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BALL DELS CORNUTS
4. Ball dels4-cornuts
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Comencem tots en rotllana.
Els dos "cornuts"improvisen una dansa,
no precissament delicada, al centre de
la rotllana. Quan es canta "vagi a buscar
un altre cornut" efectivament treuen
un altra persona de la rotllana i ja seran
tres a improvisar la dansa.
Si sou molts, en lloc de truere un cornut
a cada estrofa, podeu fer que cada cornut en
tregui un altre i cantar: " Dos cornuts ens hem trobat
ja en serem quatre aviat" i 4,8; 8,16; 16,32...
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Dos cornuts ens hem trobat,
ja en serem tres aviat,
de la tuntena.
Un cornut a un altre mena
i el darrer que n'ha vingut
vagi a buscar un altre cornut.
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