arm penis, kolem roku 1940
armbinder pomůcka držící obě ruce za zády
arm-clutcher miláček, zlatíčko, dneska zřídkakdy
arm-in-armer miláček, zlatíčko, dneska zřídkakdy
armswing choke the gopher honění si
aroma of man amylnitrit
around the world 1. šukat s běloškou, Asiatkou, černoš-

ass pirate 1. aktivní partner v análním sexu 2. hanlivý
výraz pro homosexuála

ass play erotické dráždění řiti
ass plug anální kolík, kuželovitý předmět ne delší než 10
cm s okrajem nebo držadlem na spodním konci navržený
ke kompletnímu zasunutí do řiti a stimulaci prostaty tlačením na vnitropoševní stěnu, obzvláště v sadomasochismu
ass pro prostitut
ass queen provozující anální sex
ass raider 1. výraz pro homosexuála 2. v análním sexu
ten aktivní
ass speelunker milovník análního styku
ass tulip pokud je penis příliš velký nebo se zasouvá moc
silně, utvoří kolem řiti červenou plochu, a ta pak vypadá
jak tulipán
ass wipe toaletní papír
ass zadek, prdel, řiť, zadnice
ass-around flákat se, zevlovat
assault on a friendly weapon honit si
ass-blow lízat zadek
assed up zmatený
ass-fuck anální sex, anální styk
assfucker výraz pro homosexuála
asshole 1. řiť 2. otrava, protiva
asshole bandit 1. kdo líze zadek 2. v análním sexu ten
aktivní
asshole buddies 1. dva dobří přátelé 2. dva homosexuálové nepraktikující jen anální styk 3. dva gayové často se
účastnící trojky 4. dva heterosexuálové provozující anální
styk z nedostatku žen, třeba ve vězení
asshole buddy dva, kteří si jen užívají, ale nejsou milenci
asshole liaisons officer žertovný výraz pro aktivního
partnera při análním styku
ass-jabber homosexuál
assleech výraz pro homosexuála
ass-peddler prostitutka, šlapka, coura, děvka, kurva, dorota
ass-play sexuální hrátky v řitní oblasti
ass-seller pasák č prostitutka obojího pohlaví
assy šeredná prostitutka
Astarte bohyně lásky a plodnosti
asthenospermia snížený počet pohyblivých spermií
astraphobia strach z bouřky a blesků
astroglide známý lubrikant
astyphia impotence
asymmetric bondage nesouměrné svázání
asynodia celibát v důsledku impotence
at it souložit
atelia dospělý muž s orgány velikosti jako dítě
Athenian aktivní pedofil
attachments typ přívěsků, zavěšujících se na kroužek
piercingu
attract notice přitahovat někoho
attractive atraktivní, přitažlivý
atypical sexual behavior sexuální chování odlišné od
normálu
auctioned off dominantní aukce otroků nejvyšší nabídce
auditioning the finger puppets ženská masturbace
aunt fancy homosexuál
aunt flo menstruace, měsíčky, krámy, menses
aunt mame homosexuál středního věku
aunt Mathilda homosexuál středního věku
aunt Rosie is in town menstruace, měsíčky, krámy,
menses
auntie Em homosexuál
auntie homosexuál, gay, teplouš, buzna, buzerant
auntie queen mladý muž nebo kluk hledající staršího muže

kou a latinoameričankou během jednoho měsíce, extra
body za domorodky 2. líbat aktivního partnera během styku přes jeho tělo
arouse dělat milostné návrhy
arrow penis
arse bandit homosexuál
arse zadek, prdel, řiť, zadnice
arsehole řiť
arseparts zadek
arsometry anální sex, anální styk
arson během sexu si mladej namočí ruce do silně pálivé
omáčky a pak je strčí druhému do zadku
article 1. žena jako objekt sexuální touhy 2. žena
3. pochva, píča, kunda
artificial penis robertek, vibrátor
artichoke 1. pochva, píča, kunda a stydké pysky 2. vyžilá
žena 3. ošklivá stará žena 4. nemocná nebo ošklivá prostitutka
artillerie de Cupidon v 19. století knižní výraz pro penis
artillerie de Venus a v 19. století knižní výraz pro penis
artist sexuální atlet
artiste sexuální atlet
asexual bez sexuální touhy
Asian lízání zadku
aspermatism nedostatek spermatu
aspermia nedostatek spermatu
asphalt když muž zkouší anální sex se ženou a “přilepí“ se
uvnitř
asphyxiaphilia sexuální vzrušování prováděné pomocí
postupného omezování přísunu vzduchu škrcením či dušením
asphyxiophilia sexuální vzrušování prováděné pomocí
postupného omezování přísunu vzduchu škrcením či dušením
ass about flákat se, zevlovat
ass backwards vzhůru nohama
ass bandit homosexuál, gay, teplouš, buzna, buzerant
ass blow lízání řitě
ass boy slang pro homosexuála
ass broker pasák
ass business prostituce
ass crack rýha mezi půlkami zadku
ass fucking anální sex, anální styk
ass games 1. provozovat anální sex 2. anální sex, anální
styk 3. anální erotické praktiky jako klystýr či pásy
ass grease ejakulovat, vystříknout, udělat se během
análního styku
ass hook řeznický hák bez hrotu sloužící k zastrkování do
řiti
ass hound 1. koho přitahují zadky 2. zaměřený na řiť
3. milující anální sex, anální styk
ass in a sling být totálně oddělaný
ass king aktivní partner v análním sexu
ass king homosexuál, gay, teplouš, buzna, buzerant
ass man 1. muž či chlapec s oblibou v análním sexu
2. muž provozující anální sex
ass master v gay žargonu, aktivní partner v análním sexu
ass middleman pasák
ass mites napadení muňkami
ass neck plocha mezi řití a šourkem
ass peddler pasák
ass peddler prostitutka
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aussie golf rozdávat si to dcerou rockové hvězdy ve vozí-

axillism sexuální vyvrcholení dosažené masturbací penisu

ku, zatímco ten řídí vozík nebo hraje golf
aussie kiss francouzský polibek na pochvu
aussie rozdávat si to dcerou rockové hvězdy ve vozíku,
zatímco ten řídí vozík nebo hraje golf
Australian active partner provozující australský sex
Australian death grip uchopit člověka pevně za paží
a druhou v rozkroku, pevně upřeně se mu dívat do očí
Australian pasivní mít rád australský sex
Australian pasivní pasivní při australském sexu
Australian sex partner se začne líbat na zadní straně krku a na ramenou, pak se jazykem sjede trošku dolů po
páteři. Pomalu pak zase zpátky po páteři nahoru na krk
a ramena, potom líbáním pomalu doleva a doprava a pak
pořád postupně dolů. Během asi 15 – 60 minut je třeba
dostat se až dolů na zadek. Celý postup je jako když si
kočka olizuje tělo
autassassinophilia člověk se vzrušuje dostáváním se do
situací, kdy může být zabit
autocunnilingus lízat si vlastní pochvu
autoerotic asphyxia téměř smrtící sebeškrcení během
masturbace
autoerotic asphyxiation sebeškrcení k dosažení uspokojení
autoerotic autoerotický
auto-erotic sexuálně přitahován sebou samým
autoerotic strangulation sebeerotické škrcení
a přidušování
autoerotic-asphyxiation téměř smrtící sebeškrcení během
masturbace
auto-eroticism masturbace
auto-fellatio kouření vlastního penisu
autofellation kouření vlastního penisu
autogynephilia vzrušení z oblékání se do šatů druhého
pohlaví
autoinoculation of herpes simplex virus šíření oparu z jedné části těla na druhou
autonepiophilia dětinskost
autopaedophilia vzrušení z představování si sebe sama
jako dítěte
autopederasty vkládání penisu do vlastního zadku
autopedophilia vzrušení z představování si sebe sama
jako dítěte
autophagy sexuální vzrušení z pojídání vlastních částí
těla
autosadism masochismus
auto-sadism masochismus
autoscophilia sexuální vzrušení z pohledu na vlastní tělo,
hlavně vlastní genitálie
autosuck vagina elektricky poháněná vakuová pochva,
píča, kunda sloužící k masturbaci penisu
auxiliary mužské genitálie
available 1. dostupná, svolná pro sexuální hrátky 2. žena
přístupná sexu
avalanche když se kouří velmi tlustému chlapovi, položí
mu břicho na hlavu jako lavina
avisodomy mající sex s ptáky
AVS internetové ověření dospělosti
awaken the bacon honění si
away the trip být těhotná, zbouchnutá, v tom, jiném stavu, zastaralý skotský výraz.
axe wound žertovný slangový výraz pro pochvu a stydké
pysky
axed deflorováním odpaněná, už ne panna
axiliary intercourse vyvrcholení třením penisu
v podpaždí
axillar podpažní
axillary hair chlupy v podpaždí
axillary intercourse pohlavní styk prováděný masturbací
penisu v podpaždí partnera až do ejakulace
axillary podpažní

