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oponou

v Národy za Železnou oponou se podobají
ředkvičce:jsou rudé jen na povrchu.Sborník
anekdot z domova i jiných zemí pod dočasnou
kremelskou nadvládou je výrazem' vnitrní
náplně porobených národů.Je to potvrzení
výroku,ze smích je zbraň, zvláště smích,
který dovede slehnout i pranýřovat nerad
nového řádu.
Víte,jaký je rozdíl mezi demokracií a
lidovou demokracií?,ptají se lidé doma
šeptem,
???
V demokracii sbírá vládce anekdoty,
které o ném kolují od ucha k uchu,a v li
dové demokracii sbírá vládce lidi,kteří
si o nem povídají anekdoty.
Tento: vtip je bohužel pravdivý.
V roce 194© byl v Brně odsouzen na několik
letvdo. žaláře student Z,.Veselý, protože prý
složil báseň Žádostvsv.Václava a poslal ji
do ciziny.Je možné,ze Z.Veselý se pokusil
poslat tuto satiru do ciziny*rozhodně vsak
n^ní jejím autorem.Tato báseň bylavrs^psána
během druhé světové války a je otištěna ve
sborníku anekdot z doby Protektorátu HLAS.
LIBU,který uspořádal Jaroslav Vojtěch a
vydalo nakladatelství Práce v Prazevr.l94á.
Protinacistická tendence těchto versú byla
změněna v tendenci protikomunistickou a
v této podobě jsem ji dostal do Londýna
na vánoce 1947.v
Bylo řečeno, ze z.a posledních 500 let
nebyl vlastně vymyšlen ani jeden^nový žert.
Níěco. na tom je.Tak na př. skoro všechny

vtipy o Hitlerovi byly uveřejněny
v anglických novinách' před rokem' 1.812,
jenomže tehdy se vytahovaly na Napoleona
Nyní jsou protinapoleonovské vtipy gresívány na Stalina a jeho loutky.Tvg.r
diktátora je stejná, jen maska s§ mění.
Také do tohoto sborníku jsou zařazeny
některý anekdoty,které kolovaly;, ve vlas
ti z,a ca^sů nacistické okupace.Většiny,
z nich vsak. js^u zrcadlem nových poměrů,
ktere jscsu terčem obecného posměchu a
sarkasmu.
Uložil jsem si ve vyberu jistou
zdrženlivost a zařadil jsem jejj- takové
anekdoty,které se mohou vyprávět ve
společnosti bez zardívání .Ve sběru mi.
mi bylo nápomocno několik přátel, jimž
všem vyslovuji srdečný dik, zejména vsak
kolegovi b.N.,t.ě.v Tasmánii.
Hodlám v zapisování anekdot pokra
čovat, a jakmile jich bude dost^yydajt.
nový sborník. Znas-li,milý Čtenáři,ně
jakou anekdotu,která není v této knížce,
nebo jinou variaci,budu. Ti vděčen, zašleš
li mi ji.

S.B,
Londýn,s rpen,1952.

v Přišel pacient do lékárny s re cep tem. Lékárník
cte., ote, ale nějaký smysl mu to nedaná .Ha recep
tu je napě ano: nt.n.b.d*m!.n*t.n.M.c»plBlouhto si
s tím lékárník nevedel rady,ale pak ho napadlo,
Sevta> jisté bude od nějakého novodobého tříměaícniho $okt$ea,a tak zavolalvjedpoho 2 těch
také nove vyškolených prodavacu.Preškolenec. jen
mrkl na recept a povídáno je jednoduchého zmá
mená: Mg, ne jakou bouli. Dej mu na to nějakou mast.
^esfc grácií
Hato sel, vytáhl nějakou mast a dal ji pacientovi.
Zápotocký napsal knihu’’Po stáru se nedá žít”P
Pros-lychá se, že jeden nemenší pofcentáfe připravu
je knihu s podobným názvem,a sice:"Se starou sa
nedá žát".

Venkovan přijede po mnoha letech do Prahy podívat se
ke známým Popletl si cestu a místo na Vinohrady došel
k Národnímu divadlu.
Vidí, že zbloudil, tak jde k esenbákovi a ptá se,kudy
má jít, aby přišel na Fochovu třídu.

- Ta se tečí jmenuje Stalinova., a ne Pochová,
poučuje ho strážník.

- A jak se dcetanu na Italskou třídu?,vyptává
se venkovanvdál.
y
- Italská třída se te.d jmenuje Vysinskeho,
opravu|evho strážník.
v v
Konečně che venkovan ved^t,jak se dostane co
nejrychleji “ na Mírová náměstí.
z
- To už není Mírová^to j^ ted Molotovovo,vyklá
dá strážník a podává potřebná informace.
Venkovan poděkuje,ale mí§ta,aby sel, jak my.
gtráz^ík ukazal, jde na opačnou stranu k nábře
ží, opře se o zábradlí a upřcně^hledí na Vltavu.
- Poslyšte,copak vám moje vysvětlení net©lo
jasný?,ptá se ho strážník.
v
- Ale jo,jasný,t© bylo.Ale já se chtěl jenom
podívat,jak je v Praze široká Volha*
Tuhle se u Gottwaldových chlubila jedna dáma:Tak
jsme včera byli na Pilařové svatbě*Opravdu,noc hezk^
to bylo *ííy Dleli jsme. ze přijdete taky,
- My jsme. chtěli, povídá paní Marta, aby se ne řeklo,
ale nakonec nám do toho něco vlezlo a tak jsme jim
poslali jen blahopřejný telegram!

Ptal se na jednom kongresu americký spisovatel
svého ruského kolegy:A můžete v Rusku jako spisova
tel skutečné napsat to, co si myslíte?
- Jakpak bv ne^ povídá Rus povýšeně nahlas.A tiše
dodal:Ale jen jednou!
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í>ejdou se dva kandidáti Člene tví vve straně a vy
právějí sigOrtora, jal dopadli u zkoušky.
- Ptali 6jp' iwne, jaký je rozdíl mezi ^ojyun ismem a saciaUsm^ffl,povídá jeden.Ho a já ta nevedel.Tak jsem
dostal rok odklad.A co ty?
? Já mel zrovnji takové štěstí, povídá, ten dru^iý.Se
mnou ta Tisklo přesně^totéž .A eo Karel, jak ta sla jemu?
- Ty nevís?Ten je přece v koncentráku!
- Jak to?A za coí
v v
- Ha,jeho ee na to ptali taky,a on to vedel!
Ukrajinský kandidát na^emigraci da USA je v Ně
mecku předvolán k americkému konsulovi.
- Mluvíte anglickyí,ptá se konsul.
- Ne.
- Jak dlouho jste tady v D„í .kampu?
- Pot let.
- Cože?'., diví se konsul, a za tak dlouhou dobu jste
se nemohl naučit anglicky?
v
- Já myslil,že bude válka,a pak bych angličtinu
nepotřeboval. v
- Well,a co když válka nebude?
v
- Jo,povídá D.P.^v tom případe nebudu angličtinu
potřebovat stejne,ale vy budete potřebovat ruštinu,
kterou já už známi

Umřel Zápotocký.Jde do nebe, buší na bránu á ceká
až mu někdo přijde otevřít.A jak tak čeká a rozhlíží
se,pluje kolem oblak, a^na tom oblaku sedí Beneš.
- Nazdar, Edo’., zdraví zápotocký. Tak ty jsi tady i. A
jak ses sen vlastně dostal?
- ko injekcíchi, zněla lakonická odpoveě,a oblak plul
svou cestou.
Za chvíli pluje tudy jiný oblak, a na něm Jan Masa
ryk.
v Zv
- Na aeÍGo ty tu delasT,diví se zápotocký.Jak ses ser
dostal ty?
- Jednoduše, povídá^Jan Masaryk .Přece oknem*
- Ty, Honz o, nevíš náhodou, jak se sem dostanu já?,
vyptává se Tonda dal.
- Jak pak neÍTa ti řekne kaŽdé malé dítě!
-■???
- No, jak jinak,nez po provázet?
Sedí pejsek v závodní kuchyni a smutně se dívá
na brnea,na kuchaře,a zase zpátky na hrneš,ve kfcerám se vaří jakási strava. Kuchař pochopí tu psív
bídu a vyloví kast.Hadí ji a ges ji popadne a běží,
‘div se nepřerazí.Kuchař ze zvědavosti se jde podívat
za aíra,kam ^ěží,a jaká^byla jeho radost,když Bjistil,
ae pes zamířil - do sběrny kostí!
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Reptal dělníci. ŠkadsoýchIzá'osdů v Plzni. už.
příliš nahlas na nedostatečné prídcly.a protože
na produkci Škodovky moc a moc, Rusku, záleží,jel
je uklidnit sám Zápotocdký.
- Tak hezky pracujte,koncil tříhodinovou >ec,a.
já ván, soudruzi, slibu ji, ze když splníte plán,
budete na konci pětiletky si moci kazdy
automobil.
- K ceimu né ten automobil bude dobrý?, ozval se
hlas..jednoho pochyliborace.
- K ¿emu?^zamyH.! se^Tonda.To le, soudruhu, jednodu<ciýíPredstav sirgůjdes z. prače a doslechneš
se,že je v Brati slavě k dostání margarin na líst
ky. Tak. šlápneš na plyn a budeš první ve fronte"
Povídá jeden pesimista: Ta Je ale život .Hnedle
budeme všichni nuceni žebrat.
.
N^mtl na to ještě vetší pesimLstaíNoja^le kde T“

Sedl Tito ieaogeito v biografu,a dívá se na
žurnál,Na plátně se ot
v~ maršá, Tito,, Celý
biograf tleská a bouří nadšením!, jen Tito se píL
nehne. Tu se k es^řu íPKLo^ soused,Í^l^cít^c^t^ne ha a
septa:Tleskej„ty troufeo,nev£š,ž.e; ge tu ’íglyyjen
hera&í a Jsi v koncentráku drív.nez. se nadej es;
Povídá jeden nBn□bak druhému!Ma, co soudíŠ o
situaci?
"
,
- Totéž,co ty. povídá ten druhy*
- Ta je mi moc líto,konstatuje ten první,ale v
torní případe te nmsíiá, soudruhu,zatknout.
Návštěvník u Bleruta se řsz^hLÍeí ge jeho
přepychové úřpdsoeě p tu si vSiIPee^eeccho poo.Pvuhod^íého na je aram telefonu: sluchátko u aparátu
je.ale nic, do čeho se mluví.Diví se tom», ale
Bierut jen mávne rukou:To je nase privátní'linka
s Kremlem*

v ^Kovoo'!!! spolu Stalin a Roooeveltra mei
řečí se Stalini ptá:Kolik vydělá průměrný dělník
v ¿*m^t^.^ce m^xc-pe"?
- Asi 400 dolaru.
y
y
- A kolik z toho potrebuje k zivatytí?
- Asi i CO.
A co delá se zbytkem? v
- To noní moje vec,pokrčil rameny RoooecoCL,
No, a aby řec nestála,tak se gro změnu ptá
americký president: Kolik vydělá průměrný ruský
dělník?
- Asi 800' rub;LČt.
v
- A kolik potřebuje k žž volbyí?
- Asi tisíc,
v
v
- A kde vezm tech potřebných 200?
y
Teě zase pokud rameny Stalin:To není moje věo.
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Přisel zápotocký k chirurgovi, na operaci.
Prý má kýlu.Asi sevstrhl,když se snažil pozved
nout životní úroveň .Chirurg .
ba prohlédne a
povídá:Ještě to neu zrál o. Musíte počkat,,až to
za čas praskne.Pak Vás teprve budeme řezat'.

Jaký je rozdíl mezi rokem 1938 a 1952?
- ???
V r.l938 byly výklady plné jídla a president
byl na Hrade ,A teď. je jídlo na Hrade a výklady
jsou plné presidenta.
Po líovém roce se potkali v Praze dva známí
a potřásli si rukama.
_
v
- Hepřál bych- sl ni cepoví dá jeden, ne z aby ten
letošní rok byl aspoň takový jako 194®, v
Podíval se ten druhý na nebe vycitave:lak
ty už taky?
v
v
- Ho, a copak bys chtěl lepsího?Lid by se znovu
pozvedl,ministr zahraničí by skočil z okna, ,
ministra spravedlnosti bychom měli na Pankráci
a nás milovaný pan president by mel pohřeb.

Hawsfcívíl Tito jeden kolchoz v Bosse a vidí,
jak kolchozníci do jednoho chodí otrhaní, zápla
ta na záplatě,díra na^díře„řtá se tedy jednoho
z.vnicb:Níenůžete se pořádně obléci, když víte, že
přijedu na návštěvu?
- líř bychom,soudruhu,moc rádi,povídá jeden z
kolchozníků, ale když my nic, jiného na sebe ne
máme 1‘
To Tita usmířilo a povídá shovívavě: Z toho
si nic nedělejteíTo jscu na světě země,kde lidé
mají na- sehe jen fíkové listy.
vT odbylo kolchozníkovi trochu divné^přemýšlí,
přemýšlí, a pak povídá:A jak dlouho us tam mají.
komunismus?
Bašovy závody ve Zlíne - pardon,"Obuv,kuse,
guma"v Gottwaldově.mají zkratku O.K.&.Lidový
výklad zní:Otroci Klementa Gottwalda nebo
Obrašte Kolečka,Gauneřil

Zkouší učitel ve Škole, cc vědí Žáci o Angli
čanech a Rusech,
- Angličan! jsou plutokrati a kapitalisti av‘
chtěli nás oloupit a zotročit,sype se sehe žáček.
- Výborně,povídá soudruh učitel.A co Rusově?
- Prosím,Rusové jsou ve všem první na světě..
V tomhle taky Angličany předstihli.
basové hnutí je.když se Harta obrátí v posteli.

