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Dnešní mši slouží opat Česlav a biskup Johan. 

 

Drazí pozůstalí, opilci a nedej bože i abstinenti! 

Sešli jsme se v tuto dobu smuteční,  

abychom vyprovodili naši drahou basu na její cestě poslední. 

Celý rok nám k tanci hrála, 

a teď bude pochována. 

Než ji do černý díry šupneme, 

tak jí - i Vám ještě něco řekneme. 

 

 Včíl sa mosíme za ňu prvně pomodlit: (všichni 

povstaňte!) 

ET SPIRITUS, SANKTUS 

DÓMINUS VÓBISKUM 

KORÉNUS,  POTÉNTIA 

SEKULA SEKULORÚM 

ÁMEN 

 Odpustky – včíl zpytujte svědomí a kdo jste zhřešili, 

přijďte si pro odpustek! 

 

A včíl začne mša. 

 

Ó baso, že na každém šprochu bývá pravdy trochu, 

netvařte se kysele naši milí přátelé. 

Nad tím co zde budem číst, 

my se můžem i trochu splíst. 

Hříchy, které zde budou čteny  

jsou i zčásti vymyšleny, 

proto doufám milí drazí, 

že se nikdo neurazí. 

 



Ó baso, nehněvej se na zdejší lidi, 

že mnozí na tvé mši nebyli. 

Pohodlí a nezájem ovládá tuto dobu, 

však letos se snad sejdem v lepším počtu spolu. 

A že pořád stejné ksichty vidíš? 

velebme je za to, 

ať ani příští rok neošidí. 

ÁMEN! 

 

Ó baso, a teď na rozehřátí 

ti vykecáme, co našu republiku trápí. 

A až potom povinně, 

nabonzujem, co se stalo v naší dědině. 

 

Ó baso, tak nám zas daně zvedla vláda, 

za chvíli budem v té práci aj spávat. 

Nečasi s Kalouskem, né že bysme vás neměli rádi, 

ale upřímně vám přejem, kéž Vás aspoň sračka potrápí. 

 

Ó baso, co jsme komu udělali, sneseme toho hodně, 

ale z tohodle už se musí i praotec Čech otáčet v hrobě. 

Metanol nám do alkoholu vmíchali, 

kdo proboha chtěl, aby češi chlastat přestali? 

Prostě a jasně loňské září už nikdy více, 

přišla na nás prohibice. 

Místo flašek vodky a rumu, 

chlastáme už jen čúčo z našeho konzumu. 

 

Ó baso, aj v té naší kultuře něco v pořádku není, 

nezůstal tam kámen na kameni. 

Z Landy se kouzelník Žito stal, 

proč kohouta k tomu potřeboval? 

Karel Gott si pořádně zavzlykal, 

když Tomáš Klus z pódia se slavíkem utíkal. 

„Za co pane bože za co“ mu zazpíval, 

ale Zadara bych kvůli tomu nevolal. 



Ó baso, koncem loňského roku, 

vznikla tu panika, a ne trochu. 

Týkala se předpovědi konce světa, 

21.prosinca  měla být po nás všech veta. 

Naštěstí to ale věštci přehnali, 

a tak jsme si dárky na štědrý den předali.  

 

Ó baso, loni  na sklonku roku, 

Dožili jsme se velkého šoku 

Vašík pustil gaunery z lochu, 

nemáme z toho radost ani trochu, 

venku sú jen na dobu krátků, 

aj tak da co čórnů a budú zas v chládku. 

 

Ó baso, a teď si povíme, 

co se děje přímo u nás v dědině. 

A aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, 

musíme začít od starostky a samotných radních. 

 

Ó basénko, co jsi nám to udělala, 

že jsi ty zastupitele nevarovala, 

vloni jsme ti řekli, co nás trápí, 

nepomožů nám ani všichni svatí. 

Paní starostka diktuje pravidla, 

školka se školů aby to přežila. 

 

Ó baso, školku nám slíbili, aj víceúčelové hřiště, 

čímpak nám zalepí hubu příště? 

Takové výmluvy, že nejsou dotace, 

všichni to přece známe, stačí nasednout na prase! 

K tomu už jen slivovicou sa odrážet, 

to budete čumět, jak pražáci budou peníze donášet. 

 

 

 

 



Ó baso, buďme ale spravedliví, 

abychom jenom nehanili. 

Nový skejtpark se letos dočkal otevření, 

krom stříhání pásky aj prvních huby zranění. 

Děcka tu jezdijů hore dolů, 

snad se nám na U rampě nepoblujů. 

 

Ó baso, v části obce za kolonií, 

v nových domcích mladé rodiny žijí. 

Dětí je tam čím dál více, 

chlapci se tam činí převelice. 

Hlavně že tam zastupitele majů, 

stejně v blatě čvachtajů. 

 

Ó baso, také dlužníci se v obci množí, 

někdo bez elektřiny je, jiným exekutor na vrata buší. 

Obecní vyhlášky se  vůbec nectí, 

psi bez vodítek si klidně vesnicí cestu klestí. 

 

Ó baso, Sušky sú v širokém okolí  pověstné šířením letáků, 

ať dodavatelů pitné vody se to týká, či předvolebních taháků. 

Dopadlo to, jak to dopadlo, rozhodli o tom jiní, 

jó, bránit se a protestovat, na to jsme tady líní.  

A tak nám vodu prodali a peněženky vybrali.  

