
22 let 

1) Nechej ho hele a co povíš mně Viktorku. 

2) Prosim tě, kdyby jsi sháněl hospodyni nebo kuchařku do tý tvý jeskyně ale na co 

modelku.  

3) Vážený občan našeho počestného městečka a prasárničky? 

4) No, když to nafotíš šikovně, tak to nikdo nepozná. 

5) No to bys mě dojal, víš co mi to dalo práce? 

6) Otevři to, kde máš nějaký skleničky? 

7) Myslíš jako dohazovačku, né, jsem tu na černo.  

8) Tys někoho fotil? 

9) Ten může bejt rád, že jsem vůbec něco uvařila.  

10) Přišla jsem se podívat na tu tvoji jeskyni. 

11) Vidím, že jsem se v tobě spletla. 

12) Já ti to tvoje focení nebaštila, ale jak se zdá, tak ti to celkem jde.  

13) Kdopak je tahle připálená pusinka? 

14) Gratuluju, krásný, moc. 

15) A já jsem zmeškala autobus. 

16) Co se tady válíš? 

17) Hele stačí, že se pošklebujou jiní. Víš, co jsem slyšela? 

18) Že ses prej polepšil a že tam dáš místo těch fotek háčkovaný dečky.  

19) Když jim vadila ona, tak teď to zkusím já.  

20) Já jsem bílá, dosud netrestaná, slušně vychovaná. 

21) Hele jestli tu výstavu zlikviduješ, nebo tam dáš nějaký krajinky, tak si u mě normální 

posera.  

22) Ten se ti nemá co posmívat. A Soňa mě naštvala, co ti provedla.  

23) A jestli mi za to vyrazí zuby, tak mi stejně bude muset udělat umělý, protože k ní 

patřím na obvod.  

24) No a budeš mít další. Jestli mě takhle necháš stát, nastydnu, dostanu angínu nebo 

chřipajznu a budeš mít na krku zavinění pracovní neschopnosti.  

25) Napadlo by tě třeba, že dokážu žárlit? 

26) Já mám pocit, že od těch pitomejch narozenin to mám napsaný na čele a že si to 

každej může přečíst a ten dotyčnej to nakonec ani nepozná. Fotograf a úplně slepej, 

jako patrona.  

27) Škoda, že nevisej v divadle, takový bezvadný fotky.  

28) Ale stejně je mi krásně, už dlouho mi tak nebylo.  

29) Prosim tě, řekni mi celou větou: je mi krásně. 

30) Nó my teď máme doma plnej barák a já nejsem očkovaná. 

31) Akorát jsem mu ukázala pár těhle fotek, jsou přece dobrý né? 

32) No tak to budeš mít o jedno zavazadlo navíc.  

33) Když uvidí, že jsem šťastná, půjde s náma klidně i do horšího.  

34) No ty mě ber taky vážně.  

35) Mám tě ráda a hned zítra podám žádost o rozvod. 

36) Mořský panny? Lidi maj pravdu, si zvrhlík.   



37) A od pasu dolů jen samá šupina, to by se ti myslím, moc nelíbilo.  

38) Klid? Asi ne, ten bych ti nedopřála ani jako mořská panna, i kdybych měla jen samý 

šupiny.  

39) Možná že by si byl na tom ještě hůř, protože pak bych fotografovala zase já tebe.  

 

23 let 

1) Že mi pučíte stovku? 

2) Co kecáš, ty jsi s nim chrápala taky, tak co.  

3) Je mrtvej? 

4) Rozčilená věta. 

5) Brečí.  

6) Řekli mi, abych si pospíšila, že jsi v poslední tažení. Prosim tě, proč mi to děláš? 

(ubrečená) 

7) Celý noci jsem tady sama, příště mi zamordujou (emoce). 

8) Hudba 

9) Vašku, já už nemůžu, jsem tady už pátej večer. Děti nám naštěstí hlídá babička, ale 

Karel už začíná nadávat.  

10) Že už to vevydržím, přece se kvůli tomu nenechám rozvést. Jdu domů. 

11) Nedáte si s náma? 

12) Dáte si ještě? 

13) Pane Zdenku, že byste pro mě něco neudělal? 

14) Já jsem sama ženská, žiju jako kůl v plotě.  

15) Nó, a vy ste takovej.  

16) Šikovnej, krásně udělanej chlap.  

17) Určitě spoustu věcí dovedete.  

18) No tak bych potřebovala.  

 

24 let 

1) Co si dělal v noci? Nechceš se jít projít? (hudební pozadí) 

2) Jsem jenom prostá dívka z venkova, které naše společnost umožnila (rušení) 

3) Chceš si zahrát na inseminátora? Krávy jsou vedle. 

4) Hele, proč tě vlastně přeřadili? 

5) Hele víš, s tím Cyrilem to byl, to byl omyl.  

6) Já jsem ti to asi měla říct dřív, já mám tady v podhůře takovou skoro vážnou známost. 

(hudební pozadí) 

7) Nó teď je na vojně, má rok po vejše a nehceš to kafe? 

8) Tátu nikdo nepředělá. 

9) Už se zase chlubíš tati? 

10) Takže jsme tady zbytečně. 



11) To je Zdeněk. 

12)  Byl to třetí infarkt, dva prej přechodil.  

13) Chceš kafe. 

14) Zdeněk je v dukle.  

25 let 

1) Nó, to je ověřený, napsala jsem jenom pravdu. 

2) No to snad nemyslíš vážně.  

3) No rozumíš tomu? 

26 let 

1) Sluší nám to spolu? 

2) Řekni, jak se tvářil? 

3) A pujdem někam zejtra? Mušíš mi přece nějak pomoct. 

4) Musíš mi nějak pomoct nebo si něco udělám.  

5) Leni, to je jen formalita. 

6) Vždyť já to chci udělat Markovi naschvál. To snad chápeš né? Vždyť Milan to bere 

jako recesi.  

7) Mezi vámi dvěma se opravdu nic nezmění. Za měsíc se rozvedeme, fakt? 

8) Jestli to pro mě neuděláš, tak já nevim.  

9) Můžeš jít se mnou, lae bez Lenky. Já potřebuju, aby ses tam ke mně choval jako ke 

svý ženě. Abys tam šel sám, jinak to celý nemělo význam.  

10) To víš, jako vdaná žena si to nemůžu dovolit.  

11) Jó třeba tím, že mi nebude zhasínat, když se učím.  

12) O co vám jde, pane doktore? 

13) Říká o tobě, že jsi normální. (zarušený) 

14) Nedělej si kvůli ní výčitky, to už nebyla láska mezi váma.  

15) Musíme říct všechno vašim. 

16) Milane ale, já se nemám kam vrátit. (zarušený) 

17) Nó ale kuchyň ta je příšerná, ta je příšerná, ta se musí předělat celá. No ale tady, tady 

bych chtěla mít takový veliký kulatý zdrdcadlo.  

18) Kdo jen čeká, ten se nedočká. Jestli chceš vyhrát, musíš se umět ponížit. 

19) Člověk musí lecos spolknout, když mu o něco jde.  

20) Jak dlouho bude trvat to tvoje nic? 

21) Na co furt čekáš? Že nekdo ocení, že ses dobrej?  

22) Tři roky jsme protrpěli tu Afriku, tak zažádej o něco lepšího ne? 

23) Měl by ses starat o to, aby tě poslali do nějaký slušný země a né sedět na zadku a bejt 

spokojenej. Hlavně, že každýmu všechno odkýveš. 

24) Ty seš ten hodnej, co se do ničeho neplete, a proto ho maj všichni rádi.  

25) Ale rozmysli si, buď budeš hodnej nebo zlej, ale hlavně nebuď stranou.  

26) Nebejt stranou by měli být ti, co do tý strany vlezli.  

27) Já myslela, že se iniciativě meze nekladou.  



28) A ty tu snad něco máš? Ta lednice je moje stejně jako tvoje.  

29) Prosim tě, běž teď něco nakoupit a pak to spolu probereme jó? 

30) Člověk se nemá vzdávat, ale ty se radši do ničeho nepouštěj. 

31) Protože na to nemáš, nesvedeš to.  

32) Buď budeš odvážnej nebo chytrej, ale obojí dohromady nejde.  

33) Obsluhuje tu někdo? No kde je ta ženská? Slečno? 

34) Ona se rozčílí a vy se jí bojíte, nó to je neuvěřitelný.  

35) Copak, ty můj utrápenej? Samý starosti, žádný radosti. 

36) Můj muž si vás velice váží, ale to že se zachová tak zbaběle před komisí, to jsem 

opravdu nečekala.  

37) Teď vás všude přijmou s otevřenou náručí, ale až budete mít na krku ztrátu důvěry, tak 

bude s váma konec.  

38) Musíme čekat, že přijsou lepší časy.  

39) Já bych chtěla koupit Milanovi něco hezkýho do bytu.  

40) S tím by se daly dělat slušný kšefty.  

41) Ty máš tak krásnou pleť.  

42) Víš, co o tobě říká tvoje nejlepší kamarádka Soňa? 

43) Že máš kůži jako struhadlo a na zadku ďolíky.  

44) To je tak když ženská žije s chlapem na hromádce. Vždycky jsem byla proti tomu. 

Moje teorie: nejdřív svatba, potom to ostatní.  

45) Ideálního partnera si hledá jen ten, kdo je sám se sebou v koncích.  

