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PŘEDMLUVA 
 

 

Kdo by je neznal? Krátké, úderné věty. Esence černého 
humoru. Společnost i doba se pochopitelně změnila, ale 
„vtipnost“ té jedné, poslední věty pro nás zaznívá stále. Ano, 
některé se modifikují, spousta z nich je známa v téměř totožném 
znění. Ale o to nejde. Vtipnost té věty spočívá totiž v tom, že si 
domyslíme, co následuje. Nebo, co by mohlo následovat. 
Teprve pak ty „poslední slova“ získávají na kadenci a 
výbušnosti. 
A stávají se vtipnou pointou. Nebudeme zastírat, že se 
v naprosté většině jedná o černý humor. Ale i ten přece patří 
k životu. A taky ke smrti. 
 

 

 

 

 

 

 

Booket.cz přeje příjemné čtení 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSLEDNÍ SLOVA 

 

Poslední slova, nejčastější pronesená před smrtí. 
 

Skoro 160 vět! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



A teď mě vyfoť na té skále... 

Ano? Ale jen přes mojí mrtvolu! 

Ale kdeže! Žraloci? Tady? Blbost... 

Brzdy jsou hotové, jedu je vyzkoušet...  

Buď v klidu, já to umím... 

Divné, cítím plyn. rozsviť!  

Dnes jsem si padák složil sám... 

Drahá, nechceš dnes řídit?  

Hele, užovka!  

Hele našel jsem nějakej digitální budík... 

Hoď mi sem to kladivo! 

Klidně se opři! To zábradlí už opravili... 

Klidek chlapi, to je nulák... 

Koukni na tu bandu plešatejch dementů! 



Mami, podívej, co zajímavého jsem našel... 

Mohla byste mi přidat tu vynikajíci houbovou omáčku? 

Neboj, není nabitá...  

Pes, co štěká nekouše! 

Podrž na chvili ten volant...  

Pojď se schovat pod strom, sem blesky nemůžou...  

Pusť mě k tomu, já tomu rozumím... 

OK trenére, v příštím kole ho knokautuju... 

Tady je silný led. To přejdeme...  

Ta lanovka se takhle houpe pokaždé... 

Tady žádný miny nejsou. Rozvědka to zase popletla!  

Ty staré, dřevěné mosty vydrží věčně... 

Tak já to teda zkusím...  

Ty že jsi mafián? Tomu nevěřím!  



Ukaž, v elektrice se dobře vyznám... 

Udělej na toho blbce grimasu, až ho budeme předjíždět!  

Vždyť je to jen zábavná pyrotechnika... 

Pojďme na něj, vždyť je sám.  

Zprava dobrý!  

Hele, ještě nejsem tak blbej, abych zapomněl vypnout 

proud.  

Ten tachmetr do 300 je tam jenom pro parádu, stejně to víc 

jak 250 nejede… 

Cizinče, máte dost, už vám nenaleju.  

Klídek, na takovou vzdálenost netrefí ani slona.  

Neboj, ten pes je kliďas.  

Nedělej fóry a zavři to okno.   

Neboj, jsme rychlejší než to auto.  



Tady máš stopky a počítej, jak dlouho vydržím pod vodou.  

Ať se propadnu, jestli sem to byl já!   

A teď to klidně můžu povolit.  

Co tě nezabije, to tě posílí...  

Pane doktore, je to bezpečný? 

Byl jsem pyrotechnik, nevěříš?  

To je rozbitý most?  Neboj, to přeskočíme! 

Vím určitě, že je to ten červený drátek...  

Tady ještě došlápnu...  

Ty že si zbil 5 svalovců najednou, jo? To bych chtěl vidět...  

Prosim tě, tady nejel vlak snad sto let.   

Čtyři, tři, dva, jedna...  

Buď ona nebo já!   

Neboj, to bouchne, až já budu chtít.   



Naškrábej mu omítku, ten dealer to nepozná.   

Neboj, houbařím už roky...  

Neblázni, vlci se lidí bojí.  

Pusťte mě k tomu, já jsem odborník!   

A teď si to s tebou rozdám, šmejde!  

Ta voda má zvláštní chuť.  

Co se stane, když stisknu to červené tlačítko?  

Pěkně to klouže.  

Pozor, ať ti to nevybouchne.  

A teď se podívej, jak odsuď skočím do té vody.   

Otevři padák!!!  

Neboj, ten prášek je jen na bolest hlavy.   

Sem nevyskočíš, ten strom je na tebe moc vysokej pejsku...  

Nemachruj na mě frajere!  



Táta by přece neměl opravdickou zbraň.  

V téhle části Afriky lidojedi nežijou.  

Proč by mi někdo posílal v obálce cukr?  

Karle, mě žádný mistrovství světa ve fotbale nezajímá! Tu 

televizi prostě vypnu!  

