała uzyskać dostęp do
morza. W tym celu czechosłowaccy inżynierowie planowali wybudować tunel kolejowy łączący
Czechosłowację z Jugosławią. Tunel miał się zaczynać w Czeskich Budziejowicach a kończyć w słoweńskim
mieście Koper, gdzie zamierzano wybudować sztuczną wyspę, która za zgodą Jugosławii miała stać się
czechosłowackim terytorium. Tunel budowano, jednak pod Austrią górnicy natrafili na żyjące pod ziemią
plemię dzikich kobiet, które z wielką zadziornością atakowały mężczyzn ostrymi jak brzytwa dzidami, więc się
stamtąd wycofali.
Czeskie środki komunikacji miejskiej nie należą do najnowocześniejszych, ale korzystanie z nich ma swoje
uroki.
Specyficzną grupą pasażerów są różne babcie. Jakkolwiek żaden lekarz im nie może pomóc, to widok
nadjeżdżającego autobusu czy tramwaju sprawia, że przygarbieni, zmęczeni, zasapani starsi ludzie nagle
zaczynają energicznie biec, zażarcie walcząc o jak najlepsze miejsca. Sił i zapału może im wtedy
pozazdrościć wielu młodych ludzi.
Po odjeździe pojazdu walka przenosi się do środka. W Czechach, podobnie jak w Polsce, obowiązuje zwyczaj
ustępowania miejsc osobom starszym. Mężczyźni się do niego stosują, natomiast kobiety, jak na
przyzwyczajone do nieustannego rozpieszczania księżniczki przystało, nic sobie z niego nie robią. Raz
jechałem z koleżanką, która nie chciała ustąpić miejsca. Babcia się zdenerwowała, więc pomyślałem – ja
ustąpię. Koleżanka mi nie dała – powiedziała babci, że jest w zaawansowanej ciąży. Babcia się pyta od
kiedy, ona mówi, iż od dziesięciu minut, bo tyle jechaliśmy. Wszyscy wybałuszyli oczy i patrzą na mnie. Ja na
to: „Będę ojcem!!!” i wszyscy pasażerowie bili mi brawa a babcia wysiadła na najbliższym przystanku. A z
koleżanką to się później bawiłem przez całą noc.
Innym typem denerwujących pasażerów są tacy, którzy rozmawiają na cały głos przez telefon komórkowy,
często po kilkanaście minut. Można się nasłuchać ciekawych rzeczy. Raz przede mną siedział pan, do którego
dzwoniła zapewne żona a on się tłumaczył, że „właśnie jest u Lenki”. Był jednak w tramwaju a ludzie słyszeli
jak okłamuje żonę. Wszyscy tłumili śmiech, lecz ja w końcu nie wytrzymałem, wyrwałem mu komórkę i
krzyknąłem do telefonu „Kłamca!!! Jedzie w tramwaju z kochanką”, chociaż jechał sam. Wtedy już nikt nie
mógł się powstrzymać i nawet motorniczy przez mikrofon musiał uspokajać śmiejących się pasażerów.
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SŁOWNIK CZESKICH IMION
Słownik czeskich imion męskich:
Alesz – stęka jak stara baba na klopie.
Daniel – dostał się na studia doktoranckie i zgrywa wielkiego ważniaka.
Darek – twardziel przez neta. Na ulicy uciekał co sił w nogach.
Honza – spoko kumpel.
Jirka – siedzi z lornetką przy oknie i podgląda kobiety.
Karel – przebiera się w damskie ciuszki.
Libor – zjada kozy z nosa.
Lubek – ciągle myśli o panienkach.
Martin – konfident i intrygant.
Matyasz – chodzi z rozpiętym rozporkiem.
Michal – fałszywy karierowicz. Udaje kumpla a przy pierwszej okazji wbija nóż w plecy.
Ondra – w siedmiu na jednego wielki bohater.
Pavel – porządny gość.
Petr – pedałek; chce adoptować dziecko i wojuje na forach internetowych.
Roman - robi mi konkurencję wśród studentek.
Vit – strasznie wkurzający typ.
Zdenek – strażak; atakuje palaczy z gaśnicą.
Słownik czeskich imion żeńskich:
Alena – świetna dziewczyna, ale woli kota ode mnie.
Aloisie – kokietka, jak przyjdzie co do czego to wyrzuca facetów przez okno.
Andrea – beka i pierdzi przy jedzeniu.
Barbora – ma dziurawe skarpetki.
Blanka – powala na kolana. Jednym ciosem.
Denisa – jędza jakich mało.
Hana – rży jak koń, poza tym spoko babka.
Iva – zawsze głodna jak wilk. Przed egzaminami zjada mi wszystkie ściągi.
Jitka – atakuje znienacka. Nie ma przed nią ucieczki.
Katka – chodzi z maczetą po mieście i bije mężczyzn.
Lenka – trenuje boks. Nie radzę jej podrywać. Ja próbowałem i spędziłem miesiąc w szpitalu.
Lucie – na siłowni podnosi 300 kilogramów.
Marketa – wredna plotkara.
Maruszka – nieziemska laska, lecz ciągle marudzi i wybrzydza.
Michaela – wszystkim swoim chłopakom obgryza paznokcie.
Pavla – ma wąsy i zarośniętą klatkę piersiową.