46) Chlapi letěj na ženskou, která je obsazená a né na tu, která je sama. Má nějakýho 

kamaráda?  

47) No, aby ses měla komu vyplakat na rameni.  

48) Jsem strašně šťastně vdaná a chtěla bych zapomenout na všechno zlé, co se mezi námi 

stalo. Stěhujeme se do prahy a chtěla bych, abychom se viděli, Lenka. 

49) Tohle by ti slušelo, ná, vem si ji.  

50) To je naše společná kamarádka, výbornej člověk, svýho času pro mě hodně udělala, 

ale Milan se k ní zachoval hnusně.  

51) Jestli se ti líbí ženy, tak se běž vyplakat kamarádce. 

52) Né, já je tady nechci.  

53) Kdyžtak někdy pozoruji ty emancipované ženy, bývá mi hodně smutno.  

54) Nepřeji si žádné takové rozhovory a stejně tak si nepřeji aby se v mém domě mluvilo 

špatně o Pražákovi. (rozčílená) 

55) Jemu se nic nestane, naopak, budou ho všichni litovat.  

56) Já jsem ti řikala, abys je sem nevodil. Tyhle novozbohatlíky nenávidim. (hodně 

rozčílená) 

57) Si zrádce, zbabělec a posere, zradil si Lenku, zradil si Pražáka, zradil si sám sebe, svý 

ideály, zradíš kohokoli a cokoli. Jsi nebezpečný a odporný slaboch. (emoce) 

58) Dělej, jez, ať tomu kreténovi nic nezůstane.  

59) Mám pocit, že jsem toho hodně zapomněla, asi bych to už nezvládla, atestace.  

60) Ranní vstávání, zodpovědnost, dej pokoj. Víš, co jsem pochopila, že se tady za 

určitých okolností dá žít docela slušně. (okolní rušení) 

61) A víš co se tady nedá? Pracovat. 



62) Teprv až v práci si člověk uvědomí, jak nic nejde a kolik musí dělat kompromisů a 

takhle já žít nechci.  

63) Jaká prohra, na mě nemůžou, já totiž nikomu a ničemu nenapomáhám.  

64) Děkuju vám mockrát.  

65) Já se svými polštáři nechlubím.  

66) Povídejte nám něco o svý práci.  

67) Tak mi o ní vyprávějte.  

68) Podívám se, jestli nám nějaká náhodou neteče z vodovodu.  

69) Chcete obyčejnou nebo se šťávou? 

70) Proč nám nechcete nic vyprávět? 

71) To ještě nevím holčičko, neberte si to osobně. Nemáte hlad? 

72) Musíš si přece napravit reputaci.  

73) Já se tě neptám, čí je to žena. Já se tě ptám, jestli se ti líbí. 

74) A, zdá se ti přitažlivá? 

75) Vidíš a ty se jí nezdáš. Říká o tobě, že seš nepřitažlivej.  

76) No a já si myslím pravej opak, tak mi nesmíš zklamat. 

77) Prosim tě, co si myslí, že tady budeš žít jako mnich nebo co. 

78) Já ti dám sentimentální, to je normálně stařecký sex.  

79) Teď je mi to jasný. Bába v tobě vidí vlastního muže, miluje tě, touží po tobě.  

80) A mě nemá ráda, protože na mě žárlí. 

81) To jen ty si myslíš, že tě tvé okolí zbožňuje naprosto nezištně.  

82) Né, né, nemám ráda společná rána, myslím, že tě začínám milovat.  

83) Já bych tě sem ráda pustila, ale pejsek by se zlobil víš, vadíš mu a nepřijal tě. Pán a 

vůdce smečky je tady on. 

84) No nekoukej, to jsem se dočetla v knížkách. 

85) Podívej se, žena, která má ambice v práci, nemůže být vlastně nikdy spokojená jako 

žena. Nesmíš toužit po žádném pracovním úspěchu.  

86) A taky hlavně přestaň v chlapovi hledat člověka. 

87) Ber ho jako nástroj k tomu, aby ses ty sama cítila jako bohyně.  

88) To je vlastně to jediný, co může ženská od lásky chtít.  

89) On mě tenkrát viděl na kolenou, teď za to musí pykat. 

90) Ty si nic nepochopila.Vždyť jsem ti řikala, vykašli se na práci a mysli na sebe. 

91) Chceš, abych z tebe udělala žebráka? Oberu tě o veškerej majetek, zničím tě. 

(rozčílená) 

92) Pak za mnou do Prahy přijela Lenka. Dostaly jsme se obě na medicínu. Lenka 

studovala výborně, šlo jí to skvěle, ale já jsem byla ve škole taky dobrá.  

93) Chtěla jsem něco dokázat. 

94) A co ze mě zbylo. To víš, že jsem chtěla žit jinak, všichni jsme chtěli žít jinak.  

27 let 

1) Jak vám to mám věřit? 

2) Musím vám odpovědět? 

3) Můžete si to zjistit. 



4) Né, rodinné záležitosti. Do toho vám skutečně nic není. Pokud ano, můžete si mě 

nechat předvolat.  

5) Ale já vám nic neřeknu, protože nic nevím.  

6) Jmenuje se po manželovi. 

7) Slyšíte? Můžu vám pomoct? 

8) Já vám jí nedám. Tady je její domov, tady. (rozčílená) 

9) Vy jste ji nechtěla (ubrečená). 

10) To je život na hovno todleto. O všechno se starat sama, o byt, dohadovat se s kapelou, 

shánět texty, kšefty. Furt někde na zájezdech. Zkus dneska někde sehnat výfuk, 

tragédie.  

11) Jsem úplně hotová. Víš, co mi včera vylili na kapotu? 

12) Kdyby todle, buď fit.  

13) Tak co bude s tím sajúzem. Aspoň tam bys mě mohl dostat, bolístku. 

14) To jsem přišla ze školy, mne zas tolik není. 

15) Á, co je na mně ještě vidět? 

16) Myslíte si, že bysme se měli jít projít? 

17) Sekretářky občas něco zaslechnou, žejo? 

18) Stejně byste začal chodit pro rozumy.  

19) Tak, tolik toho zase nevim.  

20) Přišlo to přímo z Brna, z Dominikánský ulice, z Oberlandraatu.  

21) Je mi úplně jedno, co mám na sobě, když mě můj šef pošle s nějakým obstarožním 

fikčním šéfem kvůli dotacím.  

22) Nechcete se vrátit? 

23) Zkušís to? Ať máš chvilku klid. 

24) Já se ti poohlídnu po nějaký garsonce.  

25) A večer musíme vybalit ty bedny, aby se tady dalo uklidit. 

26) A oni ti to cestou roztlučou.  

27) To by byla škoda.  

28) Tady to budou mít schovaný zrovna tak. 

29) Stůj rovně, co se třeseš. Ty musíš mít něco se žaludkem nebo s játrama.  

30) Ostatní pijí taky, to přece není normální.  

31) A to přece neznamená, že si musíš všude udělat ostudu a všechno poblít. 

32) Dej si pozor na to, aby o tobě lidi nezačali říkat, že se z krále kolonád stalo prase 

kolonád (zaujatý). 

33) Když se vrátil z nemocnice podruhé, to jsem ho viděla vlastně naposledy. Napřed 

prodal všechno z beden a nakonec i ty staré housle.  

34) Pak začal znova po hospodách. Však se zeptejte Bedřicha Berky, co hrával v Grandu 

nebo četníků.  

35) Pamatuj si, ode dneška na mne nesmíš již promluvit. Nejnutnější styk se odbude 

písemně. Jen né tvým rukopisem, který mi působí zvracení. 

 

 



29 let 

1) Prosim vás, mohla byste nám přinýst kýbl horký vody? 

2) Máte hezký vlasy.  

3) Já nevim, já jsem hada nikdy nezabila. A u vás jsou tak velký hadi? 

4) Byl jste se někdy podívat na cele, abyste viděl, kde mě držíte. 

5) To teda žádám o konfrontaci (rušená). 

6) Nemyslím, že se přeceňuji. Mám opačný sklon, ale jestli to co píšu, má tak malý 

význam. Tak nechápu, proč jsem tady zavřená.  

7) A, dáte mi přečíst jeho výpověď? 

8) Tak, já se k tomu taky vyjádřím, na závěr vyšetřování. 

9) Zarušená 

10) Jaká hra, když jsem za mřížemi. 

11) Ale pro mě je ta kniha důležitější než ta vaše hra. 

12) Jestli můžete, tak mi napište ležení přes den. 

13) A, nějaké prášky na uklidnění, kvůli těm záchvatům. 

14) Já nevím, pane doktore, proč si myslíte, že bych měla věřit právě vám. 

15) Různě, tady si moc člověk vybírat nemůže. 

16) To je snad samozřejmé né? 

17) Děkuji vám, pane doktore. Doufám, že to zvládnu sama. 

18) V nejhorším bych se ozvala. 

19) Můžu vás pozvat, mileráda se s vámi rozdělím. 

20) Tak proč ste si ho brala, tak o kolik si to dáme? 

21) Asi bych si napustila vanu. (odevzdaná) 

22) Pane nadporučíku, vy mi zadržujete dopisy z domova. 

23) Dopisy smím dostávat jednou za čtrnáct dnů. Před třemi dny prošel termín. 

24) Budu si na vás ztěžovat. 

