ZAVÁDKA 2008

1. Sůdili se ti Pavlovští s pánem,
    o tů lůku co je pode dvorem.
  /:Sůdili se sůdili, sůdit budů eště,
       vysůdili modrooké děvče:/

2./:Dívča ze dvorečka, hledí do slunéčka, skoro-li zajde.:/
    /:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj dojde.:/

3. Když majů byt v Pavlovicách hody,
    o stárků sú vždy velké neshody.
 /:Bývá to tam zkrátka samá bitka, hádka,
    keho by měli zvolit za stárka:/


4. /:Vy pavlovská chaso, kde vy máte stárka?:/
     /Leží za humnama, leží za humnama slope vodu z járka.:/

5. První stárek měl napuchlej kotník,
    než vyšlapal do Bilovic chodník.
 /:S Michalů se loní dlačkal pod hvězdama,
    letos ju má doma aj s kuframa.:/

6. První stárka má nové střevíce,
    poslechněte co má eště více.
 /:A ona má taky dvoje nový šaty,
    přece nechce mrcha poslůchati:/

7. /:Ten Pavlovskej zámek mezi horama.:/                                    
     /:vzkázala mně moja milá, že mě má ráda.:/

8. První stárka čelila kritice,
    že je eště mladá převelice.
 /:Po letech zavedla pořádek a kázeň,
    podle roků sůdí enom blázen.:/

9. /:Vy pavlovská chaso, kde máte druhýho?:/
   /:Leží za humnama, leží za humnama hned vedle prvního.:/

10. Druhej stárek Petr Mikulica,
     teho chválí nejedna děvčica.
  /:Dobře zastrkuje, eště lepší stříká,
     oboje se vinohradu týká.:/

11. Druhá stárka má nové střevíce,
     poslechněte co má eště více.
  /:A ona má taky novů sukénečku,
     novej rantál, novů zástěrečku:/

12. Dominiku když dnes oblíkaly,
     čtyři ženský okolo ní stály.
   /:Zato vyslíkání zvládne šohaj jeden,
     co je u ní od loňska zaveden.:/

13. /:Vy pavlovská chaso, kde máte třetího?:/
     /:Hledá on prvního, hledá on prvního aj teho druhýho.:/ 

14.Třetí stárek muzikant, hudebník,
     z něho bude určitě kapelník.
  /:Řeší ale problém esli složit holku,
     nebo znova složit Starohorku.:/



15. Třetí stárka pozoruje stárka,
      jak ten sál si krůčkama obtáčá.
   /:A to není všecko, eště si ho měří,
      jak ten šmukáč na tej hlavě sedí.:/
 
16. Třetí stárka Srholců Anička,
      stane se z ní věhlasná  chemička.
  /: Nobelovu cenu, dostane za vzorec,
      jak udělat z dýšťovky vavřinec.:/ 

17./:Vy pavlovská chaso, kde máte čtvrtýho?:/
    /:Ten je eště mladej, nevytancovanej, gatě spadly z něho.:/

18. Čtvrtej stárek s převelikým drakem,
     z Bořetic jel prvním ranním vlakem.
  /:Čekalo ho doma vřelý přivítání,
     na drobňůčko, zhusta naliskaný.:/

19. Čtvrtá stárka je eště mlaďučká,
     oblečená je jak tá růžička.
  /:Aj ty čtvrtý stárku, švarný šohajíčku,
     dej si pozor na svoju stárečku.:/

20. Čtvrtá stárka ide z Pavloviček,
      ona zpívá pěkně jak slavíček.
   /:Na výlet odjela k Moravskýmu krasu,
      jak sirotků zanechala chasu.:/

21. /:Dívča ze dvorečka, hledí do slunéčka skoro-li zajde.:/
     /:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj dojde.:/



22. Šel kmocháček s kmotřenků na huby,
      obrátil ji fjertůšek naruby.
   /:Ej kmotřenko kmotro, jak se vám to lůbí,
      ej kmocháčku lepší jak ty huby.:/

23. Milan ten má Ivetu z Lednice,
      podlehl tam místní romantice.
   /:Procházka po zámku, sklenikem je dobrá,
      nejradši však v parku chytá bobra.:/

24. /:V zeleném háječku milovali se dva.:/
     /:Spadlo na ně dřevo, spadlo na ně dřevo, zabilo je oba.:/

25. První v šátku vzali Kateřinu,
      kordulu má jak zimní peřinu.
   /:Její vnady možů do kameňa sochat,
      by se mohl aj našinec kochat.:/

26. /:Dobře udělalo, že oba zabilo.:/
     /:Byli by plakali, byli by plakali jeden pro druhýho.:/

27. Marek Maincluj začíná se barvit,
      naučil se v kroji holky balit.
   /:Vyšitá košela, vlásky gelovaný,
      každej týdeň z jinů je vídaný.:/

28. /:A já ubožačka sama na peci.:/
     /:Obracím se z boku na bok, všecko mě tlačí.:/ 

29. Katka druhá ta má ráda kroje,
      historický o nich četla zdroje.
   /:Její rodičové majů o ňu strachu,
      proto má vždy do průvodu bráchu.:/

30./:Lehnu-li ke stěně, zeď je studená.:/
     /:Obrátím-li se ke kamnom, spálím kolena.:/

31.  Martin Buchtuj nejmladší vnuk Fatě,
      je jak žingla, padajů mu gatě.
   /:K večeři mu dejte špeku a tlačenky,
      aby zejtra nespadly mu trénky.:/
  
32. /:Můj milej synečku, už je s nama zle.:/
     /:Budeš muset kolíbati malý pachole.:/

33. Sabina je ze Suchýho řádku,
      neměli tam hodně roků stárku.
   /:Kůsek od kostela, od školního hřiště,
      průvod stárků zastaví se příště.:/

34. /:Zametala kuchyň, zametala síň.:/
     /:našla si tam z kočky ocas a hrála si s ním.:/

35. Čtvrtej sklepník Dobrovolnej mladší,
      jeho tempu ostatní nestačí.
   /:Když se hraje sólo, on letí zavdávat,
      krejčí na něm stihne gatě látat.:/

36. /:Zametala kuchyň, zametala síň.:/
      /:Našla si tam šohajíčka vyspala se s ním.:/

37. Markéta je holka malovaná,
      Bořečákem Michnů milovaná.
   /:Šli pod Kraví horů, kde má vinohrádek,
      ukazoval jí tam kotrbálek.:/

38. /:Dívča ze dvorečka, hledí do slunéčka skoro-li zajde.:/
     /:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj dojde.:/

39. Šimon s Mirkem sú letos kárnici,
      zdaleka jich poznat na ulici.
   /:Jedno kolo prázdný a to druhý chybí,
      jeden na hot a ten druhej tihy.:/

40. Janek Blažek na zahrávkách k ránu,
      udělal si velků řeznů ránu.
   /:Museli mu volat z Hustopeč sanitku,
      tá ho vezla rovnů na záchytku.:/

41.  Lácaranka nám zavádku hraje,
      tí to znajů, sú z našeho kraje. 
   /:Až to dozpíváme dáme si pohárek,
      o zpěvačku postará se stárek.:/

42. Zavádce už letos zvóní hrana,
      veselme se všecí až do rána.
   /:Za rok naschledanů u zavádky novej,
      přejem všeckým, ať je ten rok dobrej !!!!!:/


