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lpuix mostreu a totes hores
un tan gran poder, Maria,
siau nostre ampar i guia,
Mare de Dell de Togores.
Sabadell i sa contrada
el camí saben de cor
de l'ermita on venerada
sou de des de l'antigor.
De ciutat i dels afores
precs us vénen cada dia...
On l'ermita teniu ara
hi hague abans un monestir
de monges de virtut rara
i hàbit blanc com flor de llir.
Lluny de fresses torbadores
viure adi amb Vós els plaïa...
Quan després com aus fugien,
deixant a tots enyorats
si entorn vostre no es sentien
veus de verge i cants sagrats,
no vàreu per 'x6 aleshores
absentar-vos pas, Marial...
Vostra Imatge restant sola,
qui us honres no va mancar.
Com amagada viola
bosquetana us van fiairar
llenyataires i pastores
i del camp gent que acudia...
Com que obràveu maravelles,
aviat el vostre nom
dolç com pura mel d'abelles

invocat fou de tothom.
De devots a totes hores
gran corrua a Vós venia...

Reina, Mare i Advocada,
dolç conhort del trist mortal :
teniu gran anomenada
entre la gent del veral,
per les aconsoladores
mostres d'amor que rebia...

Humil flor de la boscúria,
vostra ermita d'arcs colrats
ens recorda amb sa vellúria
la fe dels nostres passats.
Son olor de guaridores
virtuts vostres no es perdia...

Voltada de farigolts
i de remorosos pins,
beneïu les camperoles
terres dels devots veïns,
lliurant-los de destructores
tempestes, si el llamp brunzia...

Si teniu prop les masies
Can Pages I Can Vilar
i sen vostres rodalies
Sabadell i Castellar,
els de lluny i els de les vores
acolliu amb cara pía...
Les mares que us encomanen
llurs fills, mai tant han pregat
com en l'hora en què us demanen
que els lliureu d'ana a soldat,

i us lloen amb veus sonores
quan tal gracia s'obtenia...
Minyó a qui la guerra crida,
si us invoca amb devoció,
del combat sens cap ferida
a la llar torna sa i bo,
remembrant triomfadores
gestes que a Vós us devia...

A l'altar antic, Maria,
de vostra ermita silent
us fan bona companyia
Sant Abdon i Sant Senén.
A ses ombres protectores
nous favors el Cel envia...

D'eixut, pesta, fam i guerra
i de tota malvestat,
lliureu a la nostra terra
ara com en temps passat.
Radiant com les aurores
que us besen, nostra fe sia...

Sabadell que fa centuries
us coneix i ve a pregar,
respirant entre cantúries
d'ocells, l'aire del pinar,
amb ex-vots d'albiradores
mercès, diu que en Vós confia...

Puix cantem a totes hores
vostre valiment, Maria,
siau nostre ampar i guia,
Mare de Deli de Togores.

119 v. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. R. Ut digni eficiamur promissionibus Christi,

OREMUS

Concede nos famulos tuos qucesunzus Domine Deus perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosce
Beatce Marice semper Virginis intercessione, a presenti liberani tristitia et eternce perforui lcetitia. Per

Christum Dominum nostrum. Amen.

Lletra de Mn. Jose]) Cardona. — Boixos de R. Marlet

Ilm. Sr. Bisbe d'aquesta diòcesi, Dr. D. Josep Miralles i Sbert, autoritza la publicació d'aquests Goigs i concedeix
cinquanta dies de perdó a tot fidel diocesà qui els canti o resi.
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Joan Salient, impressor. — Sabadell
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