
Suchohrdelské pochovávání basy 2014 

Dnešní mši slouží opat Česlav a biskup Johan. 

Bratři i sestry, smuteční hosté ….. 
Poslouchejte shromáždění truhlící, 
Nevěříme této zprávě lehce, 
Basa hrát už nechce. 
A prosté je však vysvětlení, 
společnosti naší stav 
zralá ona na ústav. 
 
Včíl sa mosíme za ňu prvně pomodlit – všichni povstaňste! 
 

VE JMÉNU MATKY, DCERY 
I DUCHA SPAVÉHO 

KÁMEN. 
PANÍ S VÁMI ( plačky – I S TEBOU) 

 
Odpustky –včíl zpytujte svědomí a kdo jste zhřešili, přijďte si pro odpustek! 
 
 
Basa s námi dnes už není, 
hasana již nechce hrát, 
skončila, když vláda této země, 
začla lidem prachy brát. 
Nikdo nemá zodpovědnost, 
nikdo nemá studu, 
naše politická elita – pouze pro ostudu. 
 
Člověku je hanba, za vládu se stydí, 
naši politici, jinak to vše vidí. 
Oni mnoho vydrží, 
u koryt se udrží. 
 
Divila se zase, divila sa basa, 
prázdnotou že zeje opět naše kaša. 
Rath poseděl si v base, 
a teď už by chtěl léčit zase. 
Odškodníme všechny kmotry, lumpy, 
smradu všude kolem jak ze žumpy. 
 
 



Bez práce lidé šťastni jsou, 
Nemusí za ní zrána noční tmou. 
Tak dobře se ještě neměli, 
škoda jen, že blízko jsme té prdeli. 
Dříve fronty na banány, pomeranče byly, 
mnohdy nedostalo se a oči pro pláč zbyly.  
Dnes však mnohem radostnější je tu láce, 
stát ve frontě na úřadu práce. 
 
Ó baso, a teď di povíme, 
co se děje přímo u nás v dědině. 
A aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, 
musíme začít od starostky a samotných radních. 
 
Ó baso, ta naše starostka je žhavá kometa, 
Osvětluje naše šťastné zítřky od zimy do léta. 
Ovšem se zastupitelstvem je to jiné, 
Po těch je ticho po pěšině. 
Nemáme ani páru, 
Kdo tvoří naši radu. 
Snad aspoň na předvolebním guláši, 
Naše obavy na podzim rozpráší. 
 
Ó baso, přestavba školky postupuje rychle, 
Na severu i jihu rostou krychle. 
Takovou budovu nemají v širém okolí, 
Kéž by aspoň přijali všechny děcka do školky. 
 
Ó baso, loni nám na ostatky pěkně bylo, 
Než nám nějaké hovoda basu rozlomilo. 
Chudinka to nepřežila, 
Celá se nám rozlomila. 
 
Ó baso, ve březnu to tu jak na pardubické bylo, 
Utinkům se ze vrat hříbě vyřítilo. 
Až díky Béďovým indiánským genům, 
Kůň navrátil se ke kořenům. 
 
Ó baso, jara jsme se málem nedočkali, 
Na velikonoce jsme ještě lyžovali. 
Do Sušek se nejeden motorkář přijel srazit, 
Kdosi se rozhodl sousedům šroubovák do gumy vrazit. 
O zemětřesení, které tu prý bylo, se radši nezmíníme, 
Protože o tom taky hovno víme. 
 



Ó baso, zdá se, že zdejší cyklisté 
Mají držení řídítek nejisté. 
Občas při cestě z občerstvovny, 
Překvapí je potvrch silnice nerovný. 
Nevíme, kdo má to na svědomí, 
Že kolo v zatáčce se zlomí. 
Místní bratranci přes řídítka letí, 
Hubou drhnou omítku místo smetí. 
Oči se jim za jízdy klíží, 
A následkem toho se tvář k asfaltu blíží. 
 
Ó baso, ani výměna kola za teru není dobrý nápad. 
Nebo aspoň páni policajti to nechcou chápat. 
Bacha na ně, daj ti dejchnout,  
A věru, na teře jim nejdech se zdejchnout. 
Pak při pohledu na barvu trubičky, 
Se už loučíš s řidičákem i klíčky. 
 
Ó baso, hasiči se vybarvili, 
Úspěchy nás všechny překvapili. 
Najednou vozí poháry, 
I když jsou pořád bez káry. 
 
Ó baso, všichni se těšíme na tradiční hody, 
Zas přijedou komedoši, hodíme se do pohody. 
Dej ať se nám letos hody povedů, 
Ať zase nechléstá jak vloni v nedělu. 
Návštěvnost byla večer mizerná, 
Malinko vydělala hodová taverna. 
 
Ó baso, ta naše hospůdka začouzená 
Pro mariášníky je vždy připravená. 
A navíc v této občerstvovně připravují naši reportéři 
Suchohrdelský Plesk usilovně. 
Veledůležité plky tam dávají, 
Abychom nebyly dočista blbí se starají. 
 
Ó baso, přátelé chovatelé, 
No žádná sláva, nemáme co žalovat. 
Na výstavách se jim daří, dej jim slávu zachovat. 
My si ale počkáme, legrace se dočkáme. 
A s úsměvem na líci, ať jim dupou králíci! 
 
Ó baso, včíl proberem ty naše kopálisty…. 
 



Před zápasem chlastají jak duhy, 
Oni na to mají – vždyť loni byli druhý. 
Trénink, že by měla být každá středa? 
Na co? Však postupovat není třeba. 
Nebudou se oni honit jako koni, 
Stačí jim dopadnou tak jak vloni. 
Takhle to dopadlo s tímhle týmem, 
Když posilují se pivem a nikotinem. 
A co místní střelci? Prý to chce klid, 
Vždyť stačí na poslední 3 minuty nastoupit. 
 
Ó baso, a to ještě v červnu rozpustili béčko, 
Hráči se nemohli domluvit, kdo bude nosit kapitánské céčko! 
To však naštvalo jejich manželky, 
Že se už nemůžou válet v nedělu u telky. 
Proto raději zřídili dětem přípravku, 
Bo ti se nehádají a mají lepší tah na branku! 
 
Ó baso, v prosinci vznikla nová tradice, 
Rozsvícení městečka způsobilo zatmění měsíce. 
V Dukovanech technik oči vykulil, 
Když Michal vánoční výzdobu zapojil. 

 
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 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 příští rok Masopust se vydaří. 
 

Teď milá baso nastal ten čas, kdy tě tu všichni společně pochováme. 
Děkujeme ti za to, že jsi nás celý rok ochraňovala, 

A ještě jednu prosbu na tebe máme, 
Aj letos na nás všechny pozor dávej, 

A ochraňuj nás ode všeho zlého.  

KÁMEN 


