Pravý význam mužské mluvy
ta: Nem žu to najít.
Význam: Nespadlo mi to samo do dlaní, takže jsem naprosto bezradný
ta: To je ženská práce.
Význam: Je to t žké, špinavé a nevd

né.

ta: Vezmeš si m ?
Význam: Oba moji spolubydlící se odst hovali a já nemám kdo by mi pral.
ta: To je mužská záležitost.
Význam: Není s tím spojena nutnost p emýšlet.
ta: M žu ti pomoct s ve í?
Význam: Pro už to není na stole?
ta: To by bylo dlouhé vysv tlování.
Význam: Nemám pon tí, jak to funguje.
ta: Máme zpožd ní.
Význam: Aspo m žu jet jako blázen.
ta: Odpo
si, drahá. Vždy pracuješ tak usilovn .
Význam: Kv li vysava i neslyším televizi.
ta: Hmm, to je zajímavé, drahá.
Význam: Ty ješt po ád mluvíš?
ta: Milá ku, na d kaz naší lásky p ece nepot ebujeme n jaké materiální v ci.
Význam: Zase jsem zapomn l na naše výro í.
ta: O ekáváš ode mne p íliš mnoho.
Význam: Snad si nemyslíš, že z stanu vzh ru.
ta: To je opravdu dobrý film.
Význam: Hmm, boucha ky, rychlá auta, nahé baby.
ta: Víš, jak mám špatnou pam .
Význam: Pamatuju si jména všech postav ze Simpson , text písni ky z Krotitel duch , adresu holky,
se kterou jsem se poprvé
líbal,obsah motoru všech typ aut, ale nepamatuju si datum tvých narozenin.
ta: Po ezal jsem se, ale nic to není.
Význam: Práv jsem si u ízl kon etinu, ale radši vykrvácím, než abych p iznal, že m to bolí.
ta: Myslel jsem na tebe a p inesl jsem ti r ži.
Význam: Ta holka, co je prodávala, byla fakt sexy a nem la podprdu.
ta: Je to jedna z t ch nep etných feministek.
Význam: Necht la mi uva it kafe.
ta: Poslouchám t .
Význam: Nemám ani mlhavou p edstavu o tom, co íkáš, ale doufám, že p ed-stírám dob e, jak ti
rozumím, protože jinak bys na mne vala p íští t i dny.
ta: Fakt v t chto šatech vypadáš báje
.
Význam: Nezkoušej si žádné další šaty a hlavn už poj .

ta: P inesl jsem ti dárek.
Význam: Na benzínce dávali u pokladny zdarma škrabku na okna.
ta: Tolik jsi mi chyb la.
Význam: Nem žu najít šuplík s ponožkama, d cka mají hlad a došel toaletní papír.
ta: Neztratil jsem se. Vím p esn , kde jsme.
Význam: Nikdo už nás živé nespat í.
ta: Nepot ebuju íst n jaký návod.
Význam: Umím to zkurvit i bez tišt né pomoci.

