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Pohodový kvíz
Podaří se vám spojit slavné literární a filmové dvojice?

„Své jméno zapři, 
odřekni se otce, 

anebo, nechceš-li, 
zasvěť se mně, 
a přestanu být 
Kapuletová.“

„Krvavá vzteklost 
lomcuje tvým bytím. 
Zlověstná znamení 

to jsou. Leč doufám, 
doufám, že na mne 

nemíří.“

„Jsem spoután, 
přikován a k tobě 
nemohu, vší silou 

trhám pouta… 
ó, prokletí, jsem 

sláb!“

„Ty něboj sa, hlavně 
nikam něuběgaj 

a normálně zůstaň 
v metro, my si tě 

najdeme. Zdrastvuj. 
Konec hlášení v ruském 

jazyce.“

„Já nechci 
k Turkovi.“

 „Život je jako 
bonboniéra, nikdy 

nevíš, co ochutnáš.“

„Lžeš! Viděl jsem svůj 
šátek v jeho ruce. 

Zatvrzuješ mi srdce 
v těle, lhářko, a nutíš mě, 
abych sprostou vraždou 
zval, co učiním a co jsem 

chtěl mít žertvou.“

 „Vzpomínáte si, 
byla jsem tu včera, 
neobsloužila jste 

mě. Máte z prodeje 
procenta? Velká 

chyba, velká.“ „Jacku!
Já letím!“

„Jsem u konce však: 
nebudu se sobě 

vzpírat v marném 
zdání; vím, nemohu 

již: Jste má paní, 
vzdávám se svému 

osudu.“

„Neumím 
tančit ani 
Merenge!“

„Já píši vám – co 
mohu více? Co ještě 
mohu dodati? Teď 
vím, že máte právo 

sice mne pohrdáním 
trestati, leč ještě 

věřím, nešťastnice, že 
mne váš milosrdný 
soud nemůže přece 

zavrhnout.“

„Baby nebude 
sedět v koutě!“

„Víte, co budu 
potřebovat? Ještě 

několik prodavačů, 
kteří nám budou k ruce. 

Řeknu vám proč. 
Hodláme u vás utratit 

nechutnou sumu peněz. 
Dejte mi lidi, co nás 
budou obskakovat.“

„Naš 
krásnyj.“

„Ses měl 
narodit jako 

kůň původně. 
A v poslední 

chvíli si to Pán 
Bůh rozmyslel.“

„Nevím jak ty, 
ale já o tomhle 

všem napíšu lodní 
společnosti dost 

ostrý dopis.“

„U nohou tvých, 
zde, zde, ó, moje 

duše! Ó, polož 
nohu svou na moji 
šíj a trestej mě, že 

tak tě trýznili!“

„Na křídlech lásky 
přeletěl jsem zeď. 

Let lásky nezastaví 
ani hradby. Co láska 

může, to i udělá, 
a tvoji příbuzní mi 

nezabrání.“

„Něco mi slib, ano? 
V maléru si nehraj 

na hrdinu, seber se 
a uteč, ano? Prostě 

uteč.“