4

Přišel v Albánii občan k volební umě a v ruce
drzá líst ek s vládní kandidátkou a druhý bílý.Ně jak
si nemohl honem vybrat,který vhodit do urny a který
do- koše,když tu k němu přistoupil jeden z volebních
komisařů,vytáhne mu lístky z ruky a hodí po jiednarrr
do urny a do kose sám,Pak se opět posadí k ostatním
za úřední stůl.
v
- Clo tu ještě okouníš?,povídávzavchvilku stroze,
Když vidi,ze občan pořád ještě přešlapuje ve volební
místnosti.
- Ja bych,projím, rád věděl, jjak jsem vlastně volily
povídá ten občan.
v
To už bylo na komisare trochu moc a rozlobil se:Ven,
chlape drzá!Jako bys nikdy neslyšel, ze podle zákona
jsou volby tajná!

V
Napsala Marta Gottwaldova basen.Moc s ní byla.
spokojena a chtěla se jí pochlubit známým ..Ale zrov
na,když ^i potřebujerne a ne ji najít»Ptá se proto
rozezleme své dcery :Hfeiečt,holka, nehodil to- tvůj synátor do pece?v
Dcera rozlobene:Nein,.Mutti, er kann doch nicht
tschechisch lesen!
j

j

a

Která je největší země na světě?
“ 777
Polsko.Na západě jde až kvOdře a Nise,hlavnívraesto
je Moskva a obyvatelstvo zijje hlavně na Sibiři.

Na břehu Dunaje stanul muž,svlékl kabát a chystá^
se skončit život skokem' do vln.V tom se objeví stra2
nik a domlouvá mu dobromyslnexNes^eche jt®, příteli, a
nezoufe jtelvždyř snad na tom ješte tak zlevnejsme.
Pojěte,projdeme se a popovídáme si o^toro všem1.
Téhož dne vylovili mrtvoly obou několik kiloraetrt
níže po proudu.
Stojí Enver Hodža samolibé před svým obrazem,
ale raa tak trochu melancholické myšlenky a poví
dá si:Jo,jo, jak ono to s námi asivnakonec dopadne*
- To je jednoduché,povídá obraz.Iíe sundají a tebe
pověsí!

v
v
v v
v
Módistká se snaží přesvědčit soudružku
presidentovou:Ale to snad nelRuze na klobouku
a jeste vpředu?To zrovna není v módě1.
- Méda nemoda,jjá musím!,vysvětluje Marta.To
jevtak:onehdy jsme dávali večeri^a já měla
růze na výstřihu.A Kléraa se na ne podívá a
poví dá: No, tady toho mas dost, jen co je pravda,
a poklepal si na celo,- ale tady ti t*’» holt
schází...
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v Přinesl Btecut^lUitku ke krejčímu^abj um
ušil Šaty.Kreaci proměřil. látku, přeměřil
Bieruta a povídá:Lituji,ale to nepůjde.Ta
látkavnestačí na celý Olekí
Při příští cestě do Moskvy vzal Bierut
látku s sečou a jde s ní k ruskému krejčímu.
- ¥o da, to. budou troje šaty,povídá krelččía
ješte nám zbyle na ¿edny kalhoty.
v v
- Jak je to nosné?,žasne Bierut.Ve. Varsave
to nestačilo ani na jedny Šaty’ v
Dumá chvilku Rus a povídá:Víš,soudruhu,
ve Varšave jsi mrcoá veliký, alt, tady,ha, tady
jsi docela maličký’.
Střetli se dva známí na Václavském nárneett..
- Co. jsi tak smutný, Honzo?
v
v
- Ale, odpoví dá Honza znechuceme,zmeškal jsem
ten zvláštní"vlak svobody,ří.
,

v

j

v

Agent tajne policie oslovil občana, s nímž
veíL nevinnou debatu nad pivem:Tak co Š audite
o dnešní situaci u. nás?
o
,
v v
Občan hned zvetřil nebezpečí, a. odpověděl
opatrné:JálKicUá se. řídím rčením: Hesudte a
nebudete souzeni’.
Sešli se nabodou tři vojáci:Američan,Rus a (Cech
a . dostali se do debaty o tom,kdo- z nich je lépe yv-’
bavem .mmlmu,
•*
- Mejlepsí to mánie jiste m^, povídá Aimeican.Na, vyrcrá %.
ku nosím;© b^gadyrku a kdyz jsme ve službě, tak mkm
uvmxtr heim^ kolesaraku»
- EAlg aičevo, povídá Rus.To
bereme na vyc běsíku
l°šku a b^igady^ku a kdySv jsme na stráži, tak máme.
ranice.a ty nam zapdrnou az. po uši.
- To všecko nic.
*.«ř není,máchnul Cech pcordd-ivě
rukou, kam ¡še. B' tnu hrabete na nás ’.'My máme všichni
Se-pičky až po krk’«!
JZD ve volném výkladu: jedem zemák den tne,
jieden sežral druhého,
jede zloděj dědinou-

«£ 4

V jedni továrně měli revisi.Když skoneila,obrá
til se immčne Hen koímLse.- na. vedoucího závodu a povídá.:Poslechni, soudruhu, ty tu mis ale pěkný poiřádár
Bránil se vedoucí:Vsak jsem to taky j i z před půl roc
kem. sebekriticky přiznali
Zlobila se Marta Gottwaldova: Po všech velkych.
.soudruzích, pojmeuovvli uzvkde jakou ulici,důl nebo
zavod^enom
ume se porad ješte nic nejmenuje’’
Telili ji, jak mohLi,a nakonec povídajítVís co,
soudruzko?My po tobe po jmenujeme pětiletími
To se Martě líbilo»..
- Jak jí budete říkat?,ptá se.
- Martyrium i
•
&

Francouzsky novinař^ se vyptává náhodného
cmodce na václavském náměstí, ¿jak se mu žije
v komunistickém ráji.
-vZnamenite.odpovídá tázaný.Já. jsem nejšíastnejsí člověk pod sluncem.Mam krásný velkv tovfc
vlastni koupelnu,vlastní ledničku,uhlí,eíek- ’
triku, plyn, jídla, šatů kolik chci, rádio’...
— S-kutecnejiiafce i rádio?,d^ví se Francouz.
-vPrirozene, vysvětluje Pražák,Odkud jinud bych
věděl,jak jsem slastný a co všechno mám? í
v Do cely vězení v Budapešti strčili nového
vezne.Rozhlíží se.objeví dva kolegy,dá se s
niraa do reci a ptá se,proč oniv sedí.
- Já,£ovídg, ten jeden, dostal pět let,protože
jsem řekl,ze Laszlo Rajk je zrádce.
- Já, povídá ten druhý, já dostal deset za to,
že jsem řekl, že v Las zlo Rajk není zrádce. No a
co ty?,ptá se třetího.
- Já,povídá smutně ten nový, já jsem Laszlo Rajk.

Ve všech zemích1 za Železnou oponou byla
zastavena výroba posteli a o tománů, nebo t jich
není potřebí,protožeíl..reakce nikdy nespí,
2.komunisté musí být neustále bdělí a 3,zbytek
obyvatelstva sedí.
Chodí turista po Moskvě^prohlízí si různé
památky, a tak se ^zastaví před obrovským souso
ším, představujícím dva muže.
- Kdo je to?,ptá se průvodce.
-Ten jeden, to je. dorochov, vysvětluje mu.
- G-orochov?
v
- Neznáte?To je přece ten slavný vynálezce., co
objevil knihtisk, ponorku, rádio,film, atomovou pumu....
- Aha,kývá turista hlavou,a kdo je ten druhý?
- To je Bulgarin, vysvětluje průvodce, taky vynálezce.
- A co ten vynalezl?
- Ten?,povídá průvodce.Ten vynalezl dorochova.

Přesvědčovali se,jeden ruský a jedenvamerický
novinář navzájem,v cí vlasti vládne větší svoboda.
- Já, povídí American, se seberu, půjdu dovBÍlého domu,
počkám ei na Trumana,a až vyjde,začnu kričetíPryč
s T rum nemáA nic se mi nestane.
Ale na Rusa tohle moc nepůsobilo.
v
“ To ^¡e toho,povídá opovržlivě.A myslíte snad, ze se
raně něco stane,když půjdu do Kremlu,packám na Stali
na,a až vyjde,začnu křičetíPryč s Truraaneral?

Co znamená ŽSSS/=ž;eskoslovenský státní statek./?
_ ???
* S “
y
y
- Ko,jeden čeledín a tri správci.
7

ff^vstivfl Hgrr bla-rich ¿¿dnu zbrojovku ve
východní« Ngv&eku a jak uz to bývá dal se
ďo .přátelského rozhovoru s nejlepsírii dělníky
kfcen ray byli představeni»Zejména velni dlou-’
hochovo ril s jedním úderníka«, který plnil
placu na 200>vX.CHbrich se zajímal i o jeho
rodinné poměry n, otazal s a, zda na ne i aké sou*
rozence.
- lián dva bratry a sestru, odpověděl úderník
- A co dělají?
” Jeden bratr je u lidové policie a Beetra
je toho j^asu na brigádě» .
- A co dělá tvůj druhý bratr?, vyptával se
soudruh UTbrich dále^
- Ten je v západní« Německu.
- Hra,a cop^k tan^delá?
- Je nezanostnaný.
v
- NezamestnanýíFrlrozeno 1 Ale procpakvse ctevrátí?V nasen lidové denokratick éra Nenecku
je,díky našemu spojenci SSSR,práce pro kažlOÍlG í
- Nojjo,pravil úleraík,ale klo raán bule posílat balíčky'.?

Nápis na zdi Pankráce:LIDÉ BDĚTE,
HEELBÜÆETE,
VŠICHNI SE SELÍ
NEVEJDETE '.'

jre vvch.odni.ra sektoru perlina, ukradl sovětský
ioilk budík.Zasel k neneckenu hodináři a
Pťiki‘7 těchto hodin udelej hodinky na ruku,
teX a
natertto si «sahej
ed práce'.
ve výkladě volného prodeje'MAŠÍK*’se
Z sobotu nápisílíaso není.Do raná tem bylo
Z4pExDalěí rána válečný« atvocto.

Co znamená zkratka SSSR?
- ???
Tri spekulanti a jeden ratócij,.
Povídají si dva Poláci:kroc byl tvůj bratr
vyvezenvdovKuska?,ptá se jeden.
- Protože sířil pomluvy o- Rusku.
- Jaké pomluvy?
- No,že z Polska jsou lidé vyváženi do Ruska.

Jaký je rozdíl mezi ESÓ a hrbit oves?
“ 777
- Žádný : nikdo tam nechce a každý tam rausí.

i

Dva soudruzi vykonávali stejnou práci, stejně se
snažili a mělivs tejný pLat.A přece jeden z nich
chodil nádherné oblečený, jedl v restauracích bez
lístků, kouřil americké cigarety, žatí m co ten druhý
si přivazoval podrážku provázkem, s trávová^ se v zá
vodní, kuchyni a sem tam nenápadné sbíral špačky.
Nedalo rauto,dodal si odvahy a povídá jednou tomu
stastnejŠímu soudruhovi:Pro«ím té,jak to děláš.že
si tak dohře zijes?Kde vlastně na ten všechen pře
pych bereš? Nejseš agentem GIG?
- Tq; ti múzu prozradit, povídá ten druhý.Pc se mne
tak vyplácí jeden dohry skutek.To bylo tak:o. váno
cích v roce 1944 pribéhl kevraně jeden nearijec a
prosil mě,abych ho schoval,ze ho hledá Gestapo, ge
mi za každý den zaplatí pět dolarů.No.co jsem mel
dělat?Schoval jsem ho do sklepa,a a těch peněz si
feedko přilepšuju.
- No dobré,pocitavten první, ale přece jsi nemohl
od vánoc 44 do května 45 ušetřit tolik*.
v
- Kdo ti říká do května 45??řece mu nebudu říkat,
že už je s Hitlerem konec',..

Sešli se jazykoví znalci a v duchu geniálního
jazykozpytce Stalina zabývali se různými místními
problémy. Hlav ním z nich bylo, jak nejvbodneji
zceštit Gottwaldovo jme no. Probíral se Bozíles,
Božíbor,Božíháj, atd., ale neusnesli se definitivně
□a ničem,protože po tom Božím-lesu ci boru stejne
nakonec zbude jen paseka.

SEDMERO

PŘIKÁZÁNÍ

pro intelektuály, umělce a vědecké pracovníky
v lidově demokratickém režimu:
v
1.Nemysli samostatné.

