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Úvod

Během celé své aktivní éry kaliče jsem u sebe nosil
zápisníček a tužku a poctivě si zapisoval hlášky mých
kamarádů kolem sebe. Některé po ranním přečtení
nedávaly smysl, nebo se nedaly přečíst. Ty další mě
naopak baví dodnes i po letech.
Proto sem se rozhodl publikovat Kalníček jako knihu.
Jeho on-line a stále živá podoba existuje na stránkách
www.youngprimitive.cz
Toto je první vydání knihy, která doufám zaujme spousty
podobně smýšlejících lidí. Budu rád za jakékoliv
komentáře, názory, dotazy.
Závěrem chci poděkovat všem mým kamarádům, bez
kterých by tahle knížka nevznikla. Ty prožité historky,
které tu jsou uchované pro další generace stály za to a
já jsem za ně i po letech vděčný.

Díky
Filip Urban aka EFA
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Výkřiky do tmy
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Nesourodé útržky bez
kontextu a hlubšího
filozofického významu.
Přesto však zábavné :)

„To je tak blbé až je to crazy!“

Pánské tričko HD
„Čekají nás hrozný věci. Střední věk a starnutí.
Já to nepřežiju...“

„To nejde...naučit celou Prahu „rožni!“

„Dopijeme, schováme mobily a spontánně zmoknem!“

„Ty si ani neuvědomuješ kolik já už jsem v životě pojmenoval
souborů!”

„To snad ani nejde! Dostat ředitelskou důtku v druhé třídě!“

„Jak ten zvuk letí a vytvoří ty malby...to je hrozná kravina!“

„Jsme ještě u pohřbívání želviček?“

„Mám digitál po dědovi“
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„Já vím co je to „v půlce“, to mi nemusíš ukazovat“

„Ale já sem to myslela vážně! To není hláška do kalníčku!!!“

„Ty už nejseš kokot! ty seš eurokokot!“

„Jé! ty máš velkou Poděbradku? Tak to ti brutálně upiju“

„Já to nedělám schválně...ale libuju si v tom!“

„...sorry ale já pod slovem hovno cítím agresivní náboj!“

„Však existují některá básnická díla, kde závěr je až na konci!“

„Mě se to často nestává, žebych se někomu takhle smála!“

„Musíš říct něco novýho, my sme na to starý už zapoměli!“

„Hej já už hýbu rukama....paráda!“

„Chlapi! Musí tady být tolik světla? Mě ty fotony zabíjí!“

„Tady to vůbec nepruží jak to má držet!“

„Děda u nás pohřbívá rodinné miláčky...“

„Myslíte že má Kroměříž pobočku C.I.A?“

„Pustím si uzdu na špacír!“

„Mám image elegantního radikála!“

„Efo? Kolik má kůň metrů čtverečních?“
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„Já už su blbej jak blázen“

Pánské tričko PARTY ANIMAL
„Já mám aerodynamickej xycht jak delfín!“

„Nic mi nebylo a je mi líp!“

„Mám syndrom PPP...Pomalou posloupnost pohybu“

„Slyšela jsem jak kakáš...ale mám tě pořád ráda!“

„Hoši! Kbybysme našli mrtvolu, tak zdrháme!“

„Mám psa, hrozně pružnej, taková hadí fena“

„Hej to je vlak? Já myslel že je to baráček!“

„Já Polákovi rozumím, ale musí mluvit pomalu a česky.“
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„Věříš na existenci kousavých svetrů?“

„...tak snad do stanu se ještě dostanu“

„Ty si sociální upír!“

„Když mě necháte spát, tak kalíme!“

„Čínská polevka? Ta tě dostane i z dluhu“

„Efo! To už je tak na vyčůrat a spat!“

„Vyřaď, zabrzdi a nastartuj!“

“Přemýšlím, jestli je to revoluční, nebo to mám hodit do hajzlu”

„Hej děcka našich otců?.......to jsme my!“

„Internet znám pouze z literatury”

„Já už končím od začátku!“

„Moje máti se vypracovává. V současnosti je z ní slušnej
týnejdžr!“

„To bys musel být na úrovni prvoka, maximálně druhoka“
„Mám tak prudký střiky, že se mi sperma rozmlátí o dělohu“
„Už sem měl 3 vodky. Já jsem dosmrti zásobenej poustevník
na cestě boží!“

”Můj žaludek říká: „To si děláš prdel!“

Tenhle člověk má defaultně nastavenej omezovač!

„Ta má na té fotce spadlý víčko, jak kdyby si sama nastřelovala
naušnice“
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„Já se posměju smíchy!“

Pánské tričko UNDO
„Vy jste nějací moc pohodoví...to se mi nelíbí!“

„Hele v kolik jede další taxík?“

„On je jako v pohodě ikdyž je to pičenka!“

“Podle policejních záznamů už jsem dávno mrtvej.

Já už si můžu užívat leda navíc!”

“Já mám taky nějakou zodpovědnost. Já když řeknu, že budu
doma v jednu, tak budu doma ve dvě a né ve čtyři!”