25) Vždyť to tady máte napsán. 

26) No tak napíšeme, že chcete nového soudního znalce jo? 

27) Odpočala, opravíme dopolední zápis. 

28) Chci opravit dopolední zápis. 

29) V knize je napsáno rukou jméno paní Krausové, ale já nevím, jestli je to její podpis. 

Nikdy jsem její podpis neviděla. 

30) Ano to mně připadá velmi důležité. Prosím, abychom opravili dopolední text 

protokolu. Má výpověď totiž svědčí proti paní Krausové, ale já v ní tvrdím něco, co 

není pravda. Co nevím. Nikdy jsem neviděla její podpis a v té knize ji mohl podepsat 

kdokoliv. 

31) Prosim, napište nový text protokolu. 

32) Vy byste ho bodla, když jste ho milovala? 

33) To by vám přece neudělal. 

34) Trestní řád zakazuje trýznit vězně. 

35) Ale dedukce ještě není důkaz. 

36) Ano napište, na tuto otázku odmítám odpovědět. 

37) Nebudu nikoho jmenovat. 



38) Nemyslim, ten, kdo převzal rukopis se přece může přihlásit sám.  

39) Předpokládám, že bude soudní jednání, veřejné. Nebo je obviněn se mnou, takže bude 

číst mou výpověď.  

40) V jaké smyslu? Má nízkou literární úroveň? 

41) Nepašovala sem ho, poslala jsem ho poštou. 

42) Ano, nebo mi snad chcete říct, že naše pošta nerespektuje listovní tajemství a můj 

rukopis by nedoručila. Jak vidíte rukopis doručila a kniha vyšla.  

43) Dáte mi ten dopis? 

44) Můžete mi dát ten dopis? 

45) Na postelích se bez dovolení nesmí sedět, jinak budou řvát. 

46) To je moje postel. Vaše je támhle. 

47) Já o žádný skupině nevím. 

48) Můžu vám ustlat postel, chcete? 

49) Cože vás dali k nám na celu? 

50) To je Helenka. 

51) Referentka vám vyměnila celu. 

52) Tady televize není, takže nevím. 

53) Co byste udělal? 

54) Vystoupila byste v televizi? 

55) Musím vám poděkovat, nechávají mě ležet i přes den. 

56) To je to lepší a to horší. Jsou to taky jenom lidi. 

57) Tady se zvyknout nedá. 

58) Tómu nerozumim, jsem teda dospělá nebo nedospělá? 

59) Nebudu proti nikomu vypovídat. 

60) Počkám, až budu číst jejich spisy. 

61) Snad mi nechcete pustit na svobodu. 

62) To je obdivuhodná logika. 

63) Jednoho jste prý už takhle získali. 

64) Kvůli nějaké peněžence nebo co. 

65) Tady trvá všechno dlouho. 

66) To vás neodvedli na celu ani na noc? 

67) Ale v Bartolomějský jsou taky cely. To vás vyslýchali celou dobu bez jídla? 

68) Vyřiďte svým šéfům, že ze mě televizní hvězda nebude. 

69) Chcete to nadiktovat do protokolu nebo jim to jenom vyřídíte? 

70) Strach máme všichni. 

30 let 

1) Já vím, nedají ti pokoj, bratříčku. 

2) Neboj se, ale já je budu odhánět (rušený). 

3) Odpornej, černej ptáku (rušený). 

4) Musíš si odpočinout, pojď, posaď se (rušený). 

5) Budu ti vyprávět veselý příběh (rušený). 

6) A matce, která upekla sedum zbytečných chlebů (rušený). 



7) Možná, že by si mě rasdši vůbec neviděl (rozčilená). 

8) Že by ses mě taky rád zbavil (rušený). 

9) Ale há jsem tvoje starší sestra. To já jsem se otebe starala, když otec a matka umřeli. 

(rušený) 

10) Ale mě se jen tak nezbavíš, mě se nemůžeš zbavit (rušená). 

11) Jako dvě hrdličky, cukrují a na ostatní ani nepomyslí (rušená). 

12) Hodně štěstí bratříčku (rušený). 

13) Vítám tě na našem zámku.  

14) Budu se o vás starat, abyste se tu cítili jako v hnízdečku. 

15) Jsi taková svěží a usměvavá a přitom neustále pracuješ, předeš a tkáš, to si ani na 

chvíli neodpočineš? 

16) To všechny moje služky jsou sedřené a šeredné (rušená). 

17) Na nic jsem se tě neptala náno pitomá (rozčilená). 

18) Ty tajnůstkáři, taková novina a nikomu nic neřeknete. 

19) Necháváte si ji pro sebe, zbobím se na tebe ty zlý. 

20) Kdopak by měl mít větší radost nežli já, tvoje sestra.  

21) Radost z tvé radosti. 

22) Musíme se rychle pustit do příprav, nesmíme nic ponechat náhodě (umíněná). 

23) Copak k paní můžeme pozvat obyčejnou bábu ze vsi? 

24) Já sama se o všechno postarám. Já sama si vezmu všechno na starost. Budu u ní ve dne 

v noci, já sama. 

25) Budu jí nosit jídlo, já sama. 

26) Už jsem řekla, já sama (rozčílená). 

27) Zamilované oči bývají občas slepé. Né neomlouvej se, já vím, já tomu rozumím. 

28) Ale starat se budu já ano? Nezapomeň. 

29) Všechno připravím já. 

30) Dej děcko do kolébky. 

31) Matka si potřebuje odpočinout. 

32) Bratrovi řenu všechno sama.  

33) Si rozrušený Vratislave, musíš se uklidnit. 

34) Odpočiň si a věř mi. 

35) Jen si vzpomeň, kdes jí našel. Johana jí taky věřila.  

36) Měla jí ráda a podívej se, jak dopadla. 

37) Nedovolím, aby ti ubližovala (emoce).  

38) Nedovolím, aby ti ubližovala, ještě se k ní nikdo neodvážil. 

39) Taková žádnou pomoc nepotřebuje (důraz). 

40) Musíš se rozhodnout (důraz). 

41) Ty jsi pán, slyšels. 

42) Šije, pořád jenom šije, už i to kotě, co porodila chcíplo a ona neuronila ani slzu, šije a 

šije (emoce).  

43) Vždyť je to její dítě, mlčí a šije (emoce). 

44) Myslíš, že bude šít i na hranici? 

45) Ale budeš muset, je to čarodějka. Může nás očarovat všechny (emoce). 

46)  Ale já tě miluju bratříčku (emoce). 



47) Tebe já miluju, miluju, chci jenom tvoje štěstí, já tě chci chránit (emoce). 

48) Odsoudíš, bude jí oheň pálit, co myslíš? Bude křičet bolestí? (emoce) 

49) Jak vůbec poznáme, že ji oheň pálí, když je němá? (emoce). 

50) Může němá křičet nebo otevírá ústa jako kapr? (emoce) 

51) Ty se mi chceš mstít? 

52) Možná, že ji plameny naučí mluvit (emoce). 

53) Skončím to, sám sis přál. (emoce) 

54) Všechno bude zase jako dřív, uvidíš.  

55) Všecičko ti vynahradím (emoce). 

56) Už k nám nepřijde žádná taková, z lesa. (emoce). 

57) Musíš být silný (emoce). 

31 let 

1) Támhle Rusové v srpnu postřelili jednoho kluka, on spadl a zabil se. 

2) Jmenoval se Užhorod, jedlo se tam stříbrem a byly tam červené plyšové potahy. Zlé 

jazyky tvrdily, že ho tam Užhorod nabyl ho tam, že to byl veřejný dům (rušené). 

3) Každopádně tam byl můj otec častým hostem. 

4) Byla jsem přesvědčená, je to, protože jediná z celé třídě jsem neměla prošívanou 

vestu.  (rušená) 

5) Milý Honzo, proč si mě nevšímáš? Víš, že nikdo z ostatních ti nesahá ani po kotníky. 

Vím, že o mě taky stojíš, tvoje Réby. 

6) Jsem trapná, jsem trapná, jsem trapná. Jednou  z těch trapasů umřu a zakopaj mě pod 

černou zem a tam s kostlivcema si budu povídat co do hrobu mě zklátilo. Hloupý řeči, 

úsměv v křeči, bolení břicha, výkřik do ticha, prohraná sázka a beznadějná láska, křivý 

nohy, špatná pleť a dlouhej nos. 

7) Nespi už.  

8) Si byla vždycky zvláštní, teď jsi ještě zvláštnější.  

9) Táta mi pořád dává plyšový medvídky.  

10) Jste asi ještě nikdy neviděl dámu.  

11) V dětství si jednou hráli s tatínkem na slepého. Tatínek zavřek oči a Ondřej ho vodil 

tak, že tatínek nikde nespadl a ani nenarazil.  

12) Jé, oni se přestali hýbat.  

13) Konečně jsme mohli odjet na západ. Jeli jsme na západ k Lence Kálerové. Přestala 

šilhat a my jsme viděli, jak se dá na západě krásně žít. 

14) Strýc Vasil byl buržoázní nacionalista? 

15) Chci to slyšet znovu (rušený). 

16) Ester nebyla mrtvá.  

17) Tehdy když auto spadlo do vody, tak Ester ještě žila (rušený). 

34 let 

1) Buďte vítán, sire. 

2) Nenechávejte mě tu samotnou, bitte, bitte, vemte mě s sebou (emoce). 



