
-(:-) Náboženský vůdce. 

*<|:-) Santa Claus (Ho Ho Ho) 

*<|:-)) Smějící se Santa Claus. 

: -) Úsměv – základní smiley. Odesilatel je šťastný. 

:*) Uživatel je opilý. / Mám opar. 

; -) Joke – já to tak nemyslím / Smích s potlačováním 

slzy v oku, ve smyslu – nebijte mne za to, co jsem právě 

řekl. 

: -D Smích 

: -( Smutek, uživatel je smutný (něco mě mrzí/štve) 

[:] Jsem robot nebo schoval jsem se do krabice od bot 

: -| Lhostejnost 

:-/ Skepse, rozladěnost, nerozhodnost. 

:-{) Uživatel má knír 

:-> Sarkastická poznámka 

;-> Sarkastická poznámka hraničící s oplzlostí 

:-< Velký smutek (uživatel je opravdu velmi smutný) 

(-: Uživatel je levák 

 ~ Uživatel slintá 

%-) Uživatel se díval na obrazovku celý den v kuse / 

Uživatel se díval na obrazovku nepřetržitě 15 hodin 

8 -) Mám sluneční brýle. 

B:-) Mám sluneční brýle na čele. 

::-) Uživatel má normální brýle 

8:-) Uživatel je malá holčička 

 -8 Uživatel je už velká holka 

:-{} Uživatel má namalovaná ústa rtěnkou. (spíše 

uživatelka ?!) 

{:-) Uživatel má příčesek nebo nosí pěšinku uprostřed 

}:-( Uživatel je paroháč 

:-7 Uživatel právě učinil křivé prohlášení 

:-* Uživatel snědl něco kyselého 

:-~) Uživatel je nachlazen 

:´-( Uživatel pláče 

:´-) Uživatel pláče štěstím 

:-@ Uživatel křičí z plna hrdla 

:-# Uživatel nosí šle 

:^) Uživatel má zlomený nos 

:v) Uživatel má zlomený nos 

:<) Uživatel je namyšlený 

:-& Uživatel má svázaný jazyk / To jsem se teda 

zamotal 

$-) Uživatel vyhrál v loterii 

=:-) Uživatel má punčochu přes hlavu 

-:-) Uživatel je vyznavač punku 

-:-( Skuteční punkeři se nesmějí 

`:-) Uživatel si ráno oholil jedno obočí 

,:-) Uživatel si ráno oholil jedno obočí 

l-l Uživatel je ospalý 

I-O Uživatel zívá 

I-Q Uživatel je kuřák 

:-S Uživatel mluví nesouvisle 

O:-) Uživatel je anděl (alespoň srdcem) 

: -? Uživatel kouří dýmku 

[:-) Uživatel má na hlavě walkmana 

*:o) Uživatel je klaun 

:-: Mutantský smiley 

:-p Uživatel na vás vyplazuje jazyk 

|-I Uživatel spí 

(:l Uživatel je intelektuál 

:-C Uživatel je potlučený 

X-( Uživatel právě umřel 

:-X Uživatelova ústa jsou zapečetěna 

$$ Uživatel má základní vzdělání 

$$$ Uživatel má středoškolské vzdělání 

$$$$ Uživatel má vysokoškolské vzdělání 

: -o Uživatel posílá polibek 

#:-) Nééééééé / Óh nééé 

:-9 Uživatel si olizuje rty 

@:-) Uživatel má turban 

(:+) Uživatel má velký nos 

:-0 Ticho prosím!!! 

:-l Uživatel se snaží usmát, ale moc mu to nejde 

$-) Uživatel vyhrál v loterii 

$-~ Picasso 

(-_-) Tajný uživatel 

(:-& Uživatel je hladový 

(:-( Uživatel je plešatý 

(:=) Uživatel má dva nosy 

(o--< Uživatel je podezřelý 

*<:-) Uživatel je Santa Claus 

*!#*!^*&:-) Uživatel je schizofrenik 

8 -O Blázen 

>:-< Uživatel je šílený 

 ...:-( Uživatel má maniodepresivní stavy 

O:-) Uživatel je anděl 

2B|^2B Být či nebýt. 