“Tento hoch vyrostl z pěny od šampónu”

„Piča, já mám šušně jak motyky!“
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„Jé! to je ale chytrá fotobuňka! Pséka to nepustí!“

„Tak do školy se podívám až na třídních schůzkách!“

„Efo ty si takovej rozumbrada, ze te jde slyšet až na hajzl!“

„Poďme zavíst morzeovkový shortcuty!“

„Táhne se to s tebou už od spermie!“

“Kroměřížská dvojka městských policajtů : Mírnyx & Týrnyx”

„Trenky mě nutí jezdit domů!“

“ETIKETA NA TEQUILU - to přece není vůbec české slovo!”

“Představ si, o čem jsme to mluvili!“

„Mamo! ubal mi řízek!“

“V ČR je denně zabíjeno až 30 000 hřebíků - Toto deprimující
číslo je alarmující!”

„Toho barmana sem si úplně ochočil!“

„Hej? Co to za sebou tahneš?.....aha to je stín“
„Řekni kde máš garáž a já ti řeknu jaký jsi“
„Jsem osoba trpící kokotismem!“
„A domluvme se, že odteďka budeme říkat jenom věci, které
něco znamenají“
„Myslíte že ten čmelák má domov, nebo jenom lítá po větru?“
„Já sem měl úplně parádní nápad jenom kdybych si na něho
vzpoměl!“
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„Ještě že sem se zasmála předem, protože pak už bych se
nezasmála!“

Pánské tričko PRIMITIVE TERRORIST

„To jsou papuče? Já myslela že to jsou upgradovaný ponožky!“

„Nerýpej si ty šušně, když máš na sobě sako!“

„Já su v pohodě...můžu mluvit rovně!“

“200 tisíc metrů... teda kilometrů... teda světelných let!”

“V jahodách šlehačku neuznávám!”

“Na tom cestování je nejhorší to cestování...”

„....já už někde vstanu, ale o kolo se mi postarejte“

„Jací dva vykalení týpci!......eh to jsou policajti!“
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„Ty vole to je historka jak z aprílovýho vydání Hromu“

“Bavím se dobře ikdyž se z nikým nebavím...”

„Chtěl bych mít dva psy, jeden by se jmenoval Továrna a druhej
Elektrárna“

“Má papíry na pincka a na hlavu”

“Já sem takovej bezelstnej hajzl”
“To tvoje hulo vyrostlo na mrtvole klauna!”
„Mamutí mládě? To je pro celej kmen tak jednou do huby!“
“Diskutujem, diskutujem a hovno o tom víme!”
“Hej, tak trochu si zahajlujem....tak decentně”
“Vrať ten zapalovač! Jenom vypouštíš plyn a nehážeš jiskru!”
“Ať si kde jsi - DEJ SI!”
“Doporučuji facku!”
“Efo rád s tebou pojedu, ale můžu ti držet volant?”
„Jak můžeš takhle žít?!...bez přikazových zkratek“
“To napiš: Když napíše nepíše, tak píše!”
“Ztratil se mi samopal, ale varuju vás, mám podepsaný kulky!”
“Ty voe tady je psů, je to tady úplně přepsaný!”
“No né efo klidně mluv, hlavně ať tu není ticho”
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„Karle! ty bys to mohl vědět, kolik je povinný ručení na raketoplán?“

Pánské tričko RIVER RIDE

“Héj! ona se směje nahoru!”

„Proč Krista ukřižovali? Proč ho jenom nezmlátili?“

“Potřebuju hodně kvalitní ticho!”

“Dobrá paměť na špatný věci”

“Héj! ta obloha je přes celý nebe!”

“Co způsobí výbuch arašidové křupky?”

“Až budu bohatej tak budu vlastnit obchod žertovných předmětů
pro trempy!”

“Chata - sklad prošlého popu”
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“Meze integrálů jsou rozorány...”

„Ty voe! Tak to je silvestr roku!“

„Já bych nechtěl nic na Vánoce jenom kdybych mohl být negr!“

„Už se rozednilo....ale baterku pořád hledám!“

“Les je nejlepší surround”

„Dej si něco jinýho než že si dáš nic!“

„No byla modelka a teď je třeba horník“

„Houbaření - to je adrenalin!“

„My víme přesně jak to udělat, ale nevíme co!“

„On je takovej kulturista měkota. Zvedne toho moc, ale nic neunese...“

“Wow wow wow tam se to barevně úplně wow!”
„hošánku! PRIOR není DIOR!“
“Pudl - predátor malých měst”
“Šak to je o té ladnosti! jak ovládneš housle, skejt je pro tebe
hračka.“
„Efo má tě ráda ! jinak by si netroufla nadávat ti do čuráků!”
“Není nad to, když ti tatra přiveze aviu dřeva...“
„Se SPRITE zapiješ dokonale i jed!“
„To nebyla haluz voe, to bylo domluvené s náhodou“
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„To nemusíš mačkat dvakrát, to je výtah!“

Pánské tričko THE BEAT!
„A co ty? proč tady chodíš jen tak........ po zemi?“

„Tichá pošta břehy mele!“

„Ten, kdo byl dřív kamarád je najednou otec...“

“No tý vole já sem uplně čaumňau!”

„Quality? To je nějakej slangovej výraz pro množství?“

“Víš ty vůbec co je to zen?! Mám v piči!”