3) (Rozčílená) 

4) Nesahej na mě ty, špindíro, co si to dovoluješ? 

5) Verstehst du. No, sako ti přitáhnu. 

6) Nó, čepici ti vycpu papírem.  

7) Pořád to není ono. 

8) Co kdybys byl raněnej do hlavy? 

9) Je pryč, všechno je pryč, peníze, doklady, klenoty (rozčilená). 

10) Nepřišla jsem se bavit, pane kapitáne.  

11) Je přece válka né? 

12) Ztratila se mi kabela s penězy a doklady. 

13) Od té doby, co jste odešli, na zámku nikdo jiný nebyl. 

14) Nic jiného si nepřeji. 

15) Sanitní erární brašna.  

16) Měla jsem tam peníze (rozčílená).  

17) Moc nezbývá pane kapitáne (rozčílená). 

18) No dělej, nasedej.  

35 let 

1) Nó, to máme celej život (emoce). 

2) Co seš takovej vylekanej? 

3) Pódívej, potí se ti čelo (emoce). 

4) Celej život se ti potí čelíčko, ty seš takovej můj chudáček zpocenej (emoce). 

5) Oni přijedou šéfové a my se zase bojíme (emoce). 

6) Kdyžtak od bejka jó (emoce). 

7) No tak nevim co seš takovej nervózní. Nebuď nervózní, to není dobrý na nervy. 

Uvolni se, buď přirozenej (emoce). 

8) Na ty tvý opičáky se můžu vykašlat. Jó a mimochodem, co tady vlastně budete dělat? 

(emoce) 

9) Budete prodávat brilianty nebo děvky, pane obchodní rado nebo dokonce děvky? 

(emoce) 

10) Nepřibližuj se ke mně (rozčílená). 

11) Ježíš, tdy něco páchne (emoce). 

12) Máš nudli u nosu (emoce). 

13) A děkuju. 

14) Jak se daří? 

15) Jé, ty seš ale bledej. 

16) Krmí tě dobře? 

17) Něco jsem ti přinesla. 

18) Potřebuješ vitamíny (emoce). 

19) My se vzpouzíme? 

20) Nás ještě nepřešla chuť na vzpouru? 

21) Vždycky jsem ti říkala, nedělej nic, na co nemáš. 

22) Dokud nebudeš sekat dobrotu. Dřív se odsud nedostaneš. 



23) Nevím ,proč bych vám to měla znovu celý vyprávět.  

24) Pro mě to jsou bolestné vzpomínky. 

25) Děkuju pěkně, povzbuzenýho už jsem ho zažila. 

26) To jsou mi otázky. 

27) Vždycky byl nerozhodný, měl sklony k naříkání. 

28) Propadal depresím, byl bojácný, nedokázal si s ničím poradit. 

29) No všechno jsem mu musela zařídit já. 

30) Byl na mně totálně závislý.  

31) No a místo vděku mě málem přizabil, znáte to? 

32) Je asi blázen né? (emoce) 

33) Za ublížení na zdraví si mohl jít sednout a já mu umožnila, aby se šel léčit. 

34) Jak jsi to mohl dopustit? 

35) Proč jsi mi to neřekl včas? (emoce) 

36) Myslel, proč děláš věci, který neumíš (emoce). 

37) Jaký mám v téhle situaci práva? 

38) Můžu ho žalovat? 

39) Je to tvůj pacient, já ti ho honit nebudu, hoň si ho sám.  

40) To je jedna z věcí, která ti taky nejde. 

41) Koukej radši vymyslet, jak ho dostat zpátky.  

42) Blázníš? To bych pak zůstala úplně sama. 

43) Nebo si mě vezmeš co? Vzal by sis mě? 

44) To by ses nesměl třást hrůzou před tou svojí. 

45) Taky to byla pěkná dřina. 

46) No přece, kdybych ho pustila na výběh, vrátil by se plnej blech.  

47) Ale to on přece neumí, on potřebuje páníčka (emoce). 

48) Vím o každém tvém kroku a vážně ztrácím trpělivost.  

49) Vím, že se tajně scházíš s Markétou. Tak to skončí, dítě mi kazit nebudeš. 

50) Když mi nechceš pomoct, pomůžu si sama. 

51) Jí laskavě vynech. Snad mám právo vědět, co se děje s mým mužem. 

52) A čekt až ty opustíš tu svou krůtu, uděláš to? Neuděláš.  

53) Protože krůta, to je tvoje úroveň.  

54) Já vím, že to není správný, ale já se cítím tak sama, pochop mě (ubrečená). 

55) Prosim tě, neopouštěj mě (emoce). 

56) Neopouštěj mě (emoce). 

57) Nebude vám nikomu ani dobrým kamarádem, ani dobrým přítelem, ani dobrým 

milencem. (rozčilená) 

58) Jediný, čeho se dočkáte je podraz (rozčilená). 

59) Vyjednala jsem ti místo na ministerstvu. 

60) Všichni vědí, že jsi byl vždycky slušný člověk. Vezmou tě zpátky.  

61) Zase spolu někam vycestujeme. 

62) Přemýšlela jsem o nás dvou. Myslím, že bysme spolu mohli normálně žít. 

63) Myslím, že bychom mohli spolu normálně žít. Zapomeň na to, co bylo.  

64) Pojď, zkusíme to znova. 



65) Co jsem zavinila? Ty si myslíš, že jsem to měla s tebou jednoduchý? To ty jsi mě 

trápil. 

66) Já jsem tě, já jsem tě vždycky milovala, vždycky jsem o tebe stále (emoce). 

67) Já ti to dokážu, já ti dokážu a udělám všechno proto, aby jsi mi mohl věřit. 

68) To krásně voní. 

69) Á teď mě dobře poslouchej, vrátím ti řeč, ale ty mi vysvětlíš, co měl znamenat ten tvůj 

útěk. Mluv Odeto (rušený). 

70) Za tuhle drzost budeš tím nejposlednějším otrokem v mém paláci. (rušený) 

71) Hledáš manžela? (rušený) 

72) Teď jsi v pasti i ty. Svého manžela nikdy nenajdeš, protože za chvíli budeš mušlí i ty. 

(rušený) 

73) Jsem polichocena, že jste vážil tak dlouhou cestu princi. Ujišťuji vás, že se 

vynasnažím, abyste u mne strávil příjemné chvíle. 

74) Zklamal jste mne princi (rušená). 

75) Tenhle otrapa je váš osobní sluha? (rušená) 

76) Sloužil jsi mi věrně a tak spolu odletíme k jezeru Arikata, jen my dva, tady po nás 

nesmí zůstat ani stopa. Všichni musí zmizet, děti, princezny, sluhové. Najdou tady jen 

prázdný palác. (zaujatá). 

36 let 

1) Co to děláš? (rozčilená) 

2) Co to děláš prosim tě, podívej se,  si mohla spadnout. Chápeš to, jak je to nebezpečný? 

(rozčilená) 

3) Tohle mi už nikdy nesmíš dělat. Chápeš to, já bych si to pak vyčítala celej život 

(brečí). 

4) Co to řikáš za hlouposti? 

5) Já si ještě musím zavolat jenom jo? 

6) Prosim tě, ty to řikáš, jako kdybych byla stará (hudba). 

7) Do kolika podle tebe jsou lidi mladý? (hudba) 

8) Holčičko, já mám teprve všechno před sebou, tsejně jako ty. (hudba) 

9) Nó to by ses divila. Počkej, já jsem si něco koupila. Jsem potřebovala takovou změnu. 

Zavři oči jo? (hudba) 

10) Já o žádnej rozhovor nestojim. 

11) Takže další nátlaková akce, ale já se pánové vystrašit nedám (rušení). 

12) Kousek jenom. Šlo ti to skvěle. Hele já teď už budu muset jít. Doufám, že ti to nevadí. 

13) Prosim tě, chovej se jako dospělá jo? (rušení) 

14) Dobře, tak v kolik tě máme s Mirkem čekat? (hudba) 

15) Nezlob se, ale já jsem tě neslyšela přijít. Vy jste skončili nějak dřív ne? 

16) Nezlob se, už se to víckrát nestane, ano? 

17) Abych ti to jednou nevrátila. 

18) Slečna se vyjádřila, že se chce odstěhovat s tebou. Tak teď ji budeš vychovávat sám.  

19) Nó rok po rozvodu ti snad nebudu vysvětlovat, kde spim. 

20) Neměla by ses takhle toulat po nocích. 



21) Ale on má výjimečně pravdu. 

22) Mohlo by se ti něco stát. 

23) Čekáme s Mirkem miminko. 

24) Mám pro tebe překvapení.  

25) Mirek se rozvede a vezme si mě. A otec se odstěhuje a budeme bydlet spolu. Ty jsi si 

vždycky přála sourozence ne? 

26) Já ti povím, co udělal, ale nesmíš to nikomu říst. Pár dní po tom, co jsem mu řekla, že 

čekám miminko, tak navečer předtím mi dal několik ran do břicha, schválně, chápeš, 

abych to miminko potratila. (emoce) 

27) Já jdu pozdě, promiň. Hele já jsem byla v čistírně a tam byla šílená fornta. To víš, 

nechci ti dělat ostudu na prodloužený. 

37 let 

1) Nic si z toho nedělej. On vždycky lidi, kteří ho zajímaj, musí na začátku urazit, aby si 

nezadal že? (hudba). 