v podpaždí partnera

axle grease slangový výraz 1. sex lubrikant 2. sperma
ayuga kouřit
azospermia nedostatek spermií
Aztec hop průjem postihující návštěvníky Mexika
azz moderní výraz pro řiť
B & B zkratka pro breasts-and-buttocks, časopis obsahující nahé ženy

B & D bondáž a disciplína
B & T odhalená prsa a zadky ve filmech, časopisech, jevištích a umění

B and B časopis obsahující nahé ženy
B and D bondáž a disciplína
b&d top aktivní při bondáži
B-&-T odhalená prsa a zadky ve filmech, časopisech, jevištích a umění

B. A. americká zkratka pro nahý zadek
B. B. starší zkratka pro podprsenku
B. C. kontrola porodnosti
b. f přítel, kluk
B. F. 1. hovorový výraz pro anální styk 2. kluk, přítel, prostitutčin výraz pro jejího pasáka

b. j. kouření
B. M. peristaltika, pohyb střev, sraní
B. O. tělesný zápach
B. S. 1. zkratka pro hovno 2. v s/m časopisech, černý milenec

B. S. černoška se zájmem o s/m
B. S. H. míra velikosti prsou
B. U. zkratka pro biologickou touhu, chtíč, žádostivost
B. V. bakteriální zánět pochvy
babaloos prsa, kozy
babe 1. kočka, kost, pěkná holka 2. sexuálně vzrušující
žena, obzvláště je-li mladá 3. sexuálně aktivní nebo promiskuitní žena, sexuálně vzrušená žena

babe lair hnízdečko lásky
babe of love nemanželské dítě, levoboček
babe on wheels hovorový amerikanismus pro atraktivního chlapa

babe-a-cious sexuálně přitažlivá, žádostivá žena
babe-a-licious sexuálně přitažlivá, žádostivá žena
babellicious sexuálně přitažlivá, žádostivá žena
babe-o-rama 1. sbírka pornografických obrázků žen
2. žena, ženský
babes having babies sociologický fenomén, kdy hodně
mladí lidé mají už děti

babette v řeči gayů, teenager s dětskou tvářičkou, přitahující starší muže, obzvláště gaye chtějící uplatnit otcovské
city
babia majora americký hovorový výraz pro atraktivní
slečnu nebo slečny obecně
babooms slangový výraz pro prsa, kozy
baby 1. malé dítě od narození asi do dvou let věku
2. dětský, kojenecký 4. dětský, infantilní 5. oslovení mezi
milenci 6. krásný muž či žena 7. dětský výraz pro penis
8. prostitutčin zákazník
baby 1. miláček 2. nezletilý kluk 3. teenager
baby bar prsa, kozy
baby beef slangový výraz 1. malý penis 2. malé, hubené
svaly
baby blue velmi světle modrá
baby blues 1. modré oči, modrooká slečna 2. poporodní
deprese u žen
baby boom náhlý vzestup porodnosti v USA 1947– 1961
baby boomer člověk narozený v USA 1947– 1961
baby botter britský výraz pro pedofila
baby botting britský výraz pro pedofila
baby box děloha
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baby buggy čtyřkolový dětský kočárek
baby bumpers měkká ženská prsa
baby bust období 1965 – 1976, období náhlého prudkého

backyard barbecue kanadský výraz pro jíst ze zadku,
třeba u striptérů nebo lesbo show

bacon 1. sprostý výraz pro pysky a pochvu 2. od roku
1910, penis 3. sexuálně dostupná žena
bacon bazooka žertovný výraz pro penis
bacon bomb doors sprostý výraz pro velké a malé styd-

poklesu porodnosti

baby buster člověk narozený v USA v letech 1947– 1961
baby butch 1. mladá, chlapecká lesbička 2. lesbička vypadající jako mladý chlapec 3. mužatka
baby crockett gay výraz pro pseudokovboje, pseudozá-

ké pysky

bacon fed tlustý tučný člověk
bacon for sale sexuálně dostupná žena
bacon hole vulgarismus pro pochvu
bacon rind slang pro velké a malé pysky
bacon sandwich slang pro pysky a pochvu
bacon strips slang pro velké a malé pysky
bacon-sandwich sprostý výraz pro pysky a pochvu
bacon-strips sprostý výraz pro pysky a pochvu
bacterial sexuálně transmitted diseases sexuálně

lesáka

baby doll mladý muž či chlapec
baby dyke 1. mladá chlapecky vypadají lesbička pod 25
2. nová lesbička na scéně
baby dyke 1. mladistvá lesba 2. nezkušená lesba 3. lesba
pod 25

baby food sperma
baby in the boat poštěváček
baby juice sperma
baby owl zastaralý výraz pro prostitutku
baby paste sperma
baby pro nezletilá prostitutka, tak 12 – 16 let
baby ruth výkaly, hovna, sračky
baby’s baby paste sperma
baby-bound těhotná, zbouchnutá, v tom, v jiném stavu
baby-gravy sperma
baby-maker penis, péro, čůrák
babyolatry milování dětí a děcek, kolem roku 1920
babys sperma nebo jiná tekutina při orgasmu
back 1. zkráceně zadek, záda 2. kluk, přítel
back door 1. řiť 2. zadek
back door trumpet zadek, prdel, řiť, zadnice
back door zadek, prdel, řiť, zadnice
back end zadek, prdel, řiť, zadnice
back porch 1. řiť 2. zadek, prdel
back scuttle anální sex, anální sex
back yard 1. zadek, prdel 2. řiť
backdoor 1. řiť 2. zadek, prdel 3. sexuální aktivity spojené

přenosné nemoci bakteriemi

bacterial std sexuálně přenosné nemoci bakteriemi
bacterial vaginosis bakteriální zánět pochvy
bacterial-stds sexuálně přenosné nemoci bakteriemi
bacteriuria přítomnost bakterií v moči
bad blood syfilis, lues, příjice
bad boy sadomasochistický scénář, kdy muž hraje chlapce, který dostává naplácáno od mámy či táty

