Jako odplatu za lumpárnu jsem musel navšívit Vysočinu a prodávat tam ananasovou esenci.
V Maďarsku mají sevřené ruce, když produkují okrasné rotliny.
Zvířátko je nedospělé, tak tky nevyzrále vypadá.
Zaplať příspěvek, vikingu, jak máš předpsané.
Zvířata se romnožují, tak to není třeba vnímat jako tíseň a tvářit se na to jako Ježíš na Golgotě.
Přikrývko, přikryj všechny, kteří se koukají na televizi a chchtají se u toho jako mrně.
Blonďaté dítě se pohybuje a ani mokré nepřstává vypadat blonďatě.
Vědma přdpovídá divné zprávy, tak předpovídej taky.
Dělo vystřelilo přes údolí a ozvěn byla jako vícehlasý zpěv.
Tak uháněj s tou konví, dřív než tn keř bude mít pískovou barvu.
Jesli nevíte, jak vypadá přepadovka, tak počkejte, až dorazí moje manželka, jak ta se ve všem rýpe.
Tam, co je ten strom, mne potkla šelma, co mne mlátí ocasem.
Je chybně, když stoje předpisové přdvádějí osoby zlé.
Požár hoří a žene jiskry přes stepi, kde podplují samovolně rostoucí trávy.
Brojler se hodí k redukční dietě a v neděli si můžete pochtnat i na slupce z citrónu.
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