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 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 mně moja milá, že mě má ráda:/ 

    

             3. Hody nám nepovolil starosta, 

ale stárci řekli budú, basta. 

/:Plastový pohárky, dezinfekce všude, 

nakažený nikdo tu nebude.:/ 

  

4./:Vy pavlovská chaso, kde vy máte stárka?:/  



/:Leží za humnama, leží za humnama, slope vodu z 

járka.:/ 

 

 

 

5. Jara letos zase dělá stárka, 

prsty v tym má i jeho galánka. 

/: Dobře sis ty našel, bude velký věno, 

pojistit dítětem by to chtělo.:/ 

 

6./:Ten Pavlovskej zámek mezi horama.:/ 

/: povídala první stárka, že pújde s nama.:/ 

 

7. První stárka od Hiclú je Terka, 

bude z ní moc dobrá menežerka. 

/:Hody chtěli zrušit, ona řekl ne-e 

zařídím si hody sama celé.:/ 

 

8./: Vy Pavlovská chaso, kde máte druhýho?.:/  



/:Leží za humnama, leží za humnama, hned vedle 

prvního.:/ 

 

9. Filip Češek dal si loni pauzu, 

letos by chtěl předělávat chasu. 

/:Zrušit sólo, nástup, co by tady zbylo 

alkohol, a to by mu stačilo.:/ 

  

 

10./:Zametala kuchyň, zametala síň,:/ 

/”našla si tam šohajíčka, vyspala se s ním.:/ 

 

11. Druhá stárka je naša Sabina, 

bývala to moc hodná děvčina. 

/:Co se chytla kroje, pije, kouří, blije, 

po sestřiných stopách pěkně jide.:/ 

 

12./:Vy pavlovská chaso,kde máte třetího?:/ 

/:leží tam zablutý, leží tam zablutý, hned vedle 

druhýho.:/ 



 

13. Radim Popovský je třetí stárek, 

do Brna nejezdí na pohárek. 

/:Našel si tam babu, proti němu starší, 

kdoví co ho po večerech učí.:/ 

 

14./:Zametala húru, zametala dvúr,:/ 

/”povídala třetí stárka, že je stárek vúl.:/ 

 

 

 

 

15. Třetí stárka místo Sáry Renča, 

z šátku přešla konečně do věnca. 

/:Těžko něco napsat, je skoro světica, 

když je v kroji moc pěkná děvčica.:/ 

 

16./:Vy pavlovská chaso, kde máte čtvrtýho?:/ 

/:Ten je eště mladej, nevytancovanej, gatě spadly 

z něho.:/ 



 

17. Viktor letos poprvé má fedro, 

ve chlastu má neobvyklé tempo. 

/:Po zahrávkách neměl ještě svoji míru, 

dom se vracel na kroji měl díru.:/ 

  

18./:Zametala kuchyň, zametala mlat,:/ 

/:povídali všecky stárky že jdou s nama spat.:/ 

 

19. Čtvrtá stárka Jaborníkú Míša, 

ke svému se pořád někde lísá. 

/:Do šmajchlu nechodí, má jiný starosti, 

v Břeclavě si plní povinnosti.:/ 

 

20. /:Dívča ze dvorečka hledí do slunéčka, skoro-

li zajde.:/ 

/:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj 

dojde.:/ 

 

21./:Vy pavlovská chaso, a sklepníci kde jsou,:/ 



/:leží tam ožralí, moc se naslopali, na žebři je 

nesou.:/ 

                

22. Ondra Sláma to je první sklepník, 

z Bořetic šel, nestačil mu chodník. 

/:Na hodech si zavdal, jednú to nebylo, 

na benzínce se mu dobře spalo.:/ 

 

23. První v šátku Káju letos máme, 

nic vám o ní nepovykládáme, 

/:žádnej nic netuší, všichni drží hubu, 

táto sloka je nám na ostudu.:/ 

 

24./:Měla sem milýho, měla sem ho ráda.:/ 

/:On vlezl do chlíva, on vlezl do chlíva, trkla ho 

tam kráva.:/ 

 

25. Druhý s pérem Fúkalú je Mates, 

po volbě skoro upadl na mez. 

/:Na svatbě se zablil, potom zase popil, 



druhý den až po obědě ožil.:/ 

 

 

26. Druhá v šátku Natka Šefránková, 

po kalbách těžká rána vždy mívá. 

/:Když se někam chystá, po každé nestíhá, 

k tomu ráno brufen vždycky snídá.:/ 

 

 

27./:Dívča ze dvorečka hledí do slunéčka, skoro-li 

zajde.:/ 

/:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj 

dojde.:/ 

 

 

28.Šel kmocháček s kmotřenků na huby, 

obrátil jí fjertůšek naruby. 

/:Ej kmotřenko kmotro, jak se vám to lúbí, 

ej, kmocháčku, lepší jak ty huby.:/ 

 



29. Třetí sklepník Mira od Zborovských, 

měl by zkusit chodit do tanečních. 

/:A ve zpěvu taky, přidat by to chtělo, 

ve verbuňku nedrží si tělo.:/ 

 

 

30. Třetí v šátku to je naše misska, 

na instagram dává si selfíčka. 

/:Holka jako kvítek, vystavuje tělo, 

více oblečení by to chtělo.:/ 

 

 

31./:V zeleném hájíčku milovali se dva.:/ 

/:Spadlo na ně dřevo, spadlo na ně dřevo, zabilo je 

oba.:/ 

 

 

32. Filip Hicl poslední je sklepník,  

po volbě dom dotáhl ho tatík. 

/:Letadlem chce lítat, dělá si papíry, 



ve šmajchlu by měl změnit manýry.:/ 

 

 

33. Poslední v šátku od Zbordú Klárka, 

jednú z ní bude šikovná stárka. 

/:Kluky ona láká, na svůj malý krček,  

před hody byl plný jejich značek.:/ 

 

 

34. /:Dobře udělalo, že oba zabilo.:/ 

/:Byli by plakali, byli by plakali, jeden pro 

druhýho.:/ 

 

 

35. Letos máme kárníkú dva páry, 

dva by totiž neuvezli káry. 

/:Skleniček je mnoho, všechny musí umýt, 

               na infekčním nechceme se sejít.:/ 

  

 



 

36. /:Sakramentská chaso, dá nám někdo 

zavdat?:/ 

/:My už nemožeme, my už nemožeme, samú žízňú 

zpívat.:/ 

 

37. Zavádka dnes vyšla na Sokolku, 

večír dajú valčík, taky polku. 

/:Verbuňk aj vrtěnú, zahrajú nám z gule, 

nebojte se aj Dudácká bude.:/ 

 

 

 

38. To je konec pavlovskej zavádky, 

teď už příjdou jenom samé hrátky. 

/:Pan búh nás ochraňuj, před tým čínským virem, 

do rok ať se tu všecí sejdem.:/ 

 
 

 

 

 


