STOLETÉ VÝROČÍ
Uplynulo sto let
od založení státu,
něco může bolet,
něco radost dá tu
Bez Čechů by Slováci
jako národ nebyli,
jenže tak svět odplácí,
málo si nás cenili
Za sto let jsme prožili
tolik velkých zvratů,
trochu jsme se množili
i šli pod meč katů
28.10. 1918

Sto let

Začalo to před sto léty
vyhlášením státu,
demonstrace, k tomu květy máme svého „tátu„
30.9. 1938

Mnichov

Zradili nás partneři,
stala se z nás oběť,
komu na nás záleží,
kdo snese náš pohled ?
Vždy u zdi hřbitova,
to si na to vzpomenu,
na zradu Mnichova,
protektorát „Bohému„
5.5. 1945

Povstání v Praze

Povstání v Praze
pátého května
stavělo hráze
pro více světla

9.5. 1945 Osvobození Prahy
I když měli snahu
Amíci nám Prahu
osvobodit nesměli.
A tak pak z velké dálky
přijely ruské tanky,
aby Němce semlely
25.2. 1948

Převrat

Dvacátý pátý únor
to bylo v lidu nadšení,
zbyl po něm jenom úhor
a Kainovo znamení
21.8. 1968

Ruská okupace

Přijely tanky
vyslanci Ruska,
stažené šraňky
a srdce pustá
Přišla druhá okupace
za snahu o svobodu,
strana jala omlouvat se,
dopouštět se podvodu
16.1. 1969 Upálení se Jana Palacha
Upálil se mladík
za národu čest,
vzpomínáme a dík národ méně kles

Upálil se mladík
proti cestě zpátky,
jeho život zanik,
bolestně byl krátký
17.11.1989

Sametová revoluce

Všechno začali študáci
projevy a pochodem,
Václavák s herci burácí,
lid se cítí svoboden
Pak prosincová stávka
pozvala ještě dělníky,
zavřela vládě vrátka
a úspěch přišel veliký
1.1. 1993

Rozdělení státu

Pár křiklounů na Slovensku
a pak Mečiar k tomu,
nebylo to po vojensku,
odešli jsme z „domu“
Stali jsme se samostatní,
i když jsme o to nestáli,
neptali se lídři státní,
a samotné nás nechali

12.3. 1999

Vstup do NATO

Z Varšavské smlouvy
přešli jsme do NATA,
pochod byl dlouhý,
ne, z louže do bláta
1.5. 2004

Vstup do EU

Vstoupili jsme do Unie
a nebylo to právě fér,
ruka ruku přitom myje,
neměl šanci amatér
Kdo byl pro, tak dostal slovo,
tak to tenkrát chodilo,
a tak tedy právě proto
„jednotně„ se volilo
8.12. 2011

Zemřel Václav Havel

Náš prezident Václav Havel
nebál se a bojoval,
od režimu samý malér,
pomstu ale pochoval
Uznával ho celý svět,
tleskala mu Amerika,
proti němu není vět,
jeho odkaz nás se týká
28.10.2018 Nelegální migranti
Teď migranti hrozí,
že naruší náš stát,
nepomohou bozi,
my musíme se rvát
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