2 „My s lí š -li, ni emluv
5. &luv íš-li,nepiš 1‘

4. Píšeš-li,neuveřejňuj to’.'
5. Hverejníš-li to, nepodpisuj, to?

6. PodepžŠeš-li'tnepřiprav se včas,abys ta mohl
kdyko.iiv a okamžitě odvolat'.
T.Ilejvst.ále při ruce kufřík s věcmi které můžeš

potřebovat v koncentračním tábořel

Všichni oěnii odborníci byli narychlo pozváni
do Prahy,fe.de z nich byla vytvořena brigáda.která
raa za úkol vyšetřit zrak vsecii členů ÚV KSČ,
Mnozí z nich v poslední době Šilhají.Za hranice.
9

Jan Masaryk byl pozván ke Gottwaldovům na. ca),
Popá.li,pobavo rili,aeaí v pohodlných klubovkách, '
polajirujj;iL,a tu se Gottwaldovi zdá,ze by k povznesenL
nalady nemohlo škodit trochu hudby*Jde k přepycho
vému přijímací, otocí knoflíkem a medická ,hi<dbi
line do- salonu.htodbytóQavný Masaryk pozorne ,naUcllchá,a po chvíli se. ohřátí k hostiteli se zdvořilou
otázkou:Sextet to?
- Ale kdepak, co Vás napadá!, povídá dotcene Gottwald
to jsem. dostal z Fondu národní obnovy!

V bukurestskem biografu SfcaliKgrsd-. byl hrán
misky film MTaýné poslání".¥e chvíli,kdy hrdinka
filmu řekla- svému mLlenci:Vraš mi můj prsten! - ozfáL
se hlas z publika:A mně taky!
Z rad pruletářských intelektuálu- míjí dnes u
nás největší váhu Nezval a Drda „Po stodvaceti kiLet/v

Přinese Rus hodinári hodinky a chce,.aby mu ye
spravil.Hned!Co dělat-hodinář- je □otírá,prohllzí _
je , prohLizí, a pak z nich vytáhne - chcíplou ste-ví<i
Rus. ji prohLízí, kroutí hlavou, a pak se obrátí a jde
pryč*
- Kam jdeš?, povídá hodinář.Nepockás tu?
,
Micevo.povidá
Rus.Co
bych
tu
cekal?Prece
vidin
\ř
v
*
,
v
t
ze masinista wel.

Sešel se Slovák se svyn pří telem z. Prahy,^ví
dají přátelsky o všem možném,ale nekde uvnitř "'Jitce
jen ve Slováku něco dřímá, nedá mu to a,povídá:Vj
ste predsa len zlí ludia.Oběsili ste nám nasho p^na
presidenta Tisu.
v ,
,
Povídá Cech bez rozmyšlení:Tak proč narn to nynu
neoplatíte? '
Bylo krásné slunné-^od poledne, nebe bez mráčků a po Gottwaldove rnábrezí se procházel rmnistp
Nejedlý pod rozevřenm beštn;kte:0[¡..řatkol ho; ^eden
známý a udivené ho; zas tavil: Sou druhu Emnnstře,
co s trm deš tníkraiVVzdyš není po dešti ani po
tuchy?
v
Soudruh Ne jedlý se shovívavé ppusmLlzNa taa
přece nezálezí,ze tady neprší - ale v Mookwe
prší

Jeden moskevský aasopig- vypsal soutez na
nejjlepsí článek o tcm,pecc jje tak krásné dít
v Sovětském svazu.Vítězná práce tak nadchLa
p oro tu, ze r oz hodí a p ov oli t vítězi, aby s i v oíhe ou
určil sám.Napsali mu ta, tedy a odpoveš přišla
telegraficky. ZeL0Ja:VJ3'ED)NÍ VISUM.
V

V

KSČ se ct,e:konec samootatnosti ceske.
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Na rohu Václavského namastí a Vodičkovy nit i na
se potkali, dva známí,
- Nazdárek,pane kolego,se daří?Co dělá zdravíčko?
- Promxóte,ja hrozne spěchám.Jedu na Vinohrady.
rrvní se k němu nakloní a tajhplné se ptá šeptem:
A hodláte se ješté vrátit?

v Hhdarsky premier Rákosí je na návštěvě raačíai?skoceskosiovenskéhovpohraničí .To uz patří k věci, ze se
dá shovívavé do reci s obyvatelstvem.
- No jak se ti líbí nás novy pořádek?,ptá se jednoho
sedláka.
- Líbí,jak pak nej,zní od^oveS.
- No,a co se ti líbí nejvíce?,vyzvídá Rákosí dále.
- To,povídá sedlák,ze tam ti zatracení Slováci
mají ten nový pořádek taky!

A
A
-

řřišel v Praze na příslušný úřad jeden soudruh.
ž.e by si prý rád změnil jméno.
Jak se jmenuješ?,ptá se úředník.
Klement Prdelka.v
v
v w
To je jasný* sametejme,takovýhle jméno,to je prítez.
jak se chceš jmenovat?
Petr PrdelkaJ

Vrátil se z koncentráku jeden reakcionář a vy
chloubá se mezi známými’.Pánové, to vám řeknu, to byl
ode mne pěkný kousek.Jen si představte‘.kolem je
ostnatý drát,pak je hlúbokánský příkop s vodou,pak
dráty,nabité vysokými proudem,v každém rohu světlomet,
eeenbák s kulometem,psi,hotové bestie,j^n jim pěna
od tlamy kape - no,a vidíte, já se tam přece dostali

Jaké národnosti byli Adam a Eva?
- ???
^ovetskétneméli ani prádlo,ani šaty,ani boty a taky
žili v rá ji.

Jsou odvody do lidové armády.Lékař je
kovaný soudruh a schopenvje proste'každý.
- Já se obávám1,že jsem příliš tlustý,povídá
jeden rekrut.
v
- Soudruh Got twald je taky tlustý, a při tom
je největší vychovatel národa. Schopen-Další!
- Já, prosím, mam^platfus...
v
- Soudruh široký ho má taky a přece je velký
di plama t. Sc hope n. Dal s í ’.
- Já jsem krátkozraký...
- Nevadí.Soudruh Gottwald si také nasazuje
brýle*když je třeba.Schopen.Další! v
Dalsi strčí hlavu do dveří,podivné se usmí
vá a povídá:A ted,soudruhu doktore, pozor*.já
jsem idioti
'M

féesky hrnciř se setkal Qa. hrant. cích
s Rakušanem, kterém vyprávěl, jak se mu
vede-Belám hrnce z hliny a posílán Je
do- Dánska, odkud nám posílají, na výměnu
máslo..
v
v
- To Je dlbre.iak to' máš hodno rmsla.1 ?
- Ne, říká česky hrncír,raáslo rmis-.íme zase
posílat do Sovětského svazu.
- A co' za to dossaneite?
- No,.víc hlíny, abychom
dělat víc
hrnců1.'

Vyprávěl Jára Kohout v pařížské exu
lantské "Maryši", jak §el pres--hranice.
Velmi prý mu prospělo, ze býval skautom*
- Víte, to máte jednoduché. Když. v Lese
zabloudíte,vytáhnete
položíte
si.je na ruku,malou ručičku nn^tc^^íít^
smégern k ¡slunci a cekáte,Kdy z na vás
odněkud krikne,TDavaj. ě:asyl",tak. to je
východ.No.a pak utíkáte. honem na západ*
Jaký je rozdíl med. americkým broukem
a sovět kým broukem?
- ???
A^etrický brouk zcrev jen brambory, soretský
brouk vsak sežere všecko.
Kapitalismus je špatně organi-sováný blaho
byt,
v
. .
komunismus je- dobre orgaaiBovaaai hada*

Jde po Václavském náraeetí pozdní. chodec a
volá:Já sem Macurinee,já sem IMc.urinee'.
Krizi! jsem konal. se slivovicí a vykla
z toho opice!
Paní Mařte se má vystavě^tVili^Jník. Aby se
ušetřil m.teriál, rozhodl pražsky nmgistrát,
aby se udělal z ' libeňského plynojemu, k ne mu
se proste přidají dvě stříbrné lišky*

Přišla te_x fcilní úddmime"svobodncéhiniversity k profesorovi^ ptá se,kdy múze přijít
ke kolokviu*
- No, při jcte kdykoli,az to budete umet, soudruž
ko, poví da profesor.
v
Na to soudružka:Ale tak dlouho já přece nemazu cekat.
Povzdechl si j^meech?F°-a?andÍDta:D'^v j's9e ®°W
balamutit,jak
™ nusirue dělat ta
jak nám Moskva rozkáži

1%

Vypukl vážný spor v jedné komunistické
organisaci,Mo byl prvním komunistou.Prý Adam,proto
že v ráji vyvlastnil jablko, ačkoliv pro jablka byl
vydán zákon o soukromém vlastnictví.Prý Mojžíš,pro
tože sliboval svému národu zemi zaslíbenou,ale zatáhl
ho. do pouště .Ale nakonec se ukázalo,že to byli asi
Kašpar,Melichar a Bal.taz.air, svati třivkrálove. Jalnaile
sp^trili^hvězdu,zanechali práce,uspořádali manifestacní průvod za nvězdms - a také uvzlabu byli první*
Jeden Bible znalý komunista nesměle namífclíKo snad,
ale vždyt oni nesli dary*
Boiejd by ne,poučil ho zkušený květnový příslušník,
který vvroce 1945 prodělal známou zlatokopeckou ho
rečku, vzdyt přece- taky táhli pres kolikeré pohraničí I
- Co, považuješ za ne jnnotoutgě jsi, soudruhu?, ptá se
vedoucí kursu stranického skolení. jednoho účast
níka .
- SSSR, se soudruhem generalissimem Josefem Visarionovičerai Stalinem v^cele’.
- Velmi dobré.A co más za nejodpornejsí?
- Bídné západnické zaprodance angloamerických
podněcovatelú imperialistické války!
- Výborně.soudruhu!Řekni m«i,co je pro nás komunistyvnejkrásnější?
- To. že sníme zvyšováním norem a účastí na brigádách
pomáhátvsoudruhovi Gottwaldovi ve výstavbě socialisme
- Charasó^da,da,ano.Jgi hlava bystrá,soudruhu,
navrhnu ta za děsí tkárelvA co je pro- nás nejdrazsí?
- Kaše přátelství se Sověty„
A nadějný soudruh sel do koncentráku.

Dva cikáni byli u prověrky.Když byla po ní,
ptá se ^eden druhého,jak dopadl.
- Spatné,povídá ten první.Ihisal jsem se přiznat,
že jsem byl muzikant a hrávával gardistické písnič
ky*
v
v

- No dovolí,povídá ten druhý.Tak proč jsi ta přiz
nával?
v
.
- Copak jsem to mohl zapřít,povídá trpce tenvprvní.
když jsem je hrával zrovna tomu,co mne prověřoval?.

ííěl Zápotocký velký projev o to», ze je po
vinnosti každého pracujícího^vrátit se & původní
mu řemeslu.Druhý den večer přijde ke Gottwaldovi
a vidí:Klement BevveseILevoh§.nl okolo ponku!
- Ale pro živý svět,to přece se nevztahovalo m
tebe,co jsem říkali^vysvěfeluje Zápotocký rozpači
tě.To je samosebou, ze tebe se to netyká!
vv
- Ke?,povídá Gottwald udivena,a tos to, clovece,
nemoh ríc dřív!?Já feed musím honem běžet pro Martu
k Brašně bráně!

“
X V \e
‘'¡řečnicky bohac mel P©a,krocana a to ia J^rfrt^io
dne však k neraui ppi sel pes a řekl, že musí jiti s
duchem doby a probo se odchází dobrovolné do JZD^
Za pár dni se s ním ros loučil krocan a konečně
odešel i v&l.Asi za měsíc se však pes vrátil-Biví
ge sedlák a ptáse,proc v JZD nezůstal.A pes povídá,
zo to vfcte áele nemohl vydržet,poněvadž Je tam
tolik. slodejttjžc ŤS$ se us těkal „Brzy nato se vrátil
i kroants/ V JZD nemohl vydržet proto, ze je tam vše-’
cko ruó^ n. on by se ufaudro™a® .Potěšil se sedlák a
čeká jest? na vola,ale vůl nt-j^e.Nedalo to sedláko
vi, a tak se jednoho dne vypravil za
do J£B
sám. Vejde do kanceláře, a vidí:vůl sedá za atolem,
pero za uchem,a ze prý zpátky nepůjde.
v v
- Já jsem se,mdlý pane hospodáři,dostal konecne
mezí sobe rovná.Absolvoval jsem preskolovací kurs
a teč si jako tajemník JZD: hezky sedím u kopytal

U příležitosti vy stavy Československasovětského přátelství vylepovali všude komu
nisto plakáty s heslem: SE SOVĚTSKÝM SVAZEM
BA TĚČBIÉ ČASY
Lidem se mo oblíbily, zvláště
leněna který kdosi připsal :UŽ abyste feaet byliS

Sešli se na jedná konferenci Truiman, Stalin
a Gottwald.Za rozhovoru si Trumsan zapálil ci
garetu,kterou vyňal ze stříbrného pouzdra,na
němž bylo vyryto, věnování¡Velkému presidentovi
vděčný národ. Stalin se nedalypřivést do rozpa
ků, vytáhl velkou zlabpu tabaterku a na ní bylo
číst rubínový napis:Otci všech národů vděčný
lid.Gottwaldovi to nedalo.Chvilku se vrtěl v
křesle,ale pak se přece odhodlal,sáhl do kapsy
a wtáhl ohromnou etul,posázenou brilianty,na
jejíž vnitřní straně bylo* vyryto věnování:
Knížeti Schwarsenberkovi vděčná služebnictvo»

