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Si vols aigua ben fresca
a la font has d'anar,
si el que vols es fer gresca
un bon vi has de trobar.
Ho, la, ri...
holarà liria,
holarà cucut,
holarà liria,
holarà cucut,
holarà liria,
holarà cucut,
holarà liria, ho.
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