Mužsko-ženský slovník
Žensko-mužská ást:
Ano=Ne
Ne=Ano
Možná=Ne
Je mi líto=Tob bude líto
Pot ebujeme = Já chci
lej si co chceš=Pozd ji budeš litovat

Mužsko-ženská ást
Mám hlad=Mám hlad
Jsem ospalý=Jsem ospalý
Jsem unavený=Jsem unavený
Nechceš jít do kina=Chci se s tebou vyspat
Nechceš jít na ve i=Chci se s tebou vyspat
žu ti n kdy zavolat=Chci se s tebou
vyspat

Musíme se promluvit=Pot ebuju si
Zatancujem si=Chci se s tebou vyspat
post žovat
Nejsem naštvaná=Jasn , že jsem naštvaná,
Hezké šaty=Prima výst ih
tup e
Jsi tak mužný=Pot ebuješ se oholit a
Co se d je?=Nechápu pro s tím otravuješ
smrdíš
Co se d je?=Kterým bezvýznamným
Jsi dnes tak pozorný=Myslíš jenom na sex? zni ujícím psychologickým traumatem
procházíš te ?
Co se d je?=Dnes ve er asi ze sexu nic
Bu romantický, zhasni=Mám pihy
nebude..
Tahle kuchy je šeredná=Chci nový d m Nudím se=Nep jdem do postele?
Chci nové záclony=a koberce, tapety,
Miluju t =Jdem do postele
nábytek.....
Taky t miluju= ekl jsem to.....jdem do
Pov s ten obraz sem=NE, myslím tím sem!
postele
Miluješ m =Chci t požádat o spoustu
Jo, líbí se mi tv j nový ú es=P edtím to
pen z
bylo lepší
Jak moc m miluješ=Dnes jsem ud lala
Jo, líbí se mi tv j nový ú es=120 korun a
co co se ti ur it nebude líbit
nic se nezm nilo!
Promluvíme si=Zkouším t zaujmout tím,
Hned jsem hotová=Sundej si boty a jdi se
že ti ukážu, jak jsem citov založený a
dívat na televizi
potom se se mnou budeš chtít vyspat
Mám velký zadek?= ekni mi, že jsem
Vezmeš si m ?=Chci, aby se pro tebe stalo
krásná
nezákonné spát s jinými muži
Musíš se nau it komunikovat=Prost se
(p i nakupování)Jo, tyhle jsou hez í=N co
mnou ve všem souhlas
si vem,jdeme dom
Nemyslím, že ta košile s tou sukní jdou
dohromady=Jsem gay

