CAVALLET DE CARTRÓ

CANT DE SORTIDA A CATEQUESI

No hi ha al món cavallet
bon minyó com el meu cavallet de cartró (2)
Duu la crin estarrofada,
l’ull alerta i el pèl roig,
no reguinya ni s’enfada,
ni s’espanta ni fa el boig.

Cap a casa tots anem-hi
pel camí més dret que hi ha;
no rondar pas per la plaça,
primer a casa que a jugar.

Mossegar mai de la vida
tirar coces, això mai,
quan l’estiro per la brida
segueix dòcil com un xai.
L’altra tarda que jugava
fent-lo córrer massa fort
una roda li saltava
i ara el pobre va de tort.
Com és brau i es jove
vaig a dur-lo a cal ferrer
i ell, que tants cavalls adoba,
que l’adobi al meu també.
CANT D’ENTRADA a CATEQUESI
Anem, anem a doctrina,
que el bon Déu crida els infants!
Els àngels són a l aporta
per a donar-nos les mans.
1.- Jesús a dintre ens espera
sentat en cadira d’or;
totes les coses que ens digui
les volem saber de cor.
2.- La Mare de Déu en veure’ns,
d’un tros lluny ja somriurà;
sants i santes de l’església
ens voldran veure passar.
3.- El Bon Jesús serà el Metre
que ens dictarà la lliçó;
ditxós aquell de nosaltres
que l’escolatrà millor!.

Amb els germanets que tinguis
sempre doneu-vos la mà,
i procura tant com puguis
que ningú el faci plorar.
Qaun arribarem a casa,
que ja ens deuen esperar,
en el pare i la mare
els hi besarem la mà.
EL MOCADOR
Tinc un mocador de fil i cotó mira, mira.
Com que m’agradat jo me l’he comprat a la
fira,
hi havia anellets, collars, braçalets i altres
joies.
No hi ha res millor que un bon mocador per
les noies.
Olaila, olailó, mocador que mai fa nosa.
Olaila olailó i val més que tota cosa.
Olaila, olailó, mocador que mai reposa
Olailó, olailó, mocador bon mocador.
Quan fa fred alcap, això ja se sap, jo me’l
poso.
A l’espatlla així per anar a lluir, me’l
disposo.
Pots fer –te amb ell, si vols, un farcell ple de
coses,
i també si cal un bell davantal, així el
poses.
Olaila, olailó mocador que mai fa nosa.
Olaila, olailó,i val més que tota cosa.
Olaila, olailó, mocador que mai reposa.
Olaila, olailó, mocador bon mocador.