bad case of the tins strach ze znásilnění
bad date 1. ve slangu prostitutek zákazník odmítající platit
2. číslo s klientem
bad disease syfilis, lues, příjice
bad girl biblický a moralistický výraz pro prostitutku
bad lamps sluneční brýle
bad lay člověk s podprůměrným sexuálním výkonem
bad news menstruace, měsíčky, krámy
bad nezkušený mladík učící se oblékat jako žena a líčit se
BAD nezkušený mladík učící se oblékat jako žena a líčit se
bad pain bolest až za hanicí přijatelnosti
bad sex ne bezpečný sex
bad thing šukat
bad week týden, ve kterém má žena menstruaci
bad woman biblický výraz pro promiskuitní ženu nebo

se zadkem

backdoor bandit milovník análního styku
backdoor eufemismus pro řiť
back-door man v anální sexu ten aktivní
backdraft když žena prdí při análním sexu
back-end zadek
backgammon player homosexuál provozující anální

prostitutku

bad-blood syfilis, lues, příjice
bad-disease syfilis, lues, příjice
badge červený nebo rudý šátek jako znak homosexuálů
badger 1. penis 2. ženské genitálie a jejich ochlupení,
bobr 3. britský výraz v 19. století pro prostitutku a pasáka
badger game vyděračské schéma, kdy muž je chycen

sex, anální styk

backhand drive lehce píchat do zadku špendlíkem
backin’ one out kálení, kadění, sraní
back-parts zadek
backroom místnost vzadu za barem určená pro sex
backs 1. zadek 2. prdel, řiť 3. kolem roku 1970, vězeňský

v posteli s prostitutkou, a pak je vydírán oznámením ženě,
policii atd.
badgering the witness honit si
bad-girl biblický a moralistický výraz pro ženu padlých
mravů nebo prostitutku
bad-girl biblický výraz pro promiskuitní ženu nebo prostitutku
badhouse bordel
badido gay slangový výraz pro homosexuála, obzvláště
mexického původu
bad-to-the-bone skvělý, super
badussy když ženě teče břicho až do kalhot
bag 1. souložit 2. v gay žargonu, souložit análně 3. šourek,
pytel 4. kondom, prezervativ 5. ženské genitálie 6. hanlivý
výraz pro promiskuitní žena sloužící jen jako sexuální objekt 7. hanlivý výraz pro starší ošklivou ženu, obzvláště
neudržovanou a nepořádnou 8. stará prostitutka
bag bride hovorový výraz pro ženu prodávající se za drogy
bag bride žena prodávající se za drogy
bag of coke cockney slang pro sex
bag of fruits eufemismus pro šourek, pytel
bag of tricks v19. století eufemismus pro penis a šourek

slang, kdo vypadá jako žena, s vytrhaným obočím
a vyholený
backshott anální sex, anální styk
backside 1. řiť 2. zadek 3. prdel
backside artist homosexuál provozující anální sex, anální styk
backstair affair milostná aférka, románek
backstroke roulette honění si, mužská masturbace,
onanie, ipsace
backswing v análním sexu nejběžnější pozice, pasivní
leží na břiše
back-talk nadýmání, plynatost, větry, prdět
backup více mužů šuká tutéž ženu
backward about coming forward stydlivý kluk
backwards burp prdět
backwards cowgirl poloha, kde žena jede na muži čelem k jeho nohám, on leží na zádech
backwoods fiddler sodomita, pederast
backy záchod

12

bag off skotský výraz pro „začít si s někým“
bag up 1. v uličním slangu, být sebrán policií 2.

bald-headed mouse penis, péro, čůrák, erekce
bald-man in the boat poštěváček
baldwin atraktivní muž, kluk
bale of straw 1. blond vlasy 2. blondýn, blondýnka
balkans varlata, koule
ball 1. koule, varlata 2. divoká sexuální party 3. v gay žar-

v rapových textech, šukat

bag-filler starší slang pro penis
baggage 1. mužské genitálie 2. koule 3. v 17. století výraz
pro ženu vedoucí nemravný život 4. zastaralý výraz pro
prostitutku

gonu, zastrčit penis do řiti partnera až po koule

baggage-boy prostitut prodávající svůj penis
bagged těhotná, zbouchnutá, v tom, v jiném stavu
bagger double entry gay slangový výraz pro1. anální
sex dvou mužů na jednom pasivním 2. anální sex

4. smilstvo, nevěra 5. anální sex, anální styk
ball and chain 1. partner, choť 2. zřídka, milenec, snoubenec

ball bag šourek, pytel, roubík ve tvaru koule
ball basket šourek
ball collar kožený pásek dávaný na varlata
ball dancing rituální sebemrskání a tancování se zvoneč-

a kouření na tom samém pasivním

baggette 1. gay výraz pro nezletilého kluka 2. malý penis
3. velmi mladý kluk
baggie kondom, prezervativ
baggipe styk do podpaždí
bagnio bordel, nevěstinec, veřejný dům, hampejz
bagpipe 1. felace, kouření 2. provádět soulož do podpaždí

ky a ovocem

ball gag kožený nebo plastový oválný roubík
ball gown mužské oblečení
ball lock kroužek na penis, dávaný před varlata
ball locks v BDSM, speciální zámek na šourek nad varla-

až do vystříknutí

bag-piper 1. muž praktikující soulož do podpaždí 2. starší

ty, velmi těžký a těsný

hovorový výraz pro zákazníka orálního sexu od prostitutky
bagpiping pohlavní styk a vystříknutí, ejakulace
v podpaždí partnera
bags 1. prsa, kozy 2. varlata, koule
bags of mystery metafora pro prsa, kozy
bag-shanty bordel, nevěstinec, veřejný dům, hampejz
bag-twister žena, která lehce mačká a kroutí šourkem
bahookie skotsky prdel
bach starý mládenec
bachelor svobodný mládenec
bachelor’s son nemanželské dítě, levoboček
bachelor’s wife 1. milenka 2. perfektní imaginární žena
3. prostitutka
bachelor-woman neprovdaná žena
bail out zanechat, opustit partnera
bait atraktivní mladý muž sloužící policii jako volavka pro
chytání gayů za nabízení sexu na veřejnosti
bait the hook 1. šukat 2. řidčeji, honit si ho
bait the hook šukat
baiting nadávání lidem s odlišnou sexuální orientací
baiting your hook honění si
bajongas velká prsa, dudy
bajoongas velká ženská prsa, dudy, kozy
bake potatoes anální sex, anální styk
baked Alaska anální sex, anální styk
baked ass sexuálně chladná žena
baked pod vlivem trávy
baker’s dozen skupina atraktivních kluků
bakery goods 1. řiť 2. zadek, prdel
balaclava cockney slang, sex
balanitis zánět předkožky
balano- týkající se penisu
balanoposthitis zánět žaludu
balanotage stimulace žaludu pro potěšení nebo jako předehra
balcony v Austrálii, od 1940, metafora pro ženská prsa,
kozy
bald bez chlupů, neochlupený
bald eagle vyholené nebo neochlupené mužské genitálie
bald journey metafora pro soulož bez kondomu, prezervativu
bald man in a boat poštěváček, klitoris
bald man penis
bald-headed 1. bez chlupů, neochlupený 2. obřezaný,
obřezaný
baldheaded bez chlupů, neochlupený
bald-headed butler penis, péro, čůrák
bald-headed candidate obřezaný penis
bald-headed champ penis, péro, čůrák

ball of fire sexuálně přitažlivá a aktivní žena
ball off honit si ho
ball restraint ring nastavitelný kovový nebo kožený
kroužek nad varlata