„On nespí! On si to urovnává v hlavě!“

„Je to horší v kladným slova smyslu“
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„Jeden z vás dvou tady bude brečet, ale já to nebudu.“

„To je vprdeli....policajti už jsou mladší než my...“

„Albert macht frei!“

„Já vůbec nevím jak to ti Vietnamci dělali...bojovat proti Amíkům
v žabkách“

„ Já ty teroristy nechápu..já když se odpálím, tak mám akorát
tak chuť dívat se na film a na kladení nějakých požadavků už
prostě nemám sílu.“

„Světuška? To je takový svítící létající pixel“

„Borci! Uděláme VELKOU párty....pro málo lidí“
„To sako můžu dát rovnou do polepšovny!“
„Já nepůjdu domů s dvacetikorunou, já to propiju!“
„Já znám hodně lidí co nevím jak se jmenujou“
„Postoupky? To je stav duše!“
„Dostávám rozum, Roste mi to vzadu jako nádor!“

„V osmičce sem vytuneloval třídní fond“

„Prosímtě udělej mi z toho náhledovej obrázek. Rozměry
rozumně krát rozumně“

„Existuje ještě vůbec offline chat na školních lavicích?“

„Zahoďte vršky!“

„Na zimu Finky! Na léto Vietnamky!“
"Bílá je nejsvětlejší část černé..."
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„Já su kluk ze sídliště! ale narodil sem se v rodinném baráku...“

Pánské tričko ACROBOT
„Tak to mi teda spadl polystyren ze srdce!“

"Byl to teplé cigoš....ale jinak kluk jak obrázek"

"Vypiju svoji poslední Bohemku a s Bohem!"

"Ty si pusť co chceš, ale já ti řeknu co to bude."

"Cigibank - první rómská záložní"

"Brzdi! Dostanem se do cmyku!"

"Ty máš červený oči i na černobílé fotce!"

"V matice jsem byl dobry do te doby, nez do ni zamichali celou
abecedu "

15

Rozhovory

2

Často upřímné a spontánní
rozhovory dvou i více lidí
povětšinou situavé na
večírcích nebo v hospodě.

„Tak se Zdeňku vybli!“
„Já už nemám blitíčko!“

Pánské tričko DISCOSAURUS

„Ty jseš moje mozková kontrola!“
„Jéééé... to je to nejhezčí cos mi kdy řekl!“

„Posloucháš rádio 1?
“Jo...sem tam si ho naladím...ale nemám repráky“

“Co je to za zvuk? Komár?”
“Ne... já sem si tady strouhal zipsem”
“MASOCHISTO!”

„Hej? Ty si prej usnul, když si řídil?!“
„Jo...ale jenom na chvilku!“

„Tak zvedni se pro ten chlast ne? Snad pro to něco uděláš!“
„Jo? A co udělal on pro mě?!“

„To jsou karatisti a hrají fotbal...“
„Já sem teda do karate chodil a fotbal sem teda nikdy nehrál!“
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„Tak ta slečna má nějakýho týpka“
„To je jasný voe! tady je to rozebraný!“

„Ty jo! Co to hraje za muzičku, slyšíš to?“
„To je bruska ty vole!“

„Tak se nám ucpal už i druhý hajzlík“
„Co naděláš....dneska už i hovna trpí obezitou!“

„Co to děláte?“
„Dejchame, zkus to taky.“

„Se pobliju....“
„Nepobliješ! blití je pro děcka!“

„Tak já jdu, zdar!“
„Vikuši! takhle škaredě se nám diskoneknout!“

„Počkejte?! To je fakt ten silvestr dneska?“
„Ne! dnes jenom ohňostroj!“

„Honzíku nemáš oheň?“
„Oheň nemám, ale jestli chceš, tak spadnu!“

„Sakra mě ten Americkej bombon spadl...“
„Americkej bombón stojí za zvednutí!“

“Jé, my tady kouříme už tak dlouho?”
“Ne, my nekouříme, ty cigára hořej.”

„Pomoc!“
„Co je? odchází ti plodová voda?“
„Ne. Dochází mi Camelky“

„Co budeme dělat?“
„Dáme si diktát!“

„Já se cítím jako linguista!“
„Hmm tak to na pifko asi nepudeš....“

„Trpím akutním nedostatkem potravin, je tady někde obchod?“
„Cože? máš hlad nebo co?“
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„Víš jak poznáš klaustrofobika?“
“Ne!”
„Klaustrofobik si nechává na hajzlu otevřený dveře“

Pánské tričko GODZILLA

„Proč se nepijou kameně?“
„No klidně je chlastej, ale žízeň sněma nezaženeš...“

„Už se tu půl hodiny hlásím....“
„Ne! ty se nehlásíš! ty tady hajluješ!“

„Kua chlapi měli bychom prorazit s něčím novým na trhu!“
„Co takhle výtahy do boku?“

„Prase je člověku blíž, než opice“
„Jo? A proč teda neumíme najít lanýže?“

„Já mám vosy na balkoně a nijak mi to nevadí.“
„Akorát se nepodíváš na balkon“

“Přepošli mi ten nanukáč na mail...”
“No jo, ale nanukáč se nedá přeposílat mailem”
“Škoda...”
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„Co to je za nádraží?“
„To je Holešov.“
„A jede něco zpátky?“
„Zpátky kam?“
„No do Hulína...“

“Ahoj! co děláš?”
“NIC!”
“No...to je dobrý na oči!”

