ZAVÁDKA 2010
1. Súdili se tí Pavlovští s pánem,
o tú lúku co je pode dvorem.
/:Súdili se súdili, súdit budú eště,
vysúdili modrooký děvče.:/
2. /:Ten Pavlovskej zámek mezi horama.:/
/:Vzkázala mě moja milá, že mě má ráda.:/
3. Když majú byt v Pavlovicách hody,
o stárkú sú veliký neshody.
(/:Taky o stárečky, taky o sklepnice,
hádajú se celý Pavlovice.:/
4. /:Vy pavlovská chaso, kde vy máte stárka?:/
/:Leží za humnama, leží za humnama slope vodu z járka.:/
5. Marek Maincl první v temto roku,
zpíváme mu do pevnýho kroku.
/:Po volení stárků, když šel domů vísků,
packoval jak zajíc v oranisku.“/
6. /:Vy pavlovská chaso, kde máte druhýho?:/
/:Leží za humnama, leží za humnama hned vedle prvního.:/
7. Druhej stárek Pavel Dobrovolnej,
ze všeckýma kamarád výbornej.
/:Enom po Markétě hledí nejak smutně,
že jí nesmí vyslíkati sukně.:/
8. /:Vy pavlovská chaso, kde máte třetího?:/
/:Hledá on prvního, hledá on prvního, aj teho druhýho.:/

9. Patrik Michnuj to je velkej světák,
hlavú srdcem zarytej Komeťák.
/:“Kometa do toho!“ pořád pokřikuje,
nevadí mu, že zas sestupuje.:/
10. /:Vy pavlovská chaso, kde máte čtvrtýho?:/
/:Ten je eště mladej, ten je eště mladej, gatě spadly z něho.:/
11. Martin Buchtuj našel stárku lehce,
optat se šel ke svojej súsedce.
/:Když si po večeři chce vzít čistý spodky,
zeběhne dom enom štyři schodky.:/
11. /:Dívča ze dvorečka hledí do slúnečka, skoro-li zajde.:/
/:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj dojde.:/
12. /:Ten Pavlovskej zámek mezi horama,:/
/:povídala první stárka, že půjde s nama:/
13. První stárka holka študovaná,
jako MuDr chce být jmenovaná.
/:V Praze na koleji, bude to tam príma,
vezme sebe demižónek vína.:/
14. /:Její paní máma na ňu volala,:/
/:že je eště mladý děvče, aby počkala:/
15. Druhá stárka má velký přednosti,
už na dálku viditelný dosti.
/:Letos po šlahačce týden neseděla,
kostrč celů naraženú měla.:/
16. /:Co tam budem dělat mezi horama?:/
/:Budeme se milovati do bílého dňa:/

17. Třetí stárka Hájková je Petra
rozmarýnek do fedra zapletla.
/:Když rozmarýn voní, umí hlavu plésti,
mohl by tě stárek snadno svésti.:/
18. /:Můj milej synečku, už je s nama zle,:/
/:budeš muset kolíbati malé pachole:/
19. Čtvrtá stárka na městským úřadě,
pomože Vám, když stójíte v řadě.
/:Nabídne Vám kafčo, podá taky keksík,
mezitím si lakem spraví nehtík.:/
20. /:Dívča ze dvorečka hledí do slunéčka, skoro-li zajde.:/
/:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj dojde.:/
21. /:Vy pavlovská chaso, kde že sú sklepníci?:/
/:Místo u muziky, místo u muziky, sedijú v pivnici.:/
22. První sklepník běhá po fotbale,
po hodech mu chce však dáti vale.
/:Byla by ho škoda, není žádný béčko,
dlúho nosí kapitánský céčko.:/
23. Druhej sklepník šikovnej mládenec,
postavú a věkem dorostenec.
/:Eště nedorostl na vojenskú míru,
dobře umí flašce zacpat díru.:/
24. Třetí sklepník Bednaříkuj Laďa,
ten vyslope jak rozeschlá kaďa.
/:Kde se stane průser, tam se dycky zjeví,
potom dělá, že o ničem neví.:/

25. Honza Pleskač poslední je sklepník,
říkajú mu všecí mladej chemik.
/:Když stavijal máju, kofolu si zavdal,
proto málem u holovin zaspal.:/
26. /:Dívča ze dvorečka hledí do slunéčka, skoro-li zajde.:/
/:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj dojde.:/
27. /:Vy pavlovská chaso, kde máte sklepnice?:/
/:Ty už si chystajú, ty už si chystajú, školní učebnice.:/
29. První v šátku Elišku vybrali,
ona má však do Kobylí spády.
/:V krku ju bolelo, šátek si vázala,
marhulový kapky užívala.:/
30. Edita ta pěkně v rytmu polky,
na kúpáku prodává hranolky.
/:Když ten rytmus ale postúpne na třasák,
udělá Vám k temu taky smažák.:/
31. Od Mainclů je v šátku holka třetí,
dobře hlídá co že v módě letí.
/:První stárka sestra, první stárek brácha,
tí dávajú večír na ňu bacha.:/
32. Barunka ta tuze ráda zpívá,
před kapelú už ju vidět bývá.
/:Dovedla si psíčka, volá na něj Žolík,
doma z teho měli málem psotník.:/
33. /:Dívča ze dvorečka hledí do slunéčka, skoro-li zajde.:/
/:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj dojde.:/

34. /:Sakramentská chaso, dá nám někdo zavdat?:/
/:My už nemožeme, my už nemožeme, samú žízňú zpívat.:/
35. Kárníci sú kluci eště mladí,
néni žádnej kemu že to vadí.
/:Pod kopcem musijú do káry víc klačit,
aby mohli muzikantom stačit.:/
36. Muzikanti, chlapci z obce Hanes,
hráli pěkně loní, stejně jak dnes.
/:Líbí se jim stárka, taky druhá, třetí,
za čtvrtú jim oči šejdrem letí.:/
37. Letošní rok je rokem svadebním,
hned třem stárkom svobody posledním.
/:Vy svobodná chaso, eště jim zavdejte!
Vy ženáči v dobrým přivítejte!:/
38. Táto sloka letos je poslední,
víc novýho v našem městě není.
/:Kdo chce více vědět, dojde za rok zase,
poslechnouti, co novýho v chase.:/