 

Ó baso, vloni nezůstaly ani děti bez viny, 

jejich činy ovlivnily by i dějiny. 

Měli jsme tu sběr nebezpečného odpadu, 

tak málo stačí a už jsme zase v maléru. 

Někdo se pneumatik zbavit rychle chtěl, 

zbaběle ujel a počkat na borce s kontyšem v tom fofru 

zapomněl. 

Na druhý den – hlava mi to nebere ani trochu, 

naša sokolovna má gumama pokrytou celou střechu.  

A aby toho nebylo málo, 

gumy se válely všude, kde se dalo. 



Ó baso, ta naše vesnice je ale zvláštní, 

pořád je plná různých vášní. 

Rybáři o závodech  chytají ryby,  

k večeru místo ryb lovíme lidi. 

Letos to naštěstí nebylo tak kruté, 

KURŇA, kdes ale viděl Slepoši, že se v květnu někdo kůpe?! 

Lidičky, co asi vedlo ho k tomu? 

Mokrý jak hastrman pelášil domů. 

 

Ó baso milá, přece jen se tradice nezrušila. 

Na hody bylo veselo, i když nám dost pršelo. 

Nikomu  z lidí to nevadilo,  

Miss mokré tričko je navnadilo. 

 

Ó baso, za dědinů skleník září 

jak svatozář na oltáři, 

Bazalka, tymián, oregáno, 

mladí už přemýšlí, jak ubalit  žváro. 

Až tu bude i konopí, 

budeme konečně světoví.  

Zatím jsme jen v Albertu, 

a pak budem v rejstříku na netu. 

(Pomáhat a chránit.) 

(Pánbůh s námi a zlé pryč!) 

 

Ó baso, v září měli zas 

motorkáři v naší obci sraz. 

Stalo se tam toho dosti, 

kořalkou se nesmělo hostit. 

A aby toho nebylo málo, 

ještě jim celý víkend pořádně chcalo. 

Místo skladu jablek teď mají klub, 

dělají tam dle některých ale hluk. 

A tak po srazu na ouřadě stížnost mají, 

že sousedům se okenice třepetají. 

Nevíte si teď s tím rady? 



ROZKAZ -   Příště ztlumit a odezírat z první řady! 

 

Ó baso, myslivci i letos měli poslední leč, 

a tak bychom měli dát o nich řeč. 

Zvěře asi zastřelili velice, 

srny, jeleny, kance i zajíce. 

Děcka ve školce budou díky nim spát skvěle, 

myslivci jim přispěli na nové  postele. 

 

Ó baso, na hřišti místo klubu bufet mají, 

stejně pořád blbě hrají. 

Áčko nám z okresu sestoupilo, 

ve trojce ale taky nezářilo. 

Slepoš se nám v rybníce válel, 

místo aby na hřišti góly sázel. 

 

Ó baso, ať si o hasičích říká každý co chce, 

tak mají dobrý vliv na obyvatele naší obce. 

To musí uznat každý, by se někomu nechtělo, 

vždyť loni u nás ani jednou nehořelo, 

Snad jim skóre nepokazí velice 

funglnová  Jaroušova pálenice. 

 

Ó baso, tak jak stává se tradicí, 

proběhl turnaj v pin-pongu sponzorovaný naší radnicí. 

Hráli mladí, staří, snažili se velice, 

ale vyhrál to bohužel borec z jiné vesnice. 

 

Ó baso, a teď ti povíme, 

co chovatelé tropí v naší dědině. 

Spoustu věcí oni umí, 

však s cirkulou si nerozumí. 

A tak jednoho dne zrána, 

když cirkula se rozezní, 

nikoho z nás nenapadne, 

že to bude Vaškův pokus poslední. 



Proč sis Vašku nevzal příklad z Mirka, svého přítele?  

Že on ti to nechtěl říkat, že prsty půjdou do prdele? 

Nedal sis však poradit, 

bez prstů teď musíš být. 

Název sdružení teď ohrožen je, 

není to však žádný hřích, 

je z Vás spolek tříprstých. 

 

 

 

Ó baso, už požalovali jsme ti toho hodně, 

teď nastal čas, kdy odpočívat budeš ve svém hrobě. 

 

Však ještě než společně tě tam uložíme, 

o tvoji přízeň pro nás poprosíme. 

 

Ó baso, 

dej, ať držíme aspoň trochu pospolu, 

dej, ať máme v obci všeobecnou pohodu, 

dej, ať žabomyší války tu ustanou, 

dej, ať děcka s lumpárnama přestanou, 

dej, ať politici nám zachovají slušnou úroveň, 

dej, ať ubírají si s námi zároveň, 

dej, ať hospodským dodáváno je dobré pivo, 

dej, ať můžeme si ho dát, co je libo, 

dej, ať hlavně u nás nikde nehoří, 

dej, ať i příští rok Masopust se vydaří.  

 

Tak, přečteno, skončeno. 

 

Teď milá baso nastal ten čas, kdy tě tu všichni společně 

pochováme. 

Děkujeme ti za to, že si nás celý rok ochraňovala, 

a ještě jednu prosbu na tebe máme, 

aj letos na nás všechny pozor dávej, 

a ochraňuj nás ode všeho zlého 



Jémine, domine, Masopust nám pomine, 

jémine, domine, Masopust je pryč. 

 

ÁMEN. 
 