2)  Počkej, chtěl jsi přece poznat mé přátelé ne? (hudba) 

3) Sundej si kabát. 

4) Byla jsi skvělá. Jsem nevěděla, že bys to mohla takhle dobře zahrát. 

5) Josef není žádná návštěva, bude tady bydlet. 

6) Včera jsme měli svatbu, mmá tady nastěhovaný i věci. 

7) Udělal bys to samý. 

8) Mimochodem, nechal ses nachytat první ženskou, která byla po ruce a nevrátil ses 

domů, že? 

9) Myslíš, že Olga podlehla tvému kouzlu sama od sebe? 

10) To by byla velká výjimka. 

11) Požádala jsem ji o to. 

12) Copak to nechceš pochopit, že jsem se opravdu zamilovala. 

13) Že nechci zůstat na stáří sama. 

14) Teď můžeme těm maloměšťákům ukázat, že za něco stojíme. 

15) Víš, co si o nás mysleli. 

16) Zapomeň na něj. 

17) Buď třeba s Olgou, když se ti líbí. 

18) Ta zítřejší obálka je nějaká tučná. 

19) O překvapení. 

20) Jak my to všechno zítra utratíme. Asi si budu muset koupit něco na sebe. 

21) Ty to nechápeš. Musíš utratit to, co je v obálce, ani víc, ani míň. 

22) Já bych si dala mattonku. 

23) Máme k večeři španělský ptáčky, dáš si s náma? 

24) Víš, že máš čím dál tim víc šedin a čím dál tim míň vlasů? (hudba) 

25) Onemocněla a poslala takovej popletenej telegram, ať přijedu, že je úplně sama. 

26) Co se ti děje? 

27) Já ti vůbec nerozumim, o co ti jde? 

28) Všechno o našem vztahu. (rozčilená) 



29) Ten ti neuvěří. 

30) Řeknu jí, že si vrah, že si zabil otce (emoce). 

31) Říkám ti, jestli bratra ihned nenecháš a nějakej důvod si už k tomu najdeš, tak mu 

pěkně do detailů popíšu, jak jsme spolu jezdily do Prahy. (rozčilená) 

32) A jak jsme se tam pěkně bavily. Nebo už si na to pani Vančurová nepamatuje? 

(rozčilená) 

33) Jak se zdá, někteří lidé své sliby bohužel neplní, že? (emoce) 

34) Jestli ho nenecháš, tak mu ukážu fotky, co jsme spolu dělaly. 

35) Mně to ale promine. 

36) Tak si na to připijeme ne? 

37) Na mě tady všechno padá. 

38) Začneme úplně jinej život. 

39) Dole, vpravo u brambor (důraz). 

40) Ty nejsi jenom slepej, ale i hluchej. Dole vpravo u brambor. 

41) Co tady děláš? 

42) Řekla jsem ti, že jsme spolu skončili. 

43) Tady se to nějak zablokovalo (emoce). 

44) Ten dole, je můj manžel a jestli tě tady uvidí, tak mě zabije. 

45) Proboha, jdi pryč (emoce). 

38 let 

1) Ano, já vim, právě proto mu chci položit jen pár otázek. 

2) To by snad šlo ne? (rušená) 

3) Zkuste aspoň jeden, třeba kvůli mně (rušená). 

4) No kdybyste mě přijal jako pacientku, vzala bych si sem magnetofon. (rušení) 

5) Ale vyhledal jste vy mě. (rušená) 

6) Uteráčtina je mrtvý jazyk. Rozumí mu jen pár vědců. A vy jste tím jazykem mluvil, 

proto musíte mít nějaké vysvětlení ne? 

7) Někdy mi to kouzlo s kartami třeba naučíte, ale teď se snažte soustředit, ano? 

8) Primář Brückl nahrál vaše uterácké promluvy na kazetu. Teď jste je všechny slyšel. 

9) Četl jste někdy egyptskou knihu mrtvých? 

10) Egyptská kniha mrtvých je průvodce zemřelého posmrtným životem. 

11) Celá je napsaná arabsky. 

12) Pouze několik vět, které jsou v historii zatím jediným opravdovým vzkazem mrtvého 

živým je napsané uteráckým jazykem. 

13) A z toho se zachovala jen část. A tam, kde kniha končí slovy, otevřela se brána á. 

14) No tak tam byste pokračoval. 

15) Ano primář Brückl si to natočil, ale když vypnul diktafon, mluvil jste dál a já 

potřebuju vědět všechno, co když to znáte celé. 

16) Nené, vy mě nechápete. Když budeme znát celé to poselství. 

17) Prej si chtěla s dědečkem na matějskou pouť. 

18) Jdu tam taky, nechceš se přidat? 

19) No jó, ale matějská zítra končí. To už asi nestihneš. 



20) Pane Havlíčku, vy jste byl defakto mrtvý. Možná právě proto jste tou tajemnou řečí 

mluvil, možná. 

21) Co jste řikal po tom, když primář Brückl vypnul diktafon. Zkuste si vzpomenout. 

22) Ta slova si nepamatujete, ani jejich význam nechápete, ale třeba ho tušíte. 

23) Musí se dostat do stejných podmínek jako tehdy, když mluvil uterácky. 

24) Konečně jsi mě pochopil. 

25) Je to experimet. 

26) Vždyť má přece teplotu. 

27) Víš, co to může znamenat pro lidi? 

39 let 

1) Nesahej na mě, jdi pryč. (emoce) 

2) Ty se taky snažíš. 

3) Je to tvoje chyba, já se nemůžu milovat s někým, kdo spí s jinejma. 

4) Na to zapomeň, seš u mě zadluženej až do důchodu. 

5) Tak co se děje. 

6) Od té doby, co zkrachovala jeho firma je celkem nesnesitelnej. (rušení) 

7) Ale ty prosperuješ ne? Mohl bys ho zaměstnat (rušení). 

8) Jestli tohle je cizinec, tak já jsem papežskej apoštol. 

9) Né, speciálně nás. 

10) Vraťme se ke Karlovi, máš něco konkrétního? 

11) Přemýšleli jsme tehdy, jestli budeme v létě emigrovat nebo ne. 

12) Mohli jsme žít úplně jinej život. 

13) A já se sama bála. 

14) No tak né, lituju například toho, že mi Karel už neříká, ty můj koloušku. 

15) Co si to dovoluješ? 

16) No, jestli si myslíš, že tohle je jediná chyba ve tvém společenském chování během 

dnešního večera tak to se pleteš. Na to už jsem dávno rezignovala, když se mi to 

nepodařilo naučit tě to za deset let. 

17) No tak jestli cheš, tak já ti vysvětlím, co si o tom myslím, ano? 

18) Já jsem ve své kariéře uspěla. Já nemám žádné dluhy, já nejsem. 

19) Ale to už jsem ti vysvětlovala asi stokrát. Můžeme se rozvést, ale až po volbách. 

20) Pořád by mně omlacovali o hlavu: pani ministryně chce někomu radit  a přitom si 

neumí ani udělat pořádek doma.  

21) Já koneckonců stejně na to nemám čas. 

22) A co bych měla dělat? Rozbíjet ho? 

23) Samozřejmě, jako každého občana mě poznamenala už samotná změna politického 

systému a všechny společenské změny se mě týkají jako všech ostatních. Já jsem 

šťastná, že žiju ve svobodné demokratické společnosti.  

24) Tak samozřejmě když jsem po revoluce přišla do politiky, tak to bylo pro mé okolí 

velmi šokující, ale myslím si, že si za tu dobu zvykli. Přátele mám, ale spíš mimo 

politiku.  



25) Pro mého manžela to znamená pochopitelně více domácích prací, ale on je velmi 

tolerantní a velkorysý a chtěla bych mu touto cestou poděkovat, za to že mě všemožně 

podporuje. Máme moc hezký vztah, který nebyl narušen žádnou funkcí. 

26) Tak já dneska večer mám chuť dělat věci, který jsem v životě nedělala. 

27) Ty si dal svoji průkazku na tenis Ottovi? 

28) Že jsem minulej pátek potkala Ottu na tenise, tak jsem myslela, jestli si mu nedal svoji 

průkazku. 

29) A on má pořád tu reklamní agenturu? 

30) A mohl bys mi na něj dát telefonní číslo, já bych se ho chtěla na něco zeptat. 

31) Nené, já to potřebuju vědět celkem rychle a zejtra mám na tý konferenci mobil celej 

den vypnutej, tak mi dej to číslo. 

32) Tady ti napíšu adresu jo? Tohle je klíč od domovních dvěří, přijedeš tam a je to 

v druhym patře v pravo. Když někoho potkáš, tak se mu nedívej do obličej. 

Nerozsvěcuj. 

33) Když někdo půjde kolem, tak dělej, že jdeš o patro vejš. 

34) A navíc nemám ráda chlapy, co kouří v posteli. 

35) Já jsem to nechtěla nechat v autě, víš. 

36) Nó, ne moc dobře. 

37) Proto se chodím učit střílet na střelnici. 

38) Mám příšernej hlad, nemáš tady něco k jídlu? (rušený) 

39) Já jsem takovýhle štěstí nezažila, ani nepamatuju. 

40) Možná nebyla nikdy šťastná. 

41) Tohle je služební telefon. 

42) Tak banálně no, ministersky, šedý šaty. 

