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Přílohy: slovníček 

 
Slovníček obsahuje seznam slov, frází a vět citovaných v této práci. Člení se podle slovních 

druhů a funkcí na oslovení, přezdívky, fráze a věty, do kterých řadíme kletby/zaříkávání, 

nadávky, slovní útoky nebo vyjadřování lásky k miminkům. Zkratka m. označuje u substantiv 

rod mužský, zkratka ž. označuje rod ženský a zkratka pl. množné číslo. Slovesa jsou uvedena 

ve 3. osobě singuláru indikativu prézenta. 

 

Substantiva 

 
buzerantos  m.  –  buzerant 

degešis  m.  –  člověk živící se zdechlinami 

dupkos  m.  –  člověk živící se koňským masem 

chandž  ž.   –  sperma/ženský poševní sekret 

jandre  pl.      –  varlata (v rokycanské varietě romštiny) 

kar m.   –  penis/čůrák 

mindž  ž.   –  pochva 

pele  m.    –  penis/pinďourek (v rokycanská varietě romštiny) 

prečerancos  m.  –  vyměněný – člověk extrémně jdoucí na nervy či velmi zlobivé dítě 

rikoňaris  m.   –  člověk živící se psy 

šukovanc  m.     –   hubeňour 

 

Adjektiva  

bulalo    –  prdelatý 

dandvalo   –  zubatý 

chandžalo   –  nadržený 

kanalo    –  ušatý 

khanduno   –  smradlavý 

khulalo    –  pokakaný 

melalo    –  špinavý 

muterdo   –  počůraný 
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nakhvalo   –  nosatý 

thulo    –  tusťoch/tlustý 

thuloro     –  tlusťoučký  

zachindo    –  pokakaný 

 

Oslovení 

gurumňije   –  Krávo 

mindžaňo   –  Oslovení pro píču 

 

Verba 

cindžol     –  zmoknout, zvlhnout 

čhungarel    –  plivat 

dziginel   –  souložit 

chinel    –  kadit 

kurel    –  souložit 

lušťinel     –  onanovat, masturbovat 

muterel    –  močit 

 

Etnolekt 

károvec    –  čůrákov 

mindžapúr   –  píčovec 

mindžárovice   –  píčovice 

 

Přezdívky/nadávky 

bari bul    –  velký zadek 

baro nakh    –  velký nos 

cikne danda    –  malé zuby 
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diliňi goj    –  hloupé, blbé střevo 

dzaraľi bul   –  chlupatá prdel 

makhľi mindž    –  mastná pochva 

pijes man   –  kouříš mě 

šuvľi mindž    –  nateklá pochva 

thule pele    –  tlustá varlata 

zachindži gača    –  posraný trenky, kalhotky 

 

Nadávky 

andre bul te džas!   –  běž do prdele! 

chas tu miri bul!  –  jíš mou prdel! 

chas tu miri mindž!   –  jíš mou píču! 

ta so, imar pijes o kara so?!  –  už kouříš čuráky, co?! 

te chas la dakeri mindž!  –  abys snědl/a máminu píču! 

te chas le dadeskero kar!  –  abys snědl/a tátův kokot! 

te chas miro kar!   –  abys snědl/a můj kokot! 

tu cikno, bango kar!   –  malej, křivej čuráku! 

tu khanduno kar!   –  ty smradlavej čuráku! 

tu meľaľi mindž!   –  ty špinavá píčo! 

tu šuvľi mindž!    –  ty nateklá kundo! 

 

Kletby/zaříkávání 

hoj tuke o kar te bandžol!  –  aby se ti čůrák zkřivil! 

kaj tuke e mindž te šučol!  –  aby ti seschla píča! 

mizerere tuke pro jandre!  –  jakoukoli nemoc ti do varlat! 

o kar tut te tašľarel!   –  aby tě zadusil kokot! 

sukervica tuke pro piski te marel!  –  aby tě pěna u huby mlátila do pysků! 



4 
 

 

Fráze/věty – kletby/zaříkávání 

Joj, Naťenko, hoj tuke mizerere te el, te chudes, hoj tuke e mindž te šučol! 

„Jaj, Nastěnoko, abys měla nemoc, dostala, aby ti píča seschla!“ 

 

Kaj te meres dži tosara pre koja tiri khanduňi mindž! 

„Abys do rána chcípla na tu tvou smradlavou píču!“ 

 

Kaj tuke e mindž/o kar te kirňol! 

„Aby ti píča shnila / kokot shnil!“ 

 

Fráze/věty 

Joj, len kajse bere mindža sas. 

„Joj, ony měly tak velké píči.“ 

 

Ma denašen, terdžon, diline mindžora! 

„Neutíkejte, stůjte, hloupé píčinky!“ 

 

Mište tuke pro kar has. 

„Dobře ti bylo na kokot.“ 

 

Fráze/věty – nadávky 

Ča le čhaven ker buzerant! 

„Jen děti dělej, buzerante!“ 

 

Dža pale la dake andre mindž, khatar avľal! 

„Jdi zpátky do matčiny píči, ze které jsi vzešel/a!“ 
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Dža, le tito drukos a odtrade le mačhen, tu dilino kar! 

„Běž, vezmi si svou větev a odežeň mouchy, tu čůráku!“ 

 

Imar tut has o kar andre mindž, tu lubňije?! 

„Už jsi měla čuráka v píči, ty děvko?!“ 

 

Kaj salas ajci andre mindž! 

„Kde jsi byl tak dlouho, do píči!“ 

 

Kajci buči tut dava, hoj pes chineha tele, tu, chas le dadeskero kar aš te chas! 

„Dám ti tolik práce, že se z toho posereš, ty, jíš tátův kokot až ať jíš!“ 

 

Leske o mindža pal o šero phirnas, a amen bokhate merehahas! 

„Po hlavě mu chodily kundy a my jsme umírali hlady!“ 

 

Pal o mindža phirel, kares pestar kerel a sa ča leske thovkeren, pro jilo leske te jel! 

„Za kundama chodí, dělá ze sebe čůráka a vše jen jemu dávejte, infarkt aby dostal!“ 

 

Pal o mindža phirel, kares pestar kerel a sa ča leske thovkeren, pro jilo leske te jel! 

„Za kundama chodí, dělá ze sebe čůráka a vše jen jemu dávejte, infarkt aby dostal!“ 

 

Te na uľalas dilino kar, ta na uľalas mezdzvedzis, tu Lušťakona jekh khandineja! 

„Kdybys nebyl hloupým čůrákem, nestal by ses medvěděm, ty vyhoněnče jeden smradlavej!“ 

 

The jov bokhate peťarelas, so dumines! 

„On mrdal z hladu, co si myslíš!“ 
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Thovel tuke o kar dži andre meň! 

„Aby ti zastrčil kokot až do krku!“ 

 

Fráze/věty – projevování lásky k  miminkům 

Čarav tiri mindžori!   –  Lížu tvou píčinku! 

Chav tiro karoro/peloro ! –  Jím tvůj kokůtek! 

 