„Můj bratranec pěstuje papoušky!“
„...barevný?“
„Bavíme se spolu jako kamarád s kamarádem?“
„Ne. Bavíme se spolu jako heterosexuál s heterosexuálem“

„Karel zmizel?“
„Karel je zmizelej!“

„Měřil sis někdy IQ?
„Jo...130!“
„Tý jo...to jsou skoro dva delfíni!“

„Znáš ten fór o Jurgoňovi a Mufroňovi?“
„Ne!“
„Tak ten ti ani povídat nebudu“

„Hoši tady se bude dělat točivý obkruh“
„Cože? nemyslíš náhodou kruhový objezd?“
„No....nebo!“

„Nemají tady v Amstru už teleporty?“
„Mají....tramvaj číslo 5“

„Poďte hrát fotbálek!“
„Nejdem…“
„Tak si poserte kytary!“

„Zuzo a máš na tom kole světla?“
„Nemám...ale mám vymyšlenou historku!“
„Chlapi koupil sem si želvu...“
„A máš suchozemskou nebo mokrovodní?“

„Kam jdete?“
„Tam a zpátky“
„Já du s vama...“
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„Sem bych si nesedal!“
„Proč?“
„Kojot Kid na to dojel. Taky si sedal zády do hospody“

Pánské tričko LOVE YOUR BRAND

„Včera sem tě potkal uplně nasračky!“
„Včera? No dovol!“
„Tak předevčírem?“
„No. To jo“

„Ty neznáš lexan?“
„Ne....“
„Z toho se dělají Papamobily!“
„Co my těm našim dětem budeme vykládat...“
„Existuje hromada pohádek“

„Jak se jmenuje nejvyšší postavený v budhismu?“
„Lama?“
„Dalajlama vole!“

„Ty vole! Svícen z VGA karet poteklej voskem
- to je NEOGHOTIC!“
„Efo! brzdi...“
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„Můžeme založit nějakou stranu.....“
„Jo...ale komu by se chtělo“

„Až budu jednou bohatej tak si dám na jídlo největší snobárnu
na světě!“
„A co to bude?“
„Latimerie podivná na lanýžech a s kaviárem!“

„Nevíš prosímtě kde mám futrál od foťáku?“
„Tam kde je, tak tam je“
„To je buď nadčlověk nebo pračlověk!”
“Ne! To je pobíhající schíííza!“
„Eh sakra asi sem tě trochu polil!“
„Ne, ona je vodotěsná“

„No to budu zvědavej“
„....to už nebudeš! Natož tak zvědavej“

“Dem ven!”
“Dobře, ale uvědom si, že venku kolem tebe nebude ani jeden
radiátor!“

„Já jsem se s tou knížkou už nestavil. Víš proč?
„Ne?“
„Uhodily mrazy!“

„Víš proč blondýna, když je jí zima, si sedne do rohu?“
„???“
„Protože je tam pravej úhel... kurva, a kde je ta poenta?“

„Tady mají bagety?“
„Aj housky“
„Tady mají housky?“
„Aj bagety!“

„Hej ty máš úplně červený oči!“
„No…není tady signál“

„Myslíš že by mrtvý prase v Moravě ucpalo Křižíkovu turbínu?“
„No záleží na tom, jak velká ta trubína je, podle mě je velká jak
prase...“
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„Eme? víš kdo byl první na měsíci?“
„Armstrong!“
„A kdo druhý?“
„Gorbačov?“

Pánské tričko MILOSH

„Hej! myslím si zvíře...“
„Vlk!“
„Jo!“

„Tys nikdy nebyl na zábavě?“
„No nebyl.“
„Ty si buran!“

„Kam jdeš?“
„Domů....mám tam postel a ibuprofen“

„Děcko travellerů roste pro kriminál!“
„No to ani ne, ale fetuje od osmi”

“Proč množný číslo?”
“No aby to bylo zajímavé!”
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“Tak co jste dneska probírali?”
“Alkeny, alkidy, a jiný kydy...”

„To je ta rybka co vyskakovala z toho akvárka“
„Myslíš Nemo?...nebo Emo?“

„Proč se stěhuješ do Kroměříže?“
„Protože je tam každej týden akce!“
„Jo? a kde?“
„V Lídlu!“

„Tady máš 15 korun a kup mě rum!“
„To mi zbyde aj mamě na operacu“

„Sousedy už znáš?“
„Jo znám, vygoogloval sem si je na internetu“
„Já už nemůžu ani pít, ani žrat, ani hulit!“
“Tak si dej jógu voe”
„To není podtrhlý, to je nadtrhlý!“
„No to je proto že to máš vzhůru nohama...“
„Chtěl bych půjčovat lodičky..“
Půjčovat lodičky? Kurwa to by ses uhulil!“
„Ty vole! To je už dvacet let OUT!“
„No...to je právě to IN!“
„Jak to, že jsi včera nedošel?“
„Chtěl jsem, ale nechtělo se mi...“
„Ty jak vůbec umřou muchy na mucholapce?“
„Mucha na mucholapce umře nudou...“
„Co on tam dělá?“
„Kreatívního náměstka“
„Byla tady normálně ženská oblečená v pytlu!“
„No jo, ale v pytlu od Diora“
„Co tady ty desítky neodevzdaných flašek?“
„To je nerostné bohatství!“
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„Co znamená v překladu šišli-mišli?
„Víceméně čabry-babry“

