BORŠICKÉ HODY 2012
U MLADŠÍHO STÁRKA
podstárci:
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áš Daníček (soused ml. stárka):
Dominik eště leží v posteli,
zapomněl na hodové veselí.
Než ho teta vzbudijú,
tož sa s vama napiju!

podstárci:
Tož teda poďme na ulicu
a protočme každý svoju děvčicu.
ml. stárek:
Už tu stojím konečně v kroji
a tímto vítám chasu moji.
Dejte si koláčka, vínečka bílého,
pak poďme pro toho stárka druhého.
A navíc, všeci víte, že rád tancuju,
tak zahraj, muziko,
a já se sousedem zaverbuju!

U STARŠÍHO STÁRKA
ml. stárek:
Větrem sa nám otřépá kosárek,
pořád nám ale v čele chybí starší stárek.
Ej, Laďo, co děláš?
Že mě tu samotného necháš.
Chodíme po celej dědině,
ty sedíš doma při dobrém víně.
Přišli sme pro tebe s muzikú,
dnes nebudeme pít vody,
když sou v Boršicách císařské hody!

st. stárek:
Tak vás tady všechny vítám,
na naše hody se už dlouho chystám.
Já půjdu za stárka hned,
přece nebudu otálet!
Pod kostelem stojí barák opravený,
na hody pěkně nastrojený.
Bývá tam moja galánečka,
už celý týden chystá hodová právečka.
ml. stárek:
Šak tam ale bývají dvě pěkné děvčice,
které večer protancují střevíce!
st. stárek:
Domére, zanechme teho, připijme si na zdraví
a poďme pro ně,
ať nečekají samotné v domě.

U STÁREK
ml. stárek:
Celý rok slyšel sem, že v tomto místě
jsou už od loňska obě stárky jisté.
Sme tu sami, nemáme ani baranice,
došli sme si pro ty najmilejší tanečnice!
st. stárek:
Zaklepal bych, není kam,
dveře sou včil opodál.
Tak zajuchajte velice
a třeba dojdou ty naše děvčice.
No tak, stárky, poďte sem!
Vyneste ty práva ven!
ml. stárka:
Vítám vás, stárečci, aj celou chasu,
od nás už nemáme náročnou trasu.
To je dost, že ste zavítali aj na jiný konec dědiny,
šak už je to 30 roků, co u nás v ulici nebyl stárek jediný.
Tak to letos napravíme
a společně hody oslavíme.
st. stárka:
Od rána nás všeci doma strojí,
náš děda přece nejlíp ví, jak má děvčica vypadat v kroji.
Je to nejstarší stárek v Boršicích,
on toho hodně ví o místních tradicích.
Na jeho rady sme teda daly,
stárkovské baranice sme pro vás nachystaly.

Za chvílu začnou zvony na mšu zvonit,
tak pospíchejme na obec nechat ty hody povolit.
Tož připijme si na zdraví už,
a včil, muziko, zahraj tuš!
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st. stárek:
Milý pane starosto,
přišli sme sem najisto.
Víme, že tu hodové povolení máte,
tak doufáme, že nám ho dáte.
Pohlédněte na tu krojovanou armádu,
všeci máme správnou hodovou náladu.

ml. stárek:
Zveme vás tímto slovem,
dojdite večer
aj s celým obecním sborem.
Zanechme šak
dlouhých řečí,
ať v kostele
už každý klečí.
Teď nám nalejte
z loňské úrody,
určitě ste něco nechali
na letošní hody!

