Zavádka
Hody Němčičky 2009
1. stárek/stárka Ondřej Svoboda - Anna Kopřivová
2. stárek/stárka David Ludín - Veronika Písaříková
3. stárek/stárka Jan Šimek - Vlaďka Stávková
4. stárek/stárka Jan Suský - Lucie Bystřická
Sklepník: Tomáš Droběna - Marie Procházková
Melodie: A ten první stárek...

1. A ten první stárek,
chce byt on vojákem.:\
Po Kobylských hodech,
honilo ho auto,
snáď s modrym majákem.

6. A ta první stárka,
zelenýmu hoví.:\
Proto se svým milým,
u němčičskej búdy,
poválela křoví.

2. A ten druhej stárek,
přestal ženský střídat.:\
Teď mu jeho tata,
v Němčičskej hospodě,
musí milů hlídat.

7. “A ta druhá stárka,
školu nemá ráda.:\
V sobotu za kostel,
při tej letní noci,
vedla kamaráda.

3. A ten třetí stárek,
jeví divný známky.:\
snáď si on nenacpal,
do tej vodní dýmky
stéblo marijánky.

8. A ta třetí stárka,
chodí na procházky.:\
a pak si užívá,
v Olíšově sklepě,
taje, divy lásky.

4. “A ten čtvrtý stárek,
rád on vínko pije.:\
Když má on hladinku,
všechno ho pak sere,
s každym se pobije.

9. A ta čtvrtá stárka,
ta se učí venku.:\
Na žilu nám dala,
i když snáď nechtěla,
svoju podprsenku.

5. Ten Němčičský sklepník,
když ptali o stárky.:\
Tuze ho to zmohlo,
nemohl do škole,
ráno žral oharky.

10. Němčičská sklepnica,
žádná to měkota.:\
při jízdách ju sváděl,
a za výstřih hleděl,
instruktor blekota.
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Melodie: Hádali se Bojanovští...

11. První stárek ten má novů ﬁntu,
na hlídání máje vzal si ﬂintu
a eště než usl, dal ju do spacáka
málem mu to ustřelilo ptáka

16. První stárka ta nedělá fóry,
po babičce bude přes motory,
v přírodě Lukáša, nejdřív prověřila,
karburátor hezky vyladila.

12. David tváří se jak Alan Delon,
rozjel totiž projekt chameleon,
když si na kuráž dá,
ochtlík slivovice,
mění barvy, ale i děvčice.

17. Verča není vůbec ženská s žuly,
když ju potkáš, furt se enom culí,
veselá je pořád,
neví co je schíza,
že by v tom měl prsty Pavel Bíza.

13. Třetí stárek předběhne snáď tatu,
randit chodí na Kubovu chatu,
chtěl tam Brumovčance,
ukázat svůj dílek,
vyrušil jich při tom Jara Bílek.

18. Třetí stárka nemusí se stydět,
že v Chorvatsku bylo neco vidět.
Zahákla si
o strom podprsenku,
rázem bylo z plavek šecko venku.

14. Čtvrtý stárek v roli Harapese,
na tancplaci s děvčatama třese,
málo kdo ale ví, čípak je to vina,
každý sólo odskáče to jiná.

19. Čtvrtá stárka vůbec není k mání,
jde studovat agropodnikání,
prý ví jak přesvědčit,
ty český pepany,
aby tady nechávali many.

15. U Droběnů prokleté je místo,
v noci nejdů hodiny na jisto.
Pořád se spožďujů,
mamka krůtí hlavů,
když se Tomáš vrací ráno z tahu.

20. Sklepnica ta má blonďatý vlásky,
kúpila si učebnicu lásky,
ze sklepníkem při tom, vyrazila
futra,
mohl za to rum a kamasůtra.
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1. mužů stárek/stárka Branko Černý
2. mužů stárek Patrik Komárek
3. mužů stárek Josef Dufek
4. mužů stárek Přemysl Ovesný
Mužácký sklepník: Leoš Pilař
Melodie: A ten první stárek...

Melodie: A ten první stárek...

21. První mužů stárek,
chutnal kvanta vzorků.:\
proto si namluvil,
aby byl v obraze,
čojky inspektorku.

26. Ten Němčičský sklepník,
elektriky mistr.:\
Když on zapojoval, u Svobodu
světla,
zhořel i ten lustr.

22. Druhý mužů stárek,
na svíci byl vdovec.:\
jeho radovánkám,
a veselým hrátkám,
dneska už je konec.

27. Ti Němčičští stárci,
to je ale parta.:\
na tej letní noci,
snáď byli ožralí
otáčeli auta.

23. Třetí ,mužů stárek,
chatrč si postavil.:\
ten letošní monzum,
a veliký srážky,
sklep mu snáď vyplavil.
24. Čtvrtý mužů stárek,
odešel z manexu.:\
od tej doby řekl,
jeřábem teď stavim,
snáď aji při sexu.
25. A ten mužů sklepník,
vrták má on tenký.:\
snáď se svojů ženů,
po večerech maká,
myslí na potomky.