Pánské tričko SUPERMAN

„Adélka je už odlíčená a spí“
„Tak to nebudeme rožínat“

„Oni jsou tři“
„Kdo?“
„Hodiny...“

„Sem vpohodě?“
„Seš vpohodě....ale domů radši nechoď!“

„No hluchoněmí ani moc jazyk nepotřebují“
„Ale můžou si olíznout rty!“

„Jak seš na tom časově?“
„No....mám čas!“

„Střepy přinášejí štěstí!“
„To jo. Hlavně v noze“
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„Já to mám dom 20 metrů.....ale osmý patro!“
„Hmmm...tak to máš výš než blíž“

„Jak se jmenuješ? Beátris?“
„Ne! ja se jmenuju pizda obecná!“

„Ja nevidim slunko!“
„Tady je slunko voe“
„Aha!“

„Hošánci tam je mumie 7.000 let stará“
„No....to je požehnanej věk“

„Dáš si?!“
„Jo dík! Žvýkačku ze země sem už dlouho neměl!“

„Postavil sem si krb!“
„Houby. Jak jako krb?“
„No taková ta televize, jak v ní fůrt dávají oheň jako screensaver“

„Já udělám nějakou grafiku...“
„...a já udělám nějakou trafiku!“

„Zmije na čtyři?“
„HADD!“

„Objevil sem nové souhvězdí!“
„Jaké?“
„Velký trojuhelnik!“

„Četl sem to v JAK SE CO DĚLÁ“
„Myslíš UŽ VÍM PROČ?“
„Ticho! Já sem slyšela krávu!“
„Jo...to sem byla já“
„Tak to je chytrá modelka ne?“
„Že bojuje proti kožichům ještě neznamená že je chytrá!“

„Nemáte nějaký pečivo?“
„Mám chleba, ale tím by se daly zabíjet lidi“
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Svatá pravda

3

Pravdivé výroky, které by
se daly tesat do kamene...

„Až přijde válka, tak tlustý budou hubený a hubený budou studený..“

Pánské tričko VENCA

„Čím víc peněz máš, tím víc seš spontánní!“

„Hulení v dobách, kdy nejsou prachy, je lepší než prachy
v dobách, kdy není hulení“

„Únor je pozitivnější v tom, že už to není leden“

„Ten kopec, jak byl do kopce, tak teď je z kopce“

„Jé kotel - srdce domu!“

„Po jedné baňce můžeš vždycky změnit značku“
„Gorilý tlupa - taková přísnější rodinka“
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„Definice kapitalismu: MENŠÍ A DRAŽŠÍ“

“Lepší zábava, než nic”

„Někdy možná to že jsme si šikmi je víc než to že jsme si rovni!“

“Korálové útesy jsou z velrybích hoven”

„Ježíš je taky jenom člověk“

“ALZHAIMER - koření života!”

„Její životní filozofie se odrážela v jejím make upu!“

“Realita je tak dobrá, jak rychlej procesor tam nahoře mají.”

„Ne že žena muže ne, Žena muže ano! ale jen někdy“

“Život je cesta mezi porodnicí a mrazákem”

„Když nevíš jak dál, formuluj jinak!“

“Kulturisti nejsou vůbec kulturní”

“Kusovky způsobují rakovinu!”

„Ať si každej nadává na Bravíčko, mě dost pomohlo!“

“Předposlední ve třech je vždycky druhej”

„Kdybych se nenarodil, tak nikdy neztratím klíče...“

„Za každým vesmírem je kousek sádrokartonu!“

„Úterý je nejhorší část víkendu“
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„Krabice, to je moderní slovo, které vzniklo až při vzniku
krabice“

Pánské tričko GENTLEMAN

„Já nebilancuju, já balancuju“

„Mě nejde o to abych měl prachy! Hlavně abych měl peníze...“

„Když už to děláš moc, tak je to nemoc!“

„Proč důchodce nechodí na technoparty? Protože ví,
že by se nebavil!“

„Když někomu uřízneš ruku tak už se s ním těžko zkamarádíš!“

„Marodění je zábava, ale musíš si najít dobrou nemoc“

„Moderní žena na místo pudru používá photoshop!“
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Lehké drogy &
alkohol

4

Rozhovory a hlášky o lehké
závislosti.

