SLOVENČINA NA SLOVÍČKO ......
Jebať
Slovo jebať je na území Slovenska používané od pradávna a za čas
svojej existencie si dokázalo získať štatút univerzálnosti. To znamená,že
slovo jebať a všetky jeho odvodené tvary sú bez problémov použiteľné ako
synonymum k akémukoľvek inému slovu.
Najznámejšie tvary slova jebať a ich význam
jebať - vykonávať pohlavnú aktivitu, rozmnožovať sa (Jebem so ženou
aj s frajerkou.)
jebať - vykonávať akúkoľvek činnosť, pracovať (Ja sa tu jebem s
lopatou.Jebem sa celý deň v robote na počítači.)
jebať - ísť, kráčať, prepravovať sa (Jebal som sa celý deň do Košíc.)
jebať - biť, tĺcť, udierať (Jebol som do dverí a praskli. Jebni po tom
a pôjde to!)
jebať - vložiť, odložiť, uložiť (Jebni to tam nech to nezavadzia!)
jebať - trápiť sa (Ja sa s tým jebem už dva dni a stále som to
nevyriešil.)
Slovo jebať môžeme rozširovať ako ktorékoľvek iné slovo a tieto
novovzniknuté slová majú opäť mnoho významov a podôb:
najebať - naraziť do (Najebal som s autom rovno do múru.)
najebať - udrieť, buchnúť zraniť (Najebal som mu za to že ma urazil.)
najebať - naplniť, naliať, naložiť (Najebeme plné auto materiálu nech
sa preň už nemusíme vracať.)
najebať - požívať alkoholické nápoje (Najebali sme sa tak že sme
nevládali prísť domov.)
zajebať - schovať, ukryť (Kde si to zajebal, teraz to neviem nájsť?)
zajebať - vykonávať pohlavný akt (Musím si zajebať lebo ma roztrhne.)
zajebávať - ulievať sa (Vilo sa tam zajebáva a nerobí to čo má.)
odjebať - odísť (Konečne sa svokra odjebala domov.)
odjebať - odstrániť (Odjeb si tú škvrnu z nohavíc nech sú čisté!)
odjebať - zabiť, fyzicky zlikvidovať osobu (Odjebal som ho brokovnicou
ani nestihol nič povedať.)
odjebať - strápniť, "odpísať" (Dobre si ho odjebal tou poznámkou
o malom penise.)
odjebať - odložiť (Odjeb tie veci zo stola nech môžme jesť!)
prijebať - pripevniť (Prijebali sme to o strom klincami.)
prijebať - buchnúť, udrieť niekoho (Takú som mu prijebal, že mu
stena dala druhú.)
prijebať - prísť (Zase sa knám prijebali známi z Rakúska.)
dojebať - vyhrešiť, karhať (Otec ma veľmi dojebal zato, že používam
vulgarizmy.)
dojebať - pokaziť, zničiť (Ten to tak dojebal, že to už nikto
neopraví.)
dojebať - prísť, dostaviť sa (No konečne si sa dojebal, už sme mysleli,
že neprídeš.)
dojebať - zle sa obliecť (Ten sa ale dojebal s tou ružovou kravatou.)

dojebať - dokončiť (Konečne som dojebal diplomovú prácu.)
pojebať - posúložiť, pokefovať (Cez víkend som tak pojebal frajerku,
že nevládala chodiť.)
pojebať (sa) - pokaziť (sa) (Pojebal som si život. Ráno sa mi na
diaľnici pojebalo auto.)
zjebať - spadnúť (Fero sa zjebal z lešenia, lebo si nedával pozor.)
zjebať - vyhrešiť, vykarhať (Riaditeľ ma zjebal, lebo som prišiel
neskoro na poradu.)
ojebať - oklamať (Laco ma ojebal ako malé dieťa.)
ojebať - okradnúť (Cigáni ma zase na tržnici ojebali o peniaze.)
ojebať - omotať, obkrútiť (Teodor si ojebal šál okolo krku.)
vyjebať - vybabrať s niekym (Ten vekslák so mnou riadne vyjebal.)
vyjebať - vyhodiť (Šéf ma vyjebal na hodinu. Vyjebal si už
konečne to smetie?)
vyjebať sa - spadnúť (Včera som sa strašne vyjebal z bicykla.)
ujebávať sa - smiať sa (Tomáš sa ujebával na haluznom vtipe.)
ujebať - ukradnúť (Tí čuráci ujebali firme 2000 technológií.)
ujebať si - prdnúť si (Fuj, kto si tu ujebal?!)
prejebať - prehajdákať (Včera som v krčme prejebal celú výplatu.)
rozjebať - zničiť (Otvor tie dvere, lebo ich rozjebem!)
rozjebať sa - opiť sa na mol (Na kamarátove narodeniny sa hodlám
brutálne rozjebať.)
Slovo jebať sa požíva nie len ako sloveso, ale z jeho základu vznikajú
podstatné i prídavné mená.
jebo - nízkointeligentná osoba, zvláštna osoba (Dežo je veľký jebo.S tou baretkou vyzeráš
ako jebo.)
jebnutosť, jebovina - hlúposť, nezmysel (To je veľká jebnutosť tvrdiť,
že dva krát dva je päť.)
jebnutosť - vlastnosť vyjadrujúca hlúposť (Marikina jebnutosť nepozná
hraníc.)
jebačka - pohlavný akt (S Luciou je vždy dobrá jebačka.)
jebačka - atraktívna žena (To je teda riadna jebačka.)
jebačka - priateľka, partnerka (Júlia je moja jebačka už 3 mesiace.)
jebnutý, prijebaný - hlúpy, nizko inteligentný (Ty si taký jebnutý,
že to snáď ani nie je možné.)
jebnutý - položený, odložený (hrniec je jebnutý na sporáku.)
Pozor! Môžete sa ojebať! Používanie slova "jebať" vo všetkých formách
je návykové. Po dlhšom používaní Vám úplne dojebe slovnú zásobáreň a
vyjadrovacie oné.

