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U mladšího stárka:

U mladší stárky:

Už tu zase hody máme,
tak ťa všeci vyzýváme,
vyjdi, stárku, z domu ven,
dnes tě čeká velký den!

Stárko moja, vzpomínáš si
ještě na ty dávné časy,
co jsem si tě prvně védl,
vzhůru k tobě nedohlédl?

Tu mě máte v plné kráse,
letos v přeúrodném čase,
vidím novou omladinu dosti slov a pojďme k činu.

Byl jsi mladý, nechtěls rady,
vzala jsem tě do parády,
pořád se mně věřit chtělo,
že vyroste duch i tělo!

I když jsme, jak každý zjistí,
půlka chasy fotbalisti,
budem dneska tancovat,
ne sa za balónem hnát.

Divoký jsem zprvu byl,
stálo tě to hodně sil,
nežli jsi mě usměrnila
a na stárka připravila.

Tančit budem, jíst a pít,
za stárkou však musíš jít,
ta ti v Bosně, nedočkavá,
jistě z okénka už mává!

Koleno ťa potrápilo,
ani to mě nezlomilo…
Tož sem si ho pěkně zhójil,
aby sem ťa uspokojil!
Rodiče ťa vypravili?
Aby hody oslavili,
vzdali se i práce v šenku,
žehlili mi košulenku!
Dost už řečí, čas nám běží,
na ničem víc nezáleží,
než se vydat do tej dálky
a vyzvednout starší stárky.

U staršího stárka:
Pepo, tluču, že je čas,
abys vyšel mezi nás!
Ty si stárek ostřílený,
věkem u nás rovnost není,
to však burčák rychle změní…
Když přišla ta moja chvíla,
maměnka mě podpořila,
i babička při mně stála,
do kroja mě oblékala.
Obě přitom každou chvíli
po slzičce uronily hrdé jsou, že jdete pro mě,
jediný su já chlap v domě!

U starší stárky:
Dalekou cestu jsem ušel,
abych svou stárečku našel vyjdi, Zlatovlásko moja,
ukaž krásu svého kroja!
Hody mělas přislíbené,
jenom pár let odložené
pro rameno poraněné…
Letos si sa nezranil,
moje přání vyplnil!
Tak jsem brzo ráno vstala,
baranicu nachystala rozmarýn ti na ni dám,
celý rok ho zalévám.

Milá mamko, neplakejte,
na starost nám synka dejte,
však my sa už postaráme,
v chase plno mladých máme.
Dost už řečí, pospíchejme,
k Zápotočtí se teď dejme,
ať už tady nejsem sama,
starší stárečka je s nama!

A ty moje rusé vlasy
pod šátek jsem schovala si;
proto jsem je ukryla,
abych se ti líbila!
Zrzečko ty moje milá,
jak by ses mi nelíbila?

Pro mě jiná stárka není,
s tebou chci jít bez prodlení
pro hodové povolení.
To je slovo! Už je čas,
za starostou doveď nás…
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Místostarostka:
Zdaleka jsme muziku slyšeli hrát jaksepatří,
to přece k třetí sobotě říjnové patří!
To právě v Boršicích hody slavíme,
a tak vás tady všechny srdečně vítáme a zdravíme!
Zvláště stárky, ale i muziku a chasu letos jste měli dlouhou trasu.
Pěkně jste se po dědině prošli,
než jste k nám na úřad v tej zimě došli.
Z jedneho konca na druhý, nás by možná bolely i nohy.
Ale u vás je to jiné, všecko máte už natrénované,
zvlášť vy, co nejdete poprvé.
Až na to počasí, které se nezdařilo.
To tu ještě nebylo, aby na naše hody málem sněžilo.
Ale jak vás tady vidím všecky stát a usmívat,
vidím, že se nemosíme ničeho bát,
po cestě jste se uměli zahřát.
Písničkou, aj vínko a gořalku jste popili, abyste zimu zahnali.
Vítám hlavně vás, stárky a stárci,
kteří všecí čtyřé máte v hodách bohatou a dlouholetou praxi.
Nejedny hody už jste protancovali a prozpívali
a všecí jste po loňské domluvě opravdu stárkování vzali.
Chceme vám a vašim rodičům poděkovat,
že se tímto daří tradice udržovat.
Dosť už ale bylo řečnování,
radši ať začne hodové veselení.
Boršičanka a cimbálovka trénovaly velice,
předvedou se nám večer na muzice.
Tam se snáď s vama uvidíme
a hody tancem a sklénkou dobrého vína oslavíme.
Proto zvedám tuto sklénečku,
chaso, zanotujte prosím hodovou písničku!

Boršičtí stárci děkují všem,
kteří se na pořádání hodů
jakýmkoli způsobem podíleli.
Počasí nás sice zradilo,
ale o co byly hody deštivější,
o to byly veselejší.
Ještě jednou děkujem,
však za rok se zas sejdem.
Mladší stárek - Vladimír Lanšperk
Mladší stárka - Eva Kořistková
Starší stárek - Josef Soustružník
Starší stárka - Petra Hlaváčková

