Zavádka 2016
1. Adam Sláma - Veronika Stávková
2. Zdeněk Hulata - Natálie Stávková
Sklepník: Pavel Čermák - Sára Šíblová

Melodie: A ten první stárek...

1. //:A ten první stárek, s Vlaďků dělal kliky.:\\
Když byl ve Strážnici, tak spolu ve stanu,
seřídili střiky.
2. //:A ten druhý stárek, pořád on verbuje.:\\
Pije enom čistů, nemá se to míchat,
na tajňačku bluje.
3. //:Ten němčičskej sklepník, má z Pavlovic cerku.\\
Z taty má bojara, tak se ji on bojí,
šáhnůt na veverku.
4. //:A ta první stárka, nemá ráda ptáky.:\\
Ona se zajímá, o bliš vý auta,
hlavně bavoráky.
5. //:A ta druhá stárka, víno koštovala.:\\
V podroušeným stavu, sama přijít domů,
vůbec se nebála.
6. //:Němčičská sklepnica, tuze pěkný děvče.:\\
Proč si ona pořád, na žádnýho kluka,
za m šáhnůt nechce.

Melodie: Hádali se Bojanovš ...
7. Balů připůšťá včil po okrese,
jeho milá strachy se včil třese.
U rakůských hranic,
je on známým kancem,
když dojede na skok se svým samcem.
8. Druhej stárek ten má divný mravy.
Skákat umí žeprej bez přípravy.
Za krk mu pak chčije, z muzikantskej búdy,
nebojí se ukázat co umí.
9. Sklepník ten si v penězách moc hoví,
bankéř bude asi po tatovi.
Z té jeho brigády, nemá žádný strachy,
celů noc tam on počítá prachy.
10. První stárka je si dosť už jistá,
všecko Balů s hne dozajista.
Do Kobylí to hnal, měli první nástup,
aby Vlaďka nenašla si zástup.
11. Natálka má Míšu Andrlíka.
Že prej mu už šáhla na pytlíka.
Jak začalo pršet, na kobylský hody,
za střelniců nasbírala body.

12. Sklepnica se ve sklepě už činí,
maká víc než dělajů to jiní.
Umývala ﬂašky, se svů postavičků,
lepší je prej enom v mokrym tričku.
Melodie: A ten první stárek...
1.: Braňo Vozár
2.: Jan Buchta
sklepník: Lubomír Ludín

13. //:První mužů stárek, je velký poleno.:\\
Při svatební noci, na Ovčích terasách,
ruplo mu koleno.
14. //:Druhý mužů stárek, rád on chytá ryby.:\\
Vloni chytl vlka, potom pětkrát draka,
jen kapr mu chybí.
15. //:A ten mužů sklepník, zdolává rád výšku.:\\
Když není na hodech, tak zasůvá máju,
se Soňů v pelíšku.
Chasa. Melodie: Hádali se Bojanovš …
16. V Němčičkách je pět hospod už vcelku,
nejnovější je prej na Kácperku.
U výčepu Bystroš, na placu má Zdeňu,
Starobrno má prej pěknů pěnu.

17. Na folklór prej došla strašná krize,
ﬁlmovala to tu televize.
Nikdo nezná cifry, je to až k nevíře,
z Němčiček si vybrali verbíře.
18. První stárek to je ale padůch,
zase učil traktor jezdit na vzduch.
Fúsku dolíls na u? Jó to bude stačit.
Potom ale z bočků musel tlačit.
19. Šaloň v družstvu nová je posila,
v traktoře mu byla dlůhá chvíla.
Zapomněl však na to, že je bigoš polní,
pomulčoval přitom cestu školní.
20. Na Slovensku když chceš jezdit friško,
nachystej si na to velký dýško.
Ředitelskej Antoš, letěl jako blázen,
za chvílu mu padla brada na zem.
21. Celej rok nám v lese pila hnije,
hajnej bečku jedenáctky pije.
Dala mu ju chasa, za to že ju našel,
když s Vendulků do lesíčka zašel.

