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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. 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 pavlovská chaso, kde vy máte stárka?:/  



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

járka.:/ 

 

 

5. Na Viktora papír nám nestačil, 

na hajzlu spal a při tom i tlačil. 

/:Nebo když mu mamka vlezla do pokoje 

zrovna když si užíval na babě:/ 

 

5,5. Letos máju kúpili snáď v makru, 

na Pavlovice dost malá k sakru. 

/:Stárek si nemusí kompenzovat pyje 

že prej s ním i chlapa klidně zbije:/ 

 

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

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

 

7. U Míši je dosti změna velká, 

jako první konečně už maká. 

/:Trvalo to ale asi čtyři roky 



pomalý to pro ni byly kroky.:/ 

 

 

 

 

 

 

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

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

prvního.:/ 

 

9. Sali měl v tom letos velký zmatek, 

jestli bude chasník nebo stárek. 

/:Do Bořetic vyjel jako druhý stárek 

doslova tam chlapec prosral pásek:/ 

 

  

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

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

 



 

11.Druhá stárka cúvala jak divá, 

ale dozadu se nepodívá. 

/:Promačkaný plechy, co tu stojí, hajzl 

příště si dá holka větší majzl.:/ 

 

 

 

 

 

 

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

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

druhýho.:/ 

 

13.Třetí stárek předhání se s prvním, 

který ve šmajchlu víc holek zprzní.  

/:Na Zaječský hody vylil se jak puma 

po večeři se už zeblil doma.:/ 

 



14./:Zametala húru, zametala dvúr,:/ 

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

 

 

15.Třetí stárka loni měla zmatek, 

jestli nebude slavit den matek. 

/:U stárkú ruleta, kdo by to měl býti 

na hodky chyběli snáď sklepníci.:/ 

 

 

 

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

/:Ten je eště mladej, nevytancovanej, gatě spadly 

z něho.:/ 

 

17.Čtvrtý stárek letos u šípkařú, 

za kostelem pígloval tam babu. 

/:Malá míra v gatích se tam vykrátila, 

třikrát starší ona totiž byla.:/   

 



  

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

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

 

19.Čtvrtá s věncem má velký přednosti, 

o svojeho pořád má starosti 

/:Hlídá si ho statně, všechno ona vidí 

klidně jiné hubu pěstí zkřiví:/ 

 

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.V gatích má velké pnutí Tadeáš, 

každé se ptá: jestli mi tu dnes dáš. 

/:Úspěšnost se neví, asi jen pár procent, 

taky nejsi chlapče žádný do(CENT).:/ 

 

23. Teď tu máme Elišku Konečnou, 

zavádce by chtěla dát konečnou. 

/:Už si dělá zálusk je v tom jeden stárek, 

sklepníkovi nestaví kosárek.:/ 

 

 

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

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

tam kráva.:/ 

 

25.Šimon Bedřich novej do sklepníkú, 

počítače opraví vám v mžiku 

/:Na němčičský hody, víno jenom teče 

na večeři házel šavle meče.:/ 

 



26.Druhá v šátku jde po stopách sestry, 

holka pěkná nedělá prúsery. 

/:Po hodách má nástup, na Ostravskú školu 

v němčině tam studovat hospodu.:/ 

 

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

zajde.:/ 

/:Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj 

dojde.:/ 

 

 

28.Šel kmocháček s kmotřenkú na huby, 

obrátil jí fjertúšek naruby. 

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

ej, kmocháčku, lepší jak ty huby.:/ 

 

 

29.Jáchym letos ve funkci je prvně, 

ale pití to už zvládá zdárně. 

/:Když si zkusil hodit do bazénu Natku, 



o kámen nám málem zabil stárku.:/ 

 

30.Třetí v šátku Nečasú Maruška 

ve šmajchlu však nevýrazná muška. 

/:Ob dědinu lítá za svojim slípákem 

pohrát si tam s tím bílovským brkem:/ 

 

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

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

oba.:/ 

 

 

 

32.Mladej Ferda na višně se vysral, 

radši s holkou na  nehty se vydal. 

/:A makat je taky, pro něj velký tabu 

na ostatní otvírá si hubu.:/ 

 

33.Emma do šmajchlu poctivě chodí, 

s prvním sklepníkem nejen se vodí. 



/:Po noci ve šmajchlu do pekárny zašla 

na něco bez lepku se tam ptala./ 

 

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

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

druhýho.:/ 

 

35. O kárníkách letos nic nevíme 

proto je jen směle poprosíme. 

/:Ujměte se dobře, této těžké role 

když za chasu jezdíte přes pole:/  

  

 

36. /:Sakramentská chaso, dá nám někdo 

zavdat?:/ 

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

zpívat.:/ 

 

37.Letos budú volby na radnicu, 

nezvolte tam hromadu pitomců. 



/:Každý by měl volit, ať město rozkvétá 

ať se v obci čtyři roky maká.:/ 

 

38.Na sóle se pivo nevyplatí 

už za místo ve frontě se platí. 

/:Úřad bude muset předlážditi dlažbu 

od fronty vychozenýho járku.:/ 

 

39.Zavádka dnes vyšla na Sokolku, 

večír dajú valčík, taky polku. 

/:Verbuňk aj vrtěnú, zahrajú nám z gule, 

nebojte se aj Dudácká bude.:/ 

 

40. Páni, dámy, všecí, co ste došli, 

na pavlovských hodech milí hosti, 

/:V dobrým sme se sešli, v dobrým se rozejdem, 

dá-li Pán Bůh, za rok se zas sejdem..:/ 

 
 

 

 

 


