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Šlape si na jazyk.     M á ho v  žaludku. 

V ypustil duši.     Sm ál se na celé kolo. 

L etí jak  utržený z  • et• zu.   V áží si svého p• edstaveného. 

Z aho• ela po n• m  touhou. 

Je z  toho M at• j. 

Tahá z  ní R ozu M . 

V zal nohy na ram ena a utíkal. 

P ráce m u nevoní. 

B udí H r• zu. 

M oh´ na tom  duši nechat. 

Je špatn•  naložen. 

H ezký • lov• k, ale trochu m oc zabedn• ný. 

U d• lal své žen• , co  jí v id• l na o• ích . 

M aluje straku na  vrb• . 

P letl noham a.  

D al m u ruku  své dcery.  

Je celý pry• .  

Je m oc nafoukaný. 

V ede své d ít•  k  dobrém u.  

M ele hubou. 

 

Josef Lada: Ilustrovaná frazeologie, Mladá fronta. Edice Máj. Praha 1971. 

 