43) Hele já už budu muset končit. 

44) Já jsem ti chtěla poděkovat za včerejšek. 

45) Ne, já jsem ti řikal, že ne, ale ty konference, pořád ty stejný řeči, to člověku někdy 

leze na nervy.  

46) Tak ať si pan Nýdrle posíší ano? 

47) Byl byste tak hodný a odvezl to do parlamentu na sekretariát předsedy, ať se na to 

podívá a . 

48) Já si nepřeju, abys mě takhle přepadával v práci. 

49) Nechtěla jsem. 

50) Jó děkuju, já doprovodím pana Nýdrle druhým vchodem. 

51) Nenechám si zničit kariéru kvůli flirtu. 

52) Přerostlo mi to přes hlavu, nemám na takovéhle věci čas. 

53) A koneckonců je to bez budocnosti, takže končíme, ano? 

54) Ne, už tě nechci vidět. 

55) Od tý doby, co prošel ten zákon o rafineriích, tak mě přestali sledovat. 

56) Víš, že se mi po tom skoro stýská? 

57) Žádný černý auto ve zpětným zrdcátku. 

58) Ty se mnou nemluvíš? 

59) Co se stalo? 

60) To je kvůli tý fotce v tom plátku? 



61) Hele já jsem tehdy Ottu potkala úplně náhodou. 

62) Jak se takhle můžeš chovat? 

63) No ano, protože ty se vůbec nesnažíš. Ty to vůbec nechceš zachránit. Já jsem si 

myslela, že se to obrátilo k lepšímu. 

64) No a co se stalo? 

 

42 let 

1) V posteli čteš noviny? 

2) Pčoč mi pořád schazuješ před dětma. 

3) Chováš se jako kdybych byla tvoje služka. 

4) Na takové věci není dost velkej. 

5) Proč mi to pořád připomínáš? 

6) Jéžiš, nezačínej prosím tě.  

7) Nené, já jdu tady kousek. 

8) Tak ty seš atraktivní, ty si můžeš vybírat. 

9) A taky bychom měli víc peněz. 

10) Už za sebou měl jedno manželství, z něj měl dva syny (odevzdaná). 

11) Nikdy na ně nezapomněl, vždycky když měli svátek nebo Vánoce tak (odevzdaná). 

12) Já jsem si moc vybírat nemohla (hudba). 

13) Za mnou se muži na ulici zrovna moc neohlíželi. 

14) To na sebevědomí nepřidá. 

15) Tak jsem se vrhla na školu. Dělala jsem tlumočnictví a překladatelství, italštinu, 

francouzštinu, potom němčinu, angličtinu. 

16) Byla jsem tím jako posedlá. Chtěla jsem být nejlepší. 

17) Vladímír neměl vůbec žádné mindráky. 

18) Sama jsem si všechno zavinila, sama. (odevzdaná) 

19) Já vím, jdu později, promiň. 

20) Nó jinak bych to nestihla. 

21) Počkej, já ti udělám nový jo? 

22) Co to děláš? 

23) Podezříváš mě nebo kontroluješ? 

24) Jé, nazdárek, ty ještě nespíš? Ty na mě čekáš? To je od tebe milý. (přiopilá) 

25) Z čeho prosim tě? 

26) No v divadle, s těma italama. 

27) Neříkej, tys je spočítal? (přiopilá) 

28) Já vůbec nevim, jak to přišlo. Já  jsem se tomu  nemohla ubránit. Přitom jsem se tolik 

snažila kvůli rodině, kvůli sobě.  

29) Ale na ten řetěz mě přivázal on. 

30) To zvládneš, neboj. Budu se s tebou učit. 

31) Nic ti nedělám. 

32) Já nejsem žádná tvoje stará. By mě zajímalo, co ta jeho žena dělá. 



33) Spíš bych si měla ztěžovat já. 

34) V noci mi ostříhal vlasy. Roztříhal mi novej kostým, to ti přijde normální? 

35) Ty si byla první, komu jsem řekla, že chci jít do práce. 

36) Mám pět let vejšku, pak mam nakonec skončit u plotny, proč? 

37) Prosim tě, jaká kariéra, chci jen vlastní život. Za rok mi bude čtyřicet. 

38) Vedle tebe se nedá spát. 

39) To bolí. 

40) Pořád jsem doufala, že se změní. Že ta jeho agresivita přestane, když budu hodná. 

41) Nó ale byl otcem mých dětí. 

42) Nechtěla jsem nikomu ublížit, ani jemu ani dětem. 

43) Myslela jsem. 

44) Možná by tak snesl, kdybych byla zavřená někde v kanceláři ale. 

45) Ty si s ním něco měla? 

46) Á řikala vám taky že mám tři děti a že když jedno onemocní, že asi budu muset zůstat 

doma? 

47) Víte pane doktore. 

48) Věděl jak na mě. 

49) Tak si najdeš něco jinýho. 

50) Prosim tě, co to děláš? 

51) Udělala jsem strašnou chybu. 

52) Řekla jsem mu, že někoho mám. 

53) Si vykradl orionku? 

54) To sis mohl odpustit ne? 

55) Kde budeš spát? 

56) Jak chceš, tak já si lehnu tady. 

57) Co tady děláš? 

58) Jako že nevypadá dost reprezetativně jo? 

59) Vladimír už sem nikdy nepřijde, protože nebude mít za kým. 

60) Opravdu jsem to pozvání do divadla brala jako usmíření. 

61) Vážím si tě, změním se. 

62) Polepším se, nechci tě ztratit. 

44 let 

1) Proč takovou věc nejdřív neprobereš se mnou? Nejdřív šéf, potom já? 

2) Prosim tě, zítra mám vedení. Potřebuju připravit podklady ohledně těch dvou nabídek. 

3) Jo, s tou výpovědí si to ještě rozmysli. 

4) Ježiš, co bych tam dělala (směje se). 

5) No exkurze po vinných sklípcích, Mikulov, Valtice, Lednice, v neděli Vídeň. 

6)  Je tam nějaká zajímavá výstava secese. 

7) Víš, že jsem nikdy ve Vídni nebyla? 

8) Dyť je nám spolu fajn. 

9) Funguje nám to. 

10) A co chceš dělat? Rozejít se se mnou? 



11) A kde na to mám asi tak brát? 

12) Tak jó, tak se nějak domluvíme a všechno si naplánujeme ano? 

13) A co chceš, abych ti byla k dispozici pořád nebo co? 

14) Jó díky za připomenutí. Hele já jsem dneska měla náročnej den, můžeme si o tom 

promluvit příště? 

15) Já prostě neusnu, když vedle mě dejchá někdo cizí. 

16) A že to určitě podepíše, to mi můžeš věřit. 

17) Promiň Martino, ale , myslim si, že seš hrozně závislá na Michalovi. Je to tvůj život, 

měla by sis ho zorganizovat sama. 

18) A jak jsem dopadla, co ty víš o mým životě? 

19) Víš, jak si všera mluvil o tom výlětě, že bysme mohli spolu někam jet. Tak co bys řekl 

tomu, že bysme jeli tenhle víkend. 

20) Já potřebuju tady vypadnout z toho blázince. 

21) Ty už něco máš? Tak to odvolej. 

22) Mně nehraje televize. Nevíš, čím to může bejt? Šňůra je v zásuvce, prosim tě nemusíš 

ze mě dělat úplnýho magora. 

23) Hele a nemohl bys přiject, že by ses mi na to podíval? 

24) Máš plno řečí o našem vztahu a když tě potřebuju, tak. 

25) Ahoj Irčo, nerušim? Co ta Vídeň? 

26) Už někoho máš? 

27) O jednom zájemci bych věděla. 

28) Levnej zájezd, hele na večeři nejdu. 

29) Nó právě proto, dovedu si to představit. Musim ještě něco napsat. 

30) Tobě se to povídá, ty jsi státní zaměstnanec. 

31) Ale mně zadarmo nikdo nic nedá. 

32) Dělám si srandu ty. 

33) Víte, že jsem ještě nikdy nebyla ve vinným sklípku. 

34) Na vás a na ty vaše bobry, ať se vám daří. 

35) Co je tohle? 

36) Jestli vypadám na to, kolik mi je? (opilá) 

37) Dobrý den. 

38) No, ten už jsem prošvihla. Myslíte, že byste mě mohl hodit k penzionu? 

39) To je hrozný, probudit se v cizí posteli. 

40) A docela to ušlo. Ani mě moc nebolí hlava. 

41) Máš tady nějakej hřeben? 

42) Můžu se tě na něco zeptat? 

43) Tak já bych se ráda rozvedla. Nejdřív se ale musím vdát. 

44) V jedné marketingové firmě, manažerku. 

45) Taky si myslim. 

46) Máš to tady takový romantický. 

47) Párdon, že se ptám. 

48) Co to tady vlastně máš za zvěřinec? 

49) Bude mít určitě starost. Ani nemám jak jí dát vědět. 

50) No Ireno, ty mi nemáš, co vyčítat, prosim tě. 



51) Vzals mě jeno jako alibi. 

52) Co to tam bublá? 

53) Proč tak kňouráš? 

54) Cože ti mačká? 

55) Prosim tě, vzpamatuj se. No já to zvládnu, já jo. 

56) Večer tam budu, to stihnu. 

57) Co s ní bude? 

58) Můžu si jí pohladit? 