Bierut ,Gyrankiewicz a řtokossowski se vrace- jí z návštěvy Moskvy,a jak doletují nad Varša
vu, poví dá^Rokossomski: Podive j te se,jak se to
pod námi černá lidmi I Jakou by asi měli radost,
kdyby tak z našeho letadla vypadlo, řekneme, sto
tisíc párů nylonek!
Gyrankiwicz zdvořile přitakává a pak dodává:
Anebo sto tisíc balíčků amerických cigaret,co?
Jo^povídá chmurně Bierut, to je všecko pravda.
Ale představte si tu radost,kdybychom z toho
letadla vypadli myt
Po rozorání mezí v kteresi vesnici sevpotkali dva zajíci.A jeden z nich. si moc stěžoval
na režim, že když mu rozoral meze, nem se tečí
v zimě pod co schovat.Ale ten druhý povídá kára
vé: Ty jsi ale pěfcniý nevděčníkůŽe se nestydíš si
stěžovatÍMel jsi někdy ještě v únoru na poli
řepu, jako ji máš teč, co jsou J2DŮ.?
14

Paní Marta se rozhodla jít ke zpovědi..
I zpovídá se:Dopusfcilav jsem se jhřícho.Pořád
se dívám do zrcadla a rikára si,ze ¿sera krásna.
- Netrnnit se,ovečko,povídá zpovědník, to není
hrxch,ale jen omyl«
Jahny navštívil lidové demokracie a řekl
svým- kolegjinD se jim bude psát*Ka měsíc dosta
li zprávu z Bulharska:Pozdrav ze svobodné
Sofie,váš Johťjy^
v
Sa týden přisel další pozdrav:Se svobodné
Budapešti zdraví Jahny.
A páktlíhaho pozdravů ze svobodně Prahy#váš
Jahny.
A posléze:Pozdrav z Frankfutetu zasílá vás
svobod ný Jahny«

Která armáda je nejmensí na světe?
“ 77T
Československá, protože je celá pod Čepickouí
Sovětští rai curi nove i. zaznamenali další
úspěch «Podařilo- se jim zkřízit meloun s blechou.
Jakmile melounu r ozkrojíte1,,tak pecky hned

W hranic ČSR a SSSR stojí člověk a ceká*
Ceká tam už několik dní,takže se jeho chování
stalo členu pohraniční stráže podezřelé a
proto se ho zeptal, na co tu čeká?
- Cekám tu na zásilky ze Sovětského svazu'.
- Ale prosím Vás,povida na ta pahraničník,
copak nevíte,že sovětské zásilky k nám chodí
Í1GT1 po Vlnách?'.

Dva Češi byli pro šeptanou propagandu odsouzeni
k smrti zastřelením*¥ poslední chvíli jim byl
trest snrtlvzastřelením,změněn v trast smrti obeb sním* Oba uz s to jí.; pod šibenicí, už jen vteřinka
a tu
provaz se přetrhne,.
Jeden z nich, se naKLooívk tomu druhému, oči nu
jen svítí a šušká mu:No?Neříkal jsem t,o?Ty výrobky
znárodněného průmyslu nestojí opravdu za nic1.
Stalinovi nesmírně záleželo n?. tom,aby se na
vlastní očiva uši přesvědčil, co o nem poddaní
smýšlí.1! pečlivém přestrojeni zašel proto do jedné
hospody v Moskvě,kde si poručil sklenku vodky
a dal se do rozhovoru s ruským mužíkem.Eo několika
sklenkách si řekl, ze je dobrá příležitost, se mu
žíka geptat,jak smyslí o generalissimu Stalinovi,
Muzik se opatrné rozhlédl na všechny strany a
kývl na nového prí tele,Ej.by jej, následoval do udice.
T.am se znovuvrozhlédl všemi směry,tak aby„j,ej nikdo
neslyšel a přiklonívvse k uchu Stalina,zašeptal:
Je to mizera první třídy,ale jsem pro něj.
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Jeden Pražák odepřel se připojili k rozhořče
nému zástupu, odsuzujícímu obrovskou sochu Stalina.
- A proč bych mel nadávat?,diví se Pražan.Kelecíte,
v lete nám dá socha, příjemný chládek, v zimě se •
budeme moci pod ní schovávat před šnekem a ptáci
.dostanou příležitost,aby za nás. za všechny promlu
vili.

Topil se Čepička »Tri mladí pionýři ho zachránili
Tak si prý mohou určit odměnu.Ptá se Čepička toho
prvního, čím chce byt.
- Letcem?
'Dobrá,půjdeš na státní útraty do letecké školy’.
Ptá se Čepička druhého,círa' chce byt.
- Inženýrem’. - Dobrá,dostaneš státní stipendium na
te ihqiJsii.A co ty bys byl ne j radě ji? obrací se ČepiČk
na. třetího. - Sirotkem'. - Jak to, proč??
Protože
az, se táta dovi,koho jsem zachránil,tak mé přerazí
na tri kusy.
Ka Pankrác^ sedm dva vezni.
- Proč te zavřeli?,pta se. jeden toho druhehp,
- Byl i sem1 inženýr a obvinili mne ze- sabotáže.
A co ty?
,
- Já jsem byl moc líny.
- Jak tomu mám rozumět? v
- No,to bylo tak^povídé vezen,debatoval jserav
Často s jedním přítelem,tak jak je to mezi přáteli
zvykem a on po jedné debatě hned zasel na. SMB.Já
jsem byl lenošný a chtěl jsem tam jít až druhý den.

Roosevelt, Churchil a Stalin byli n^automobi
lové vyjíždce nedaleko Yalty.Najednou jim vstou
pila do cesty kráva a ne a ne si dát říct,že se
nesluší zastavovat dopravu.
Roosevelt ¡3i vzpomněl, ze. pri jednáních a ame
rickými farmári získal jakési zkušenosti,která
by mu mohly nyní^pomoci z trapné situace.Kráva
se vsak nedala přesvědčit,že by mela s cesty
ustoupit. v v
Druhý y radě byl Churchil,který se pokusil
využít svých velitelských schopností„Ale kráva
se nedala pohnout ani ostrými ro zkázy» v
v Konecne situaci zachránil Stalin.Pošeptal
něco krávévdo ucha a ta se rychle otočila a pe
lášila pryč»
- WnderfuQí.?, zvolal Roosevelt.Povezte mi, genera
lissime, jakých zázračných slov jste použil?
- To je jednoduché, odpověděl dobromyslné Stalin,
řekl jsem jen,ze ji pošlu na kolchoz,jestli hned
neustoupí s cesty.

Americký president poslal svého času presidentu
Rakouska teleIngram tohoto zněnííKDYBYCHOM ŠLI
EO V.ÚLKY? - STOP - PŘIDAL BYSTE SE NA NAŠI STRANU STOP - TRUHAN.
Dostal obratem olpoved tohoto znéníiDO VÁLKY
BYCHOM" SLI - STOP - ALE JESTE JEDNO OSVOBOZENI
BYCHOM UZ, NESNESLI - STOP - RENNER»

*
V
V
V
, Sedj v kavamevborzoa, Přisedne gi K němu
Pan.chvíli^sedí tise a pak nenapadne zaáne:To
j-e ted .prašivá doba,co? To to jde od deseti
k peti;v
Burzcua. nic,
- Jest© ze mamě ten cizí rozhlas.ca nas infor
muje., pravda?
Buržoa nic.
- A ty poměry!Síro dál tím horší „Bída,,jíst
nebude pomalu už co, jak dlouho to; muž© takhle
vydržet,se jo?
Buržoa nic.
- A ten lump- GottwaldJCo nám toho nasliboval a
nic nesplnil l'No nemám pravdu?
vBut?žcta z.vednevoci a povídá .’Helecíte, pane,
my mešfeáci si^ma nej nemužem naříkat„Co nára
slíiSLjto dodrael všechno!
Ptá se předseda proveřovací komise cikána:
Soudruhu,co jsi byl za první SSR?
- Prosím, republikán.
- Dokdy?
- Prosím, do rozpadnutia,.
- Co. jsi byl za Slovenské republiky?
- Prosím, republikán„
- A kde jsi byl organ i s ováný?
- Prosím,bou som or^anižuvany v Hlinkovej
sloven skej ludovej straně.
- Dokdy?
- Az do rozpadnutia.
- A cg jsi vlastně nyn£?
v
- Prosím,republikán a som organizuvany v Ko
mun! stic ke j; straně a z,ostáném až do rozpadnutia
- A jaké rozhlasov/e stanice posloucháš?
- Prosím,Bratislavu,Prahu,Kosice a Moskvu.
- A jak poznáš, že je to Moskva?
v
- Keď, prosím, peču jem bumbumbumbura, viem, ze je to
Moskva „v
v
y
- No,a řekni raii, jsou všichni cikáni komunisty?
- Áno, prošíra, všetci
komunisti su cigani.

Roznesla se po Praze^zpráva, že jsou v jednom
obchode na Václavském náměstí volme tepláky...
Hurvínek přisel domu az pozdLe večer a hlásit
Tafci,žádné tepláky jsem nesehnal.Byla tam dlouhatanánská fronta,a než jsem se dostal do obchodu
byly-vyprodány,
- Hío dobré, povada Spejbl, ta nevadí .Peníze. s±
zatím ulož do zálozny.Za pár let máme po pět i let-*
ce a všeho bude dost»
- Tafci,a cg když se ta. záložna položí?
- Tak to převezme banka.
- A co když taky ta banka?’.

- Tak to převezme vládal'
- Vláda?Ale feati,vláda není přeci taky věcně!
Ted už se Špefbl rozhněval doopravdy t A to- ti,
kluku hloupá, za těch pár stovek nebude stát?’.

Na Staroměstské radnic ivvládne dávná tradice,
že všichni pražští primátoři se dávaj^portretovat a jejjich podobizny visí pěkně v radě v jedné
starodávné radniční síni«Pozvali tam nyní
jednom
bia malíře, aby vyport rét.oval také soudruha primá
tora Facka.Ale soudruh primátor se rozhodně
vzepřel:Snad si nemyslíte,soudruzi.ze na to pospí
chám? '.Abych tady ua radnici i enom visel, ma to mára
času dost;
Na břehu Zeraevskehto Jezera se sesli tri psi,
uprchlíci bez. domova.Jeden byl z Anglie,druhý z
Francie a třetí z Československa.
Rozhovořili se ovpomerechva ten první povídat
Anglie,přátelé, ie přísná zené.Nedá se tam žít..
Zasmušil se ten druhý a sahožekovaliN nás ve
Francii,povídá, Je radost ze života Jera pro bohaté,.
Pro chudáky je tam život k nesneseni.
Ted se ale záhonosilvten třetí z Československa
a povídá:To zas u nás, přátele,je všeho nadbytek,
Jídla a pití habaděj’.
v
No dobře, zanev razili na něho oba zapadni ko
legové, tak proč jsi vlastně utíkalTCo tu teda
hledáš?
z
z
Napadený uprchlík
násile zates^nilíJa vaja
ta řeknu,kamarádi .Ona ta někdy na rae tak přišlo
a chtělo se mne trochu zaštěkat.

Nedávná sav£fc.ala na Slovenska delegace český ch
spisovatelů.!© několika dnech obdivování kras
slovenské krajiný,septa redaktor Drda kolegovi
Nezvalovi:Neroohu si pomoct,soudruhu kolego,ale
nemohu se ubránit dojmu,že zdejší lid hladoví.
Slovenský průvodce se podíval na oba vypase ne
soudruhy a řekl si pro sebe:Když se na válelo.-,
vek podívá, hned je mu Jasné, co jje toho: pricinau,.

Soudruh^ jedlý prý. vystoupil ze Sokola,
Ve cvičební hodiněvcvičilvv družstvu.Náčelník
hc proháněl: i redpazits, upažit, dřep, vztyk, roznož
ku, skřeku. .
Jak mi řekl skrčku,sundal si Nejedlý špohovky
a urazene odešel z. tělocvičny.

Sla babička po Gottwaldovevnábřeží .Šla,
vzlykala a najednou se usedavě rozplakala.
Přistoupil k ní SNB a pta se s účastí,proč
tak pláce.
- Chudaček,stká báfeicka,je mne líto toho Gott
walda,
SNE tuší skrytou reakci a důmyslně vyzvídá
dal.
- lnu, zajíká se,babička v slzách, nej.dríve to
bylo Rasínovo: nábřeží, toho, co zastřelili:polom
lažnavskéha, toho. co otrávilijpotara Heydríchava,
na toho udělali atentát.Jakpak asi,chudáček,
skončí tenhleten pán??

v Přišli tuhle na Hrad. soudruzi
Přibyslavi a
přinesli Gottwaldovi čestný dar města,husitský
palcát, samoz re jraš prý žižkův,Gottwald mel z pal
cátu radost,ale jistota Je jistota,a tak si zavo
lal policii a na řídil*aby zjistili.zda-li ten pal
cát opravdu patřil Žizkovi.Ještě týž večer hl ás5.1
sám Nos ekrTen^ palcát je pravý,soudrubu presidente!
- Jak si můžeš být tak jistý?, divil se Gottwald.
- Ho,povídá Nosek,to bylo docela jednoduchý:my
toho Zlžku zjistili,vyslechli a on se ke všemu
přiznal.
Pri maturitní zkoušce^dělnických úderníků se
ptá profesor chemie zkousaného soudruha:Z čeho
se skládá uhlí?
v
Soudruh pohotove:Pr osí m. s vagonu!

