
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. Když majú byt v Pavlovicách hody, vypije se 

vína víc než vody.  

/:Chasa nic nedělá, stále jenom pije jako když se 

rozlévala dyje.:/ 

 

4. /:Vy Pavlovká chaso, kde je první stárek:/ 

/:Leží na Slavoji leží na Slavoji, myslí že je 

pátek:/ 

 

 

 



5. První stárek má furt ve všem zmatek  

jako by byl prvním rokem stárek 

 /:v pátek se mu jenom, nestavěla mája 

holku si vzal bokem ten náš pajda:/ 

 

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

/:povídala první stárka, že má už s kym spat.:/ 

 

7. Sabina prej první byt nechtěla 

stejně pak po volbě chodník dřela  

/:Na kolenách strupy, ještě pořád nosí 

spíš je to aj z těch jiných činností:/ 

 

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

/:Leží někde zlitej, leží zlitej někde kousek od 

prvního.:/ 

 

 

 



9. Na zahrávkách Viktor holku zlákal 

po roce si konečně zaskákal 

/:Teď už prej aj častějš, má to háček trochu 

nemůže se dívati pod duchnu:/ 

 

10. /:Koukla se na sporák, koukla do pece:/ 

Našla si tam pekáč buchet a v pase má více 

Našla si tam pekáč buchet a v pase má víc 

 

11. Míša letos v roli druhé stárky 

ambice na první nemá velký 

/:do šmajchlu se nosí, jak se jí to hodí 

prej do práce furt jenom teď chodí:/ 

 

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

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

druhýho.:/ 

 

 



 

13. Ze sklepníka na stárka jde Sali 

Už před volbou jsme mu to tesali 

/:Po zdvihání stárkú, ustlal si při sóle 

eŠ.Ve. si ho chtěla dat na stole:/ 

 

14. /:Zametala húru, zametala dvúr,:/  

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

 

15. Kája letos poprvé za stárku 

neskutečná pracantka ve šmajchlu 

/:Ze záhrávek hodú, běžela ven rychle 

moc se jí to zamotalo v břiše:/ 

 

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

/:Chodí do hospody:/  

ožírat se taky 

 



17. Mira to je náš největší tahoun 

alkohol má jako svoji drahou 

/:Jednou tak ve šmajchlu, nešel sám na záchod  

se stárkú tam dělal jaksi rachot:/ 

 

18. /:Ale čtvrtú stárku, tu každej postřehne:/ 

/:Každej chce se dostat:/ 

Do její postele 

 

19. Čtvrtá stárka Sarah od Horákú 

       jedna z těch co nechodí do šmajchlu             

/:Místo povinností, jezdí rekreovat 

 a pak zase fotky zveřejňovat:/ 

 

20. /:Dívča ze dvorečka hledí do slunéčka, 

skoroli zajde.:/  

/:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj 

dojde.:/ 

 



21 ./:Co ste to za stárky, že vás není slyšet:/ 

/:Vemte s sebú prase:/ 

Bude aspoň kvičet 

 

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

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

nesou.:/ 

 

23. Mates letos je nemenší sklepník 

hlavou dolú zkušenej konzumník 

/:Ve všem furt jen radí, ale né moc dobře 

měl by se už naučit pokoře:/ 

 

24. A teď prostor pro zavádku Natky 

ona taky pekla na zahrávky 

       /:Prý aj někdy dělá,do Bořetic skoky             

určitě si zahledat po polsky:/ 

 

 



25. /:Dívča ze dvorečka hledí do slunéčka, 

skoroli zajde.:/  

/:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj 

dojde.:/ 

 

26. Šel kmocháček s kmotřenků na huby, obrátil 

jí fjertůšek naruby. 

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

kmocháčku, lepší jak ty huby.:/ 

 

27. Filip Hicl není už tak plachej 

na kardio chodí k mladej Valnej  

/:Měl by trochu zabrat, do zpěvu a tance 

dostat tam aj trochu té rotace:/ 

 

 

 

 

 



 

28. Další která na to letos peče 

to je naše blonďatá sklepnice 

/:Po erasmech jezdí a na šmajchl kašle 

stejně tam jen obírala chlapce:/ 

 

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

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

 zabilo je oba.:/ 

 

30. Mladej Hájek jde v bratrových stopách 

      asi stejně jak v jeho schopnosťách        

/:když má jit tancovat, do mobilu hledí 

    při zpívání vlasy se všem ježí:/  

                                              

                                 

 

 

 



31. Ve funkci jde prvním rokem Anet 

 u klukú funguje jako magnet 

/:Na Pasec si jezdí a to jen s klukama 

upoutávala je pak prsama:/ 

 

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

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

druhýho.:/ 

 

33. Po snaze je sklepníkem aj Tade 

V sokolovně spává na podlaze 

/:Když jel domů z hodú, ukradl si značku 

teď se v Bořkách točijú v koločku:/ 

 

 

 

 

 



34. Čtvrtá v šátku Eliška Konečná 

taky z těch co ve funkci je nová 

/:V sokolovně jednou tak se pohádala 

že s plechovým regálem házela:/ 

 

35. /:Sakramenská chaso, dá nám někdo 

zavdat?:/ 

/:My už nemožeme, my už nemožeme samú žízňú 

zpívat:/ 

 

36. Letos máme zas čtyři za káru 

Snad nebudou pořád jen na káru 

/:Bude to však souboj, za rok o sklepníky 

Už teď se to začíná aj třídit:/ 

 

37. Zlat’ulka nám vyšla na pondělí, užila si aspoň 

kousek zvaní.  

/:Umí pěkně zahrát valčík taky polku, zavádku 

nám taky zvládli z fleku:/ 



 

38. A než nám úplně vyschne v krku 

Zazpíváme si poslední sloku 

/:Abysme se tady za rok zase sešli 

Všichni zdraví, šťastní a veselí!!!:/ 

 

 

 

 

 

 