ball sack šourek
ball stretcher kroužek na šourek, oddaluje varlata od těla
ball tie člověk je svázaný do kozelce. Nohy dvojitě svázané tak, že se paty dotýkají zadku, stehna přitisknuta
k hrudníku. Stiskem stehen proti břichu se reguluje dýchání
ball toy pomůcka na působení bolesti na varlata
ball wracker dominantní kastrující žena
ballad bar gay vybírající si z jukeboxu ploužáky
ballad chabá nabídka
ball-and-chain 1. partner, choť 2. zřídka, milenec, snoubenec
ballarat australský výraz pro plně ztopořený penis
ballas 1. šukající člověk 2. černý hráč basketbalu
ballast žertovný výraz pro mužský pupek
ballasts velká prsa, kozy, dudy
ballbag kožený nebo plastový oválný roubík
ball-bag šourek
ball-basket šourek
ball-bearing oil sperma nebo jiná tekutina při orgasmu
ball-breaker dominantní kastrující žena
ball-buster dominantní kastrující žena
ball-dancing rituální sebebičování
ballers 1. šukající člověk 2. černý hráč basketbalu
balling off honit si ho
balling the jack metafora pro soulož
ballinocack slangový výraz pro řiť
ballock bag slangový výraz pro šourek
ballock smilstvo, nevěra
ballocker v 19. století výraz pro smilníka, zhýralce
ballock-naked kompletně nahý
ballocks koule, varlata
ballocky kompletně nahý
balloon hovorový výraz pro kondom, prezervativ
balloon knot řiť, řitní otvor
ballooning effect během sexuálního dráždění
a předehry, vnitřní třetina pochvy se roztáhne o další až 2
palce (z původních 3–5) a rozšíří na nejméně 2 palce, zatímco vnější třetina (první 2 palce), se zúží a stáhne
ballooning roztažení děložní dutiny
balloons hovorový výraz pro velká ženská prsa, dudy
ballroom 1. ložnice užívaná na sex 2. veřejné záchodky
jako místo na sex
balls 1. varlata, koule 2. mít sex
balls and all! výraz uspokojení při kouření
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balls and bat penis a varlata jako hračka pro ženu
balls deep in the can anální sex, anální styk
balls deep in the furry fun house humorný výraz pro

banged up 1. být těhotná 2. žena s oblibou v sexu
banger britský výraz pro penis
banger hanger pochva
bangers prsa, dudy, kozy, varlata, koule
banging fudge anální sex, anální styk
banging souložit divoce vášnivě, násilně
banging the drum 1. u mužů, honící si ho 2. když ho str-

zasunutí

balls deep into your fist honění si
balls eye mužský výraz pro sex
balls like a scoutmaster podezření, že je někdo gay
balls out s plnou vervou, „na plný koule“
ball-sack šourek
ballsey agresivní, chlapácký
balls-slapping-ass action sex
ballsy agresivní, chlapácký
ball-tearer drtič koulí
ballum rancum dámská volenka
baloney colonic anální sex, anální styk
baloney hop u mužů, souložit
baloney pony erekce
baloney ride smilstvo, nevěra
baloney velký penis
baloobas ženská prsa, dudy, kozy
balsy agresivní, chlapácký
bam bam souložení
bambi effect mladý gay náhle se obrátivší

káte partnerce do ucha tak zuřivě, až jí praskne bubínek

bangles koule, varlata
bangs like a bunny sexuálně přitažlivá žena
bangs like a tappet sexuálně přitažlivá žena
bangster prostitutka, šlapka, coura, děvka, kurva, dorota,
snadno dostupná žena, svolná, v 19. století britský výraz,
stále používaný pro sexuálně aktivní ženu, prostitutka
bangtail afroamerický výraz pro prostitutku
banjo string slangový výraz uzdičku
banjoed opilý, zfetovaný
bank and biff slangový výraz pro syfilis
bank with barclays cockney slang pro masturbace
bank ženské genitálie
bankside lady zastaralý výraz pro prostitutku
banned zakázaný, nepřístupný (film)
bannocks 1. výraz vzrušení 2. koule, varlata
banns ohlášky
bans ohlášky
banty 1. se zmenšenými varlaty 2. kastrovaný 3. eunuch,
kastrát, kleštěnec
banus plocha mez koulemi a šourkem
baps slangový výraz ženská prsa, kozy, dudy
bar 1. metafora pro penis, obzvláště v erekci 2. tyč v S/M
bar girl 1. žena sedící u pultu a lovící zákazníky, aby kupovali drinky 2. sexuálně aktivní žena lovící v barech
a nočních klubech chlapy 3. prostitutka 4. lesbička vystupující v úloze muže
bar handles faldy, špeky na bocích
bar hustler prostitut lovící zákazníky v baru
bar on erekce
bar steward nemanželské dítě, levoboček
barb wire zkřížené prsty
barbarella velmi aktivní gay
barbecue v šedesátých letech dívka s sex. appealem
barbell činka, standardní piercing s tyčkou jdoucí skrz,
piecing a kuličkou na každém konci k udržení na místě
barber’s chair zastaralý výraz pro prostitutku, obzvláště
hodně zaměstnanou
barbettes slangový výraz pro malá prsa u mladých holek
barbie atraktivní ale hloupá blondýnka
barbie dogs malé zvířátko, psík, nošený na předloktí
Barclay’s bank slangový výraz pro masturbaci
bardajes mladý gay milenec
bare ass úplně nahý, s nahým zadkem
bare back sex sex bez kondomu
bare nahý, bez oblečení, vyholený
bare-ass nahý, „s nahou prdelí“
bareback blowjob orální sex bez kondomu
bareback fucking anální sex bez kondomu, prezervativu
bareback rider kdo šuká bez kondomu, prezervativu
bareback sex sexuální styk bez jakékoliv ochrany, naostro
bareback šukat bez kondomu
barebacker kdo šuká bez kondomu
barebacking šukající bez kondomu
bare-breasted do půl těla
bared nahý
barefoot u mužů sex bez kondomu
bare-chested do půl těla
bare-naked nahý
bare-skin kompletně nahý

k heterosexualitě

bambi jen hraní si, necking a petting
bambi sex v gay slangu, jen hraní a mazlení
bambi sexuality v gay slangu, jen hraní a mazlení
bamboo stick penis
bamboochas žertovný výraz pro ženská prsa, dudy, kozy
bamsey současný britský výraz pro zadek, zadnice prdel
banana 1. částečně ztopořený penis 2. hanlivý výraz pro
homosexuála

banana car auto gaye
banana queen křivý penis
banana skin předkožka
banana splits amylnitritová ampule
bananabell zakřivená činka, ale ne skorouzavřená
bananas 1. homosexuál 2. amylnitritové ampulky
bananas and cream smilstvo, nevěra, honění si
banbury zastaralý slangový výraz pro nemravnou ženu
band 1. britský výraz pro prostitutku 2. australský výraz
pro bordel, nevěstinec

band box bordel, nevěstinec, veřejný dům, hampejz
band in the box syfilis, lues, příjice
band moll fanynka rock-and-rollové skupiny sloužící na
jejich potěšení

band rat promiskuitní mladá žena, následující rockovou
kapelu na turné a je svolná k sexu s jejími členy

bandage eufemismus pro vložku
bandage vložka, tampón
band-box zastaralý výraz pro bordel
band-house zastaralý výraz pro bordel
bandicooting sex
bandit homosexuál, gay, teplouš, buzna, buzerant
band-member 1. penis 2. gay slang aktivního při orálním
sexu