Víte,proč je ve všech lidových demokraciích záso
bování na lístky?
- ?7?
Aby. lidé nezemřeli hlady, kdyby selhalo; zásobování
ha černo.
Navštíví Dierut..jeden velký železářský podnik
ve Slezsku,žoviálně rozmlouvá s dělníky, a tak po
vídá jednomu z nich mezi jiným: Ty,soudruhu, jen v
tak mezi náma,hezky podle pravdy:kolik je tu jes-^
tě mezí dělníky přesvědčených sociálních demokratu
- No,asi tak padesát procent,znala odpověŮ,
- A kolik jich syrrpatisuje s líltoolaje sykem?
- Dobrých třicet procent,povídá dělník,
- A kolik jich tu je indiferentních?
- Dvacet procent,
Y z
To uz byl® na Dierúta trochu moc,rozčílí se a
křičí:Copak tu nejsou žádní dělníci,kteří myslí
revolučně?!
vv
v z
, v v v
- Jakpak ne.,utesuje ho dělník.Revolučně přece
smýšlíme všichni!

IgMf,
Sociál) ismus:Když máte dvě krávy, jednu zniofa
dáte svému sousedovi,,
komunismus:fdvž, máte dvě krávy,dáte je vládě,
vlada vam nic nedá,prohlásí vas za vesnického
boháče a posle na' Bory»

PhŠismustKdvž máte dvě krávy,mléko dáte vládě,
která vam s toho mléka něco prodá.

Nacismus rKdvž máte dvě krávy,vláda vás dá
zastřelit a krávy zabaví„
KapitalismusřKdyž máte dvě krávy,lednu z nich
prodáte, koupíte si nejroodernějsího forda a
zbytek peněz, dáte do banky»,
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Matěj Piskac^byl ve vsi. jediný známý komuniata
Bylvto starý^znány pytlák, zloděj a pašerák.Stalo
se.se Národní výbor dostal vyzvu,aby poslal jedno,

svého clena do kursu na rxi snu ..Volba padla sanozre
□a Mateje.
v
Soudruh ¡látej odjel a po cele tri měsíce se
nezt ratila ani. jedna slepice .Sotva se' vsak vrátil
uz zase nedal slepičin pokoje.křísla však nová
výzva.tentokráte potřebovali někoho do; kursu Jed
notného'- zemědělského družstva.Vyberzase poslal
Mateje a slepice mělý opet^na pá.r měsíců pokoj.
vSotva so Matěj vrátil,uz tu byla nová výzva:
pošlete někoho na kurs znárodňovaní živností.
Vyber zase poslal Matěje, neboř byl rád,že Jíatěj
nebyl ve vsi.A když se vrátil,byla tu další výzva:
Pošlete někoho na kurs profesoru z lidu’/
Výbor opět navrhl Matěje,ale ten se tentokráte
vzepřel;
v
- Šel jsem na kurs marxismu, poví dal ..šel jsem na
kurs JZD, šel jsem na^ znárodňovací kurs,
ale na to,abych se sel učit číst a psát,na to mne
nedostanete1
Jednou v noci byl Gottwald probuzen výkřiky
pani Marty.Rezsvítil,probudil ji a ptá,zda má
nějaký zlý seOj,
- Ach, kdepak, nrela jsem krásný sen'1.Zdálo se mi,
že přišla revoluce.lid vnikl do paláce a koho^
zde přistihlysvrhl z oken.A já,považ,já jediná
byla zach raněna .Nebylo okna, kterým bych prošla/

Nepřítel lidu byl předveden na strážnici
SNB.Důvodu Zneuctil Gřottwgldův obraz - Nezlepšívby bylo, zahřmel komunistickýstrážce pořádku a lidu,poslat vás na Sibiři. J
- Nemohli byste mne poslat,prosím,do Ameriky?
To je větší trest.V novinách se píše,že je
tanu desetkrát hůře nez- v Rusku, vyhrkl obžalo
vaný .
Sovětský agronom vysvětluje zázraky sovětaká
vědy, přičemž předvádí nové druhy křížení zvířat
podj.e micurínské teorie^A zde je ,vysvětluje nad
šené, poslední triumf micurinske biologie..Has agroředitel Lysenko^učinil pokus s křížením krávy a
žirafy.Zde je výsledek jeho pokusu:nové zvíře,kte
rá js^e nazvali krávožir^fa.
/V
zV
Zve davy., host zamýšlené pozoruje zvláštní zvíře,
které má tělo jako. krávavi když zbarvené jako. ži
rafa a na jehož dlouhém žirafím krku sedí hlava
obyčejné krávy .A k čemu muže být dobrá taková krávozirafa?, ptá se sevzájmem.
To je zajímavý prežvýkavec,který m§, tělo za
řízeno tiak, ze dík dlouhému krku muže zrát v Bul
harsku, zatím co . my jej dojíme v Moskvě.

Celý výkonný výbor Kominforniy se účastnil
vtaženi -y 5. těsného Mao Ce Tupga do Šanghiaje po
porážce Gankajškových oddílů.Zasedalo se ještě
v p^chu střelného; prachu a krve a líao promluvil
vítěznou tirádu.Hovořil ve ave mateřštině,zvolna
a adlouhá,cele půl hodiny.Kdys skončil,zavládlo
rozpačité tich®.Ukázalo se,že zapomenuté
tlu
močníka »Situaci zachránil Holotov,který povstal
a povídá:To nic, soudruzi, já vám to: přeložím sanuj
Když skončil,všichni mu gratulovali,a jeden a
přítomných povídá:Ko ne, soudruhu, to jsme- ani ne
tušili, ze umíš činskyS.
- Ja?Sínsky?, smál se Kalotov.Go vás uapačGaÍAle
myslíte, že soudruh I.íao si mohl dovolit říci něco
jiného,než říkám jatí

Podle nařízení ministerstva školství musí
v každé třídě viset obraz Stalina a Gottwalda,
To ovšem stát neplatí,od toho jsou rodiče žáků,
a tak všem žákům přikázáno přinést po: pětikoru
ně na každý obraz,Druhého dne všichni přišli
s deseti korunami,¿enom Pepík Vbmáčka přinesl
PtlflžQHtG tft«
- Patnáct?Proč patnáct?,diví se soudruhučitel.
- *SÍm, tatínek povídal, ze bude dcsbre,když bude
viset taky Zápotocký»

Jaký je rozdíl mezi tramvají a lidovou demokracií!
- ???
Žádný.V obou polovina lidí sedí a polovina se
třese.

Přispěchala Karta k pokladně Obecního domu
s objemnou bandaskou:Prý dnes dáváte smetanu?
- Kdepak,dámo,, povídají jíjdnies dáváme Baeha.
- Aha, zamrkala dáma s po rozuměním řt© já znánu
Tak já přijdu,až bude po slávě'»

Přišel Gottwald Je nebeské bráně,ale sv.Petr
chtěl kromě narodím spolehlivosti ještě nějaké
doporučeni.
“v -É-0 4e P^ece snadné,pravil Gottwald, lan Masaryk
ne dobré zna.
I poslal sv*Petr andílka^aby se dotázal,zda Jan
Masaryk Gottwalda doporučí.Andílek se po chvilce
vrátil a vece:Pane statní presidente,pan Masaryk
nechce o Vás, anivslyšetí
- Ten reakcionář nevděčný.,rozhněval se Gottwald,
já jsem nu sem panoh a on takhlet
Obyvatelstvo zení za Železnou oponou se dělí
na tri druhy:ti,kteří byli zavřeni,kteří jsou
zavřeni a kteří budou zavřeni.

íía L*efcraé s e uikabor 11 c i rkuis Kludský, národní
podnik,a lide se tam tentokráte jen hrnuli.
Program byl opravdu sensační síleli tam jednoho;
indického slona a ten slon dělal divý »Když nu
cvicitel pošeptalyněco lopucha,slon klesl na
kclenajkdyz mu pošeptal něco podruhé, s^on se
prevalilvna^zadiaja k^yz mu cvičíte! pošeptal
něco potřetí,g]on začal stkát,plakal a plakal
a nebyl k utišení.Po Praze se nemluvilo o ničem
¿lnem nes o tom slonovi a kdekdo- hádal, co nu
ten cvičítel asi septa.
Doneslo se, to taky ©a Hrad.Mluvil o- tóra
Gottwald se Zápotockým a kroutil nad tím hla
vou. Povídá: To já vím,Antorníne,Č© ty., jsi mazaný
chlap »Rozdrtil j»i reakcí , z krot il je laiky, ale
se slonem bys tohle nelekášr.?..
Zápotocký^se, zatvářil urazene„Co bych ta
nedokázal,povídá,sedněme si do auta a já ti to
ukážu: hned na místě.
vKdyzvjim privedli^do manéže^slona,Zápotocký
k němu přistoupil a něco vrau pošeptal,Slon
okamžité padl na kolena.Přistoupil k němu zápo
tocký nanovo a pošeptal něco po druhé. Slon se
ihned prevalilvna zadek Ji-kdy žvk němu Zápotocký
přistoupil potřetí a zdse mu něco pošeptal,slon
se roaestkal, plakal a piakal^nebyl k utišení.
ífottwald byl nucen uznat, ze sejm povedlo,
líc jjo, povídá, slona jsi dodělal pořádně»Ale teč
mi řekni,prosím! te.co jsi mu to vlastně Šeptali
- Co bych mu šeptal, odpoví dá Zapístocký, Poprvé
jgem mu.'pošeptal j jaké mám prí jmy^ jako předseda
dělnických odboru.Ne a slon padl samozřejmě na
kolena^Šak jsem mu pošeptal,jaké mášvpríjmy ty,
jako dělnický president »To se slo.nvprevalií na
zála.NTo a ua^onGc jsem etu jenom pošeptal, jakou
mzdu mají naši dělníci!
Jak se oznamuje z Prahy,byl utvořen nový A¥ KSČ»
Jde o Agenty ¥yloučená z. KS«,

Kdo byli první komunista?
— o• aa
**
»j.
Svatí tri králově:také sli za hvězdou a dLosli
ke korytu»

Jeden mdšený soudruh potkal tuhl© jiného soudru
ha a hned si začal všecko noc pochvalovat:Tak vi*
díšř konec ně jsme se dočkali blahoty tu »Hz je tady!
- Zbláznil ses zas ne ten druhý »Kde jaký blahobyt
vidísÝVzd^ě si člověk nemůže koupit nic ani na
sebe,natož do seh<3! v
v
v
- No jo, povídá uraženě ten nadšenec, když ty se
díváš aa výklady meto do noví ní

Vysel Lenin z moskevského mausolea,kde odpo
čívá aabalsamovarny,a jde na návštěvu k Stalinovi.
Hovor! tak spolu o situaci,a Lenin povídásMo,a
jak je to uvnifeřiJdcu^lidi za tebou?
- Jakpak to? ne ,povídá Stalin,vzdyř taky pro ne
□eco dělaraÍJen se podívej na. ty cifry ¡Tolik se
vyrobí oceli,,tolik uhlí vydobudeme, tolik nafty*.,
- Dobře,přeruší ho Lenin,ale jak je to na příklad
s poživatinami?
v
v
Hezbylo Stalinovi,nez vytáhnout čísla o posívatinách*Leninvcte,k^vá hlavou,a nakonec, povídat
Tak se mi zdá., ze kd^z to takhle půjde dál, půjde
lid spíš za mnou ne z za tebou ¡

Jede si po Praze tramvaj a průvodci plní poc
tivé povinnost a vyvolává jména stanicíStalinova
třída, drive Fachova*.«.Kus dál znayaíDlmitrávová
třída, dříve Palackéhot,..Jede se dál a zase průvo
dci dá se slyšet:Jugoslávská kolej,dříve Titava,
předtím krále Alexandra*
v>
v
Kamíchlo^to jednoho pasažéra,a kd^z vystupo
val tak 3e uz na stupníku otočí a povxdáíCest práci, sou druhu ¡Drive Heíl Hitler!

Prorokovala cikánka 5ieckovi,ze umře na ve
liký státek.
- Ha jaký?,ptal se^Pieck.
- To nevíra, odpověděla věštkyně, ale rozhodně to
ta bude veliký svátek,aŠ umřete.
Rusky voják vidí českého sedláka,jak právě hnojí
pole, jde k nerau a pta se ho.kolik je hodin.Sedlák
zapíchl vidie^do z eme, podívá se na slunce a na stín
vidlí,a povídá¡Hnedle bude dvanáct,
Rus vytáhl rukáv,podíval se na osmerý náramkové
hodinky,pak vyhrnul druhý a prozkoumal hodinky,co
jich měl na ručena souhlasné při takal: Ba, oharasé,
hnedle bude dvanáct.
A vzal vidle a Šel.

Chirurg,architekt a profesionální komunista se
dostaliydo sporu,Čí povolání je nejstarší,
- Samozřejmé,ze moje,povídá chirurg,Víte,ze Pánbůh
udělal Evu z Adamova zebra, a k tomu, vzít někomu žeb
ro, je třeba operace, ne? *.
- Ale kdepak!,odporoval architekt.Dávno před tím,
než Bůh stvořil lidi,tak musil vystavět svět, protož«
do té doby b^l jenom chaos,Jak vidíte,pánové,nejstarší povolání je moje1.
Komunista se jen ušklíbl a povídá:Hm, pane kolegQj
a kdo myslíte, když, uz jste se o tom zmínil, ze vytvo
řil ten chaos???
V hudapeetské restauraci jí zákazník guláš.Hezi
kousky masa najde kus pneumatiky, a trpce si stezuje
čí sníkovi.Ale číšník je.n pokrčí rameny:To je,sou
druhu, docela podle planu,povídá.Hevíš^ze behem pěti
letky má všude automobil nahradit koně?