Petra – najgorsza kłamczucha.
Radka – ma piękne ciało, jednak ciągle jej za mało.
Terka – obrażalska paniusia.
Vendula – pseudo „Golarka”. Goli mężczyzn z forsy.
Veronika – bardzo fajna babka, lecz w ogóle nie zna się na żartach.
Zuzana – stoi nade mną z kijem bejsbolowym i każe mi napisać, że jest najpiękniejsza i najmądrzejsza, bo
inaczej stracę zęby.
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SŁOWNIK SLANGÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Słownik slangu współczesnego:
aborcja – wyciśnięcie pryszcza. Najpopularniejszy środek antykoncepcyjny.
artysta – gatunek papugi. Podziwiany przez inne papugi.
autorytet – papuga wypromowana przez media.
faszyzm – według młodzieży jakikolwiek obowiązek, prawo lub pogląd odbiegający od medialnej wizji świata.
faszysta – każdy, kto nie zgadza się z postępowymi hasłami.
feministka – bardzo brzydka samica lecząca swoje kompleksy głupimi hasłami.
gej – obiekt kultu. Jest najpiękniejszy, najbogatszy, wszystko wie, zawsze ma rację. Po prostu ideał.
heteroseksualista – zboczeniec.
intelektualista – człowiek, który myśli, że myśli.
inteligent – papuga niewypromowana przez media.
kobieta – gatunek pasożyta. Klei się do portfeli. Powoduje zaślepienie. Wiecznie nienasycony.
lewak – duże dziecko z małym mózgiem.
młodzież – dzieci wychowane bezstresowo. Motto: „mamy tylko prawa, żadnych obowiązków”.
nazista - każdy, kto nie zgadza się z postępowymi hasłami.
niewolnictwo - pozycja mężczyzny w małżeństwie z Czeszką.
narkotyki – środki pobudzające artystycznie.
postęp – w realnym znaczeniu: głupota. Usprawiedliwienie dla głupich żądań.
równość – hasło, według którego lewacy mają wszystko za darmo a inni muszą na nich pracować
równouprawnienie – kierunek filozoficzny, według którego wszystko należy się kobiecie a przy tym nie ma
ona żadnych obowiązków.
tolerancja – tolerancja, miłość, pokój. Kto się nie zgadza, temu śmierć.
Słownik gwary studenckiej:
administrator sieci komputerowej – święta krowa.
decyzja komisji dyscyplinarnej – papier toaletowy
doktorant – nadęty bufon, któremu woda sodowa uderzyła do głowy, zwłaszcza na literaturoznawstwie.
doktorantka – poza tymi z literatury fajne babki, szczególnie jak jestem z nimi sam w gabinecie.
gender studies – science-fiction.
historia literatury IV – najgorsi egzaminatorzy na świecie.
informatyk – wyjątkowy buc.
komisja dyscyplinarna – najśmieszniejszy czeski cyrk.
konferencja naukowa – popijawa odsypiana na nudnych wykładach o niczym.
magister – dyplomowany pijak.
referat – strata czasu.
referat z literatury IV – 10% oceny, przez które nie ukończyłem studiów.
Socrates-Erasmus – seksturystyka za pieniądze podatników.
student – pseudobiedak. Narzeka, że biedny, ale na piwo, alkohol i narkotyki pieniądze zawsze znajdzie.
studia humanistyczne – wkuwanie głupot zamiast rozwijania osobowości.
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28 czerwca 2008 r. czescy obrońcy porządku i moralności rozpędzili paradę homoseksualistów
w Szalingradzie.

Czescy obrońcy praw człowieka protestują pod hasłami „miłość”, „pokój”, „tolerancja”
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Tak Czesi wyobrażają sobie przeciętnego Polaka

Z czeskimi konduktorami lepiej nie zadzierać
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W Czechach najwięcej firm działa jako s.r.o., czyli spółka z.o.o.

W Pradze można znaleźć wiele słynnych firm gastronomicznych
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Czeska „kranówka” słynie z właściwości leczniczych

„Hospoda”, to po czesku „dom dla ofiar przemocy domowej”
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2040 – Inwazja Marsjan na Czechy

W czeskich sklepach można natrafić na ciekawe promocje
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Pokój w czeskim akademiku – wersja standard

Pokój w czeskim akademiku – wersja deluxe
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Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń jednej z uczelni

Młody Czech, wraz ze swoją czeską mamą, odpoczywa na Placu Wolności w Szalingradzie
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