band-rat fanynka rock-and-rollové skupiny sloužící na jejich potěšení

bang 1. muž s pasivní rolí v análním sexu 2. zuřivě šukat
bang artist v anální sexu aktivní muž
bang away zuřivě šukat
bang it vyjádřit orgasmus
bang like a shithouse door in the wind zuřivě šukat
bang like a shithouse door zuřivě šukat
bang tail afroamerický výraz pro prostitutku
bang the banjo honit si ho, masturbace
bang the bishop u mužů, honit si ho
bang the wanger u mužů, honit si ho
bang-bang-bang rychlovka, sex na jednu noc
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bare-skinned úplně nahý
barf someone out znechutit oplzlostmi
barf zvracet
barfairy bargain basement místo, kde je snadné se-

basket weaver kdo si obléká úmyslně těsné kalhoty, penis je často částečně nebo úplně ztopořen a tvoří velkou
bouli v rozkroku
basket weaving oblékání si těsné kalhoty
basketee někdo v těsných džínech a boulí v rozkroku
basketeer gay výraz pro muže koukajícího po rozkrocích
v těsných kalhotách
basketful of meat velký penis
basket-watcher kdo kouká na mužské rozkroky
basket-watching pozorování rozkroků v těsných kalhotách
basoexia sexuální vzrušení z líbání
basorthosis mužské vzrušení z erekce z líbání
Basra belly britský výraz pro průjem návštěvníků tohoto
města
bastard nemanželské dítě, levoboček
basted wick když žena zapomene, že má zavedený tampón a muž jí ho zatlačí při sexu ještě hlouběji
Bastille umělec Frank Weber
bastinado 1. bití chodidel bičíkem nebo rákoskou 2. bičík
basting the meat u žen, masturbace
basting the tuna u žen, masturbace
basting the turkey honění si
bat 1. pro penis, obzvláště velký, kladivo, nářadí, kláda
2. souložit 3. a hanlivý výraz pro prostitutku 4. kurva
5. šereda6. v řeči gayů kamarádský homosexuál
bat 1. velký penis 2. prostitut 3. přátelský homosexuál
bat and balls penis a varlata
bat boy 1. chlapec milující partnery s velkými penisy,
nejméně 7 palců 2. homosexuální stopař 3. mladý voják,
nebo stopař, který dovolí homosexuálnímu kamionáři, aby
mu ho vykouřil výměnou za svezení
bat house bordel, nevěstinec, veřejný dům, hampejz
bat off honit si ho
bat one’s eyelashes at vrhat flirtujíc pohledy
bat one’s eyes at vrhat flirtující pohledy
bat up u mužů, zuřivě šukat
bat wings když dlouho sedíte a musíte vstát, ale koule
jsou přilepené na stehna
batcave řiť
bat-cave řiť
batcaver člověk chodící pořád v černém
bat-foul deflorovat, odpanit
bath bun britský cockney slangový výraz pro syna
bath house gay turecké lázně
bath of birth literární metafora pro pochvu
bath záchod, hajzl
bathhouse turecké lázně
bathroom bandit gay, který močí i tam, kde se to nesmí
bathroom bonbon anální panenství
bathroom brice když muži močí vedle sebe a jeden
koukne druhému na penis a pochválí ho
bathroom záchod, hajzl, koupelna
baths gay turecké lázně, místnost vzadu za barem určená
pro sex
bathsheba často se koupající člověk
bathtub eel penis, péro, čůrák
batch night když se dva gayové vydají lovit
batch starý mládenec
Batman and Robin „dynamické duo“ 1. nerozlučný
2. dvě neustále spolu chodící osoby 3. starší muž a jeho
mladý milenec
baton zastaralý výraz pro penis
bats for both sides bisexuální
bats for the other side metafora pro homosexuála
bats wings metafora pro ženské genitálie
batter 1. muž s velkým penisem, aspoň 7 palců
2. prostitut, mužská prostituce
batter the savýraz současný slangonym pro anální styk

hnat sex

barfairy gay často navštěvující bary
barflies parta kamarádů z mokré čtvrti
bargain basementt v gay slangu, místo kde se dá snadno sehnat sex

barge pole slangový výraz pro velký penis
barge slangový výraz velkou pochvu
barges vulgarismus pro velká prsa, dudy, kozy
bark a sharp report potichu prdět
bark at ants zvracet, vrhnout
barking at the ape lízání pochvy
barking carrots zvracet, vrhnout
barking spider has a cigar žertovný výraz pro kálení
barking spider současný výraz (1980) pro řiť
barn burner výraz pro nóbl ženu
barnacle zastaralý výraz pro prostitutku
barnet fair britský slangový výraz pro vlasy, chlupy
barney moderní výraz pro nehezkého muže
barnwell ague zastaralý, 17. století výraz pro kapavku
barosmia sexuální touha vyvolaná vůní či zápachem
barrack hack prostitutka, šlapka, coura, děvka, kurva,
dorota

barrel house nevěstinec
barrelhouse bordel, hampejz, nevěstinec
barren neplodný
barrenness neplodnost u žen
barse pobřišnice
bart australský rýmovaný slang kolem roku 1882, podle
tart, pokleslá děvka
Bartholin’s glands Bartholiniho žláza
basculocolpia provokativní pohupování prsama
basculophilia touha být houpán k dosažení vzrušení
base fuck análně souložit
baseball rules pravidlo tří met v sexu
base-begotten child nemanželské dítě, levoboček,
bastard

basementt občasný výraz pro 1. prdel 2. břicho
base-son zastaralý výraz levobočka
bash leather u mužů, souložit s ženou
bash the bishop honění si
bash the candle honění si, mužská masturbace, onanie,
ipsace

basher chlípník, smilník, zhýralec, starej kocour
bashing fyzické útoky na osoby homosexuální orientace
bashing fyzický nebo psychický útok na lesby kvůli jejich
sexuální orientaci

bashing the bishop honění si
bashing the candle honění si
bashing the dummy honění si
basiexia sexuální vzrušení z líbání
basis u prostitutek, pasákova nejvýnosnější
basket 1. penis 2. boule na kalhotách v rozkroku 3. šourek
basket days období teplého počasí dovolující mužům brát
si lehčí oblečení, které tak netiskne koule, nebo se dá
chodit co nejméně oblečen
basket for days namakaný, nabušený, svalnatý
basket lunch kouření bez úplného stažení kalhot
basket making smilstvo, nevěra
basket of goodies metafora pro1. ženské genitálie
2. ženská prsa
basket party muž s velkým penisem
basket picnic 1. sexuální aktivity přes kalhoty 2. koukání
po chlapech v těsných kalhotách
basket shopping pozorování mužských rozkroků skrz
oblečení
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battered nedávno deflorovaná
battering piece penis
battering ram penis, zastaralý
battery powered vibrator vibrátor na baterie
batti slangový výraz pro řiť
batting and bowling metafora pro bisexuála
batting for both sides bisexuál
batting for the other side metafora pro homosexuála
batting practice eufemismus honění si
battle of the bulge žertovný amerikanismus pro neustá-

bbbj orální sex bez kondomu
b-boy 1. v gay žargonu kluk dole, pasivní partner při análním styku 2. nabušený chlapec, živící se ukazování svalů
b-boy svalnatý mladý kluk, který je rád pasivní v sexu
bbq’n šukání, obzvláště vášnivé
bbt bazální teplota
bbw velká krásná žena
B-cups 1. velikost podprsenky 2. malá prsa, kozičky
BD bondáž a disciplína
bd drill americký slang pro penis
BDS & M bondáž a S/M
BDSM bondáž a S/M
BDSM bondáž/cvičení, dominance/podřízenost, sadis-

