BORŠICKÉ
HODY 2021
U STÁRKŮ

Vašek – mladší podstárek
Tak už su tu, snáď sem trefil,
šak u Bílků sa barák celý změnil.
Po roční pauze tu zas hody máme,
vstávej, ty můj kamaráde.
Dnes ťa nečeká balónový let,
proto sa do kroja oblékaj hned.
Cesta sem nebyla daleká,
přesto mi v krku pomalu vysychá.
Proto, stárku, vyjdi ven,
a ulej pohárek vína všem.

OBEC BORŠICE

Radim – mladší stárek
Tak su rád, že si tu,
a dokonce s celou chasou v závěsu.
Včera jsme vypili spolu gořalky víc než vody,
tak jak jsme spolu chodívali na rybářské závody.
Ještě teď mě bolí palice,
aj ty prasata ve chlévě se divily velice.

Vašek
Zanechme planého povídání
a věnujme sa hodování.

Radim
Na to šak nechcu byt sám,
bratránka si na pomoc zavolám.
Daleko to k němu néni,

šak aj do sklepa k němu mám povoléní.
Tak už vyjdi, stárku, ven,
nebo ti to všechno vypijem.

Michal – starší stárek
A vy už jste tady?
Já jsem ještě musel zkontrolovat ty svoje vinohrady.
Tak vás tu vítám všechny po 10 letech zase,
i když v tom netradičním srpnovém čase.
Tobě už povolení k nám do sklepa skončilo,
hodového vína mi hodně ubylo.
Ale v Kroměříži velké zásoby mám,
i když si každé ráno v práci ulévám.
Politikem se na podzim nejspíš stanu
a s ranním uléváním vína brzy přestanu.
Tak si dejte koláček, trubičku
a na podzim navštivte volební urničku.

Radim
Ale, stárku, co my sami?
Pojďme si pro ty naše dámy!

Michal
Teďka se můžeme klidně zlít,
protože nemusíme do Stříbrnic na Paseky jít.

Radim
Já k Bakošovým holkám znám pěknou cestičku,
šak v Boršicách nad hřištěm mají svou babičku

U STÁREK
Radim
Ráno eště běhala v kravíně,
teď už snáď přemýšlá enom o víně.
Od rána ju mamka do kroja obléká
a ona svoju chasu z okénka vyhlédá.
Do školy jsme spolu chvílu chodili
než se naše cesty rozdělily.
Čtyry roky spolu v chase tančíme,
letošním stárkováním to zpečetíme.
Moja stárečko, vyjdi ven
a ukaž svůj fěrtůšek pro tento den.

Aneta – mladší stárka
Tak mě tu máš, stárečku, v plné kráse,
doufám, že se zalíbím celé chase.
Maminka mě nastrojila, tatínek slivovicu dal,
aby ten hodový den za to stál.
Tobě to, stárku, také sluší,
jenom ti hodně trčí uši.
Proto ti na hlavu baranicu dám,
tu, kterou si včera přivezl k nám.
A k tomu ti dám právečko,
aby na tebe nesvítilo slunéčko.

Radim
Děkuju ti velice,
možeme se chystat k hodové muzice.

Michal
Mladší stárku, kam tak ženeš?
Ty už svoju stárku máš
a o mňa sa vůbec nestaráš.
Ale v tomto domečku,
mám i já svou stárečku.
Tak mě tu nenech dlouho stát,
ať može muzika začat hrát.

Sabina – starší stárka
Stát ťa tu dlúho nenechám,
prvně tě aj s celou chasou uvítám.
Na hody sem sa těšila velice,
aj sem si pořídila nové střevíce.
Doufám, že se za mňa stydět nebudeš
a rád si na naše hody vzpomeneš.
Už ti jen právo a baranicu předám
a společně se s tebou ke starostovi vydám.
Tak si po deci dejme
a na obecní úřad pospíchejme.

U obecního úřadu

Po dvou letech tu před úřadem stojíme,
přesto stále hodové tradice držíme.
Prosíme vás o povolení hodů,
šak na oplátku vám nedáme jenom vodu.
Na hodovou mši spěcháme,
proto vás o povolení žádáme.
Snad jste ani vy nezapomněl,
co byste teď udělat měl.

Poděkování od stárků

Na závěr patří velké DĚKUJEME našim podstárkům a celé hodové chase, která byla naprosto skvělá
Prvně patří poděkování obci a folklornímu soubo- a bez které by ty hody nemohly být.
ru Pentla za to, že nám umožnily uspořádat hody Ještě jednou všem moc děkujeme.
v neobvyklém termínu a přispěly k tomu, že jsme
si mohli hody užít takové, jaké mají být, a pomohly
nám tak udržet hodovou tradici.
Děkujeme našim rodičům, kteří nám umožnili jít za
stárky, pomáhali nám s přípravami a hlavně, že je
neodradil minulý rok, kdy jsme museli hody zrušit
na poslední chvíli. Poděkování patří i všem maminkám, babičkám a tetičkám, které nás nastrojily do
nádherných krojů, a tatínkům, dědečkům a strýčkům, kteří v nás udržovali dobrou náladu výborným
vínkem a občas i nějakou štamprlí slivovice.
Konkrétní poděkování patří také dechové hudbě
Boršičanka a cimbálové muzice Pentla za hudební
doprovod po celé hodové veselí, holkám Pavlíně
Papayové, Lence Šenkárové a Petře Tománkové za
přichystání a nazdobení hodových práv a Vaškovi
Dvořákovi za nácviky hodového pásma.