59) Možná jsem svůj samičí věk prošvihla. 

60) Si ze všeho děláš legraci žejo? 

61) Tak to je škodná ne? 

62) Všechno. U tebe žádnýho neviděla. 

63) Jakto, že s tebou jel? 

64) Nó, nic jinýho na sebe nemám. 

65) Slíbil si mi, že mi ukážeš. 

66) Nějaký bobry a ukazuješ mi nějaký ohryzaný klacky. 

67) Vypadáš jako nějakej vojevůdce. 

68) Můžu se taky podívat? 

69) Dokázal bys žít ve městě? 

70) A co máš proti lidem? 

71) Si koupíte novýho. 

72) To byl tvůj kamarád? 

73) Ty někdy mluvíš, jakoby ti bylo sto let. 

74) No tak to by si měl pomýšlet na reinkarnaci už ne? 

75) Věříš na ní? 

76) Tak to já bych byla čáp, že jo? 

77) Já bych byla labuť. 

78) A co si byl ty? 

79) Že má takový psí oči 

80) A čistě náhodou si nějakou labutěnku nezachránil? 

81) Když jsem se tě ptala, jestli by si byl schopnej žít ve městě. 

82) Proč ty se mě nezeptáš, jestli já bych byla schopná žít. 

83) Hodíš mě ráno do penzionu? 

84) Ježiš dík, že si mě probudila. No jasně, že jsem zaspala. 

85) Byli jsme včera ve sklípku. 

86) Chtěla jsem vědět, proč se rozvedl a. 

87) Že by do Vídně? 

88) Nashle a hodně štěstí v Austrálii. 

89) Tím nezatěžuj, asi mi není souzená jako mnoho jiných věcí. 

90) Byla bych vděčná, kdybys mě hodil aspoň k penzionu. 

91) Jo? Moc dobrá. 

92) To bylo jako z filmu pro pamětníky. 

93) No tó, jak si mámě políbil ruku. 

94) Nó počkej, to bylo krásný. 



95) Já mám vlastně taky už jen mámu. 

96) Když jsem byla malá, tak byl pro mě vzorem, můj táta. 

97) Máma jenom uklízela, prala, starala se o mě, o ségru. 

98) Když táta loni umřel, tak to se mnou ani nehnulo. 

99) Víš, jakoby odešel někdo cizí. 

100) Tak takový už je úděl trubců 

101) Rybník bez labutí je smutnej. 

102) Nemám nikoho, koho bych měla ráda. 

103) Si říkal, že se na televizi nekoukáš. 

104) Taky nejsi, jakým se zdáš být. 

105) Hele, my teď vyjíždíme. Tak budeme v Praze tak za dvě a půl hodinky. Mohl 

bys mi přijít naproti? 

45 let 

1) Na mě tohle nezabírá. Kdo chtěl svobodu, kdo se dusil. Co mi to tady hraješ za 

(rozčilená). 

2) Tvůj otec byl a je nejkyselejší tvor na světě. Od svatby mi neřekl jinak než účetní 

slepice a teď bych si ho měla pověsit na krk jo? Na to zapomeň. (rozčilená) 

3) Elu vyhodili ze školy, přišel by si i kvůli ní? (rozčilená) 

4) A že David sedí celej den před televizí. (rozčilená) 

5) Děkuji, to jsem fákt potřebovala slyšet. (rozčilená) 

6) Prosim tě, podívej se někdy do těch svejch naučnej knih, jakou asi má autoritu matka u 

třináctiletýho pubescenta. (rozčilená) 

7) Protože za pár let na tom budeš úplně stejně a je dobrý vědět, co můžeš od ženský 

čekat ano. (rozčilená) 

8) Hlavně do toho netahej moje děti ano? 

9) Tak kvůli tomuhle jsem nepřišla. 

10) Ten pan Olbrandt to má na celej život ne ten tvůj kvartýr ? 

11) Takovou svoji Sixtýnskou kapli. 

12) Byla jsem za Abrahámem. 

13) Nebyls tam ani jednou. 

14) Je tam čtrnáct dnů a už přestal chodit. 

15) A z čeho asi? Viděls, co tam do něj cpou? 

16) Jo, je to tvůj otec. 

17) Zaplatila jsem mu dvojlůžko. Nekoupils mu ani televizi. 

18) Ani blbou televizi, aby se tam cítil jako doma. 

19) Doufám, že ti ty uškudlený prachy v kapse shnijou. 

20) Chceš jí tady mít na pořád? No tak je to tvoje dcera, máte k sobě blízko (rozčilená). 

21) Všechny ty, jak tomu řikáš Lotovy pouta nebo co. (rozčilená) 

22) Jásně, takže nakonec jsem já ta zlá nechápavá macecha, která chce jen to nejhorší. 

(rozčilená) 

23) Takže jedno slovo a bydlí u tebe. (rozčilená) 

24) Prosim tě, jez pořádně. 



25) V tom jídle nimrá jako ty. 

26) Á mladý paní to vadit nebude? 

27) No to snad není možný tohleto. 

28) To mě má jako uklidnit? Takyy jsme si hráli na doktora. 

29) Ten jel se skautem do Adršpachu, dyť sám platil. 

30) No a děje se něco? 

31) Hm, dobrá výchova. 

32) Co táta? Je to zlý? 

33) Fakt nechceš jít dál? Tak je to divný, ale mám tady volnej byt.  

34) Někdy mi to ani nepřijde fajn. 

35) Skoro se tu bojim. 

36) My jsme s tátou přemejšleli, že platit dvě hypotéky je nesmysl. 

37) Tady barák je skoro opravenej a že se sem vlastně všichni vejdem. 

38) Víš, jak na tom děda je. 

39) Asi bude muset zpátky do nemocnice. 

40) Nejdeš na to něják moc rychle? 

41) Víš to, že volala k Ele do školy? 

42) Že jí prej musí zase přijmout. Prej na ně hrozně řvala. 

43) Já jo? No to děkuju za kompliment. 

44) Možná jsem za celý ty roky vůbec neprokoukla. 

45) Pořád tu stejnou. 

46 let 

1) Co potřebuješ? 

2) Tak já teď vlastně, taky už nemám kapelu. 

3) Kluci utekli do Holandska. 

4) Byla jsem kvůli nim třikrát u výslechu. 

5) Ty si neuvažoval o tom že. 

48 let 

1) Jsem se málem podělala strachy (rozrušená). 

2) Já jsem ti říkala, ať mi sem nechodíš uklízet jo? Já už uklízečku mám. 

3) Proboha proč tu sedíš po tmě. 

4) Víš, jak si mě strašně vyděsila. 

5) Já nechci, aby tady moje matka dřela jako nějaká uklízečka. 

6) Mě skoro nikdo nemiluje. 

7) Prosim tě, copak ten mi za těch dvacet let někdy něco poslal? 

8) Všechno nejlepší k narozeninám, co byy tak asi říkal. 

9) Ve skutečnosti říkal, že mi zase zapomněl poslat nějaký přání, jó a že si mám na 

frekvenci jedna pustit nějakej pořad o půlnoci. 

10) Pak zřejmě vjel do tunelu. 



11) Prostě nechápu, že za rok mi bude pětačtyřicet a já pořád nevím, čím chci bejt až 

vyrostu. 

12) Můžu počkat báječnýho postaršího chlapíka nebo můžu potkat báječnýho pomladšího 

chlapíka nebo můžu odjet do Indie. 

13) Plácat hliněný baráky s Bradem Pittem nebó prostě můžu něco udělat.  

14) Můžu se rozhodnout mít dítě klidně sama. 

15) Prostě můžu něco udělat. 

16) Můžu bejt šťastná nebo taky pekelně nešťastná. 

17) Prostě odmítám předstírat, že jsem štastná, aby ty si byla šťastná, že já jsem šťastná, 

jasný? 

18) Mnoho žen ve středním věku prožívá v tomto období smutek. 

19) Úzkost, podrážděnost. 

20) No, díky, ještě další kompliment? 

21) Né, do toho nejdu. 

22) I když pro mě je to skoro škoda. Moje nahá krása není v poslední době příliš v kurzu.  

23) A mně tady bude čtyřiačtyřicet a nikdo tady nechce vidět mojí nahou krásu.  

24) Někdy mě napadá, že už třeba nikdy s nikym spát nebudu.  

25) Nevysmíchej se mýmu narozeninovýmu dárku, to je od mý mámy (opilá). 

26) Půl hodiny mi tady vyprávíš o svým znovu nalezeným synovi. Celá si záříš štěstím, 

moříš mě kravatama a mně mateřský pudy nedopřeješ. 

27) Já vim, že je to těžká práce. 

28) Hlavně to nikomu neříkej, specielně Viktorovi ne. 

29) No čau, ahoj, pojď dál. 

30) Seš tady nějak brzo ne? 

31) Ale jakto? Ty vždycky přece chodíš pozdě. 

32) Tak vidíš, že jsi tady brzo. 

33) Dáš si něco k pití? 

34) Ty nepiješ? 

35) Á je něco ještě, co bych měla vědět? 

36) A pamatuj, že v celým mým životě budeš vždycky jenom ty. 

37) Náhodou, mě to rozbrečelo ty pitomče. Fákt. Mě to úplně dostalo. Na svý 

čtyřiačtyřicátý narozeniny jsem seděla v taxíku a brečela jsem jako kráva.  