„Nemáš Corel 11?“
„Ty jo nemám...“
„A nedáme si špeqa?“

„Nesnáším lidi co berou drogy, třeba policajty, nebo celníky!“

„Hašlerka má z českých výrobků nejblíž k hašiši“
„Romane? pohni nohou jestli ještě žiješ...super a máš ještě
hašiš?“

„To byl vtip, který ti vysype joint“

„Známe naše tempo...když je tak je, když není tak se shání!“

„Podej mi ten kalímek!“

„Ježiš! já brkám hašiš!“

„Lindo! Zaprvé si sprav ramínko a zadruhé sedíš ve zvratkách!“

„Vzorek jak vzorek - prašť jak uhoď!“

„To bych chtěl umět. Dát si dvě, tři piva a jít dom“

„Zdar! Co piješ?“
„No... tak pivo“
„Tak si kup!“

„Dám si ještě pivo...jen tak do zásoby“

„To je hovno hulo, ale až budu mít semínka ze Spolany,
to bude něco!“
„Po trávě se nešlape, po trávě se směje“
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„Děcka! rozryjeme si ty rypáky tým chlastem!“

Pánské tričko KING KONG
„Vše je napsáno mezi řádky tuzemského rumu“

„To víš, že Marvan šňupal koks!“
„Nevěřím! Anděl na horách nemohl být na drogách“

„Kdyby neexistoval chlast, tak už sme na Marsu!“

„Jednou ti vyroste slabí hulo a už se to s tebou táhne celý
život...“

„Bowie si nechal do nosu namontovat platinovou trubičku!“
„Hmmm...to se mu to potom fetuje!“

„Cože? dvojtej panák?....ty mi čteš myšlenky!

„Já nemůžu pít, ale můžu popíjet!“
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„Eme já nevím kam se ti mám dívat do očí. Já ty tvoje oči totiž
vůbec nevidím!“

„Pohoda? Tam byli všichni nafetovaní...no možná to bylo tím
tripem co sem si dal.“

„Už nemáme pifka“
„Jakto? Je tam přece ještě celý balení“
„Celý balení? Ty žiješ v kosmu kamaráde!“

„DEJ SI PRDA!“
„Ne! Nech mě chvíli odpočinout“

“Hulím, mám písíčko a sem v pohodě!”
„Já už mám hladinku a už to valím“
„Máte ty houby?!“
„Si magor ne? Já jedu na kulturu. Ne si vysrat mozek z hlavy!“

„Poďme do lesa, teď lysohlávky berou!“

„Jsme střízlivý jak prasata!“

„Absinth - zábava po celý den“

„Svlažil mi nohy vodkou“

„Poblit se = ctrl + alt + delete“

„Voe Vizín to je zázrak! Vstaneš, zahulíš, nakapeš si a jdeš do
školy!“

„Kdy ste stávali?“
„Tak před pěti špekama“
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„Kua! Kdybych nedával díška, tak mám na pivo!“

Pánské tričko VENCA
„Uff! tak to je chlast dvakrát podtrhlej!“

„Na durmanu v první lavici“

„Už zvládám 5 vteřin z minuty reálu“

„Tak tohle už hulíme třetí den...dnes ráno jsem vyhlásil soutěž
o to jak se jmenuju“

„Já nejsem alkoholik! chodím do různých hospod...“

„Jiné hulo - jiný svět!“

„Malibu? to sem přestal pit ve čtrnácti!“
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„Co piješ?...v čem lítáš?“

„To by Olomoucká skanková komunita žasla nad Holešovskými
technovenkovkami!“

„Nemyslím kytky jako kytky ale jako květinky!“
„Ty seš zase zkouřenej?!“
„Né...to né jenom mám změněný stav vědomí!“
„Já nehulím fůrt!.....tak jednou denně“

„Mlíko přátelé.....mlíko není žádná legrace!“

„Poďme založit SDH!“
„Co to znamená?“
„Sdružení pro dovoz hašiše“

„Můj alergolok mi řekl že jsem typický travař!“
„Nejsem sama doma, jsem tu s bílou vdovou!“
„Cigárko a jointíček, to je můj koníček!“
„Deci zelené bych si nikdy nedal, ani kdybych měl jít na vojnu!“
“Má tady někdo nějaký nealko?”
“Jó. Mám tady desítku!”

„Jednou jsem jel podruhé v životě zhulenej!“

„Dáme si jointa ne?!....ať je sranda!“

„Dojede vyjety Em?“

„Potkal jsem policajty na tripu...“
„Dva policajty na tripu?“
„Ne, jednoho policajta na dvou tripech!“
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„Kolik te vodky chceš?“
„Decentně“
„Deci?“

Pánské tričko GAMER

„Na konci tohoto jointu nás čeká happy end!“

“Kolikrát se vyhulíš – tolikrát si člověkem”

„12 láhví krabicového vína...”

“Dáte si ještě hašiš?”
“Hašišmarjáááá”
„Netahej moc, ať si rozumíme aspoň do dvanácti!“

„Soustřeď se na to pití!“

“Kupme vodku! víno je ztráta času”
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„Huuuuuuuuuh! Takovej stav, to je k nezaplacení!“

„Hulení v práci je uplně samostatná disciplína“

“Moje máti fetuje pod záštitou Ministerstva Zdravotnictví”

„DPH - den pozitivních haluzí“

“Pojďme čuchat výfuky”

„Slovensky coffeeshop - fetkáreň“

“Já si zajdu pro pivo a budu vtipnej”

„Za úmyslné vysypávání marihuany až 3 roky nepodmíněně“

“Jen co si zahulím, už se něco děje”

„Na drogách mi chybí tlačítko EJECT!“

“Držte huby, já se chcu vklidu zdrogovat!”

