
ZAVÁDKA 1968

Stárci: 1.František Kolařík 1.Věra Procházková
2.Jarda Stávek 2.Jana Šlancarová
3.Jan Suský 3.Jarka Čermáková

Sklepník:   Jiří Šlancar   Ludmila Suská

Melodie: A ten první stárek …

1. Vy nemčická chaso,kde vy máte stárka.......

2. Vy nemčická chaso, kde máte druhého.......

3. Vy nemčická chaso, kde máte třetího........

4. Vy nemčická chaso, kde máte sklepníka......

1. A tá první stárka je tuze bohatá..........

2. A tá druhá stárka to je parádnice.........

3. A tá třetí stárka to je labužnice.........

4. Němčická sklepnice, šikovná velice,
Ona nám vyrábí ve Zlíně střevíce.

1. Vem si první stárku
z holubů svých příklad.
Když ideš na rande, když ideš na rande,
musíš hodně vrkat.

2. Ten náš druhý stárek,
věřit se to nechce.
Jak to s ženů uměl, jak to s ženů uměl,
když hrál toho ševce.

3. Važ si třetí stárku
vždy svého věnečka.
Ale před svů stárků, ale před svů stárků,
nedělej stařečka.

4. Za to ten náš sklepník,
to je malíř pravý.
Aby nám nezavdal, aby nám nezavdal,
místo vína barvy.



1. Dnes je první stárka
špatně naladěná,
Má pádem z motorky, má pádem z motorky,
odraná kolena.

2. V stárkovství se vyzná
naše druhá stárka,
Už by mohla míti, už by mohla míti,
něco do kočárka.

3. Třeba třetí stárka
hezká černovláska,
Nemá ráda zvíře, nemá ráda zvíře,
co je bez ocáska.

4. Ta naše sklepnice,
plaší ráda chlapce.
Proto sedávala, proto sedávala,
na slůpě na lavce.

1. Kde máš první stárku
pštrosy bělocasí.
Ti si samou láskou, ti si samou láskou,
jezdí po ocasy.

2. Žeprý druhý stárek
ten se neopije.
Když se to podaří, když se to podaří,
i po buchtách blije.

3. Kolikrát nad pinďů
třetí stárek vzdychne.
Když vozí děvčata, když vozí děvčata
skoro vždycky pichne.

4. Když se po sklepnici
sklepník tuze sháněl.
Řekl na co hody, řekl na co hody,
muzikanty nechtěl.



1. Naše první stárka
ta má nápadníků.
Deset jich říkalo, deset jich říkalo,
už včera o ruku.

2. Za to druhá stárka,
ta zná věc takticky.
Když ji fešák veze, komůrky zná tuze,
stop je u kapličky.

3. Ani třetí stárka
není bílá vrána.
Skoro vždycky randí, Skoro vždycky randí,
se stárkem do rána.

4. Ba ani sklepnice
není na tom lépe,
Kluka z Bojanovic, aji z Boleradic,
za Vláďu si plete.

1. Ty sklepnice taťko
vyval vína bečku.
Brzo vyfasuješ, brzo vyfasuješ,
Bačkory, faječku.

2. Té němčické chase
chybí trochu ranka.
Dva dni jim vyhrává, dva dni jim vyhrává,
v hody Poštoranka.

3. Tohoto se Jára
určitě nenadal,
Když on vezl máju, strůhl to přes řepu,
Rosťa ho filmoval.

4. Letos už se stárky
sotva najít mohly.
Vesnické noviny, vesnické noviny,
k tomu dopomohly.

5. Ti němčičtí stárci
nemají morálky,
Jenom tak popíjet, jenom tak popíjet,
v hospodě kořalky.