Sraíril^e Slánský b tím,že ho zavřeli,ale to.
se ho také ostřihali do holá, byla pro něj příliš
velká potupa »Vyžádal si papír a pero a napsal o
tom dlouhou stížnost Stalinovi.Stalin cte.a. lak
raa od pnrody měkké srdce,zzelelo s,e mu starého
soudruha*sednul si a po chvilce přemýšlení napsal
vlasto:rucní odpovědíMilý Slánský, vžívára se dL®
Tvé situace a^chagu,jak by asi raně bylo na. Tvém
ní stě. Z. toho, ze Te ostříhali* si noc nedělej »Já
Ti tam co. nejdřív pošlu Cepickul
Dostala se ¿¡¡edna stará dáma v tlačenici slast
né do moskevské podzemní dráhy a vzdychla s nievou:Zaplat Pánbůh!
-To se uz ne říká, pokáral z ji, voják Rudé armády,
který to sl.yselííy dnes říkámersíky Stalinovi?
Stařenka ppkyvuje hlavou,přemýšlí a pak povídá:
No da,tomu rozumím,ale co "budete říkat, až
Sta
lin umře ?
-Co?,zamyslil se voják. Samozřejmě: Zaplač, Pánbůh’»

Dělníci v Československu prý budou fasovat
zvláštní příděl šňůry a kolíku,.
- K čemu?
- No,aby si měli na aera susit hubu.
Jde v Budapešti po Margittině mostě rybář*
docela, s prázdnou.Pofcká ho přítel a ptá se. účast
né: Cop^újTebraly?
- Ale jo, ryb tam bylo habaděj, odpovídá^ s povzde
chem rybař,ale za mnou stal celý cas nějaký čumil
a hvězdou na kabáte a ryby se neodvážily otewrít
hubu»
Jaký je rozdíl mezi biografem a lidovou demo
kracií?
- ¥ bigrafu je východ z nouze a v lidové demokra
cii je nouze z východu»

Přisel Zápotocký s chotí na návštěvu do
ČeskoraoravskevKoLben-Daněk/dríve Maršála Tita/',
Ale stalo se, ze zapomněli vyunout magnet ve
vrátnici,který přitáhl k sobe každého,kdo nrěl
něco železného u sebe a chtěl to z fabriky^a
už byl Tonda u magnetu!Moc se divý,prohlížív
kapsy,ale nemá u sebe nic ze železa, ani klíc
ne.Chce to přejít vtipem a tak povídá:To budou
-asi me železné nervy nebo ocelová vůle,.
Povídá paní zápotocká skepticky:3ane,Toníku,
to bude asi ta tvá plechová hubat
HÁDANKA:G-ottwald, Zápotocký avPierlinger se pro
jíždějí na lčběee po ¥ltavě*Z ničeho nic se lodička
převrhne»Ani jeden soudruh neumí plavat.Kdo bude
zachráněn?
_ ???
•oxsHaAoisoKSao

U-nrřel Rus, spakoval si kufřík a jde de nebe.
Sv^Tettr otvírá "bránu, a když vidí Rus a, myslitel,
že dole z.kusi.1 dost;chce ho pustit,ale nejdříve
se zajímá o to,co si nese v tam kufříku.Tak mu
jej bere z, ruky,o;tvírá a vytahuje nejdříve ja
kousi flasticku.
- Co je tohle?*, ptá se.
v
v
- Te, prosím, puovídá Rus, je pro: případ, že by mne
bolela hlava.
Sv.Eetr znovu sahá do kufříku a vytahuje kra
bici s prášky.
- A tohle?
v
vv
v
yV
- To je pro případ, že "bych mel žaludeční potíže,
vysvětluje Rus.
v
y
Znovu sv.Petr hrábne do kufříku a vyndává fotografii Stalina.
- AháÍ,povídá.A tohle je co??
y
- To povídá ten Rus,je pra případ,ze by se m
s ty skal o po d oraov e.

Dali v Karlí ne hlavy dohromady a dumali,jak
nejúčinneji získat nove cleny do Bfcrany.Ná&onec
jako nej.nadej nejsi uznali tuhlejnethoduh
1. Kdo získá alespoň dva nove cleny,bude vylou*
cen ze strany.
v v
2. Kdo získá alespoň pet clenu,dostane potvrzení*
že v ntí nikdy nebyl.
Hel Pražan něco k vyřízení na ministerstvu,moc.
důležité'veç, ne jàké1 Infor mace^bez nichž se nemohl
obejít .Podařilo ge mu sta^stne^po. mnoha obtížích
se dostát až k'přednostovi oddělení .Bohužel, předrnosta mu nemohl, informace poskytnout,ale prohlížel
Sri-seyzá jmejeho , šaty a ptal se ho,u koho si dává
šít.Přednostův zástupce takévinformace neposkytl,
ale velmi, jej. zajímaly návštěvníkovy boty,a vyžá
dal 'si adresu jeho savce.ffdiven a znechucen,občan
se'zastavil u vratného a vyprávěl rau o těch podiv
ných rozhovorech.
v
v
' 1 Portýr,se smál,dal občanu potřebné informace a
vysvětlujeiTa' je docela jednoduché,Přednosta byl,
dřív, před-pučem, krejčí a jeho zástupce švec.
- À jak to.že Vy;víte všechno,co jsem potřeboval
vedet?,diví se Pražan.
_^ó' jevtakévjednoduché,povídá vrátný.la tu byl
před pučem přednostou.
'Zlepšovací nóvrhcÁb^- bylo sníženo procenta nemoc-:
nýcii^bujlou v závodních ošetřovnách nasazeni místo
lékařů Členové závodní milice.

Nápis na vykradeném konsumu:SNB jde s lidem,
my krademe s klidem.

, Soudruh. inspektor přehlíží haatmupenou
dělnickou milici
a klade- otázky, aby zjistí!
přípravu v politi okem skolení: Os lby fce, sou
druzi, dělali,k&yby:tel.najedbau se k
při
blížili Araeeicani?
Hic-Ticho.Ztrát11 so udruh inspektor trpě
livost, ukáže prstem na^jednoha y rade a epSlcsÍS
lío, ty tady, co bys. ty ;delal?U
- Ja?,vyhrkne OTbež Já..-no já S heeiusíe sta
rat, moe by se toho ecte nestalo,ale jen si Před
stav, soudruhu inspektore, co bys asi dělal iy
V
•

Prochází ee Ccdtwald v zadumání hradčanskou
zahradou, kdy Ž. tu
k aóieu přiběhne jeho vrnčka. V ruce drzí "pampelišku s' chmýřím, podává mu
ji. a povídá.: Foukni, dedoÍ Foukni Í'
- Jo,to se ti řekneí,¡ovzdechne (GotiiraajKJá
bych treba fouknul,ale kde mi dají ^syl?
Jelo onehdy vlakem na výlet gár im.ádenců..
Jeden z nich, sre jim tiché a mime povahy, ■vytáhL
z tašky asi půlkilový kus salámu, Ucukll se ¡po
krajine. a spokojene utUBcoal.Procházel títo va
gonem’ jeden ™cliclcnár,otevře zeširoka oci ma.
ten salám a hned se U mladeoci zenetCo?Takovýhle kus salámu, když je rna lísky?? Hned s ním semí
lRlioionaČ zabavil salám-, pokračuje v poebůsce a když se znovu vrátí do■ téhož vagonu, vidí:
ifádenec'ukusuje z nového kus^přCnej meassím
stejne velikého.S^mozřejme- salám ¡zabaví«
Když se vrací po třetí a vidí, ze im-íáljeaíee
znovu ■okusuje z ohromného salámu, začalo ma tto
"ýt divné a udeřil na. chlapce zhurta tKde to
bereš, dlrebo?CÍapaU je tvůj otec?
Chlapec ee na
neho. mekce podíval a povídá
s.krarcae-¡rT,aky r?m.ii.<ci oná řem
Jeden sovětský občan oběhal celé ^leBtac§le
nebyl s to sehnat ani kousek chleba.. Před visem
pekařstvími stály dlouhé fronty,že nezlbýla
ani nejmensí nade je.Unav ey se vrátil domů a po
vídá zeně: Takhle, se yedá zíUJdu a zabiju Salina.
Odesel.Za ne jaký cas se vracdí.
- Ho co,^Tb^l?yp^ se umaželka.
- Ne,povídá občan otrávene,tam taky stojí obrov
ská frontaí

Ucite.1 začal výklad o císaři Neraaoti:Byl kdysi
velmi krutý muz,který vládl narozdu, jejž uvrhl do
neštěstí .Jeho krutost neznala mezí .Pronásledoval
své odIeirce,nešetřil nikoho,ani své přátele a sluhy.
Tu ho přerušil mladý^pionýr:Soudruhu učiteli,
jestli ted řeknete jestč jeho jméno,ták půjdete

Jel Zápotocký ee informovat na vlastní oci
o spokojenosti dělníků v jednom' průmyslovém
městě,a jako obvykle musil vyslechnout bodne
repetu a štiplavých poznámek.Proto ani nemohl
uším,když mu jeden starsí dělník na jeho dota
zy odpověděl i Já, soudruhu, si. na režim stěžovat
nemůžu.Já jsem docela spokojeny a mám o ¡noc
min práce.než dřív- Coze?Í.ELn prače,nez driv?, žasnul Zápotocký.
Jak je tohle možně?
- To je tak,povídá ze široka ten dělník„Dřív,
když moje žena prala,tak ^sem musel snést g
půd^ necky, nanosit vodu, přinést ze sklepa uhlí,
vyměnit, vodu. táhat se s kosíky prádla na půdu
a zpátky,když bylo suché,no,říkám,člověk byl
zapražen jako^kúh.
v
- Ho, a co delás teč,kdys žena pere?, ptal se
Zápotocký.
v
- Ted?, povídá dělník.Ted vlezu n<ahývdo postele
a cekám,až moje jediné spodky jsou cistě a vy
žehlené.
Konci politruk svou přednášku slovy:Haše
hlavni heslo:dohodit a předhonit kapitalistické
země! Má někdo nějakou otázku?
v
Přihlásil se jeden rudoarraějec:A az. je,sou
druhu, doženeme, budeme tam smet zůstat?

Bierut se kdysi ucházel o: místo obecního
písaře..Musil udělat zkoušku zbezné inteligence.
Ptají se ho jedno, druhé,páté, ale Bierut nic.
ZŽelelo se ho jednomu zkoušejícímu a aby mu po
mohl, ptá se:Kdo objevil Ameriku?
Bierut nic.Ta už byla na zkoušejícího moc
a za_.upél:Kryštof Kolumbus!
Bierut se beze slova zvedl a odcházel.
- Kam jdete?
v
z
v.
- Ho přece,povídá. Bierut,uiz. voláte dalšího kan
didáta?!

Potkají se v Bukuresti dva známí.povídají si
o poměrech a tenvjeden si je strašně chválí.
- To je úžasná vec,tenhle socialismus,. Jen si před
stav: je vecer^zima, prší, ne. a ne se dočkat tramvaje.
A jak tak cekáš,krehnes a proklínáš, jede kolem pře-;
py chová limuaina.Zastaví^koukáš,kdo v ní - a to je
ředitel fabriky,kde delás.A hned tě nutí nasednout.
Kam chceš jetVDomůíSamozřejmetAle nejdřív jedeme
ke mue^vy^ít^si horký grog, jinak je tu rýma jako
hrom.Žádné vyinluvy,uz se jede.Wejdrív vypijeme hor
ký grog,vlastně ne jeden,tři.Pak kokteil.Pak sekt.
K tomu jazz z radia,turecká káva^Ráno pěkně teplá
koupel.A pak^teprv domů!
- A to jsi všechno opravdu sám: zažil?,diví se ten
druhý.
- Já ne,ale má sestra!

Slavnostní představení v Národními divadle,
Manželé Gottwaldovi sedí v presidents ke loži,a
paní Marta si zvědavé prohlíží^ publikum. Najednou
zatáhá svého chotě za rukáv a septa:Ty,podívej ge,
támhle ten člověk s dlouhými vousy,ve třetí nade,
to je Vrchlický!
~ Go fee nevedepovídá Gottwald,Vrchlický je už
dávno a dávno mrtvý!
Marta tinr není moc přesvědčena,diva se napjaté
dolů,a za chvilku gíouchne chotě loktem do zeber a
povídá vítězoslavné: Koukni se, rychle, vždy š van se.
pohnul i

V jedné bulharské továrně se dostali sovětský a
bulharský technik do hluboké diskuse nad dvěma straji«
w
V
- Smátrij,tavaryse,povídá Bulhar,vot tenhle neraecký
stroj:za 25 minut ho uvedeávdo chodu a pak běží 25
dní bez přestávky.A vot sovětský stroj:taky se dá
uvést do chodu^za 25 minut,ale za dalších 25 minut
chcípne a musíš ho opravovat.Tep německý stroj,charéšij 3troj,Ten sovětský s^roj,spatný stroj.
Sovětsky technik pozorné naslouchá a pak povídá
s povýšeným úsměvem:Efeo ně pravda,tavárysa,ty asiháješ sa.Vot německý^stroj:2S minut na něm pracuješ
a pak běží sám.To^Špatný stroj.Sovětskij stroj,etov
charóšij stroj:běží jen 25 miaut a pak na něm musíš
pracovat.Díky tomu ma každý práci a není tu neza
městnaných!
Navštívil Gottwald blázi nec, tam mu předvedli
všechny pacienty,a aby jim něco řekl,tak se Gottwald
ptá,jestli umějí soudružek^ zdravit.Hned všichni
začali pěst a křičí:Eráci cest!
Všichni,jenom jeden stojí a ani senehne.
- Copak ty,ptá se Gottwald, ty nezdravíš?
- JTí,prosila,nejsem blázen, já jsem dozorce!