22. Australan a lektor mnoha zkoušek,
nikdo jiný nežli Petr Hloušek.
V Kobylí se ožral, že ležel za márem,
koš si potom spletl s pisoárem.
23. Naša chasa to sú delegá ,
v každym čase možů verbova .
Na kobylský hody, pak nebylo bonzem,
že tam v deš bili sebú o zem.
24. Starý sklepník teď už stárek druhý,
předával sklep a trápil své druhy.
A že v hubě sucho, měl i nový sklepník,
naučil se jak být správný skrblík.
25. Co se valí zadem po dědině,
lítajů tam vzduchem krávy, svině.
Na holdru tam Balů, dělá tenhle povyk,
došla na a, musel hodit curyk.
26. Jara Bílek při tej jeho smůle,
v hospodě si dal piva do vůle.
Vedle sokolíci, majů svoje slety,
o dveře pak rozrazil si rety.

27. Esenbáci měli echo rázem,
ježďá tady zas ožralej blázen.
Dojeďte si pro něj, už se zase zbořil,
po dědině dvě auta nabořil.
28. Na Haltýřu má sklep Jara Hálek,
ožral se tam první druhej stárek.
Když je on dom pus l, měli stahlý půlky,
dodrali si o kostky i gulky.
29. Loni v lese chasa dos pila,
zostála tam tá májová pila.
Hajnej si teď bečku, malů domů nese,
nechejte ju aji letos v lese.
30. Jura Šaloň zažil těžků zkůšku,
u školky chtěl mávnůt na Marušku.
Štrejchl on o páčku, mulčovač šel k zemi,
asfaltka se v oranisko mění.
31. Drobek to je divoch na dvě půlky,
na máju si on poranil kulky.
Aby měla Terča, zas dobrýho kluka,
ona mu to zranění pofůká.

32. Mladej Havlajs to je ale trůba,
chtěl hladit psa, spadla na něj bůda.
Hoďku před m v sále, měl on pěknů špičku,
na bar hodil třílitrovů tyčku.
33. Klarineťák z kapely Zlaťanky,
klarinetem v zemi dělal jamky.
V průvodě v předklonu, prej neviděl noty,
zakopl si o ty svoje boty.
34. Stárci znalí sů jak mladá pana.
Na máju zas vyjeli bez lana.
Može za to to ž, že pijů jen bílů,
pod pódiem zapomněli pilu.
35. Přema Stávek až je to k nevíře,
na máju byl poprvý prej v díře.
Po tatovi nemá, vůbec žádný vlohy,
chasníci ho drželi za nohy.
36. Přespoláci juchali tu loni,
nemohli jich přeřvat aj Šaloni.
A že to byl randál, jak dyž trháš plaňky,
šak jich znáte chlapy z Lácaranky.

37. Na jútubu naše chasa tráví,
moře času až to není zdravý.
Před stavěním máje, čučí teta švagr,
Přema dělal tam indickej bagr.
38. Na máji se splašili jim koně,
závodění bylo supr pro ně.
A tak jeden z koňů, letěl jako orkán,
ulevil si až byl mokrej orgán.
39. Lácaranku tu my rádi máme,
na hodech si s ňů aj zazpíváme.
loni na zavádku, nám tu halekali,
div tu dušu všecí nenechali.
40. Kdo se nám to v sále zase vlní,
Jana nese hadru na setření.
Vrhl to tam ten náš, velký Tomáš Drobek,
zablul svojich kamarádů spolek.
41. Mladej Havlajs byl asi jak dělo,
upadlo mu na zem jeho tělo.
Copak je to tady, asi za chasníka,
na čele má značku obrubníka.
Melodie: A ten první stárek...

42. //:A ten mužů sklepník, májový to lezec.:\\
Teď už aby chystal, si vaničku s mydlem,
a kakací hrnec.