„Mám životní pointu ubalenou v jointu“

“Tahleta místnost má image prázdné fajfky”

„To je v prdeli. Já měl houby dřív než sex“

„Darované ganji na THC nehleď“

„Pij Beer, posílíš mír!“

„Opilí opilci opile pili!“

„Márty? Odpálíme ještě jeden z tvých magických špačků?“
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„Použité drogy hlásit hned na začátku příběhu!“

„Kokain? To je droga pražských traktoristů“

“Já se omlouvám, já totiž nepiju, a když už piju, tak se hrozně
ožeru.“

„Tak co to bude pánové?“
„Já si dám dvě deci červeného. Dostanu slevu když to vypiju na
ex?“

„Četla jsem průzkum, že některé éčka způsobují u dětí
hyperaktivitu“
„No..hlavně kolem šestnáctého roku..“

„Zjišťuju, že začínám být trochu vyhukanej!
„Houby?“
„Houby!“

„Jedno ti řeknu...vteřinový lepidlo a hulení se VYLUČUJE!“
„Nebuď teplej a dej si RUM!“
„Ty už na mě neděláš ty oči jako když si mě balil“
„No to sem byl pěkně zkoulovanej!“

„Ty vole ty už fakt nehul!“
„Já sem nehulil“
„Tak si zahul...“

„Kdyby mi šlo všechno tak jak balení jointů, tak sem prezident!“

„Mám tam teda ještě jednoho tripa ale to bysme spolu kámošili
ještě v pondělí“
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Hudba, film a hry

5

Ze světa showbusinessu a
počítačových her.

„Plíhal - Bartoška alternativní scény!“

Pánské tričko ANALOG WARRIORS
„To je můj obal na cédéčko, které sem nikdy nevydal...“

„Teď v moderní době nerozeznáš DJe od normálního člověka“

„Tý jo! Gramofonový desky by se mohli prodávat jako puzzle“
„No to jo, to by sis musel potom všechno složit...“

DAMIENS - duet zmrdů!“

„V roce 2020 se stane industrial popem!“

„Já tady stojím, nic nedělám a tančím!“

„Šanzón Soundsystem“
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„Poďme provozovat hudbu! ale nějakou hodně špatnou“

„Jak se jmenuje ta písnička od Michala Davida? Má dáti dal?“
„Dávej, ber voe“

„Módní relikvie české POP MUZIK - Petr Kotvald“
„Standa Vložek“
“Tina Turner nazpívala levandulovou”
„Karel Gril“
„Víš jaká hudba teď frčí v Tibetu? HINDUSTRIAL!“
„Hej? Posloucháš agrometal?.....třeba Kabáty a tak?“
„Byl sem na párty, kde chcíplo 50 koroptví“ (Czechtek 2000)
„Lunetic v Ratajích - konec jedné hvězdy“
“Megadeath can dance”

“Je to 200 Bpm, ale má to myšlenku!”

„Myslíš ten film: Obrácená pláž za jízdy?“

„Toho mimozemšťana tam hrál....“
„Harapes?“

“Fenka Lilipová”
„Na amarouny možná dojde, ale zakrtkovávat se Ladou Nivou
už nebudeme....“
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„Terminátor a jeho bratranec Udělátor“

Pánské tričko DEMPSEY
“Takovej Rambo umře v půlce filmu a nikdo si toho ani
nevšimne”

“Jé Fredy Krůgr - to je pohodvej film!”

“Startrek - zastaralá budoucnost”

„Včera byla v televizi Země nikoho“
„Koho?“
„Nikoho!“

„Čum vole Borat“
„To je Ali G? Hovno? On tak zestárl?“

„Komisař Potkány – deratizátor Sicilského podsvětí“
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„Jako pionýři jsme dělali ilegální projekce Ramba!“

„Zuzano! Navol to!“
„Já? Já sem nikdy vživotě nevolila!“

“Collin McRae 2: Ještě by tam mělo jít zapnout zpětný
zrcátko, abyste viděli i mě!”

„Vstávat a sdílet složky!“

“Já ten Counter-strike hodlám hrát tak max do 30ti, potom už je
to na infarktů

„Hej Revolt je jenom pro šest!“
„Tak počkáme až dva usnou a dáme ho!“

“Collin MCRae 2 - „Paráda! Asfalt! To je moje parketa!“

Counter-strike: “Kdo zabíjí, nezlobí!”

“Counter-strike jsme hráli stylem: Pomapěšpek”

„Wii mě neba, já potřebuju střílet ruky, já potřebuju střílet hlavy“

„Už sem asi fakt starej. Nový hry hraju už jen na Beginnera...“
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Láska, sex a vztahy

6

Pravda o vztazích.

“Včera bylo toho Valentýna tak sem si vyhonil šulina...”