Tento druh znám! Ten určitě není jedovatej.   

A nebude to bolet?  

Jsem na to asi trošičku alergický.  

To auto proti nám jede po špatný straně.  

Bacha ostnatý drát.  

Vážně se tvůj manžel vrátí až zítra?   

Říkal jsem ti, že si ničeho nevšimnou.  

To kašlání to nic není, mám jen nějakou chřipku.  

To by byla blbá náhoda, kdyby zrovna s náma ta centrifuga 



spadla.  

Tu helmu nepotřebuju mami, jedu jenom kousek.  

Jééé, koukni! Malý tygrátko...  

Hele, tenhle zapalovač vypadá jako kolt....  

Něco zkusím...  

Ale neboj, Yeti neexistuje.  

Neboj, ten žralok je neškodnej.  

Uklidni se. To je jen turbulence. Za chvíli to přestane.  

Peníze nemám.  

Ještě jedno pivo a jedu.  

Podívej, jak umím jezdit, aniž bych se držel řídítek.  

To jídlo jsem vařil sám, ochutnej.   

Přeci mě v té hladomorně nenechají.  

Jééé, podívej, támhle padá hvězda!   



To letadlo letí na můj vkus nějak nízko.  

Neboj, včera tady bruslili.  

Neboj, pojistky jsem vypínal.  

Věř mi, tohle sem už dělal milionkrát.  

Posviť mi tím zapalovačem, ať zkontrolujem, kolik nafty je v 

tý nádrži.    

Neboj, to není bomba, ale neškodný digitální budík.    

Miláčku, právě jsem tě prohrál v pokeru.  

Ty schody v tomhle starém majáku jsou zachovalý.  

Ne, není to pod proudem...  

Je snad něco v nepořádku? Kdy budeme přistávat?   

Jeď, ta červená tu svítí furt.  

Tady je malá hloubka, před chvílí tady šly kačeny a byla jim 

voda po břicho.  



Nepálí se ti něco?  

Z leva taky dobrý...  

A jste si jistej, že to přežiju, pane doktore?  

Na to jak jseš ožralej, řídíš docela dobře.    

Seš si jistý?  

Pravděpodobnost, že k tomu dojde, je jedna ku milionu.  

To by mělo zajímalo, kde má to medvídě mámu?  

Udrží nás to oba.  

Přece bys neuhodil člověka, který nosí brýle!   

Nebuď pověrčivý.   

Podle mapy by tady někde měly být bažiny...  

Ty borůvky chutnaj nějak jinak.  

Nepočítej s tím, že tě pustím k maturitě!  

Tati? Můžu to zmáčknout?  



Tady je moje vysvědčení, mami.  

Žádný auto nejede, jdem!  

Skoč, já tě chytím!  

Drž mě, ať nevypadnu z okna.  

Ten most se takhle houpe pokaždý.  

Jak by se sem asi dostal medvěd?  

Došly ti náboje, co?  

Jdu zazvonit na sousedku, jestli taky cítí ten plyn.  

Snad neuklouznu.  

Hahaha, piraňe, a tady?  

Ještě kousek a mám ji.  

Teď zapojím ještě tyhle dva drátky a je to hotový. 

Tady brzdit nemusíš, tady to znám, tady žádné zatáčky 

nejsou.  



Asi zmrznu.  

Každou chvíli už musíme narazit na cestu. 

Stejně ta pistole není pravá.  

Kurva, kam to míříš?  

Tady u kraje není skoro žádná hloubka.  

Ukážu ti, jak umím udělat salto.  

Studenti, klid. Tenhle experiment dělám roky.  

Ta větev mě udrží.  

Jeden prošlej prášek mi nemůže nic udělat. 

Tam není víc jak 12 voltů.  

Říkal jsem ti, že sova houká jinak.  

Pojď sem, pejsku! 

Zombíci? Kde? 

Co tím myslíte, že jste kanibal? 



Klídek kluci. Zabíjí napětí, nikoliv proud! 

Ubožáci, ani trefit se neumíte! 

Koukej, padá hvězda. 

Tenhle starej granát už dávno funkční přece není! 

Hele pyrotechnic! A jak utíká! 

A teď vám ukážu, jak se nepořezat břitvou! 

Mami, počkej chvíli. Tady jsou krásně velké borůvky! 

Gejzo, ten nůž schovej, nebo ti napíšu poznámku! 

Ty elektrický dráty určitě při vichřici vypínají. 

Praskání v lešení je normální! 

Asi jsem zformátoval harddisk, šéfe! 

Vytáhni na ty policajty stříkací pistolii Bude sranda! 

Na to, jak jsi vožralej, řídíš docela dobře… 

Udrží nás to oba… 



A teď klidně můžu povolit tu poslední matku… 

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 


