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LA LORELEY 

A Bacharach hi havia una bruixa molt bella 
Feia morir d'amor els homes entorn ¿'ella 

Al seu alt tribunal el bisbe la cridh 
D'antuvi l'absolgué tan bella la trobi 

Formosa Loreley amb ulls de pedreries 
quin mhgic t'ha ensenyat tantes fetilleries 

Sóc ben lassa de viure i els meus ulls són damnats 
els qui m'han esguardat o bisbe tots jeuen soterrats 

Són flames els meus ulls i no pas pedreries 
Llenceu prest a les flames les vostres bruixeries 

Flamejo en el teu foc o bella Loreley 
Que algú d'altre et condemni que jo no podré mai 

Monsenyor no rigueu pregueu per mi a la Verge 
condemneu-me a morir i Déu no us ho retregui 

El meu amant partí vers un país lluny; 
condemneu-me a morir puix que no sé estimar 

El cor em fa tant mal que bé em caldri finir 
Si jo gosés mirar-me n'hauria de morir 

El cor em fa tant mal d'en~h que ell no és aquí 
Em fa tan mal el cor d ' e n ~ i  que se'n partí 

El bisbe fa venir tres cavallers armats 
Conduiu al convent la dona amb els orats 
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Vés-te'n Lore enfollida Lore d'ulls tremolosos 
una monja seras amb negres vels frondosos 

Aleshores partiren tots quatre pels camins 
La Lorelcy delia amb els ulls diamantins 

Deixeu-me cc;.al!ers pujar el penya-segat 
per poder veure encara el castell encisat 

per mirar-mc L;na volta encar en la riuada 
Després iré al convent de verges i endolades 

El vent en aquell cim els cabells li agitava 
Loreley Loreley els cavallers cridaven 

Molt enlla sobre el Rin una barca fa via 
el meu amant hi és i m'ha vist i ja em crida 

El meu cor s'endolceix el meu amant revé 
S'aboca ella aleshores i a dins del Rin pervé 

per haver vist en l'aigua a Loreley la bella 
els ulls color de Rin els cabells or i estrella 
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