Pánské tričko HANDYMAN
“Nevadí že se neznáme, stejně se nebudeme pamatovat”

„Ti mladí kluci, to je všechno stejný...nagelovaná hlava, vyholená prdel“

„Ona toho moc nenamluvila...to byla její zbraň!“

„Při sexu se spalují hlavně kalorie a iluze“

„Klitoris není zvonek“

„Předehra je nejdůležitější,. zbytek je promrdanej čas,.“

„Ted sem si našel holku, ale má kluka...“
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„Já jsem totiž sexuální mašina...někdy až čtyři minuty.“

„Já už píchám jenom ty škaredý, protože těch hezkých je mi
líto...“

„Já už sem se změnila. Já už nechcu negra s brutálním pérem“

„Dneska už není důležitý, jak velký máš péro....ale kolik máš
GIGA!“

„Přijít o panictví při Zagorce, tak to si hodím mašlu...“

„Hej ona mi říká že sem nadržený prase!“
„No šak seš vole!“
„No já vím, ale proč mi to říka?“

„Ty máš takový oči!“
„Myslíš bradavky?!“

„Koukni co nám to tady roste“
„Kapesní šukátko!“

„A co? byla vyholená?“
„No měla tam takovou pěšinku, spíš stezku...nebo spíš stezku
odvahy!“

„Já se vždycky beznadějně zamiluju a pak mě to přejde!“
„Hošánku když tobě v sedm stojí péro, tak Karel už pracuje!“
„Ona je strašně vyprahlá ženská, já ti dám číslo jestli chceš“
„ICQ sem si pořídila taky jenom proto, abych si s tebou mohla
někdy povykládat“
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„Pusu, pičo!“

Pánské tričko HIGH SOCIETY
„Hele holky, který chceš mít rád se nešukaj dřív jak za půl
roku!“

„Jak madračky? To jsou prsa ty idiote!“

„Zamilovat se? To je lepší než dostat kalhotkama přes xycht
voe“

„...kdyby tak sperma chutnalo jak tatarka“

„Půměrný kamarád je víc než nadprůměrná kamarádka“

“Pěkná třináctka - screenshot budoucí krásky!”

“Rozejít se SMSkou - to je proti zákonům přírody!”
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„Ty nové baby jsou jak kdyby přišli z Tuzexu!“

„Já nejsu nešťastná, já su ožralá!“

„Dnes si dám romantickou večeři v jednom“

„Co? to je Češka?
„No jasně. I Češka může vypadat zahraničně“

„Jako já se těším na dítě, ale nechcu ho tenhle týden“
„Málo se zajímáš o kundičky a moc o světový mír!“
„Tři dny sem ji čuměl na tanga a pak mi ještě dala prskavky!“
„Eh....sem kurevník....“
„Já vím, ale to ještě neznamená, že si špatný člověk!“
„Čmeláčku kde jsi?!....s tím mojím pivem“
„Poď sem! Nechceš se do mě zamilovat? Tak na 30 let?“
„Slečno? Máte někdo oheň?“
„Nežeň se, nebo skončíš v bordelu!“
„Vstoupil sem do milostného čtverce“
„Já tady nikoho neznám, s kým bych se seznámila“
„Šest pus a pak mi rozbila nos!“

„My se na sebe neusmíváme, my spolu jenom šukáme“

„Zuzo nebuď nešťastná“
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Sport a jiná
pohybová aktivita

7

Hlášky z neoblíbeného
prostředí pohybu a sportu.

„Fotbalisti jsou kokoti!“
„Honza Koller je dobrý člověk!“

Pánské tričko EAT MORE FISH

„Zavedl sem ranní rozcvičky...nejdelší trvala 30 vteřin“

„Já mám moc rychlý nohy a nestih sem do toho kopnout“

„Jaromíre! Když dáš góla, pošlu ti milostnej dopis!“

Při sledování hokejového zápasu:
„Ech škoda!“
„Ty vole škoda? vždyť střílel z poza branky!“

„Tý jo ten kluk má krásný svaly!“
„To jo…jenom je o něco větší než popelnice“

„Ty voe čum! Vytrénovaní pětatřicátníci.....to nás taky čeká“
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„Nebojuj s tím, dyť je to tvůj pupek!“

„Když se domluví, že nebudem muset podlízat fotbálek, tak
sem ochoten vás porazit“

„Hrajete karate?....teda karty?“
„Ten tenis se vůbec nevyvíjí!“
„Vyvíjí! Davaj větší rany“
„Kliky jsou od osmičky psycho!“

„Nemůžeš posoudit sjezdovku dokud ji neochutnáš“

„Na penaltách je dobrý, že padne hodně gólů“

„Hej vklidu! Bez žádných olympijských výkonů“

„To není hakis....to je epilepsie!“

„Já jezdím na snowboardu rychle asi jak v obytné zóně“
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Terminus technikus

8

Nově vzniklé patvary slov.

“Brouci podžíláci!”

“Nasertivní chování”

“Hele! Indiánskej vojáček!”

“Prezident asociace českých žebráků”

“Kovokávošrot”

“Anarchysta gramatyk”

“Ty si technoslibna!”

“Slaboproudá žurnalistika”

“Dozadu pozpátku = rovně”

“Dentista v debetu”

“Vlastenecká krysa”

“Mikroaeroakrobatika!”

“Šíleně malý vrtulníčky”

“Jachetnice”

“Odpromilovat se”

“Maxistress Fík”

“Máme mikrovlněnou troubu”

“Čtyřiadvacetikaráfiátový diamant”
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