ZAVÁDKA
Stárci:

1979
1. Zdeněk
2. Vena Pinkas
3.
4. Josef

1.
2. Eliška
3. Zdenka
4. Hanka

Sklepník:
Melodie: A ten první stárek …
1.

/: A ten první stárek
má řidičský vlohy.
Na svým pionýře, na svým pionýře,
polámal si nohy.

2.

/: Zato druhy stárek
ten měl tahanice.
Jak řádový hasič na místo poplachu
ujel pro kvasnice.

3.

/: Čtvrtý stárek bude
zas chemickým kádrem.
Na benátské noci, na benátské noci
chrápe pod letadlem.

4.

/: Jožin čtvrtý stárek
neví jak věc stojí.
Stárkovsků povinnost, stárkovsků povinnost
tu se provést bojí.

5.

/: Ten němčičský sklepník
s vínem má výhody.
Ale když ho nechce a dá si sodovku
zkropí půl hospody.

1.

/: Naša první stárka
može dýl randívat.
Tata s jednů nohů, tata s jednů nohů
nemože ju hlídat.

2.

/: za to druhá stárka
ta miluje za tři.
Chodí dom o šesti, chodí dom o šesti
neví co se patří.

3.

/:Třetí stárka dělá
jak Holubci vrků.
Co však zakrývala, co však zakrývala
tím šátkem na krku.

4.

/: Ale čtvrtá stárka
ta je tuze tichá.
Jeden fajn kobylák, jeden fajn kobylák
pořád po něm vzdychá.

5.

/: A sklepnica nemá
na svou bolest prášek.
Jen kdyby zas přijel, jen kdyby zas přijel
na brigádu Vašek.

Melodie: Hádali se Bojanovští …
1.

Zdeněk ten je letos první stárek
nemyslí on pořád na pohárek.
Děvčata on bere hezky popořádku
letos vybral z chatařskýho řádku.

2.

A ten druhý
nedostal on
V sobotu mu
proto ať sů

3.

Třetí stárek není žádný panic,
chodí čistit kosti do Věstonic.
Z vykopávek pro něj je lekce krutá,
když narazí zrovna na mamuta.

stárek Vena Pinkas,
k milování příkaz.
ale oči lásků plály,
hody rači v sály.

4.

Čtvrtý stárek ten to válí jistě,
kontroluje místní koupaliště.
Z milostného snění, než se chudák dostal,
tak na hody aji chudák zaspal.

5.

Sklepnikovi dalo to zas fušku,
než vystůpil z tanečního krůžku.
V krůžku tam nás učí, pořád jen tancovat,
já chcu taky děvčata milovat.

6.

První stárka když chtěla stárkovat,
tak musela i prácu riskovat.
Na poslední moment musí doma líčit,
v žůdře ju to měl státek naučit.

7.

Druhá stárka je podšitá liška.
jméno její je přece Eliška.
Pořád ještě neví, kde sežene taxi,
jak to bude s hotelovou praxí.

8.

Zdenka to je pořád prodavačka,
pod pultem však různé věci mačká.
Stárek ten se dočká po čem my toužíme,
poradíme, taky posloužíme.

9.

Čtvrtá stárka to je naše Hanka.
potřebovala by už galánka.
Rodiče se ale, shodují v tom spolu,
rači počkej, až ukončíš školu.

10. Sklepnica ta dycky beze zbytku
spřede jak chce skoro každou nitku.
Všecko letos musí být hezky v pořádku,
aby neměl otec na zavádku.

1.

Letos stárci nedávali májky,
nadávajů proto všechny stárky.
Toto však je přece ale jenom ke zlosti,
teď chců na nich za to povinnosti.

2.

Slávek letos zvládl máju hladce,
až na wartburg na tej křižovatce.
Co potvoro blikáš, je to tvoja vina,
s udivením spatřil v autě syna.

3.

Co to traktor zase letos vyvedl,
jel na bůdu v močůvce zapadl.
Co je to za chasa, co sů to za chlapi,
smrděli pak všeci jako capi.

Melodie – A ten první stárek
1.

Ta němčická chasa,
ta nám nějak chřadne,
když stavěli májku, která má dva metry,
tak jim třikrát spadne.

2.

Když stavěli máju
popijali štědře,
Jarovi Bílkovi, Obrhasičovi
polámali žebře.

3.

Té němčické chase
té je dnes do skoku.
Před hody vypili, před hody vypili,
vědro fernet štoků.

4.

Letos v hody prší,
nejsů žádný horka.
Dobře vegetuje, dobře vegetuje,
u nás Starohorka.

Mužáci:
Melodie: A ten první stárek
1.

Ten mužácký stárek,
je nejmladší ženáč,
Po manželské sračce, po manželské sračce,
hned vypadá jináč.

2.

Za to druhý stárek
Přešel všecky hatě
Co si vzal Slovenku,co si vzal Slovenku,
chodí už jen gatě.

3.

Pro třetího stárka
manželství je dřina,
při svatební noci,při svatební noci,
odřel si kolena.

4.

A ten čtvrtý stárek,
jmenuje se Kuba.
Když v noci nestačí, když v noci nestačí,
Heli jede huba.

5.

Ten mužácký sklepník,
byl on v lásce fešák.
Co se odstěhoval na Pšeničkuj barák
tak už nesmí chudák.

