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Podstárek Jirka u mladšího
stárka Honzy
Už tu zase hody máme,
tak ťa všeci vyzýváme,
vyjdi, stárku, z domu ven,
dnes tě čeká velký den!
Mladší stárek Honza
Tu mě máte v plné kráse,
desetkrát jsem byl už v chase,
letos - jedenáctý rok
udělal jsem další krok!
I já sám v to věřil málo,
nemožné se ale stalo.

Chcu předvést nejednu vlohu,
hlavně nezlámat si nohu,
až se budu natřásat,
když nám budou verbuňk hrát.
Tak ať nás dnes neleká
k stárkám cesta daleká!
Popijme si, tanec dejme
aj koláčky ochutnejme,
pak se svižně průvod stočí
dále až do Zápotočí...

Mladší stárek Honza u staršího
stárka Radima
Honza
Stárku, vyjdi z domu k nám,
pokud opravdu jsi tam hody neutáhnu sám!
Radim
Neboj se, já ťa v tom nenechám,
rok těším sa, až s tebou zajuchám!
Tak dlouho v chase jsme chodili,
na stárkování jsme však nebyli radší jsme v klidu si popili,
než bysme právo nosili...
Věkem jsme zmoudřeli, tak už víme,
že my dva k stárkám dnes vyrazíme.
Řečí však už bylo dost,
mám hodovú povinnost - zákusky i vínko dejme,
k stárkám, k právům pospíchejme!

Mladší stárek Honza
u mladší stárky Barči
Honza
Dlouho už chodíme dědinou,
nemáme stárku jedinou ale ten okamžik už se blíží,
mé oko s obavou nahoru vzhlíží.
Klepal bych stárce už na dveře,
ve čtvrtém patře mám soupeře!
Přemýšlím, jakou bych našel fintu,
abych se ušetřil toho sprintu.
Na zvonek cinknu, to dřina není,
snad ke mně sejde bez prodlení.

Barča
Vítám vás, chaso, stárku milý,
shora tě vyhlížím už pěknou chvíli.
Baranicu jsi až včera dovezl k nám,
přesto ji pro tebe zdobenou mám.
Já byla první, kdo s myšlenkou přišel,
aby sis už se mnou za stárka vyšel zásluhu, že jsme tu, velikou mám
a tak ti právo teď předávám...
Přemlouvat jste se nenechali,
hned jste si na hody připíjali tak si teď, chaso, připiju s váma.
Zuzka nás čeká pod horama!

Starší stárek Radim
u starší stárky Zuzky
Radim
Stárečka moja to ulehčila,
pod horama se usídlila,
k Jarošovu sa nemusím hnát,
i když jsme tam mohli pivko dát.
Došli jsme na samý konec Boršic,
hledáme stárku i vínko - a nic...
A tož už stárko vyjdi k nám,
ať k starostovi nejdu sám!
Zuzka
Zdravím tě tady, stárku můj,
zatím však nespěchej, chvíli stůj.
Baranici ti chci pekně nasadit
a tím tvou krásu víc doladit.
Staršího stárka jsem upravila,
však celou chasu zas unavila.
I já dneska celou noc nespala,
jak jsem to právo chystala.
Když se vám sklenička vyprázdnila,
ráda bych vám ji doplnila.
Stárek už právo má, nečekejme,
za starostou teď pospíchejme!

Starosta
Tak vás tady všechny vítáme,
ale hodové povolení nemáme.
Císař vlakem poslal povolení,
v Boršicích však kolej není.
Milá chaso hodová,
nic jiného vám nezbývá.
Práva na obci nechejte
a k domovu se vydejte.
Starší stárek Radim
Boršické právo z ruky nedám,
hodového veselí se nevzdám.
Třeba do Vídně pojedu
a povolení přivezu.

Starosta
Kdo to přijíždí, ač nebyl zván?
Vždyť je to sám císař pán!
Výsosti, jsme potěšeni,
vaše přítomnost vše mění.
Je šance, že vezete povolení?
Mnoho let císařské hody slavíme,
velice rádi vás v Boršicích vidíme.
Utište na chvíli ovace,
císař pán k vám promluvit chce.

Císař
Celou dědinou projel jsem,
hodovou chasu uzřel jsem.
Tolik pěkných krojů, škoda by bylo nepovolených hodů.
Cestu až z Vídně jsem obětoval,
abych boršické stárky osobně poznal.
Proto bych vás pane starosto, poprosil,
Abyste mi je představil.
Starosta
Rád vám je, výsosti, představím,
s vedením chasy se pochlubím.
Kořistka Janek je mladší stárek,
s mladší stárkou Malinovou Barborou
na hody každý rok chodijou.
Radim Hlaváček starším stárkem je,
se Zuzkou Glížovou chase kraluje.
Ve svátečních krojích tu stojí,
na hodovou zábavu vás pozvat chtějí.

Císař
Hodové povolení vám předám,
zpátky do Vídně však spěchám.
Tančení a jiné veselosti
nejsou už pro mé staré kosti.
Děkuji vám za přivítání milé,
byly to v Boršicích moc krásné chvíle.
Starosta
Císař pán už tady není,
mám však v ruce povolení!
Na zdraví připíjím si s vámi,
ať veselé je hodování!

Poděkování od stárků:
Poděkování patří celé hodové chase, bez které by hody nemohly být. Především
našim podstárkům za pomoc při přípravách, organizaci a podpoře. Poděkování patří
Vaškovi Dvořákovi za průpravu tancem a choreografii tanečního pásma. Děkujeme
obci i folklornímu souboru Pentla za finanční příspěvek, holkám „Veverkovým“
za zdobení práv a Grétě, kde jsme mohli zdárně zakončit hody. V neposlední řadě velké
díky patří našim rodičům, kteří nám umožnili stát se těmi nejdůležitějšími z hodů.

