ZAVÁDKA
Stárci:
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Zdeněk Oslzlý
Pavel Bystřický
Petr Šlancar
Oldřich Hrdina
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3.
4.

Sklepník:
Melodie: A ten první stárek …
1.

U prvního stárka
nastala nám změna
v boleradský hody bral devčice hopem,
dnes mlčí jak pěna.

2.

Za to druhej stárek
po Vladěnce bažil.
Kdyby strkal prsty na patřičné místa,
ve zdraví by přežil.

3.

A ten třetí stárek
zas má lásku novů.
Za stárku si vybral za stárku si vybral,
Radku Hamanovů.

4.

A ten čtvrtý stárek
to je velký sekáč.
Jeho otec Olin vedoucí Prioru,
sotva sehnal Šmukáč.

5.

Na sklepníka zde zapomněli.

1.

Naše první stárka
je jen k stárkům milá.
Než jeli na máju,než jeli na máju,
tak je nakrmila.

2.

Zato
bere
Može
i na

3.

A ta třetí stárka
dneska už je z vody.
Šátkem zakrývala cucfleky na krku,
čtrnáct dní před hody.

4.

Čtvrtá stárka zase
o lásku si volá.
Těžko jí zabrání, těžko jí zabrání
její otec Bola.

druhá stárka
všecko směle.
jet na štangli,třeba ze svým stárkem,
dámském koli.

Blanka Hyclová
Vlaďka Páleníková
Radka Hamanová
Eliška
Markéta Kabelová

5.

/: Němčická sklepnice
dá vám expozice.
Jen s foťákem zjistí, jen s foťákem zjistí,
jaké chce pozice.

Melodie: Hádali se Bojanovští …
1.

První stárek tváří se dnes vděčně
vzal on stárka letos dodatečně.
Enom na svů kočku vzpomněl si on v háji
už mu kramlů přiklepli prst k máji.

2.

Druhý
zatím
Proto
horší

3.

Třetí stárek toto už je k zlosti
zatím nemá stárků povinnosti.
Jeho stárka jistě líbala by ráda
proč ji hladí pořád enom záda.

stárek ten nezná proporce
ježďá enom na motorce.
eště nemá kromně prstů vady
kdyby spatřil ženský vnady.

4.

Čtvrtej stárek tuze dobře vaří
všecko se mu zatím v hody daří.
V milování neví co je rajská máčka
dyť je chlapík není žádná sračka.

5.

Ten náš sklepník dobře maturoval
Klobůcků on školu absolvoval.
Proč tu není kámoš, černoch zvaný Pedro,
AIDS nesnáší moc nadměrný vedro.

1.

První stárka
je to skutek
Když jeli na
vytkla chasy

2.

Druhá stárka bez staristi není,
po dědině sháněla uzený.
Muzikantom přece ona na večeřu,
mohla upíct aj celů kačenu.

3.

Raduška ctí velmi otce, matku,
využila vloni toho zmatku.
V době rekreace tam na vrchu v Kněžských,
vedla ona schasů život božský.

zavedla taneční,
tuze užitečný.
máju, koně zastavila,
proč tak slabo zpívá.

4.

Čtvrtá stárka popila si vína
lehko chytla kluka z Podivína.
Proto její stárek, těžko može stačit,
je slabý, že umí enom tančit.

5.

Tady se pro změnu zapomnělo na sklepnicu.

1.

Letos stárci majů zváštní éru,
u Kabelů majů voliéru.
Šestsettrojka stojí na tom novým vjezdě
opravte ju, možná už je pozdě.

2.

Otci druhých stárků nemaj oddech,
Hlavně v pití na letošních hodech.
Zatím eště neví, jak to zas vydržet,
zda pod májů či pod bůdů ležet.

Mužáci:
Melodie: A ten první stárek …
1.

Ten mužácký stárek
měl by donest chlastu.
Nebo bude venčit, nebo bude venčit,
za dědáčka Astu.

2.

Ten náš druhej stárek
dostal se na Haltýř.
Mohl by nám donést, mohl by nám donést,
gořalenky koštýř.

3.

A ten třetí stárek
cizího původu.
Už dokázal skrotit, už dokázal skrotit,
Komárkovu Zdenu.

4.

Ty náš čtvrtej stárku
dnes na hody nemáš.
Barák ti rozbořil, aj aji vyvezl,
už tvůj otec Tomáš.

5.

Ten mužáckej sklepník
říkajů mu Ťapka.
Milan Kurdík váhal, děvče si nehlídal,
dnes už je z ní matka.

1.

A ten Lexuj zeťák
už se vrátil z vojny.
Tím skončilo Janě, tím skončilo Janě,
domácí vězení.

2.

Ty náš čtvrtý stárku
nehlídej furt vnady.
Radši nám posilni, radši nám posilni,
fotbalový řady.

3.

Když stavěla máju
ta němčická chasa.
Nebylo tam vína, nebylo tam vína
ani piva basa.

4.

Na němčicků chasu
máme enom chválu.
Po němčičkách nešlo, po němčičkách nešlo,
dlůho třináct párů.

Melodie: Hádali se Bojanovští …
5.

Když nám hraje v hody Rozmařilka
postrádáme s chotí Jaru Bílka.
Každá chvilka tady, je pro nás moc drahá,
chybí nám tu k tomu Jenda Dráha.

Melodie: A ten první stárek …
6.

Při jízdě na máju
byla zasej smola.
Na podvozku máje, museli bořečtí,
obrušovat kola.

Melodie: Hádali se Bojanovští …
7.

Libor Hádlík rád má tuze chaty
i když smola lepí se na paty.
Zámek na petlicu zháněla babička
vše pro svýho šikovného vnůčka.

