
Dominus vobiscum!

Drazí pozůstalí, štamgasti i abstinenti! 
Sešli jsme se v tuto dobu smuteční, 
vyprovodit basu na cestě poslední. 

Celý rok nám k tanci hrála, 
a teď má být pochována. 
Než ji do černý díry šupneme, 
tak si tady něco řekneme. 
 
Vidím hosty každodenní,
jen z biskupství tu nikdo není.
Majitelé pouťových atrakcí
také agenti pojišťovací 
zástupci křtinského magistrátu
nechybí ani zástupci státu
místní podnikatelé i ranhojiči
úředníci i řemeslníci
omladina i rentiéři.

Jsem rád že jsou zde k vidění 
účastníci přestupkového řízení.

Rozloučení si nenechali ujít
ti co mají narozeniny slavit.

I přespolních je tu dost,
vítaný je každý host.

Vítám i klempířského mistra
co mi natřel střechu dočista
a opravil čekárnu autobusovou
k 20. výročí osvobození postavenou.

Někteří dnes sotva otevřené oči drží
to jsou ti co dva dny tančit vydrží.

ET SPIRITUS, SANKTUS 
DÓMINUS VÓBISKUM 
SEKULA SEKULORÚM 
 
Na každém šprochu pravdy trochu, 
výčitky svědomí utopte v dobrém moku.

Netvařte se kysele naši milí přátelé. 
Na ostatky Vás chci vidět veselé.

Neberte moc vážně co zde budem číst, 
snad se můžeme občas i splíst. 

Hříchy, které budou čteny 
částečně jsou vymyšleny, 
proto doufám milí drazí, 
že se nikdo neurazí. 

A teď z počátku na rozehřátí 
vykecáme, co našu republiku trápí. 

A až potom zcela nevinně, 
nabonzujem, co se stalo v dědině. 
 
Páni nahoře vědí že sneseme hodně, 
praotec Čech se však otáčí v hrobě. 

Kdo chtěl, aby Češi chlastat přestali,
že Metanol do alkoholu vmíchali.
 
Místo flašek vodky, režné a rumu, 
budeme s klidem pít jen čúčo z konzumu. 

 „Za co pane bože za co“ se Tomáš Klus 
ptal
a celý národ si to s ním vesele notoval.

Dožili jsme se velkého šoku 
když Vašík pustil gaunery z lochu.

Důchodce z Vysočiny ovládl pozice,
Kníže Karel musel do opozice.

Miloše často trápí indispozice
nebo je to z Becherovky opice?

Když slavnostně trezor na hradě otevírali
s obavou vedle koruny a žezla i šavli 
očekávali.

Bulvár řešil zda to byla viroza
anebo již pokročilá cirhoza.

Exprezident, aby si konečně užil
tak Livii do Bratislavy odložil.



Nečas hledal v sexu změnu
- pořídil si tvrdou dominu.

Kalouska je nám líto velice
konečně musel do opozice.

Boby centrum očekává hosty nové
ze severu Čech přijdou Romové

Předvolební nás čeká čas
zvažujeme komu dáme hlas.

Stínová vláda v garáži 
do boje s taktikou vyrazí 
Lidovci prosazují restituce
Zemanových odborníků je více
Rudé tváře vyčkávají
Romové kandidáty nemají
Pirátská strana snad překvapí
Demokraté na steč vyrazí
strana knížete sází na Kalouska
odeeska nové tváře nachystá
Okamurův úsvit své sítě rozhodil
aby Babišovu stranu zastrašil
Moravané velkou šanci mají
ve Křtinách se už prosazují.
Voliči si snad dobře poradí
kdo se na radnici letos posadí
a chodník na Kolonku prosadí.

Že nedostatek peněz v Praze není
o tom svědčí dva prezidenti policejni.

Na ministerstvech odměnami nešetří 
příště budeme mít možná premiéry tři!

Pohřeb Mandely problém udělal
s volama to expremiér probíral
prezident by prý průser způsobil
daňový poplatník by vše zaplatil.

A když novinář aktuality postrádá 
o rozruch se Iveta Bartošová postará.

Rath se konečně dostal z lochu ven
a snad bude i dostatečně odškodněn.

Na Ukrajině se očekává nějaká změna
prezident vzal nohy na ramena.

Teď si pěkně v klidu povíme, 
co se děje u nás v dědině. 

Na pana děkana už skoro rok vzpomínáme
dodnes však pamětní desku nemáme.

Generální vikář poslal depeši
že vzpomínka na děkana ho netěší.

Na faře teď novou službu maj
půjčovnu starých knih otvíraj.

Televize i denní tisk vše komentuje,
jakpak biskupství na to zareaguje.

Na hřbitově nové chodníky
donutí opravit staré pomníky

Ulice Chaloupky bude přejmenována
napříště Urbanovou třídou bude zvána.

S parkovištěm jsme měli patálii
opozice prosazuje systém jak v Itálii

V září kardinál Duka Křtiny navštívil,
pro rytíře sv. Lazara slavnou mši sloužil

Věrozvěsty sochař Vašík dodal
řád moravských rytířů asistoval.

Před úřadem výkop už nemáme
konečně nový chodník užíváme.

Po deseti letech o kuželně ani slovo
čekáme kdy ubytování bude hotovo.