Melodie: Hádali se Bojanovští...

28. Fůsek to bral před hodama hopem,
lítal po presůzu s novým mopem,
u kantýřů tekly, od vody potůčky,
snáď mu praskly na bečkách
obrůčky.
29. Pro máju se jelo s koňem hluchým,
skončil on v jamě
pod řádkem suchým,
kočí na něj řval prrrr,
on neslyšel jaksi,
už si myslel že ho čeká taxis.
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30. První stárek ten se ale mění,
chtěl ušetřit za semínko lněný,
majů ho už prošlý,
to dá rozum selský,
na plac dáme my semínko čerstvý.

36. Před hodama po zkúšce krúžku,
nedalo to Verči žádnou fušku,
chcela stárky fotit,
v rouše Adamově,
zalekla se, měli toho hodně.

31. Celá neděla nám málem klekla,
Vacenovská kapela odřekla,
stárek je furt zteklej,
a pořád se mračí,
pro kapelu zaběhl přes Stračí.

37. Čtvrtý stárek vyslyšel té touhy,
že má vlasy ale tuze dlouhý,
k holičce utěkal, proto rychle směle,
holky křičí, teď vypadá skvěle.

32. Druhej, třetí aji ze sklepníkem,
koštovali víno před rybníkem,
a až měli, toho vína dosti,
šli nakrmit ryby do sytosti.
33. Projektanti čumí do análů,
voda teče, jen ne do kanálů.
Z obce posílají, hodně divná gesta,
tudy vede řeka a né cesta.
34. Letos sů dožinky velká akce,
snad proběhnů v pohodě a hladce.
Starosta hned shodil,
po dědovi barák,
chce být v novém
jak prezident Barack.
35. I volení stárků nějak nešlo.
I když se jich hodně letos sešlo.
Nešlo se domluvit,
s mamů nebo tatů.
Jak ve vládě, bylo z teho zvratů.

38. Letos máme stárků mladých týpků,
snáď nemajů tů prasečí chřipku.
Furt majů očiska, červený jak biﬂu,
chtělo by to tabletu Tamiﬂu.

Stará zavádka:...
1.

Vy němčická chaso,
kde vy máte stárka,
leží za humnama
pije vodu z járka.

2.

Vy němčická chaso,
kde máte druhého,
leží za humnama,
nedaleko něho.

3.

Vy němčická chaso,
kde máte sklepníka
ve starkovským sklepě
vínečko polyká.

4.

A ta první stárka,
ta je moc bohatá,
ona prodávala,
na rynku koťata.
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5.

A ta druhá stárka,
to je parádnice,
dala si vyšívat na záda zajíce.

6.

Němčická sklepnice
to je labužnice,
sežrala v Klobůkách
všechny zavináče

7.

8.

9.

10.

V zeleném hájíčku
milovali se dva,
spadlo na nich dřevo,
zabilo jich oba.
Dobře udělalo,
že oba zabilo,
byli by plakali,
jeden o druhýho.
Šel kmocháček
s kmotřenkú na huby,
obrátili rubášek naruby,
ej kmotřenko, kmotro,
jak se vám to lúbí,
ej kmocháčku lepší jak ty huby.
Když jsem já šel
přes pole za holkú,
strčil jsem jí ruku do rozporku,
a ona se řehtá,
že ju to tam lehtá,
abych ji tam strčil
prst bez nehta.

11.

Hádali se Bojanovští s pánem
o tu lúku, co je pode dvorem,
hádali se, hádali,
hádají se podnes
o tu lúku, co je na ní oves.

12.

Měla jsem milého,
jmenoval se Pavel,
když jsem ho potkala,
smrděl jako ďábel.

13.

Měla jsem milého,
jmenoval se Francek,
když jsem ho potkala,
chtělo se mně zvracet.

14.

Ten němčický zámek
mezi horama,
povidala první stárka,
že půjde s náma.

15.

Není panímámo, není jako vám,
lehnete si do postýlky,
a pantáta k vám.

16.

A já ubožátko, sama na peci,
obracím se z boku na bok,
všecko mě tlačí.

17.

Ten němčickej sklepník,
tlustej jako dyňa,
vlezl on do chlíva, sežrala ho sviňa.

18.

Zametala hůru, zametala síň,
našla si tam myší ocas,
a hrála si s ním.

19.

Enom ty mně má panenko pověz,
kde ty zejtra na travičku pujdeš,
a já půjdu, půjdu do hájička,
zelená se tam pěkná travička.

20.

Kemu je tak dobře,
jak svobodní, vám,
zajdete si za děvečkú,
který chcete kam.

21.

A ten kdo má ženu,
musí doma byt,
nemože si do hospody,
kdy chce odejít.

22.

Dívča ze dvorečka,
hledí do slunečka,
skoro-li zajde, slunečko zapadá,
milá byla ráda, že šohaj príde.

Před našim je mostek……

