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POLITICKÝ FOLKLOR 20. STOLETÍ
ANEKDOTY, VTIPY, LIDOVÉ PÍSNĚ

Na jedné zdi v Praze se objevil nápis křídou: "Adolf Hitler je vůl!"
Uviděl to říšský protektor K. H. Frank a rozčílilo ho to natolik,

že si zavolal státního prezidenta Emila Háchu na kobereček, aby mu vyčinil. 
Napřed dlouze nadával na Čechy a pak se ptá:

"Tak co tomu řikaj, pane Hácha?"
Hácha pokývá hlavou:

"No jo. Ty Češi jsou holt nenapravitelný.
A já jim to pořád říkám, že to musí bejt napřed německy a pak česky."

Sovětští mužici
vypustili družici,

Lajku do ní nacpali,
nažrat jí tam nedali.

Ryby z toho mají rokenrol.
V Americe u vody

stojí socha Svobody
a z tý sochy Svobody
skáčou lidi do vody.

Ryby z toho mají rokenrol.

Stavět stany v hustém lese,
zakazuje se

na paďoury házet hroudy,
zakazuje se.

Chodit vedle cestiček,
v lese pálit ohníček.

Toho střezte se,
to zakazuje se.

Víte, že Němci teď budou
platit obrovskou pokutu?

A za co,
prosím vás?

Za zatajenou
porážku.
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Letí český prezident Gustáv Husák, sovětský premiér Michail Gorbačov a americký prezident
Ronald Reagan spolu letadlem. Letadlo přistane a Reagan vystrčí ruku z okýnka:

"Jsme v Americe, pánové.“ – "Jak jsi to poznal?“ ptají se ho ostatní.
"Ále. Všichni mi potřásají pravicí.“

Letí dál a opět přistanou. Gorbačov vystrčí ruku z okýnka a povídá:
"Jsme v Sovětském svazu, pánové.“ – "Jak jsi to poznal?“ – "Všichni mi líbají ruce.“

Letadlo opět vzlétne a za nějakou dobu přistane. Husák vystrčí ruku z okýnka.
" Jsme v Československu, pánové.“ – "Jak jsi to poznal?“ – "Ukradli mi hodinky.“

V parku po trávníku leze člověk a pojídá trávu. Jde okolo Miloš Zeman, všimne si ho a zeptá se:
"Člověče, proč tady jíte tu trávu?“ "Víte, já jsem velmi chudý člověk. Nemám na jídlo, tak musím jíst trávu.“

"Člověče, nechte toho. Tady máte sto korun a běžte si koupit něco k jídlu.“
Člověk poděkuje, vezme si stokorunu a když Zeman odejde, jí trávu dál. 

Jde okolo Václav Havel a ptá se: "Člověče, proč se živíte tou trávou?“ "Víte, já jsem velmi chudý člověk. Nemám na 
jídlo, tak musím jíst trávu.“ "Tak víte co. Tady máte ode mě tisíc korun a běžte si dát něco pořádného k jídlu.“ 

Dotyčný člověk poděkuje, Havel odejde a on jí trávu dál.

Jde okolo Václav Klaus, vidí ho a ptá se: "Cs. To jsem ještě neviděl, vy tady jíte trávu?“ "Víte, já jsem velmi chudý 
člověk, nemám na jídlo, tak musím jíst trávu.“ Klaus se zamyslí a sáhne do kapsy: "Člověče, tady máte osm korun, 

sedněte na tramvaj a dojeďte si za město, tam je ta tráva čerstvější.“

Buď zdráv a vyhýbej se práci,
buď zdráv a nikdy nepracuj.
Kdo pracuje, ten sílu ztrácí
a proto práci třikrát fuj.

II.

II. Sejde se Čech, Žid, Rakušan,
Japonec a Avatar. . .

S Husákem a Sandokanem
zvítězíme nad Reaganem.

III.
Se Sovětským svazem
padla bída na zem.
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IV.

. . .Takhle nezačíná vtip, 
takhle začala první česká 
přímá volba prezidenta. . .

Tento materiál vznikl v rámci 
projektu „Dotkni se 20. století!“, 

který je financován z prostředků 
ESF a státního rozpočtu ČR. 
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