
Masopust

Prosba o povolení na obecním úřadu:

Vážený pane starosto,
já, masopust střapatý, jsem veselý a bohatý.
Mám hojnost jídla a hojnost pití,
se mnou veselé je živobytí.
Neboť masopustní veselí skončí toto úterý,
prosíme Vás v tuto chvíli,
abyste nám z podbořanského úřadu povolili,
abychom se ještě naposledy veselili.
Pokud nám povolení dáte,
budeme vděční, vždyť nás znáte.
Písničkou Vás odměníme
i do tance zapojíme.
Pak všechny ostatní k tanci vyzveme
a řádně si veselí pospolu užijeme.
Kolem mnohých stavení projdeme,
a každému podbořanskému hospodáři
popřejeme,
ať se mu daří.

Budeme zpívat a tancovat, pospolu se radovat.
Budeme jíst a budeme pít a stále na paměti budeme mít,
že slušné vychování máme a pořádek zachováme.
Na náměstí zavítáme, pak ke kostelu se navrátíme.
Tam už vážně pokoj dáme,
medvěda na půst pochováme
a masopust ukončíme.
To vše Vám dnes slibujeme a s nadějí k Vám hledíme.
Povolte nám veselici, uctivě Vás prosíme.

Ukončení masopustní veselice:

Vážené masky, milé děti, ctihodní občané
už nám skončil Masopust – s ním veselé hodování.
Začal čtyřicetidenní půst místo veselic a radování.
Teď zastřelit se musí medvěd, aby v době půstu nezhněd.
Podívejte, jak je tlustý, nepřežil by žádný půsty.
Medvěde náš, kůže stará,
vím, že bys rád, aby mohl tancovat.
Teď však zticha musíš být
a k odpočinku odejít.
Odpočívej v klidu a nebuď vůbec smutný.
Stejně by ses trápil. Půst je taky nutný!
Hej, maškary!
Medvěda našeho, co tancoval, musíme už pochovat.
Medvěd bude odpočívat a my půst dodržovat.
Tiše s ním odkráčejte a kdes ho pochovejte.

Masopustova písnička:

Když masopust a masky tancovali na návsi,
to se lidi pobavili, užili si legraci.
/:Hop hej dokola, třásl se úřad i škola:/
Polku, valčík neuměli, dupali a skákali
falešně si zazpívali, muzikanti nehráli.
/:Hop hej dokola, třásl se úřad i škola:/

Písnička masopustních masek:

To jste ještě neviděli, jak se masky rojily,
když v Podbořanech jsme s masopustem slavily.
Tancovaly, zpívaly a vesele se bavily,
čtení, psaní, počítání za hlavu si hodily.
Zadupej a zatancuj a podrbej se na uchu,
povyskoč si, zatleskej si a raduj se JUCHUCHU!


