CÍSAŘSKÉ HODY S PRÁVEM
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U Libora
Tom

Libor

Stojíme tady před barákem mladšího stárka,
na dobré víno a občerstvení nás láká.
Pojďme mu to okoštovat
a na muziku zatancovat.
A teď všichni zajuchejme,
mladšího stárka přivítejme.

Tož mě tu, celá chaso, máš,
tradicu se mnou v Boršicách zachováš.
Hrozny sbírám, trnky pálím,
víc už sa vám nepochválím.
Tož zapomeňme na neshody
a pojďme si užit naše hody.

U Kačky
Libor

Kačka

Táhnu se sem s celou chasou.
Kde já mám tu svou Kačenku krásnou?
Od rána se pro ňu strojím,
odmítl jsem troje hody.
Letos mám v Boršicích premiéru
a rovnou v hlavní roli idu.
Tak vyjdi prosím, Kačenko, ven,
ať spolu prožijeme krásný den.

Liborku můj milý,
už se známe nějakou tu chvíli.
Na školu na Velehrad jsme spolu chodívali
a hezky jsme se na sebe usmívali.
Dnes, spolu se staršími stárky, hody povedeme
a doufám, že si to všichni pořádně užijeme.
Právo i baranica tu na tebe už od rána čeká,
vezmi si je a šup pro staršího stárka.

U Doméra
Libor
Větrem se klukom třepe kosárek.
Nechybí nám v čele starší stárek?!
S Dominikem kamarád su,
vedu k němu celou chasu.
Tak Domére! Stárku!
Vyjdi ven! A nalej po pohárku!

Domér
Vítám vás, stárci, aj celou našu chasu,
jak malé děcko sa na tento den třasu.
Hrozny sbírám, trnky pálím,
vůbec přes rok nezahálím.
Máme tady řízky, sekanou aj škvarky,
dyť dnes je to přesně 30 let od stárkování mojí mamky.
Zavdejte si všichni zdejší,
pak pojďme pro stárku moji nejmilejší!

U Julči
Domér
Dál tímto směrem v uličce,
dostali bychom se k mojí stárečce.
Moc místa tam však není,
počkejme proto tady na ni.
Právo a baranicu přinese mi v neprodlení
a pak už naplno začne hodové veselení.
Tak, Julinko, přijď už k nám,
ať tu jak Y nestojím sám.
Julča
Vítám Tě tu, stárku milý i celá chaso!
Že vás tu ale je, no ty kráso!
Dominiku, však tuto cestu dobře znáš,
už 8. rokem za mnou tudy chodíváš.
Baranicu jsem ti nazdobila,
víno a gořalku s mamkou nachystala.
Předávám Ti právo, na to si připijme,
pak pro hodové povolení rychle spěchejme.

Na obci
Julča
Milý pane Jílku,
budem tu jen chvilku.
Jak již je Vám dobře známo,
přišli jsme si pro hodové právo.

Libor
Vždycky jste byl hodný a milý,
svěřte nám ho prosím na chvíli.
Hlídat ho budeme jak oko v hlavě.
Jak přes den, tak i večer na zábavě.

Kačka
Přijďte na kulturák mezi nás,
však celé Boršice táhnou za jeden provaz.
Při Pentli a Boršičance
vyzveme všechny do tance.

Domér
Zanechme však dlouhých řečí,
ať v kostele už každý klečí.
Pan farář se na nás těší
a korbáčky na zábradlí věší.

Poděkování stárků za boršické hody:
Touto cestou děkujeme všem, kteří nám pomohli
s přípravou a organizací hodů či nás podpořili jakýmkoliv jiným způsobem. Poděkování samozřejmě
patří i krojované chase a především našim rodičům.
Nejen za to, že to s námi všechno vydrželi, ale také
za to, že sami přiložili ruku k dílu a podporovali
nás. Ještě jednou všem mnohokrát děkujeme a doufáme, že se s námi, či našimi nástupci, opět setkáte
na hodech příští rok.

