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1. Bořecká dědinko starodávná, 
rozkvetlý zahrádky pod  oknama - 

schoulená v dolině, stráň voní po víně, 
 proto rádi do sklípků chodíme. 

 
 

2. Začal se už úklid předhodovní, 
v oknách záclony sů všecky nový  

 a pátek před hody všecko tady voní, 
už se pečů koláčky hodovní. 

 
 

3. Stárci s chasů,  když pro máju jeli, 
velice moc dobře vybírali - 

na bořeckých hodech, aby štíhlá stála, 
aby naša vlajka na ní vlála. 

 
 

 

4.  Když se bořečtí stárci zvolili, 
hneď večerní dědinů chodili,  

zpívali písničky o dobrým vínečku 
každý si tak vyptával stárečku. 

 
 
 

5.  Na druhej deň jedem na zelený, 
bůdy musijů být postavený, 

hlavně muzikantská, tam se sóla hrajů 
a v tej druhej, hosti se tam majů. 
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6.   A v nedělu hneď po mši hodovní, 
stárkom nastává v dědině zvaní, 
však první pozvání panu farářovi, 
zvlášť pozvání panu starostovi. 

 
 

7. U Linhovej hospody zas hrajů, 
dycky tady hody začínajů, 

už je tady zasej tá hodová sláva - 
Z Vacenovic kapela vyhrává. 

 
 

8.   Na zavádku už se všecko chystá, 
u bůdy už néni vůbec místa - 

dojela nám zahrát Sokolka ze Šakvic, 
zazpívat Svodničan, náš z Bořetic. 
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9. Až tí mladí stárci dostárkujů, 
všecko starým stárkom hneď předajů, 
v Zavádce jim dajů šmukáče a fedra - 
ze sklepů si tam dovezů vědra. 

 
 

10.  Na třetí deň ženáči v pochodu – 
s děvčiskama v tůlkách – tů nádheru, 
došly už na sólo s muziků veselů, 
s turkyniskem už nám zamávajů. 

 
 

11.   Sůdili se Ti bořečtí s pánem 
o tů lůku, co je pode dvorem,  
sůdili se sůdili, sůdit budů ešče 
o to hezký modrooký děvče. 
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12.  V tom bořeckém poli zlátne obilí, 
kdypak ty ho půjdeš sekat šohajku milý. 

 
 

13.   Já ho síct nepůjdu, ale pojedu, 
aby bylo posečený do našich hodů. 

 
 

                         14.   Hody milé hody, už jste tady zas, 
tři dni zpívat, tři dni píjat, není žádný špás. 

    

    
                           15.   Orala, orala sivýma volama. 

Hajs, hajs, hajs, moje sivé voli, 
hajs, hajs, hajs, moje sivé voli do dvora. 
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                         16.   Ten bořecký zámek mezi horama, 
povídala první stárka, že půjde s náma. 

 
 

17.    Co tam budem dělat mezi horama, 
budeme se milovati do bílého dňa. 

 
 

18.    Její panímáma na ni volala, 
že je ještě mladé děvče, aby počkala. 

 
 

19.    Není paní mámo, není jako Vám, 
lehnete si do postýlky a pantáta k Vám. 
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20.    Stárka první Klárka se jmenuje, 
módní boty a šperky miluje, 

vášnivá hasička zlomila si ruku - 
pořád fotí samých pěkných kluků. 

 
 

21.    Michaela tá se ráda strójí, 
stárkuje – furt před zrcadlem stójí, 

svůj maraton běhá v kramflíčkách na hřišti, 
ale v momentě je až na letišti. 

 
 

22.   Třetí stárka stydí se velice, 
v zavádce má všecky škrobenice , 

osmery rukávce snáď má nachystaný, 
ty babička týden piglovaly. 
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23.   Zas po roku hody se vrátily, 
do tej našej bořeckej dědiny – 

tři dni velkých svátků, moc nocí bez spánku - 
první stárek konečně má stárku. 

 
 

24.   Stárek druhej, ten když hledal stárku, 
nejradši by poslal svoju mamku - 

v šmukovým klobůčku s veliků voniců - 
v náruči má šikovnů děvčicu. 
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25.   Třetí stárek v tem hodovním stresu, 
nejradši by lítal nekde v dresu,  

ve stárkovským sklepě musijů se střídat,  
tam se musí vínko dobře hlídat. 

 
 

26.   Néni to událost dosť veliká, 
bořečáci nemajů sklepníka – 

stárci to stíhajů, je to ale fuška,  
 všecí majů fialový fůska. 
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27.   Po čem se poznává, který je ženatý, 
gatě roztrhaný, boty vyšajdaný, celý ulojdaný. 

 
 
 

28.   Po čem se poznává, který je svobodný, 
boty viksovaný, gatě premovaný, pěkně ustrojený. 

 
 
 

29.   Po čem se poznává, která je vydatá, 
sukně ušmudlaný, nohy ušpiněný, paty rozedraný. 

 
 
 

30.   Po čem se poznává, která je svobodná, 
ona má sukničky vyšívaný všecky pěkně do kolečka. 

 
 

 
31.   Měla jsem milého, jmenoval se Francek, 
když on mě objímal, chtělo se mě zvracet. 
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32.   Měla jsem milého, jmenoval se Pavel, 
když on za mnů došel, smrděl jako ďábel. 

 
 

33.   Měla jsem milého, jmenoval se Ludvík, 
když jsem ho potkala, vylízal mu ….  . 

 
 

34.  Měla jsem milého, měla jsem ho ráda, 
vlezl k nám do chlíva, sežrala ho kráva. 

 
 

35.   Vy bořecká chaso, kde Vy máte stárka, 
leží za Humnama, pije vodu z Járka. 

 
 

36.   Vy bořecká chaso, kde máte druhého, 
leží za Humnama, nedaleko něho. 
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37.   Šel kmocháček s kmotřenků na huby, 
obrátil ji fěrtůšek na ruby. 

 Aj kmocháčku kmotře, jak se Vám to lůbí, 
ej kmotřenko, lepší jak ty huby. 

 
 

38.   První stárka má nové střevíce, 
poslouchejte co má ještě více, 
a ona má ještě kolikeré šaty, 

proto nechce mrcha poslouchati. 
 



 7 

 
39.   Zametala hůru, zametala dvůr, 

povídala první stárka, že je stárek vůl. 
 
 

40.   Zametala hůru, zametala síň, 
našla si tam z kočky ocas a hrála si s ním. 

 
 

41.  A já ubožátko, sama na peci, 
obracím se z boku na bok, všecko mě tlačí. 
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42.  V zeleném hájíčku milovali se dva, 
spadlo na ně dřevo, zabilo je oba. 

 
 

43.  Dobře udělalo, že oba zabilo, 
byli by plakali jeden pro druhého. 

 
 

44.  Tí bořečtí stárci, chlapi jako hory, 
tři dni hodovali, nemohli z hospody. 

 
 

45.  Ty bořecké stárky, panny jako růže, 
sukně podvázaný, sotva dýchat může.
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