\ Shluk lidí na východeb^rlincké ulic 1.Uprostřed
^ýsi^muž^bbduje^se mu nějaký cizinec ukradl ho
dí hky.Přijde strážník a vyšetřuje případ,
ě Cizin ďc?'^ poví dá. To byl jistě American!
z
- • Ne, Ame ri can tov.nebyl, tvrdí okradený.
- Tak těáy vAngli can ?
- Ne,Angličan, taky qo.
Tak' co to bylo zac?
r
v v
-’.'To' byl asi Fin,povídá okradený rozpačité.
-Fin?,mračí'se strážník,Tady žádní Finové nejsou!
To snad byl‘Rus?
vv
v
- Nojo^Rus to byl potěšil se postižený .Ale pamatuj
te si.ze jsem to nerekl první!

Jak se řekne čínsky Československo?
- Jen ven!

r_
V
V
Umřel komunista,a jakkoli nepravděpodobně
to zní, přiseji do nebe,Prohlíží si všechna,pro
hlíží, ale nějak se tu ne- a ne cítit jako doBa,.
Konečný je nai tak dlouhá chvíle,Že to už. nemů
že vydržet, jde k sv.Petrovi a. povídá:Poslys,
soudruhu,nedalo by ee to nějak zařídit,abych
se z téhle otravy dostal někam jinam?
- Ale jo, snad by to šlo, přemyslí, sv.Petr.Kdy
bys takhle chtěl do pekla,to by se snad zařídit
dalo.
v
- Do pekla, říkáš?,dumá komunista.Proč ne,ale
abych do neceho hloupě ne vlít ¡Nemohl bych nej
dřív vidět, jak to tam vypadá?
- Ale jó, povídá s v. Pet r. Otevřel okno a ukazuje
dolů.
Soudruh se divá a divá,a co nevidí?Intimně za
řízený pokojíček, mekkoucký div^n,tia^něn sedí .
Kopecký, na Kopeckého kolenou křehoučká kraso
tinka, napravo stolek s flaškami šampaňského,
□ al ev o k rab i c e s kubáns kými dou tn-í ky.. .
Soudruh uz- ani dál nekouká a jen prosí sv.Petra,
aby směl do pekla jak nej rychleji. A už sjíždí
do pekla, raz,dva, tri - a uz je v kotli,a čerti
do něho: vidlemi.
- Ga? Tohle nejTa jsem nechtěli, kricí soudruh
zoufale.dá to chci mít, jako Kopeckýva ne jinak*.
Gerti se na něho dívají plni překvapení a
soucitu,avten jeden povídá:A to jsi,soudruhu,
zapomněl,že Kopecký byl ministr
propagandy?’.'
Ústřední sekretariát Vs ©svazové komunistické
strany/bolševiků/vypsal soutěž na nejlepsí so
chu slavného hudebního skladatele ěajkovekého.
První, cenu vyhrál návrh, představující Stalina,
jak sedí v kresle a poslouchá jednu z Cajkovského skladeb.

Utíká český zajíc £>res hranice dovNemecka.Zastaví
ho německý zajícva pta se,kam' tak bezí.
- Nevíš?,povídá český zajíc.U nás ted zabavuje stát
všechna prasata!
z
- To se fce přece netyka.Ty jsi zajíc a ne prase.,diví
se německý kolega. v
- No j o, vzdychne saj íček, ale vykládej to SNE',
Továrna na kočárky pracuje na 100 ^.Stachanovec
Nováček na 16O
to ceká rodinu .Takv se te^y
závodní rada usnesla darovat mu jeden kočárek,ze on
už si. jej složí doh romady sám.
v
v
Za ses.t neděl je vidět soudruha Nováčka s deckem
v náručí.
z
- Kdepak mas kočárek,soudruhu?,ptajivse ho,
- Ale,povídá znechuceně soudruh Nováček,to je tak:
až to skládám dohromady,jak chci,vždycky mi z něj
vychází kulomet*.
3o

Vstoupit do partaje - nevstoupit do partaje?
Doba je foftesá, lecccte vse raíeíe stát, člověk nmnl mí8.
přehled o situaci,nez se nějak rozhodne*A tak se
pan Blume nt haL rozhodL,že se podává do líoslnry,
Sešla se aelá
rozmlouvá ji mu to^Xe ř-an
BLumeitihal nic.Podívá se tam,rozhlédne se a bude.
je infomavat.A aby nebyly potíže s eensiuřatt,
doí^iudli serkdyž bude psát pravdu^tak poťžje
obyčejný inkatist.Ale "fide-1; psát. červeným-inkou
stem, je^ ravcLou pravý oj^k..W, a pan Ba.umnftba£ jel.
Za pár dní od néfao dosel dopis .A psaný oTbroeeným inkouseernJV' dopise pak stojí:Moji".qoJjmiejší?
Je zde úplný
na zaeCrJídla,pití, kouření,všeho
nadbytek, za sne sne vlevné ceny.Lide výborné ol^eeený
kulturní bydlení,všude vidět j e^vbl^^h^by^ .L^di
jsouvS£astni a za Stalina by skocil£vdo ohrne.,.*
Všichni kroutí hlavami, nemohou ve rit §vým očím.
Copak se najednou zbláznili dopis pokračuje?. c.
Všechny řeči a nesvobodě jsou. c^^^a nepřátelským
Cýra?&lem*,Kasdy si tu dela podle. svého;,vydělá si^ v.
ze. neví,, co s penězi,a. ke koupi je všechno na svetel
Jenom červený inkoust jsem nikde- nemohl sehnat.,
Zd r av í: Blume n ttnal.
Pred Černínským peú-áa-era zastaví krásný arasrický
autc^m^Tb^:l.Dva občane se na nej zpQV5zd£á-í (dívají.
Jednoho svrbá jazyk a prohodit Pěkný sovetský vůz., co*
- Sek nýc jen c.o je pravda, přikyvuj e ten druEyyCkl^^^
nevíte,ze tdrle je americká značka a nevsavě.fcska?í
- Vje,*^,povídá ten první .lle mohu já vedee,ca
Vy jste zac?í

v, Přijde občan k lékaři a žádá, abv nu prgbliéEl
usC.Lékar zjistí,ze ma usi v rnejlepsím porádkUc
Občan 8evtQ^uliIcac divá. a dává si prohlédnout oci*
lni na těch vsak není nejra^t^ičí vada.
y
Vzdychne si ten občan nedůvěřivá: UThie nechápu,
Co slyším, to nevidím, a co vidím, to neslysímí

Maciarsk ý komisař se vyptává sedláka, jaká bude
letos- sklizen brambor. .
- Brambor bude letos tolik,že kdyby se složily na
jednu hromadu.dosáhnou až k nohám
- V Madarsku už není Boha., povídá komisar zaairaeene.
- Brambory letos taky nebudou,koastatuje sedlák.
Zoufal- si jeden Šech a rozhodl se spáchat sebe
vraždu .Sebralvsectedy, Cde na májový průvod vna
Václavské nái^^B^ti;£,i^c^cka si navdeflládu, a když jde
kolem nejhustsí dav,začne kricet na cele kolo:
Gottwald bude viset'.S Gottwaldem na lucernu'.
Vystoupí, z defilády jeden dobrosrdečný mz,poklepe
mu na rameno, a povídá:Člověče,neřvi tak nahlas! les ite
te uslyší nejaky kom^Kíi^ísta a půjde tě udat!

Přiběhla do rozhlasu v Brně selka. A ze se jí
chuděrce y stal hrozny» malér,
1
- Na, copak se ‘Varn přihodilo?
“ Prosxrnieh patné gradlsta,zaběhla se raň koza, a
to víjjo, iako škodu z toho mám.
-^Mo, a co“vmy s tím máme,soudružko,co dělat? Máme
7ara snad škodu nahradit?Snad abyste zašla na 3MB.
- to prosím teda ne,Ale prosimich,kdyby bvli tak
moc hodmva rekl^to tím. grádiem.Ta kosa má černý
flek na hřbete,kazdy ji hned pozná.Jmenuje se Lísá.
v,jakém rozhlase^bychom to měli vysílat?Y od
děleni ztrát a nálezů,v patrací službe,v zemědělském
nebo v jakem?Cp by se Vám,soudružko,nejlip zamlou
valo?
- Vijó,kdybych mohla prosit,tož v tom,Jak tam večír
rikajQ"Vola Londyn"4V tu chvíli sedí u grádia celá
dědina;

Dva delegáti na berlínském Festivalu mládeže
s.e seslí na krátký rozhovor .Jeden byl z Itálie,
druhý se Sovětského svgzu.
- Řekni mne,povídávsovětský delegát,řekni rape,
proč vy Italové porad mluvíte tady v Berlíne,na
tak mohutném festivalu,Jenom o jídle?
Italský mladikvse nato otázal Rusa:A o čem
mluvíte vy, ze Sovětského svazu?
- í!y mluvíme o^pravdé,o cti a o míru,odpověděl
sovětský delegát.
v
Ital pokýval hlavou avrekltTak tedy oba mlu
víme o tom,co nejvíc potřebujeme.
Přišli ruští vojáci do slovenské dědiny,jdou
k předsedovi Národního výboru a ptají se ho,kde
je zde odvšivovací stanice,
- My zde žádnou odvšivovací stanici nemáme,praví
pvGČEssdfi«
v z
, . i
- Jste vy ale nekulturni.b nas je v kazde vesnici.

láfeíd PŘÁTELSTVÍ SE SOV&PSKÝM SVAZEM ’.,hlásaly
plakáty ve všech lidových demokraciíchJ lide k
tomu s gustem připiš ováli: DOBRÁ - ALE ANI O DEN DÉLE „

Potkají se dva češi v prales©! y Rovníkové v
Africe,padnou sivdo náruč i,a vyprávějí si a všem
mcížném.^riJde reč na jednoho společného známého.
- Co se e nimi etálo,nevis?,povrda ten ječmen.
- Oo?Z&stal domaí.povídá, ten druhý.To vis,on byl
vždycky dobrodruh1.
Potkají se» dva sedláci,a jeden se pta:Jak se
ti vede?
.
.
- Jako mandélince bramborové,povídá druhy.
- ???
* No, taky žijju jen z brambor, a pořád cekám,,kdy
mé seberou.

Po slavnostním ukončení dvouletkyy odjíždí.
Gottwald, do Lán.Je v spokojené náladě,a jak jede,
najednou vidí u cesty člověka,který vytahuje z
kapsy hrst sena a hladové z ní ukusuje. Gottwald
dá zastavit a povídá rozlobeně:Co tcx děláš,soudruhuíTakoýrahle Jednáním budíš veřejné pohoršení’.'
- Co mám dělat?, ohrazuje se sou druh. Já mám hladí- Sedni si ke rané do vozu!, vybídl ho Gottwald, soudruh nasedl a jeli.V Lánech dal Gottwald pro
něha prostřít a soudruh po jedl,kolik hrdlo ráčilo.
Při loučení mu Gottwald poklepal přátelsky na ra
meno a povídá: Víš, s ou druhu, az splníme pětiletku,
tak budeš moci takhle jíst každý dění
Soudruh jde pln nadeje domů,ale pak ho napadne,
ze £et let o hladu cekat nevydrží,a že by to také
nemálo; snyslu, když přece v Hušku silnili jiz pěti
letek několik a tak fcanr. ransí byt učiněny ráj.Seb
ral se tedy a jede do Ruska .Ale v Rusku to nebylo
os nic legsí ne z doma, a tak si soudruh sedl před
Kreml a cekal .A když ^el Stalin kolem, vytáhl z kap
sy hrst sena a hladové uku^uje. v
v
Stalin se zaslaví,zamračí se přistoupíyk němu
a povídá:Co to děláš, so_..udruhu? Tohle je přece
sabotáži y
- Go mamydelat?,ohrazuje se soudruh.Já mářa hladí
- No dobře,máš hladí,povídá Stalin,ale seno si
máš nechat na zimu.Ted kousej zelené!
vJako vsu.de za Železnou oponou, sbírá jí komunisté
oděvní součástky pro^Karejce i v Budapešti.I. vysocí
funkcionáři strany dávají příklad a chodí po domech
sbírat.Takového^návštěvníka nelze odmítnout,co má
Laszlo Kiraly delatiJde a dá svůj jediný převlecmík.
Druhy den se malý Laszlo přiřítí domů celý nadšený:
Tati,já videi Korejce!
- Gc?Korejce?,divi se otec.Jak jsi ho poznal?Podle
šikmých oci?
- Ne,povídá syn,po dle tvého kabátu!

Ifinist.....erstvoyzahraničí v Praze přijímá do svých
služeb s okamžitou platností pouze kominíky.
- Proř?
Protože se pohybují ve vyšších sférách a mají široký
rozhled.
Plánují v Kremlu invasl Evropy a ne jvic.ystarosti
jim děla,jak se dostat do Anglie.Konecne přišli na
nápad,že byyjim moskevský velerabín mohl povědět,jak
to kdysi udělali Židi, že přešli Rudé moře suchou nohou.
- To je jednoduché, povídá rabín.Mojžíš jen kývl holí
a voda se rozdělila,a Židi šli jako na špacír.
- To je ohromné!,radují se všichni.A kde je ta hůl?
- Ta?,poví dá rabín.V Britském museu v Londýne.

