ZAVÁDKA
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Eva Komárková
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Eva Komárková
Dagmar Mikulášová
Alena Trödlerová
Lenka Procházková
Blanka Hyclová
Jitka Oslzlá

Sklepník:
Hodky:
Stárci:

Sklepník:
Sklepník:

Melodie: A ten první stárek …
1.

Ten náš první stárek
zná už lásky sloky.
Zato na motorce, zato na motorce,
zláme si hned ruky.

2.

Zato druhý stárek
bez lásky furt žije.
Proto na víletě, proto na víletě,
tuze pěkně blije.

3.

Je náš třetí stárek
milostného zjevu.
Proto má za stárku, proto má za stárku,
Alku Trödlerovů.

4.

Čtvrtý stárek splní
povinnosti lehce.
Jistě má instruktáž, jistě má instruktáž,
od tatínka Lexe.

5.

Ten němčický sklepník
je na světě znova.
Div ho nezebrala, div ho nezebrala,
ze starých hor voda.

1.

Třeba první stárka
dneska nám ukáže.
Jak je opálená, jak je opálená,
z mořské Eva pláže.

2.

Naše druhá stárka
nemá žádnů radost.
nemože si žádat, nemože si žádat,
od bratra povinnost.

3.

Zato třetí stárka
ta má čas na vdavky.
Nesmí jí hned stárek, nesmí jí hned stárek,
dát ruku za plavky.

4.

Letos čtvrtá stárka
mela trochu smolu.
Její otec řekl: Nebudeš stárkovat,
jen přes mou mrtvolu.

5.

Němčická sklepnica
poctivost neztratí.
Ona je držená, ona je držená,
na krátké oprati.

1.

Tá němčická chasa
to je divnej případ
i v hody při zvaní,v čele s prvním stárkem
jde se klidně kůpat.

2.

Proč už Slávek Sláma
není žádný koňák
když chtěl jet na máju musel to povolit
v Pavlovicích Horák.

3.

Proč v Němčické chase
nehrá každá žilka.
Snad ji nerozmaří, snad ji nerozmaří,
ani Rozmařilka.

Melodie: Hádali se Bojanovští ...
1.

První stárek dnes vypadá chrabře
vždyť flámoval i s rukama v sádře.
Jeho matka ale, chtěla ho hneď zliskat
jak zaslechla v dálce brzdy pískat.

2.

Druhý stárek s děvčaty se nepře
o stárku on řekl vlastní sestře.
Až to jednou příjde, jistě to s ním žuchne
až si taky k lásce trochu čuchne.

3.

Třetí stárek dneska je jak němí
s děvčaty to stejně houby umí.
Radši běží domů a čmajzne klobásky
donese jich do sklepa pro krásky.

4.

Čtvrtý stárek je v Brně číšník
jistě bude prvotřídní svůdník.
Proč by mu to v lásce taky trochu nešlo
víme že má pořádný řemeslo.

5.

Sklepník ten měl ale velký problém
pořezal si ruku umyvadlem.
Měl si radši papat na svadbě brambory
sešili tě jak starý bačkory.

1.

První stárka ta vám mela program
když spatřila Jugoslávský Jadran.
A že její stárek není žádný hříšník
tak to vyhrál tam u moře číšník.

2.

Druhá stárka nechce v lásce smolu
proto nešla na vysoků školu.
Manželstvím přec ona neutrpí škodu
i když se vdá bude mít Svobodu.

3.

Třetí stárka je dnes nějak bledá
stárkovi prý ani čuchnout nedá.
Spěchá furt do města, přece není dnešní
neváží si těch němčičských střešní.

4.

Čtvrtá stárka ta zná lásky grafy
ovládá už všechny paragrafy.
Když nepřídeš stárku, aspoň dvakrát týdně
tak dostaneš hned obsílku sůdně.

5.

Sklepnica se dneska tváří vlídně
jezdí domů jenom jednou týdně.
V Třebíči má jistě nějakýho kluka
nedosáhne tam rodičů ruka.

Mužáci:
Melodie: Ten náš první stárek ...
1.

Ten mužácký stárek
prohnaný je světem.
Trefil správnů dírku, trefil správnů dírku,
se svým klarinetem.

2.

A ten druhý stárek
starostí má dosti.
Vlítl do manželství, vlítl do manželství,
jako tenkrát do zdi.

3.

Ten náš třetí stárek
ten měl lásku bujnů.
Po svatební noci, po svatební noci,
sotva stihl vojnu.

4.

Čtvrtý stárek doktor
už ho máme v hrsti.
Napravoval stárkom, napravoval stárkom,
po tej rvačce prsty.

5.

Ten mužácký sklepník
ten je od Hostýna.
Mohl by nám zavdat, Mohl by nám zavdat,
němčickýho vína.

