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Dnešní mši slouží opat Česlav a biskup Johan. 

Velevážené shromáždění! 

 
Rok se zase sešel s rokem, 
čas to bere přímo skokem. 
Nenechá se zdržovat, 
letí jako ďas, 
přines konec masopustu, 
už je to tu zas. 
 
Včíl sa mosíme za ňu prvně pomodlit – všichni povstaňte! 
 

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! 
 

 
A teď, než se basa bude dívat na macešky vodspoda, 
Vzpomeneme co loni chasa, úřad aj ta nová hospoda. 
 
Ó baso, volby byly na kandidáty chudé, 
kdo ví, so s námi za 4 roky bude. 
Zatím to jde od desíti k pěti, 
přes bláto nevíme kudy posílat do školy děti. 
Snad dočkáme se přes nynější bláto, 
že nové silnice budou státi za to. 
 



Ó baso, s kanalizací je to těžký, 
nemůžeme nikde chodit pěšky. 
Boty nemá nikdo čisté, 
jenom díry v silnici jsou jisté. 
Místo kol u Mičků, 
stojí holiny frontu na myčku. 
Armstrong nechal stopy na měsíci, 
Suchohrdláci všude po vesnicích. 
V červenci by měl být konec, 
kdo najde silnici je borec! 
Levnému vodnému odzvonil zvonec. 
 
Ó baso, v září jsme tu šedesátiletou vodu měli, 
U transformátoru z 1 centimetru vypleštění byli. 
Ovšem na hřišti i ryby byly,  
když na chvíli jsem i moře měli. 
 
Ó baso, hasiči několik dnů v pohotovosti byli, 
starou Báru při tom zavařili. 
Pomáhali nám velice, 
až vyčerpali ze sklepa i sklenice. 
Ctiborovi a obecní radě chutnali velice 
a nezastavil je ani pulčák slivovice. 
Proto, aby měli naši občané klidný spánek, 
Dostali hasiči od kraje nečekaný dárek. 
Dotace to byla veliká, 
koupili za ni nového Frantíka. 
Hasiči z toho jsou celí diví, 
na soutěži s ním první byli. 
 
Ó baso, jak posílit úroveň vzdělání? 
Školáci v záři do školky uhání. 
Nebyla to jejich vina, 
přestavět školu – to je dřina. 
Práce se tam poněkud vlečou, 
protože zedníkům peníze u karet tečou. 
 
 



Ó baso, naši fotbalisti s Chorvaty státní zápas hráli, 
přesto, že jsme je důkladně ožrali, 
góly stejně do naší branky padaly. 
Výsledek je vedlejší, 
vztahy jsou teď pevnější. 
Přípravka nám radost dává, 
i když občas nevyhrává. 
Kluci mají radost ze hry, 
pro maminky jsou to nervy! 
Mladší žáci, ti to mají stejné, 
všem velké úspěchy přejme. 
Nový trenér při nástupu netušil, 
jak velký úkol na sebe ušil. 
Že chlapy místo běhání, 
bude učit synchronizovanému plavání. 
Místo trefování do šibenice, 
bude akvabelám shánět koupací čepice! 
 
Ó baso, zpátky v čase jsme se vrátili, 
doba temna přišla na chvíli. 
Námraza nás překvapila, 
o světlo nás připravila. 
Mladší ročníky se divily, 
jak jsme to bez televize, facebooku, nabíječek na mobily, myčky 
nádobí a rádia dříve přežili?!? 
Za 9 měsíců se dozvíme, 
Jestli porodnost tímto zvýšíme!!! 
 
Ó baso, podíváme se na to odspoda, 
snad se nám změní hospoda. 
Majiteli přejeme hodně štěstí, 
doufejme, že se nabídky zpestří. 
Na rekonstrukci si klidně počkáme, 
hlavně když letní zahrádky se dočkáme. 
 

 
 
 



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. 

 
 Vysvoboď nás baso od zlej a hubatej ženy. 
 Vysvoboď nás baso od spárů našich úřadů. 
 Vysvoboď nás baso od prázdných beček a malé výplaty. 
 Vysvoboď nás baso od pádů na hubu při cestě z naší hospody. 
 Vysvoboď nás baso, aby nás naše ženy nebily a do hospody pro 

nás nechodily. 
 Odpusť baso našim zastupitelům, že za náma pod májů 

nechodijů a přitem si enem doma hovijů. 
 Odpusť baso některým rodičom, že hody by chtěli mět, ale 

stárku doma nechců mět. 
 Odpusť baso našim fotbalistom, že místo tréninků si dají radši 

cigáro a špek a pak se jim vzdaluje první flek. 
 Ochraňuj nás baso od hazardního hraní a nepravidelného 

sraní. 
 
 

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 máme, 
aj letos na nás všechny pozor dávej 

a ochraňuj nás ode všeho zlého. 
KÁMEN 

 
 