Potkají se dva známí a jeden zdraví druhého:AÍ.
žije Stalin! y
y
Podívá se přítel na něho smutně a povídá:Pred pár
lety jsi zdravil Át žije Hitler!
Usmál se ten první a povídá:No - a žije?

Jozéfek mel pracovat se stréěkemna JZD.Ráno
přišli na pole,měli orat s jedním párem koní a
jedním párem volů,Jozéfek dostal voly a ucel zorat
tři míry.Plivl do dlamíva povídá volum:Tak,sou
druzi, do toho1.' Orání mu slo dobre^do večera zoral
nejenom přepsané tři míry,ale ještě deset raer
navíol>v
Strécek Krópal se tomu velice podivil a
ptal
se, jak to mohl udělat?Jozéfek mu všecko pověděl
a tak na druhý den to strécek zkusil takyytak. y
Večer přišel domů celý zbitý a vypravuje,ze kdyzy
koně pobídl podle Jozéfkova receptu,tak ho proste
zkopali.Jozéfek seychytí za hlavu, a povídá:Jo,
strécko, to můžete říct jenom volům, ale ne koňům'.'
Severní Korea má novou zbraň,kterou právě zasadila
do boje proti nepříteli.
- Jakou?
Šířky na blechy'.
Růský a anglický voják se spřátelili na hra 
nici svých zón v Neraecku.Jednoho dne odjel Angli
čan na dovolenou a když. se po několika týdnech
vrátil,vyptával se ho: Rus,kde byl.
- No, nej dřív v Londýne, a pak jsem si zajel do
Skotska na pstruhy.
y
z
- A to ti dal londýnsky sovět povoleni?,divil
se Rus.
,
Y
v
- Ja zádně nepotrebuji,povídá Angličan.
- A kdo ti schválil cestu vlakem?
- Jaké schválení?Ostatně,já jel autem.
- A kde jsi vzal auto?
- Mam svoje.
y y
- A to ti komisariát přidělil benzin?
- Ne,ten jsem si koupil.
z
z
z
- A co jídlo?A co bpdlen>í?To ti místní a domovní
sověty daly bumážku?
- Kdepak ¡Já se stravoval a bydlel. tam, kam jsem'
dojel a odkud jsem měl nejblíz. k potoku.
To už. bylo na Ivana mnoho a jen si povzdechl:
Eakaja anarchii jat

Jednoho: lednového rána se ozvalo volání o pomoc.
Někdo spadl do Vltavy a tonul.SUB se dívá s mostu
dívá se, ale do vody se mu nechce.Pochopil tonoucí’
jasnozřivě, jak je na tom bledě a začal křicet:President je vúl.Jo^nn tohle j.e zákon na ochranu repub
liky.SNB bez dalšího váhání se vrhl do vln a topí
cího se vy táhl. A-hned na policii, a výslech.
- Já jsem,myslel na amerického, presidenta,hájil se
obžalovaný.
Ale tohle^mu na policii rychle zatrhli:Jen žádné
vytáčky I, povídají, to na nás neplatí'.My víme moc
dobře,kterej president je vůl*.
y Ptá se učitelka ve škole:Čtyřčlenná rodina,každý
clen dostane lístkyyna 750 gramů masa měsíčně.Kolik
dostane rodina přidelenoi dohromady?
- 200 gramů sýra.

Jde babička z Václavského náměstí na Vinohrady.
Zastaví strážníka a ptá se,kde je Pochová třída.
- To^je zrovna tahle, co po ní jdete,vysvětluje
strážník.
v
v
- Jali to?, diví se babička.VzdyŽ tu stojí napsáno.
Stalinova třída.
Vzdychne ten strážník a povídá:Jo,to je pravda,
ale vy jste se,babičko,taky jmenovala za svobodna
jinak!
Dozvěděl se maršálek Rokossowski, ž.e autorem vět
šiny vtipů,které o^nem v Polsku kolují, je jeden
komik.Dal si ho předvolat,povídá mu jedem z těch
vtipů a ptá se:Je to tvůj vtip?
- Je,přiznal se komik.
- A co tenhle?A Rokossowski vypráví další.I k tornu
se komik přiznal.I ke třetímu,čtvrtému,desátému.
Nakonec se Rokossowski dopálil a křičí:Jak si to
můžeš dovolitt?Nevíš,že já jsem osvoboditel a spása
Polska?
- Prosím za prominutí,povídá komik,ale tohle můj
vtip neraíS.

Noční tramvaj byla poloprázdná.Na oknech
nálepky}velebící výrobky státních podniků,
oznámeni příštích manifestací,pozvánky k budo
vat eiskémuyúsilí.Na tvářích lidí vrásky starostí,
co^s tím přibývajícím blahobytem, co s dalším
zvýšením životni úrovně.Nálada tedv ponurá.
Ticho přerušil jeden pán,který sedel v rohu:
Ach jo,...jo jo,ach,povídá^
Přidal se druhý s protější lavicesBa ba,...
tak tak,...ach jo.
v
Řekl průvodcí^otrávene:Pánové,nechte té
poli tiky.Mám jí pres den dost’.
Ruský voják si vyjel navpropustku do B^rlína.Bylo to po prvé, co videi tak veliké raesfco..
Chtěl sivvyfoto^rafoyat trosky relchs tágu, když
zjistil, že mu někdo šikovné uřízl aparát, takže
to ani nezpozoroval a na ramenou mu zůstal,, jen
remnek.Zah rámoval Ivan a poví dá: Kultura net,
ale technika bolšájal

Pta se jeden z agitační dvojice,která sbí
rala podpisy na resoluci obránců míru,ptá se
cikána,pro co Jje^pro válku anebo pro mír?
Povídá cikán:Ja šom, prosím, za cichy prevratlí

Zda-jm
víte,kdo je největší o>ráč
v českých dědinách?
- Přemysl Orac.
- Ne!
- Jak to?vždyž Přemysl Oráč jedním párem volů
zoral celý lán!
z
- To nic není .Klement Gottwald zvoral jedním
KoŽátkem celou republiku!'

Vyptával se jeden cizinec v Braze obyvatel cri
to znamena prakticky: ”Žijeme radostně ji’’ .Dlouho
se toho nemohl dopídit,az konečně mu to vysvětí i i
jeden občan.
máte tak,povídá.Ja i zena í šacujeme v továrně,
an y a
: uz
cty^ri a sto Jim ve fronte, abych
dostal osrainku mléka,ťrinesu Ji občas stastne domů
a tak marné radost,ze zas Jednou máme snídani.tím
spis,Jestli náhodou se zatím žene podaří sehnat
dvivrohlíky,Před gestou Jedeme elektrikou do práce
a^nekdy se stane,ze Jsou dve místa volná.Tak tedy ’
mane radost,ze můžeme chvilku sedět.Vecervse občas
žene podaří dostatku uzenáře pohlední čtyři vurty,
a tak máme radost, ze je co k večeři.Jdeme spát,
zvoní zvonek,Jdu otevřít,a tam policie.Bydlí tu
Josef Nbvák?,pfcajívse-.K§ prosím,ten bydlí naproti'.1
A tak máme radost,ze jeste nepřišli pro nás...

Co. znamená SSSR ?
- ???
Tri správci a Jeden robotnikí
Jede Gottwald svE.opeckým po nábřeží a tu vidí
mladého! statného muže, Jak chytá ryby.Byl pracovní
den a tak se Gottwald pozastavil nad tím,že zde
zahálí Jedna praoovní síla.Poslal proto Kopeckého,
aby zjistil,Jak ta při Jde,že zatím co národ pilné
pracuje,zde se někdo věnuje tak neproduktivní
zálibe:Sejde Kopecký k rybáři,vyptává se ho a pak
hlásí Gottwaldovi:Je to. básník.Ze prý se prí lovu
nejlépe soustřeďuje1.
v '
- Básníkl7,podivil se Gottwald,han..to by mohlříci
každýIJdi tam dolů a požádej ho,at ti podá dukazí
Sejde Kopecký dolů k řece a zadá o důkaz.
- To Je snadné,odpovídá poeta,zamyslí se na okam
žik a recituje:Bod námi Je voda,
nad námi Jsou mraky,
ty Jsi velký vůl
a ten v autu taky!

Brnká Marta Jedním prstem na piano, azvz toho v
Klement ztratí trpělivost a povídá:Boelys,co to delas?
- Ale chci najít velké Gé.
- A proč?
vy
o
- lío vis. já bych chtěla zabrat Gde domov můj.

Sešel se. hlouček kluků v parku a radx se,
na co si budou hrát .Hřejme ei na republiku,
navrhl Jeden,já budu presidentem. - A my ostatní?Vás dám zavřít!
Co Je toTVazi to 25 kg i s rakví?
•eoqeppqed od jfjujteprj
36

Nápis- na chodbe pražského hradu.:.
Ma rto, zgbaL ranec.
Brzy začne tanec’.
vP.MichelvKiq.uet,proslulý kazatel od Matky
Bosí v Paříži,navštívil po únorovém pucii ČSR
a sesel se t-ara s přáteli,s nimž byl za války
internován v^Iíauthausenxi.Zajímalo ho;vpredevsím postavení církve a věřícího člověka v '.jtomunistickém s táté. Videi i slysel. 0 některých
postřezích hovořil v cyklu postních kázamí,
v nichž se-' zabýval ponerem křesťana k j tát-raí
m^^cn.K^zán;í byLa velkou udaLostí a P.Riquet
musel v soukromém hov o ruv odpoví dat- na mnoho
dotazu.Byla poslsze položena otázka,jak to
tis® lioe^snásejí.
- Jako vsude,kde je zle,odpověděl P.Riquut.
Jedni Jsou optimisté, druzí pesiirissé.
- Po^ná se. to lehce?
- Docela jednoduše:pesimiste se ucí ruský,
optimiste anglicky.

- V Jugoslávii se volilo pomocí kru^ič^.
- To v Maďarsku takyíJenže ty kuličky anbíjeli
do pusek. a kdo nevolil s vládou, dostal je do
břicha.

Po několik dní byl Zápotocký nezvěstný,.
Šuškanda si mys lila, ze uz je taky v troube.
Ale byl t o,bohužel, ooS—Vrchní nepřítel dél*
nictva byl v néIoolnici .Řezali mu usi,aty. se
vesel na známky.
OSMÉVY TRESTANÉ
Z letáku od Jaroslava Hrubého - Holého
Žalozpěv svátého Václava:

Na tom Pražském magistráte
velké bylo zděšení,
od koho tam přišla žádost
to nemáte tušení.

Slavný pražský magistráte
sděluji Ti s bolestí,
že to dále nevydržím
na Václavském náměstí.

Službu mít na Václaváku
to je práce nemilá,
už mi z toh zpltoměla
i ta moje kobyla.
Slyšel jsem tu dříve řečnit
Kramáře i Klofáče,
teď když spustí Klement /Sottwald
hned bych se dal do pláče.

-

A když Tonda z ÚRA pustí
svoji hubu z řetězu,
je mi, slavný magistráte,
že div s koně neslezu.
Když tak půldne musím čumět
na ty rudé průvody,
kobyla mne vyhazuje
div mne dolů neshodí.

Tak to tedy na náměstí
chodí nyní ze zvyku,
z toho slavný magistráte
div, že nemám koliku.
Postavte sem SNBáka
s hodně dlouhým pendrekem,
já tu hodnost, magistráte,
zatím skládám s povděkem.

Bude jistě pro mne lépe
když půjdu i s kobylou,
protože bych - jak jsem svatej
proved Vám věc nemilou.

Svatý Václav, v. r.

v Jednoho dne^nel Pražský rozhlas na pořadu
přímou reportáž z jeûne továrny.Reportér zval
růsne. deln?íkyvk mikrofemi, dal j, Ira př iprave ný
text,z nenos četli chvalozpěvy na ředitele,
vládu* komunistickou stranu a díky za stasthý
nový život.
Vše slo jako na drátku,az.přisel na řadu
soustruzn.dk Kudrna. Rylo na nén znát ostýcha
vost a odnífcl přečíst list,který nu reporter
nutil do rukou,
- Takpojď,pojď,soudruhu,nestyč se,celé nésto
uslyší^tvuj hlas lopotízel reporter.
- Ne,dekuji.odpověděl soustruzník Kudrna.
- Ale sou druhu,pobízel důrazněji a po nekuti
s obáváni reportér soust různíka.soudruhu před
stav si.ze te bude slyšet celé Československo
Tak pojdi. ..
v
Ale Kudrna nesel.
- Ale soudruhu,pokračoval reportér zvýgenýmv
hlasem,když řekneš pravdu e nádherném živote
u nás,dekadentní demokracie uslyší tvůj hlas,
vlastně cielý svět te bule slyseti
- Celý svět?,Kudrna náhle projevil zájen,celý
svet?I Amerika??
- Ano,s ouIruhu,i Ane pikaÍ
Kudrna přistoupil k mikrof onu, ohlédl se a
z,v olal : A.ne piko, zde je & es k o sl ov e n sk o. POIÍÓÓÓÓZ

Stárnislav Brzobohatý
SMÍCH ZA ŽELEZNOU OPONOU
Vyslov v sr^nui 1952, jako 1.svazek Edice satiry,
kterout vydává Kruh přátel satiry,
c/o Marie 2,á rubová ,18 O Wcaťbourňo Cřpovo;
LONDON W,11., Englnmd.

Vydáno 500; výtisků.
Cena 5 šilinku.

38

