LA FONT DEL ROURE

Veniu nenes, sota el roure sota el roure
Que ha dat nom a la font pura la font pura
La font pura
Prop la qual, gentil natura gala fà de son tresor
Veniu nenes sota el roure veniu nenes sota el roure
Que ha dat nom a la font pura la font pura
Prop la qual, gentil natura Prop la qual, gentil natura
Gala fa de son tresor
Y a la ombres del ramatge combinant mil balls airosos,
Y a la ombres del ramatge combinant mil balls airosos,
Los ulls conten amorosos Los secrets del nostre cor.
Los ulls conten amorosos Los secrets del nostre cor.
Las branquetes dels arboços dels arboços
envaeixen à mainades a mainades
A mainades
Pinsans, merles cogulludes, pasarells i rossinyols:
Las branquetes dels arboços dels arboços
envaeixen à mainades a mainades
Pinsans, merles cogulludes Pinsans, merles cogulludes
Pasarells y rossinyols
i amb sos cants lo lloc alegren d’eixa font que perles mana,
i amb sos cants lo lloc alegren d’eixa font que perles mana,
Mentre el cel tornan de grana de l’aurora els arrebols.
Mentre el cel tornan de grana de l’aurora els arrebols
Prop de la font que rica brolla rica brolla
De entre aquestes penyes dures, penyes dures
Penyes dures
en un mon d’ il.lusions pures s’extravia el pensament
Prop de la font que rica brolla Prop de la font que rica brolla
De entre aquestes penyes dures, penyes dures
en un mon d’ il.lusions pures, en un mon d’ il.lusions pures
s’extravia el pensament
Al igual, galanes noies d’entre sálsers,olms i alzines
Al igual, galanes noies d’entre sálsers,olms i alzines
De eixes aigües cristal.lines baixa a perdre’s el corrent.
De eixes aigües cristal·lines baixa a perdre’s el corrent
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