38) Kolik jí je? Tři a dvacet? 

39) No ták, gratuluju. Co ti na to mám říct žejo. 

40) Tak třeba se mi to taky poštěstí jednou.  

41) No tak nevim, jestli to, co zrovna chci je chlap. 

42) Né, prosim tě nechci. 

43) Ve skutečnosti jsem tě měla v plánu opít, přejíst a svést. A navrhnout ti, že bysme to 

mohli zkusit znovu.  

44) To já s ní taky, tak já nevim, třeba po novým roce? 

45) Tak jó tak, tak mi dej půl hodiny, ať si najdu obličej. 

46) Nemůžeme to vypnout nebo aspoň přepnout? 

47) No kdy máš ode mě zaplaceno, že ti udělá celý nový zuby. No mámi né, nezlob se, to 

potřebuješ. 



48) Víš, jak mi dlouho trvalo, než jsem konečně vymyslela dárek, který za tejden 

neuvidím na Jaruš.  

49) Jó, prosim tě uklidni se, za chvilku tam budu. 

50) No dobrý večer, pani Kárová, šťastný a veselý. 

51) Pěkný sako. 

52) To bude asi Maxmera asi ne. Ježiš ani jsem vám nepoděkovala za ten narozeninovej 

dárek, co jste mi s mámou připravily, děkuju. 

53) Hele, volala Alice, asi, asi bych tam měla zaject. 

54) Vánoce, znáš to ne, nebude ti to vadit ne? 

55) Třeba chtěl je domů za svejma blízkejma, těma.  

56) Počkej, můžu ti nějak pomoct? 

57) Já mám totiž dneska večer ještě velký plány. 

58) Nějakou tu sklenici? 

59) Žes to asi špatně pochopil (směje se). 

60) Sedni si, napij se, já jenom chtěla, nějakou hudbu? (přiopilá) 

61) Víš Adame, já si teď uvědomuju, že dneska večer v tom baru to vypadalo, že tě asi 

balim. 

62) To já budu šťastná když tě to bude bavit, protože z toho budou aspoň nějaký peníze 

žejo. 

63) Máš pravdu, hele celej večer dneska to byla taková záminka, když jsem tě pozvala 

sem k sobě večer na panáka. 

64) Prostě měla jsem na srdci něco osobního. 

65) Já znám, tvoji matku. 

66) Ona mi řikala, že chceš nějak jako ochladit vaše vztahy. 

67) Ježišmarjá nic, já vím, že to není moje věc, ale Alice je moje kamarádka a ty  možná 

vůbec netušíš, jak strašně si ji ranil. 

68) Chápeš to, nikdo, celý ty roky nikomu nic neřekla. Ale kdybys to viděl, jak byla 

šťastná když si se objevil, když si ji našel a dneska večer se mi tady v kůlně na 

zahradě zhroutí.(rozpačitá) 

69) Já jsem tě chtěla jenom poprosit, aby ses zkusil na to podíval taky taky z její strany. 

(rozpačitá) 

70) Já mám takovej návrh jo? Co kdybych do toho tvýho cestovního fondu dala nějaký 

peníze a ty bys to Alici prostě neudělal. 

71) Proč musím mít já králíka? 

72) Hele a nepleteš si to s Velikonocema? Já jsem nikdy o žádný takovýhle vánoční tradici 

neslyšela. 

73) Protože vzrušení to je to, co dnes budeš potřebovat. 

74) Tak se objednejte na recepci. 

75) My starý vlezlý krávy totiž máme práci. 

76) No určitě dýl než zaschne ten tvůj lak. 

77) V tuhle chvíli, pokud jsme to teda provedli dobře. 

78) Dvě stě miliónů spermií teď putuje za tím jedním jediným mým vajíčkem. 

79) Jak můžeme tvrdit, že muži i ženy jsou si rovny. 



80) Chápeš to ty zmetku jeden, že ty tady budeš třeba sedět do devadesáti let na svým 

zadku . 

81) Budeš pořád vyrábět další spermie. 

82) Který nahradí těch dvě stě milionů, který si teď před chvilkou vypustil do světa. 

83) Pro mě je důležitý, aby si přišel včas a s kvalitním zbožím. 

84) Já myslím, že dole je ještě otevřená cukrárna. Nechceš skočit pro zmrzlinu co? 

85) Já si dám tu vanilkovou jo? A klíče jsou v předsíni. 

86) Co tady děláš? 

87) Richard a já jsme tady teď dělali miminko. 

88) Nené, ale doufáme oba dva, že co nejdřív otěhotním. 

89) Kvůli tobě jsem ochotná sice zajít hodně dalko, ale tohle kupodivu dělám kvůli sobě, 

ano? 

90) Abych byla já šťastná. 

91) Počkej, to nemyslíš vážně ne? 

92) Šťastnýho a veselýho valentýna. 

93) Jo v tu chvíli jo, ale ta chvíle je naštěstí pryč. 

94) Né, prosim tě, já jsem trávu zkoušela naposledy nekdy ještě když jsem byla 

s Viktorem. Já mám teď jenom strašně velkej fofr (napitá). 

95) Tobě? Prosím tě, proč bych ti neotvírala. 

96) Ježíši nenenené počkej nenené dost dost ne já tam mám strašně tu zničenou baterii. 

(rozpačitá) 

97) Ať už se ke mně konečně začne chovat jako k lidký bytosti a né k dceři. 

98) Nic neříkej. 

99) Já jí to řeknu až příjde ta pravá chvíle. 

100) Dneska večer, teda v noci, můžeš mě přijít překvapit. 

101) Sem úplně zapomněla. 

102) No né já myslela, že ji najdu tady, rozumíš. 

103) Teď tady se zrovna ptám Adama na tu jeho práci. 

104) Teta děkuje. 

105) To že tě tady všichni znaj, to je Alicin syn, jo tam je Richard Hron.  

106) Mám tady vztah s tímhle mladým mužem. 

107) Vždyť odcházíš hele Japonsko žejo Austrálie. 

108) Prostě ty mlč, ty prosim tě taky ne. 

109) Dávala jsem si pro jistotu pozor já. Protože jsem nechtěla, abys tady prostě 

zůstal nějakým způsobem vázanej.  

110) Já jsem těhotná. 

111) No já jsem si myslela, že se to zpozdilo. Když se to stálo s mámou, tak sem si 

udělala testy a tam byl modrej proužek. 

112) Já jsem si udělala, jsem si udělala testy a tam byl modrej proužek. 

113) Nazdar cizinče. 

114) Prošvihl jsi moje narozeniny ty zmetku. 

115) Na pětačtyřicátý kulatý narozeniny. 

116) Ta se bude Aničce asi líbit 

117) Moc se jí to bude líbit. 



118) Téda je to docela zápřah, ale je úžasná. 

119) Jsem jí nechala svoje rodný jméno jo a proto jsem se rozvedla. 

120) Á co bys řekl tomu, oslavit den matek, rodinným výletem s námi? 

121) Těhotenství žejo. Víš jak psali, že v těhotenství žena rozkvete. 

122) Víš, že mám někdy pocit, že začínám rozumět svý matce? 

123) Holíte se Pavle? 

124) Co třeba uděláte v sauně, když potkáte takovýho chlupatýho nechutnýho 

medvídka? 

125) Jo, a tam se nepotíte. 

 

49 let 

1) No jistě. Tady děláte? 

2) Takže vidím hormonální léčba a kastraci máte úspěšně za sebou.  

50 let 

1) Á, dobrý den. 

2) Jako obvykle. 

3) Kávička vám udělá dobře. 

51 let 

1) Okamžitě otevři, vybízela bratra sestra Eliška. Je mi líto, ozval se bratr zevnitř. 

Rozhodl jsem se, že zůstanu tady.  

2) No počkej až vylezeš, pohrozil bratr Michael a pak odešel k sousedům.  

3) Copak, nepotřebujete instalatéra, ptala se sousedka. Né, nemůžeme dostat ven bratra, 

vysvětlovala ochotně sestra.  

4) Ze školy a požádala sousedku, zda by si u ní mohla umýt ruce. Když se vrátil otec, šel 

hned ke dveřím a začal do nich bušit. Otevři, slyšíš, to jsem já, otec. 

5) Poznávám tě po hlase, řekl Jan. Trestám tě, zvolal otec. No právě proto bude lepší.  

6) Matka tedy utíkala zpět k telefonu a těžce dýchajíc sdělovala otci, že bratra ani 

nenapadne. Tak já přijedu domů a vyřídim si to s ním, řekl otec a zavěsil.  

7) Mezitím jsme my ostatní přišli domů a jeden po druhém jsme nacházeli dveře 

zamčené. Obsazeno, neustále opakoval zevnitř bratr. Co se děje, ptali jsme se matky.  

8) Otec stál chvíli bezradně přede dveřmi a pak řekl, že bude nejlepší, když si toho 

nebudeme všímat.  

9) Však ono ho to přejde, uvidíte. Ujišťoval nás, ale zdálo se, že si tím sám není moc 

jistý. Nevšímali jsme si tedy bratra a on si nevšímal nás. Po čase si začal zpívat 

nějakou písničku a otci to šlo na nervy. Přestaň zpívat ty uličníku, volal do klíčové 

dírky.  

10) Bratr však příliš nedbal. Otec začal chodit sem a tam. Matka chodila opačným směrem 

a občas se zastavila a řekla.  