:-v Mluvím 

*:* Uživatel je roztřepaný 

---...--- SOS 

.-] Uživatel je jednooký 

/8^{~ Pěšinka, brýle, knír a kozí bradka 

:- Uživatel je muž 

>- Uživatel je žena 

:-t Zkřížený úsměv 

:——-) Velký lhář 

:-O Óóóóóóóóóó 

 o) Křičící uživatel 

>[I / Televize 

:^ Jasně, to mám rád 

:-: Mutant 

:-B Uživatel slintá 

:-G- Uživatel právě kouří cigaretu 

:-~) Uživateli je zima 

:=8) Uživatel je pavián 

:~-( Uživatel je velmi, velmi smutný 

:~-) Uživatel je tak šťastný, že brečí 

=:-H Uživatel je fotbalista 



:=) Uživatel má dva nosy 

:@ Co? / Špulím rty na polibek 

@>--->--- Růže 

d:-) Basebolový hráč 

c=:-) Jsem zástupce šéfkuchaře 

C=:-) Jsem šéfkuchař 

<:-)< Pilot rakety 

\:-) Baret 

o(:-) Horník 

$:-$ Makléř 

:-% Bankéř 

5:-) Elvis Presley 

 == Arnold Schwarzenegger 

=):-) Strýc Sam (Uncle Sam) 

4:-) George Washington 

=I:-) Linkoln 

B-) Batman 

([( Robocop 

EK( Frankenstien 

3 : -) Bart Simpson 

{{{{{{{:-) Marge Simpson 

(o) Koblížek Homera Simpsona 

>:-) Ďábel 

@-) Kyklop 

O-) Uživatel je Kyklop 

*-( Kyklopovi něco spadlo do oka 

C:# Uživatel je fotbalista 

=:-H Uživatel je fotbalista 

E-:-) Rádio 

R-) Uživatel má zlomené brýle 

X-( Uživatel je mrtvý 

[:] Robot 

(V)=| PacMan champion 

[:-) Uživatel poslouchá walkmana 

^L^ Uživatel je šťastný 

o>8<|= Zpráva o zajímavé ženě 

oo- Puzzle 

{:-{)} Uživatel má nový účes 

)-::-( Manželský pár 

 (-:  Novomanželé 

:-NS Uživatel nemá slov 

::--(( Oběť zemětřesení 

__Q~'__ Kočka 

}:-< Kočka 

} Cheshirská kočka 

:3-< Pes 

:8) Prase 

~M`'~ Velbloud 

~~~~~~~~8} Had 

=====:} Had 

>-^);> Ryba 

><> Rybka štěstí 

(O--< Ryba 

^v^ Netopýr 

/\oo/\ Pavouk nebo netopýr 

8:] Gorila 

8^ Kuře 

(_)(_) Ňadra / velká ňádra / uživatelka je sexy 

(.)(.) Ňadra / velká ňádra / uživatelka je sexy 

o>8<|= Zajímavá žena 

(_)(_)/////D Penis 

{} no comment 

:-S Uživatel mluví nesouvisle 

###( Drdol mi spadl přes obličej 

: -x Uživatelova ústa jsou zapečetěna 

:-I A mám se z toho dorvat? 

:-] Sice se usmívám, ale upřímné to není 

:-[ Sice lituji, ale upřímné to není 

XI Raději bych se neviděl 

8_) Mám dnes cvikr 

c:-) Jsem pop 

*:-) Jsem klaun a ztratil jsem rtěnku 

:-[ Uživatel je upír 

:-E Uživatel je upír s vyceněnými zuby 

:-F Uživatel je upír s vyraženým zubem 

 O Dělají se mi bublinky u pusy 

###:-) Uživatelka má vysoký drdol 

:-### Uživatel má plnous 

:-! Uživatel má koutek 

:-/ Někdo mi promáčkl obličej 

:X Špulím rty na polibek - intenzivně 

X[] Otevírám pusu a zavírám oči 

-I Ten polibek byl ale odporný 

:-Q Kouřím cigaretu 

<:-) Právě jsem se vrátil z plesu 

:3-( Moc jsem nespal – mám kruhy pod očima 

(}-8] Levoruký vousatý smiley se sklenicemi a sluchátky 

)8-) Scuba smiley big-face 

** Pro zimní sporty (obecně) 

*-) Zastřelil 

*:* Chmýřovitý 

)8-) Scuba smiley big-face 

@= Výbuch atomovky 

@:-) Uživatel má na hlavě turban 

_>^) Indián 

|-) Číňan 

<|-) Číňan s čapkou 

>-> Číňan 

<:-) Vietnamský sedlák 

=I:-)~D Angličan s šálkem dobrého čaje 

(-:I:-)  Siamská dvojčata 

(@ @) Děláš si srandu, žertuješ? 

(*_*) Jsem zamilovaný 

(©_©) Jsem zhypnotizovaný 

(Ö_Ö) Zamilovaný pohled 

{(^_^)} Smajlík se sluchátky 

<-_^> Mrkání 