Kdo přilákat poutníky letos dokáže
Liteza s pouťovými atrakcemi asi zapláče.

Na kolotoče má každý volňásky
Tak Matěje zdobí na čele vrásky.

Doktoři letos krizi očekávají
když poplatky se nevybírají.



Na řidiče vznáším skromný dotaz
zda stihli vyměnit řidičský průkaz.

V pátek přesně s patnáctou hodinou
důchodci v hospodě zasednou
a státnicky o všem rozhodnou.

Na pusté straně je nový vodovod
asfaltka je vhodná jen pro lunochod.

Liché jsou výmluvy, že nejsou dotace, 
víme, že stačí nasednout na prase! 

Obecní vyhlášky lidé neberou, 
psi bez vodítek všechno poserou.

Na Jedovnické dělá pes řidičům starosti
ale toho tolerujte, to je Ben od starosty.

Chataři ze Křtin se ničeho nebojí
Univerzitu třetího věku studují 

Pracující důchodce politici zaskočili
když je o daňový odpočet připravili.

Pravidelně vyrážejí karbaníci z domu
aby přinesli dom nějakou korunu.

Tarokáři nám před očima stárnou 
snad do hry i mládež zapřáhnou!

Dnes musíme také k Jubileům přát
nejen jedna z Křový slaví šedesát.

Skládky na obecním prostranství
letos už konečně každý nahlásí.

Soužití občanů když nefunguje
přestupková komise zasahuje.

Viktora často trápí noční směny
auto tu stojí až do rozednění

Časté jsou na zámku ohňostroje 
klid psích miláčků to ohrožuje

Za sad starosta dřevěného ptáka ukázal
za web křišťálovou kouli získat dokázal.

Do třetice do toho všechny síly dáme
letos snad titul vesnice roku získáme

Křtinský Sokol letos sto let oslaví
a tak prý i fotbalové branky opraví!

Včelaři loni medu dosti měli
na jarmarku i medovinu nabízeli.

Hasiči rok bez požárů  přežili,
jen zloději v hasičce řádili.

Křový tradičně zajistí dobrý zážitek
ostatky, premiéry, havajpárty i výpustek.

Skauti nenechávají nic náhodě
a scházejí se pravidelně v pohodě.

Šachisté jubilejní turnaj připravili
přední místa soupeřům přenechali.

Saltarínky tanec v krvi mají
bouřlivého potlesku se vždy dočkají.

Hodové veselí proběhlo dle plánu
stárci se domů vraceli až k ránu.

Mateřské centrum velké srdce má
prostory pro celé okolí otvírá

Seniorklub v tanci i mladé předčí
prezidentovi klubu aktivita svědčí.

V posilovně i fitness dveře jen sviští
v létě to zkontrolujeme na koupališti.

Životní prostředí je pro školu primární
a tak má zaměření environmentální.

Když občan zprávy z úřadu potřebuje
to jistě Křtinský info kanál nefunguje

Pozor na skalní útvar Salve-Vale
již dvěma osobám letos dal vale!



Křtinský zpravodaj je dobré čtení
současnost provází historie i poučení,
- aktuální fejeton každý ocení

Bazalka, tymián, oregáno, 
mladí už přemýšlí, jak ubalit žváro. 
Až si vypěstujeme i konopí, 
budeme i ve Křtinách světoví. 

Už požalovali jsme toho hodně, 
teď nastal čas, kdy basa bude odpočívat v 
hrobě. 

Však ještě než společně ji tam uložíme, 
o přízeň pro nás ji poprosíme. 

Ať zloději se křtinské faře vyhýbají
a bezdomovci si na faře užívají
Baso vyslyš nás!

Ať netrápí nás artróza
vše spraví dobrá protéza
Baso vyslyš nás!

Ať kabelovka má vždy dobrý signál
a křtinský potok není odpadní kanál
Baso vyslyš nás!

Ať třídění odpadu je více 
a klesna cena za popelnice
Baso vyslyš nás!

Ať ve škole se snaží učitelský sbor
a nemusí tam psycholog ani inspektor
Baso vyslyš nás!

Ať u holiče kromě perfektního střihu
seženem i nějakou tu novinu.
Baso vyslyš nás!

Ať v samošce vždy dobrý nákup uděláme
a pochybná individua tam nepotkáme
Baso vyslyš nás!

Od stížností na přestupkovou komisi
a v zimě neposypanou silnici
Osvoboď nás baso! 

Od zvyšování cen potravin
a dopisovatelů do novin
Osvoboď nás baso! 

Od teplého a drahého piva
a vlhkého obvodového zdiva
Osvoboď nás baso! 

Od zvučných poklopů od kanálů
a vyjímečně nahnilých banánů
Osvoboď nás baso! 

Od nestandartních sousedských vztahů
co narušují v obci dobrou náladu
Osvoboď nás baso! 

Od nepovolených skládek odpadu
a ztracených osobních dokladů
Osvoboď nás baso! 

Od podomních prodejců 
a o hotovostní půjčky zájemců
Osvoboď nás baso! 
 
Teď milá baso nastal ten čas, 
kdy tě společně pochováme zas. 

Děkujeme ti za ochranu po celý rok 
a veď správně každý náš krok.

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. 

Memento mori!