lou snahu být upravený

battlefat moderní výraz pro erekci
battler australský výraz z počátku 20. století pro prostitutku

mus/masochismus

batty about být zamilovaný až po uši
batty boy jamajský slangový výraz pro homosexuála
batty ma nářeční hovorový výraz pro homosexuála
batty rider extrémně krátké šortky, velmi těsné
batty slangový výraz pro řiť
batty-boy nářeční hovorový výraz pro homosexuála
battybwoy nářeční hovorový výraz pro homosexuála
batty-hole slangový výraz pro řiť
battyman nářeční hovorový výraz pro homosexuála
bauble penis
baubles koule, penis
baume de vie francouzská metafora pro sperma
bawangos slangový výraz pro ženská prsa, kozy, dudy
bawbels koule, penis
bawble starší, shakespearovský výraz pro koule
bawbles koule, penis
bawd zastaralý výraz pro1. bordelmamá 2. prostitutka
3. pasák
bawd’s house zastaralý výraz pro bordel
bawdy banquet 1. soulož 2. orgie, zastaralý v obou vý-

BDSMer provozovatel BDSM
bdts současný výraz pro průjem
be a bottoms muž upřednostňující pasivní roli v análním
sexu

be a pro živit se prostitucí
be a professional zabývat se prostitucí, živit se s ní
be at number one první den menstruace
be bananas být gay
be captivated by být romanticky zamilovaný
be covetous of vášnivě toužit
be crazy about být šíleně zamilovaný
be cuckoo over být šíleně zamilovaný
be enchanted by být někým okouzlen
be fascinated by být zamilovaný
be fruitful and multiply biblický výraz pro těhotnou
be gone on být šíleně zamilovaný
be gooey about být zamilovaný až po uši
be gooey-over být zamilovaný až po uši
be goofy about být zamilovaný až po uši
be in a condition být těhotný
be in a family way být těhotný
be in a state of nature nahý, jako ho pánbůh stvořil
be in a state of undress nahý, bez šatů
be in a woman’s beef sprostý výraz pro zasunutí penisu
be in an interesting condition být v jiném stavu
be in the life živit se prostitucí
be in the Red Sea menstruovat, krvácet
be in the saddle menstruovat
be infatuated with být vášnivě zamilovaný
be in-the-game provozovat prostituci, živit se s ní
be intimate with 1. být romanticky zamilovaný 2. mít
s někým sexuální vztah 3. mít s někým důvěrnosti
be knocked up být v jiném stavu
be mad about být bezhlavě zamilovaný
be nuts about šíleně milovat
be on fence být nerozhodnutý v sexuální orientaci
be on the game živit se prostitucí
be on the loose 1. svobodný, neženatý 2. živit se prosti-

znamech

bawdy basket 1. prostitutka 2. podomní obchodnice sexuálních pomůcek

bawdy cleft stydké pysky
bawdy house zastaralý výraz pro bordel
bawdy ken zastaralý výraz pro bordel
bawdyhouse zastaralý výraz pro bordel
bawls zastaralý shakespearovský výraz pro koule
bay window muž s velkým pupkem
bayadere hindská profesionální tanečnice a kněžka praktikující prostituci, bajadéra

bayonet drill zastaralý vojenský výraz pro soulož
bayonet penis, obzvláště v erekci, zastaralý britský slang
bayonet wound vagína, zastaralý britský slang
bayot na Filipínách, homosexuál oblékající se do ženských
šatů

baz britský výraz chlupy na přirození
bazaar zastaralý výraz ženské genitálie
bazongas velká ženská prsa, dudy, kozy
bazonkers velká ženská prsa, dudy, kozy
bazoo 1. řiť 2. ženské genitálie
bazooka penis
bazooka shooter penis
bazookas ženská prsa, obzvláště velká
bazoomas velká ženská prsa, dudy, kozy
bazoombas velká ženská prsa, dudy, kozy
bazooms velká ženská prsa, dudy, kozy
bazoomy prsatá, kozatá, vyprsená
bazoongas velká ženská prsa, dudy, kozy
bazoongies velká ženská prsa, dudy, kozy
bazoonmas velká ženská prsa, dudy, kozy
bazumbas velká ženská prsa, dudy, kozy
bb 1. nechráněný sex 2. kulturista
bb sex bez kondomu

tucí

be on the rag menstruovat, krvácet
be on the saddle menstruovat, krvácet
be on the town živit se prostitucí
be one of the knights být nakažen pohlavní nemocí, mít
příjici

be outed být donucen přiznat svoji homosexualitu, obzvláště někým jiným

be reputed to sleep-around být promiskuitní
be smitten with 1. být někým uchvácen 2. být někým přitahován

be soft on být někým přitahován
be stuck on být romanticky zamilovaný
be sweet on být zamilovaný
be swept off one’s feet být bezhlavě zamilovaný
be taken with být zamilovaný
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be the first být první, mít sex pannou, odpanit, deflorovat
be turned on by být romanticky přitahován
be under the weather menstruovat, krvácet
be unwell menstruovat, krvácet
be up mít erekci
be wacky about být bláznivě zamilovaný
be with a woman být s ženou přes noc
be with child být v jiném stavu
be your own best friend honit si ho
beaded lady homosexuál, který má rande s holkou, aby

bearded leisure center současný výraz pro pochvu
bearded oyster ženské genitálie
bearded taco ženské genitálie
bearded vousatý, chlupatý, ochlupený, zarostlý na genitáliích

bearded woman slangový výraz pro 1. muž chápající
sebe jako ženu 2. muž léky a hormony měněný na ženu
bearded-clam ženské genitálie
beard-splitter 1. penis 2. děvkař
bearskin britský výraz pro chlupy na ženském přirození,
bobr

zatajil, že je gay

beast 1. zastaralý výraz pro prostitutku, obzvláště levnou
2. v Británii hanlivý výraz pro sexuálního provinilce
3. sexuálně agresivní člověk 4. ošklivka
beast fetishism fetišismus zaměřený na kůže, kožešiny
beast with two backs 1. poloha tváří v tvář
beastess promiskuitní žena
beastette promiskuitní žena
beast-fuck slangový výraz pro bestialitu
beastialist kdo provádí sex se zvířaty
beastiality sex se zvířaty
beastliness moralistický výraz pro masturbaci
beat a trick v prostituci, okrást zákazníka
beat honit si ho, u mužů
beat it honit si ho
beat it while the beating is good sex s těhotnou
beat meat u mužů, honit si ho
beat moll zastaralý výraz pro prostitutku
beat of one’s heart celoživotní láska
beat off honění si, mužská masturbace, onanie, ipsace
beat one’s little brother u mužů, honit si ho
beat one’s time rozdávat si to s přítelovou ženou
beat pete honit si ho
beat the bald-headed bandit honit si ho
beat the beaver ženská masturbace
beat the bishop honit si ho, onanovat, masturbovat
beat the dork u mužů, honit si ho
beat the dummy honit si ho, onanovat, masturbovat
beat the goose u mužů, honit si ho
beat the gun spát s někým ještě před svatbou
beat the hog u mužů, honit si ho
beat the meat honit si ho, onanovat, masturbovat
beat the pud u mužů, honit si ho
beat the pup honit si ho, u mužů
beat the stick honit si ho, onanovat, masturbovat
beat the tom-tom honit si ho, u mužů
beat to it dosáhnout orgasmu dřív než partner, udělat se

