Suchohrdelské Pochovávání basy 2012
Drazí v Kristu,
sešli jsme se tu dneska při této smutné příležitosti,
pochování basy, která se dožila jenom jednoho roku.
S drahou zesnulou se musíme slušno a křesťansky rozloučit.

ET SPIRITUS, SANKTUS, DÓMINUS, VÓBISKUM, KORÉNUS,
POTÉNTIA, SEKULA SEKULÓRUM, ÁMEN
Proč jsi nám to basénko udělala, lidé zlí ti jenom ubližovali a proto tě musíme
důstojně vyprovodit na cestě do ráje.
Při této příležitosti musíme také vzpomenout všech nespravedlností, nešvarů,
pomluv, lží a babských svinstev. Musíme všechno a na všechny vyzvonit, aby se nad
s sebou zamysleli, celá naše dědina, ba aj přespolní podhozenci, kdejaká
přivandrovalá lůza, co se do Sušek došla jenom zadarmo nažrat a nechlemtat.
Milé tety, drazí bratři,
přednesu vše, jak se patří.
Někdo se však podiví,
co se nyní nedoví.
Něco řeknu s nadsázkou,
něco s tichou otázkou.
Trochu vážně, trochu směle,
mám tady i hlášky skvělé.
Teď, když basu pohřbíváme,
křesťanský zvyk vykonáme.
Je to chvíle k zamyšlení
a života napravení.
Teď je ještě Masopust,
od středy však pouze půst.
Masopust je čas dovádění,
tancování, skotačení.
Když však basu pochováme,
rozvernost tím odkládáme.
Ohlédnem se nejdřív zpátky,
ten rok - se mi zdál dost krátký!
Mnohé se však přihodilo,
nemálo se podařilo,
něco se i domrvilo.
Což nás trochu zarmoutilo.
Aby bylo spravedlnosti učiněné zadost.
Musíme začít od starostky a samotných radních.

Ó baso - ta starostka naša,
jezdí po dědině s fárem jako paša.
Lítá tu jak čertík z krabice,
na hlavě nosí slušivé čepice.
Slibuje toho každému velice,
škoda, že to není světice.
Ó baso - na tom našem úřadě,
to by se mohly dít věci,
kdyby se aspoň jednou jedinkrát
dokázali shodnout všeci!
Takhle je nejisté velice,
zda se dočkáme té naší kanalizace.
Ó baso - a to kdybys věděla,
jak dokážou si navzájem někdy dávat do
těla,
jsou nám ukradené ty jejich osobní třenice,
my chceme jen nové silnice,
aby se nám tu pěkně žilo,
a né jenom bezhlavě drmolilo.
A tak naši zastupitelé drazí,
dělejte tak, ať nejste zadarmo drazí.
Ó baso - naše slavná elektrika,
chvilku svítí, chvilku bliká.
Občas taky zcela zhasne,
chce to spravit, to je jasné.
Ó baso - rychlá rota obecní,
ta se v práci rozběsní.
Ráno všechny flašky z dědiny zmizí
a pak už jim žádná práce není cizí.
Dědina se blyští,
když ta naše rota s košťatama sviští.
Ó baso - a máme tu obecní plátek,
co vychází každý čtvrtý pátek.
Takzvaný Suchohrdelský plesk,
způsobuje v radě občas třesk.
Zpráv má jako Rudé právo,
občas si říkám "ty krávo"!
Hodí se číst u svačiny i k rumajzlu,
nejlépe to však jde na hajzlu.

