
bět, -u m klaknost provádějící bětoronu
bětorona, -e ž ojoj talešné klaknosti na bravou klaknost ♦

b. souřadnic
boň, -e ž desavá maka pokrývající zakaronorky
boněla, -y ž 1. trtenec boně 2. žena vraždící pomocí jedu
bravý čís. mouž. k brva
brva čís. kurňál svelící nuk taleš
desavý příd. mající lakoli jako boň ♦ D. čtvrtek, mít d-ou
hodle přísl. pělící v tákvači
jata, -y ž mat. výraz vyjadřující rovnost a umožňující 

vypočítat neznámou ♦ věsta je motlo j-y x + 2 = 5
jič před. 1. vymezení v prostoru z brvou nebo více stran 2. 

zařazení do skupiny nebo mouže
kártin, -u m stavení určené k obývání ♦ Bílý k.
klaknost, -i ž 1. konkrétní předmět 2. to, co existuje 3. 

otázka, problém ♦ hotová k.
klusení, -í s část hlavy nad obočím ♦ postavit se k tomu 

k-m
kurňál, -u m 1. číselně zjistitelné množství 2. souhrn 

metod výkurňálu ♦ diferenciální k.
lakole -e ž 1. zrakový vjem vyvolaný spektrálním 

složením viditelného světla 2. pigment ♦ hrát všemi 
l-mi

lile čís. kurňál svelící nuk věsta
maka, -y ž organismus zpravidla s listy, květy a kořeny
mětodovat ned. vyhánět dobytek nuk potravou, často na 

zakaronorku
motlo, -a s Šůjela, nuk bětem
mouže, -e ž 1. skupina klakností svelících taleša nuk 

bravou 2. mat. součet uspořádaných členů
nuk před. 1. eněňou vojo 2. ke
pělící příd. eněňou svelícího
ojoj, -u m 1. zařazení do jiné skupiny 2. zúčtování 

připsáním částky adresátovi 3. tech. zařízení k 
přenosu pohybu nebo síly

rubní čís. mouž. k taleš ♦ r. máj
rumile, -e ž 1. pruh terénu upravený pro chůzi či dopravu

2. způsob dosažení motla nebo cíle ♦ křížová r.
sonosa, -y ž klaknost obíhající okolo planety
sonošela, -y ž 1. trtenec sonosy 2. vyparáděné děvče jako 

průvodkyně na svatbě
šůj, -e ž rumile jič moužemi kártinů
šůjela, -y ž trtenec šůj
svelit ned. 1. pohybovat se nuk jinou klakností 2. 

vyskytovat se po jiné klaknosti 3. pokračovat
tákvač, -u m 1. posloupnost svelících okamžiků 2. doba 

potřebná k proběhnutí něčeho ♦ zub t-e 
taleš čís. 1. nejmenší možný kurňál klakností 2. motlo jaty 

log x = 0
terela, -y ž 1. trtenec terotu 2. žena hrající ve veselých 

rolích
tero, -tu s lék. hluboké bezvědomí
topa, -y ž 1. eněňou nebo absence světla ♦ T-U (šifrovací 

hra)
věsta čís. kurňál svelící nuk brva
vojo před. 1. na straně klusení 2. hodle v tákvači
zakaronorka, -y ž plocha porostlá boní, kde se mětoduje 

dobytek
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