beads metafora pro homosexualitu
beach bitch gay, který furt leží na pláži a opaluje se a loví
tam milence

beach blanket bingo sexuální aktivity na pláži
beach blanket gay, který jezdí na tábory
beach bunny žena či muž trávící většinu času povalováním se na pláži

beach dyke v Kalifornii, lesba trávící většinu času na pláži
beach whale hanlivý výraz pro tlusťocha
beach-bum člověk trávící většinu času na pláži
beached whale hanlivý výraz pro tlusťocha
beak v 18. století britský výraz pro penis
beam široká prdel
bean 1. britský výraz pro penis 2. amerikanismus pro panenskou blánu 3. poštěváček 4. rasistická nadávka pro
Mexikánce

bean bags ženská prsa, dudy, kozy
bean belly nafouklé břicho u těhotných
bean flicker lesba
bean flickologist britský hovorový výraz pro lesbu
bean juice tekutiny kolem řiti
bean oil pomáda, gel na vlasy
bean pods koule, penis
bean pole penis
bean queen mexický homosexuál
bean tosser penis, péro, čůrák
beanbags slangový výraz pro ženská prsa, kozy, dudy
bean-eater rasistická nadávka pro Mexikánce
beaner rasistická nadávka pro Mexikánce
beanfeast britský výraz pro sex
beanflicker lesba
beanie prdět
bean-jacks dámský záchod, v Anglii
beanor rasistická nadávka pro Mexikánce
beans sperma
bean-shooter penis
bean-spillng ejakulace, výstřik spermatu
bean-tosser penis
beany v gay žargonu, nadržený
bear 1. velký chlupatý muž 2. vlasatý 3. chlupatý, vousatý,

dřív

beat with the ugly stick šukat
beat your meat like it owes you money honit si ho
divoce

zarostlý

beating (someone) with the ugly stick divoce šukat
beating about the bush u žen, masturbovat
beating around the bush u žen, masturbovat
beating bití, v S/M
beating fantasies teorie, že vše má jistý sexuální podtext
beating it with a smile on your face u mužů, honit si

bear lover kdo má rád mohutné, tlusté muže
bear play heterosexuální styk v misionářské poloze
bear starší, vousatý, chlupatý, vlasatý muž
bear trapper’s hat současný výraz po chlupy na ženském přirození

bear vousatý chlupatý muž
beard 1. rande s ženou, aby se zakryla homosexualita
muže 2. žena chodící s mužem, aby zakryla jeho homosexualitu 3. žena vdaná za gaye, aby zakryla jeho homosexualitu 3. chlupy na ženském přirození, bobr
beard flit 1. homosexuál, obzvláště zženštilý 2. chlupy na

ho

beating off masturbace, onanie, ipsace, ukájení se, honění si

beating the bait u mužů, honění si
beating the bed flute u mužů, honění si
beating the bishop u mužů, honění si
beating the Bologna u mužů, honění si
beating the boner u mužů, honění si
beating the bush u žen, masturbace
beating the dummy masturbace
beating the meat u mužů, honění si

ženském přirození, bobr

bearded blood sausage penis, péro, čůrák
bearded clam ženské genitálie, pochva, píča, kunda
bearded lady beads vnitřní strach z homosexuality
bearded lady žena chodící s homosexuálním mužem,
aby zakryla jeho homosexualitu
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beating the old man u mužů, honění si
beating the piss outta my best friend žertovný výraz

bed down vyspat se s někým
bed down with mít sex, šukat
bed faggot zastaralý výraz pro prostituta
bed flute penis
bed hopper promiskuitní muž nebo žena, co přeskakují

pro honění si

beating the pud u mužů, honění si
beating the skunk guts ženská masturbace
beating the snake u mužů, honění si
beating the stick u mužů, honění si
beating tool penis
beating your meat masturbace, onanie, ipsace, ukájení

z postele do postele

bed house zastaralý výraz pro 1. levný motel 2. hodinový
hotel

bed mít sex, vyspat se s někým
bed of nails v S/M fakírská postel
bed partner choť, přítel, milenec, partner obojího pohlaví
bed partner parter, přítel, kluk
bed rite shakespearovský výraz pro sex
bed sister málo používaný výraz pro prostitutku
bed sports alžbětinský eufemismus pro sex
bedbug kdo myslí jen na sex
bedbunny promiskuitní žena
beddable sexuálně přitažlivý, ošukatelný
beddies amerikanismus pěkné mladé holky, které by kaž-

se, honění si

beating your meat on the toilet seat u mužů, honění
si na záchodě

beating-(someone)-with-the-ugly-stick šukat
beattie and babs cockney slangový výraz pro muňky,
filcky

beat-with-the-ugly-stick divoce šukat
beau hunk dobře vypadající muž nebo kluk, fešák, švihák
beauhunk dobře vypadající muž nebo kluk, fešák, švihák
beaulah homosexuál
beauns 1. řiť 2. prdel, zadek
beausom velká prsa, dudy, kozy
beaut kráska, fešanda, kočka, kost
beauties ženská prsa, kozy, dudy
beautocks 1. řiť 2. zadek, prdel
beauts 1. řiť 2. prdel, zadek 3. kolem roku 1970, vězeňský

dý chtěl dostat do postele

bed-down vyspat se s někým
beddy promiskuitní žena, která jde s každým do postele
bed-fellow shakespearovský výraz pro sexuálního partnera

bedful of sin sexuálně přitažlivá žena
bedmate sexuální partner
bed-mate sexuální partner
bed-presser chlípník, smilník, zhýralec, starej kocour
bedroom eye flirtující pohled
bedroom eyes flirtující pohled
bedtime story eufemismus pro sex
bedventure eufemismus pro sex
bedwork eufemismus pro sex
bedworthy sexuálně přitažlivý
bee bites 1. malá nevyvinutá prsa 2. bradavky
bee stings štípance od komárů, 1. malá nevyvinutá prsa
2. bradavky 3. v S/M bodání jehlami
beef 1. penis 2. svalovec
beef bags ženská prsa, obzvláště velká, dudy, kozy
beef banana boy homosexuál
beef baton penis
beef bayo with extra mayo současný sprostý výraz pro

slang, kdo vypadá jako žena, s vytrhaným obočím
a vyholený
beauty 1. kráska, krasavice 3. slang od roku 1960 pro řiť
beauty mark mateřské znaménko, znaménko krásy
beauty parlor bordel, nevěstinec, veřejný dům, hampejz
beauty queen krásná žena
beauty spot 1. mateřské znaménko, znaménko krásy
2. metafora pro ženské genitálie, obzvláště poštěváček
beauty-mark mateřské znaménko, znaménko krásy
beauty-spot mateřské znaménko, znaménko krásy
beaver base bordel, nevěstinec, veřejný dům, hampejz
beaver beach nudistická pláž
beaver cleaver penis, obzvláště velký
beaver eater lesba, lesbička
beaver flick pornografický film s nahými ženami
beaver fryer nadržený
beaver hunt 1. lovit sexuální partnery 2. během řízení
koukat po chodníku po holkách
beaver lever penis
beaver loop krátký pornografický film běžící pořád dokola
beaver patrol skupina mužů společně lovící ženy
beaver pose nahá žena
beaver posse skupina mužů společně lovící ženy
beaver shooter zastaralý výraz pro voyeura
beaver shot erotická nebo pornografická fotografie
beaver splitter když se muž silně zajímá o sex
beaver tail pochva
beaver trap 1. hnízdečko lásky 2. hovorový výraz pro pochvu
beaver ženské genitálie, pochva, píča, kunda, bobr, ochlupení na ženském přirození
beaver žertovný výraz pro ženskou masturbaci
beaver-retriever promiskuitní muž
become a lady dostat první menstruaci, menarche, stát
se ženou
become houseproud oficiálně si někoho vzít
become man and wife vzít se
bed bait sexuálně přitažlivá žena
bed bargain nemravná žena
bed breath v gay žargonu, uschlé sperma na prsou kouřícího
bed bugs hnědavé skvrny od krve při menstruaci na prostěradle, oblečení, vložce
bed bunny snadno dostupná žena, svolná

