U MLADŠÍHO STÁRKA:
Podstárek:
Vzali jsme to nejkratší cestou z dědiny,
do Raškouna k Panence Marii.
Dlouhé roky v Raškouně žádný stárek nebyl,
tož je na Peťovi, aby to konečně napravil.
Proto idem se slávou velikou, s celou chasou aj s muzikou!
Tož se poďme podívat, esi majou napečené koláčky
a esi si Peťa nezapomněl přezut kopačky!

Mladší stárek:
Vícem Vás dědino,aj celou chasu,
na fotbal přes hody nemám už času.
Shodil sem dres aj kopačky, od rána pečeme koláčky.
Zavdejme vínko bílé aj červené,
ať sou ty dnešní hody pořádně veselé.
A teď všichni slyšte, už dlouhý čas povídá se,
že na konci dědiny stojí barák jediný,
a v něm moja galánka, ta co mě má za stárka!

U MLADŠÍ STÁRKY:
Mladší stárek:
Celý kout se teď chystá, šak už od loňska je stárka jistá.
Dlouhou cestu máme za sebou, tak vyjdi stárečko,
chasu máme veselou.

Mladší stárka:

Ráda tě stárku vidím, podívej, nesu ti právo,
za které se nestydím.
Na hody chodím už třetí rok,
šak už z dálky slyším ten pravý hodový krok.
Nasaď si na hlavu baranicu a ukaž stárkovskou vonicu.
A teď zahraj muziko do kroku,
ať si přiblížíme večerní muziku.

U STARŠÍHO STÁRKA:
Mladší stárek:
Slyším, že voda ve sprše už neteče, doufám,
že se Tomáš brzo obleče.
Tom už má s hodama dost zkušeností,
své úlohy se jistě rád zhostí.
Tak otevři ty dveře, už je hodin dosti,
čekají tu chasa aj hodoví hosti.

Starší stárek:

Vítám tu stárky aj celou chasu,
šak mě znáte, já nám dost času.
Na pekárně se dnes nepeče, ale slibuju,
že víno proudem poteče!
Stárečka moja nervózní je velice,
už nás vyhlédá z protější ulice.
Napijme se vínečka, dejme se do tance,
ať možem jít pro víno k mojí Pavlínce.
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U STARŠÍ STÁRKY:
Starší stárek:
Všichni krojovaní vínečko pijou,
ale starší stárku s právem nemajou.
Tož sem to došel napravit k tomuto domečku,
ve kterém sem našel šikovnou cérečku!
Postav se stárečko chase do čela,
ať je slavná hodová sobota aj neděla.

Starší stárka:
Vítám tě stárečku aj celá chaso boršická,
dejte si u nás koláčků aj vínečka.
Můj milý stárku, mosím se ale přiznat, žes mě docela překvapil,
že ses dneska včas probudíl.
Ještě včera večer sem se modlila,
abych stárka v noční košuli neměla.
Když ses teda tak pěkně nastrojil, starší právo tady máš
a doufám, že ho poctivě uhlédáš.
Tak si spolu připijme na zdraví, ať sme na muzice veselí!

U OBECNÍHO ÚŘADU:
Starší stárek:
Z Raškouna do kouta, dojít je podmínka,
aby nás přivítal starosta u vínka.
Obecní vínečko rádi si zavdáme,
povolit hody svorně Vás žádáme.
Vydejte nám povoléní,
to nevadí, že radní o ničem neví.
Zanechme formalit, pozvedněme číše,
už nám pan starosta ceduličku píše.
Stárci aj chaso, dejme se do kola,
ať ten náš radní pán tancuje z vesela.

Poděkování:
Letošní stárci děkují celé chase za krásné hody,
doufáme, že se vám to líbilo a příští rok se uvidíme zase na hodových zkouškách.
Dále patří velké díky všem babičkám, tetičkám, maminkám a někdy i tatínkům,
kteří jsou ochotní nastrojit nás do kroje a dát si s tím tolik práce.
Samozřejmě děkujeme obecnímu úřadu,
Boršičance a souboru Pentla, že se snaží každým rokem udržet tuto krásnou tradici.
A na závěr chceme poděkovat všem těm, kteří si na nás vzpomněli
s malou modlitbičkou za pěkné počasí.
Bylo vidět, že Vás bylo opravdu hodně.
Moc děkujeme!!!

