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Dnes je jasno už všem lidem, 

kdo je arijcem, kdo Židem, 

neboť Žida poznáš vezdy 

podle černožluté hvězdy. 

 

A takto znamenaný Žid, 

musí dle předpisu žít: 

 

Vždy po osmé hodině 

věnovat se rodině, 

dělat jak pomocný dělník, 

neposlouchat ani Mělník, 

nesmí si pejska dovolit 

ani se nechat oholit. 

A Židovka dřív bohatá 

nesmí mít ani koťata, 

musí učit doma děti, 

nakupovat od 3 do 5, 

nesmí mít šperky, česnek, víno, 

koncert divadlo či kino, 

auta, byty, gramofony, 

kožich, lyže, telefony, 

vepřové, cibuli, sýry, 

aparáty, přesné míry, 

harmoniky foukací 

neb kanárka pro legraci, 

jízdní kolo, barometry, 

ponožky a teplé svetry. 

 

A nade vše zločinný Žid 

musí zvyk svůj odložit: 

kupovat boty, oblečení, 

neb oděvenka pro něj není, 



mít drůbež, mýdlo na holení 

a marmeládu neb kouření, 

vůdčí listy, lihoviny, 

časopisy a noviny, 

bonbony a šicí stroje, 

teplé spodky třeba dvoje, 

obchody, pole a lomy, 

akcie, továrny, domy, 

sardinky, ovoce, ryby. 

 

Možná, že tu něco chybí. 

Je těch věcí ještě víc. 

Nekupuj raději nic! 

 

Navykni si chodit pěšky 

ať si prší neb je hezky. 

Nelez ze svého baráku 

a nesedej snad do vlaku. 

Nesmíš ovšem též v rychlíku 

neb v tramvaji neb v taxíku 

a ať jsou sebe větší svody, 

nelez nikdy do hospody, 

na nábřeží, výstaviště, 

do musea, koupaliště, 

na poštu, v Troju, na perony, 

k Meinlům nebo v stadiony, 

do kostela a do herny 

a na záchodek veřejný. 

A dej si pozor velice 

na některé hlavní ulice, 

též Kulík, Jepa a Teta! 

a chceš-li užít trochu světa, 

jdi jen na Boží zahradu, 

u hrobů hoň svou parádu 



a nadýchej se vzduchu tady, 

neb vstoupit nesmíš v žádné sady. 

 

A Žid jakkoliv mazaný 

má v bance účet vázaný, 

zanechal nepěkné zvyky, 

s arijci nepěstuje styky. 

 

Směl mít jen jeden jako druhý 

batoh, kufr a popruhy. 

Teď přestala i tato práva, 

ale Žid, ten jistě nenadává. 

Ten na předpisy hledí jen 

a je se vším vždy spokojen. 
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