větší penis

beef bayonet slangový výraz pro penis
beef box slangový výraz pro pochvu
beef burger prostitutčin výraz pro zákazníka
beef cakes sexuálně přitažlivý muž
beef curtains stydké pysky
beef eater slangový výraz pro aktivního v kouření
beef extract sperma
beef gravy sperma
beef in the can penis zasunutý v pochvě
beef injection soulož
beef jerky penis
beef jerky slurpy vystříknutí spermatu na zadek a pak ho
srkání slámkou

beef jibber současný sprostý výraz pro velké masité stydké pysky

beef on the hoof nadržený kluk hledající sex
beef penis, péro, čůrák
beef smilstvo, nevěra
beef stick slangový výraz pro penis
beef stroganoff honit si
beef whistle penis
beef-a-roni přitažlivý kluk, hezoun
beefbot přitažlivý kluk, hezoun
beefbox slangový výraz pro pochvu
beefcake books pornografické knihy
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beefcake film pornografický film, pornofilm
beefcake fotografie polonahých svalnatých mužů nebo

belly button pivní pupek
belly button ring piercing, nejčastěji zahnutá činka,

kluků

procházející špičkou břicha a vycházející masem ven

beefcake king nahý
beefcakery fotografie nahých nebo polonahých svalna-

belly entrance ženské genitálie, pochva, píča, kunda
belly fuck šukání do pupíku
belly full 1. v jiném stavu 2. sperma vystříklé do pochvy
3. pochva pro zásunu
belly itch(ing) touha po sexu
belly plea v právnické žargonu, omluva těhotenství jako

tých mužů nebo kluků

beefcakes fotografie nahých nebo polonahých svalnatých
mužů nebo kluků

beefer homosexuál
beefsteak na počátku 20. století výraz pro prostitutku
beef-stroke-it-off žertovný výraz honění si
beef-tugging slangový výraz dráždění ženských genitálií
beefy svalnatý, osvalený, udělaný, namakaný
bee-hive v 19. století metafora pro pochvu
Beecham’s pills cockney slang pro varlata
beep! neoficiální pozdrav mezi gayi
beer barrel pivní pupek
beer belly pivní pupek
beer can mající penis dlouhý jak plechovka od piva
beer tumor pivní pupek
bees-and-bees časopis obsahující nahé ženy
beetle 1. na počátku 20. století výraz pro atraktivní mladou
ženu 2. palec v zadku, ukazováček v pochvě
beetle click při sexu zezadu, poplácejte slečně zadek

důvod pro shovívavost

belly ride eufemismus pro sex
belly ring kroužek do pupíku
belly rub 1. tancovat s břichy u sebe 2. masturbace penisu tělo

belly ruffian penis, péro, čůrák
belly seed sperma a další tekutiny během orgasmu
belly slapping současný výraz pro sex
belly thicket pubické ochlupení
belly up těhotná, zbouchnutá, v tom, v jiném stavu
belly warmer sex
belly whiskers pubické ochlupení
belly-bump sex
belly-bumper 1. kdo často šuká 2. děvkař 3. sexuálně
aktivní muž či žena

belly-bumping šukání
belly-buster promiskuitní muž
belly-fuck masturbace proti tělu či břichu
belly-fucker 1. masturbace proti tělu či břichu až do vy-

dlaněmi, ale palce do zadku. Pak klepejte palcem nehty
o sebe.
beetlebonnet britský výraz ochlupení na ženském přirození
beetleskin zastaralý výraz z roku 1880 pro kondom, prezervativ
beeveedees mužské spodky
before me smilstvo, nevěra
begonias hovorový výraz pro ženská prsa, kozy, dudy
beguin z francouzštiny náhlé romantické poblouznění
behavioral transexualism život a chování se jako osoba druhého pohlaví
behind door work anální sexuální aktivity
behind the behind anální sex, anální styk
behind zadek, prdel, řiť, zadnice
being captain brown star anální sex, anální styk
be-in-the-life americký výraz, živit se prostitucí
bejonkers slangový výraz pro ženská prsa, obzvláště velká, kozy, dudy
beldam(e) stará ošklivá žena, šereda, čarodějnice
belfa slangový výraz pro prostituta
bell 1. afroamerický výraz pro poštěváček 2. zženštilý homosexuál 3. žalud
bell dancing rituální sebebičování
bell end žalud
bell cheese smegma
bell peppers prsa, zvláště maličká
bell polishing leštění, kouření nebo honění si
bell-dancing rituální sebemrskání a tancování se zvonečky a ovocem
belle boy děvkař
belle homosexuál, gay, teplouš, buzna, buzerant
belle chose knižní eufemismus pro pochvu
bell-end žalud
bell-knobbed s žaludem mnohonásobně přesahujícím
tělo penisu
bell-rope amerikanismus pro penis
bell-swagged s žaludem mnohonásobně přesahujícím
tělo penisu
belly ass promiskuitní žena
belly bristles pubické ochlupení
belly břicho
belly bumper chlípník, smilník, zhýralec, starej kocour
belly buster penis, péro, čůrák
belly button piercing piercing v pupíku

stříknutí 2. gay zaměřený na krásná čistá břicha

bellyful 1. v jiném stavu 2. sperma vystříklé do pochvy
3. pochva pro zásunu
bellying sex, šukání
belly-lass snadno dostupná žena, svolná
belly-piece zastaralý výraz pro prostitutku
belly-queen v gay slangu
bellyrina břišní tanečnice
bellys slangový výraz pro ženská prsa, kozy, dudy
belly-to-belly 1. poloha tváří v tvář 2. masturbace proti
tělu či břichu

belly-up 1. poloha tváří v tvář 2. sexuálně vzrušený
belongings příslušenství, mužské genitálie
beloved milovaný
below the belt kopnout do koulí
below the navel podbřišek
belt britský výraz, v 19. století, pro sex
belt buster penis
belter britský slang v 19. století pro prostitutku
belt-fed mortar vojenský slangový výraz pro promiskuitní
ženu

bemascopia pozorování a šmírování mladých slečen během čekání na autobus, vlak, pokukování

bend a pipe on the pisser pohlavní choroba
bend some ham anální sex, anální styk
bend somebody over anální sex, anální styk
bend v rapových textech, prostitutka
bended orgasm výraz pro orgasmus vaginální
i klitoridální najednou

bender homosexuál, pasivní v análním sexu
benny berdache 1. indiánský výraz pro 2. šaman
benny house bordel, nevěstinec vybavený kluky pro homosexuální klientelu

benrus queen zastaralý gay výraz pro homosexuálního
voyeura

bent as a nine bob britský výraz pro homosexuála, nyní
zastaralý

bent barbell zakřivená činka, ale ne skorouzavřená
bent britský výraz pro gaye, homosexuální jako opak
k heterosexuálnímu

bent homosexuál, gay, teplouš, buzna, buzerant
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