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PARROQUIA DE TORA
Puix que sempre heu sigut
dels pagesos gran honor:
Guardeunos sempre de mal
Sant Isidre Llaurador.

Madrid, mare de Reis grans
es vostra patria famosa
mes, de Vos n'es mes ditxosa
que per serho de Reis tams;
ja s'humilia a vostres peus Sants
ia corona j ceptre d'or... Guard. etc.

Vostra mare amb alegria
us consagrá a la sens par
Maria estrella del mar
i en el seu amor vos cria;
per tant qui en Vos confia
h doneu vostre favor... Guard. etc.

Pagés sou que amb esperansa
llaurareu la terra suant

el cel rompereu orant
que's una nova llauransa;
Ia terra gran fruit us Hansa

el cel mes i minor... Guard. etc.
Missa solieu
mentres els altres treballan
pero els Angels devallan
per vostre ofici suplir
el cd us digna servir
i es fa per Vos Ilaurador.., Guard. etc.

Vostra clemencia sentien
no solament els pobrets
sin() fins els aucellets
quan al hivern fam patien
els quals mansos venien
a vostres mans sens temor... Guard. etc

V. Justum deduxit per vias rectas.

Entre miracles sabuts
es aquell que vareu fer
quan el Rei Felip tercer
donareu vida i salut;
tota Espanya a Vos acut
amb esperansa i amor... Guard. etc.

Cert miracle fou que espanta
quant de dura i forta penya
treguereu Vos aigua tanta
com avui a Madrid s'ensenya;
es gran font i manantial
que cura de tot dolor... Guard. etc.

De pedra guardeu els blats
si us reclamen de bon cor
cureu coixos i ulcerats
de tot mal, febre i dolor
medicina cordial
contra qualsevol rencor... Guard. etc.

En la vila de Torá
sempre heu sigut venerat
per pagesos i Germandat
tal com es la tradició;
i cada any us vol honrar
amb Ofici j Processó... Guard. etc.

Mil nou cents cuaranta cuatre
es podrá ben recordar,
una Imatge í nou altar
fou l'ofrena d'aquest poble,
que us venera amb cor noble

espera vostra protecció... Guard. etc.
Puix esteu ja collocat
en el cel amb gran honor
Guardeunos sempre de mal
Sant Isidre Llaurador.

R. Et os fendit illí regnum Dei.
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