Ó baso - výstavu zemědělské techniky z
doby minulé máme překrásnou,
budoucnost pro ni ale vidím nejasnou.
Žebřiňák sám jezdí z kopca dolů,
bacha ať nenajdem ho jednou někde za
stodolů.
Všechno nepřikurtované se u nás nedá před
šlohnutím ubránit,
a nepomůžou nám ani ti, co mají pomáhat a
chránit.
Ó baso - nové průlezky se postavily,
aby se naši caparti někde vyřádili..
Půl milionu to dětské hřiště stálo,
někteří si ale pořád myslí, že je to málo.
Lidi dokáží být aj pořádné svině,
děckám ve školce předloni rozkopali dýně.
Ó baso - ta naše omladina,
po ulicích hodně zpívá,
že se při tom dobře baví,
asi kouří něco z trávy.
Když se začnou nudit více,
odnesou to naše popelnice
A když se z nudy stává hnus,
pustí z kopce třeba vůz.
Ó baso - fotbal, co ovládá našu dědinu,
dostal loni pěknů trhlinu.
Ambice to byly skoro na titul,
ale bodů mají - no po pravdě - pět a půl.
Na jaro prý kupují čÓ baso - fotbal, co
ovládá našu dědinu,
dostal loni pěknů trhlinu.
Ambice to byly skoro na titul,
ale bodů mají - no po pravdě - pět a půl.
Na jaro prý kupují černého Brazilca a
žlutého Japonca,
aby se odpoutali od konca.
Proč nám to ti sokolíci dělají,
na hřišti oni asi jenom chlastají.
Zaplať pánbůh, že na světě jsou anonymové
přeci,
díky kterým si v kabinách už nedají ani deci.
Dej jim baso poznat, jaký je to vyhrávat,
ať nechodíme na hřiště na ně jenom
nadávat.

Ó baso - když jsou chovatelé na výstavě,
vyslopů bečku piva hravě.
Někteří chovajů kačeny, husy aj perličky,
mají narvané mražáky ba aj ledničky.
Věřte, že sů aj takové potvory,
co pohárama mají nacpané komory.
Dokonce prý u jednoho chovatela,
viděli potkana velkého jak tela.
Tam, kde se na dvoře prase paří,
tož tam se hned pozná, že se daří.
Bohužel najde se v Suškách nejeden
blázen,
co místo zabíjačky má na dvoře bazén.
Ba vedou babky aj takové drby,
že někteří mají u bazéna kamenné krby.
Ó baso - a to až ti povíme,
co se stalo rybářům v naší dědině.
Tam, kde se běžně chytá cejn i kapr,
se vloni udál pěkný masakr.
Během závodu se měl každý rád,
ale v zápětí dostaly věci rychlý spád.
Ještě nežli šli večer na kutě,
jeden z nich o přesném direktu maloval
čaganama v luftě.
Ó basu - hasiči dostali novů zbrojnicu aj
uniformy,
vůbec jim nevadí, že nemají hladinu podle
normy.
Benzínu ve stříkačce nemají ani cuc,
při požáru jim nepomůže ani hovnocuc.
Ó baso - máme tu nové sdružení HTPes,
za chvilku bude asi oplocená celá ves.
Zatím majú plot jenom kolem pole,
však víte - tam za hřištěm dole.
Dětský den však lepší by bylo dát do jiného
prostoru,
je zde nebezpečí upadnutí do psího výtvoru.
Ó baso - nežijeme jenom fotbalem,
ženy se nám slézají za rohem,
až budou zase čarodky pořádat,
doufejme, že nebudeme hasiče svolávat.
Baso, aby věděla, lampionky štěstí
nikdy nic dobrého nevěstí.

Ó baso - vznikla tu nová tradice,
striptérky si běhají po place.
Divila by ses velice,
můžou za to motorkáři z naší vesnice.
Byla to ostuda velice,
že jejich předseda nevyjel z ulice.
Byť dal nový lak,
motocykl dopadl jak vrak.
Ó baso - je třeba politovat našich myslivců,
těch pytláků zelených.
Zvěř jim asi utekla do zemí vzdálených.
Místo střílení na zajíce,
se uchýlili do střelnice
a pak vypili kotel slivovice.

Toťkaj vidíte, že ta naše dědina,
není na tom světě jediná,
která řeší závist, zlost a různé kecy.
Lidská blbost je neomezená,
a tak se všeci bavme vesele.
Závist, zášť a všechny lidské nešvary,
ať fašank zdárně napraví.
Pochováním basy všechno se k lepšímu změní,
jak v Suškách, tak ve světě dění.
Odteď už budou jen pečení holubi,
padat Skuhrovákům do huby.
Rozlučme se s naší dobrou basou, jak se sluší a patří.
Pochovejme zároveň s ní všechno to špatné a zlé, co nás doteď potkalo.
Odejděte v pokoji.
Ámen.

