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Prop del riu hi ha una verneda,  

prop del riu hi ha una verneda.  
 

Prop del riu hi ha una verneda  

i un saló en mig sa espesura  

amb catifes de verdures i 

amb sofàs de troncs de faig.  

prop del riu hi ha una verneda  

i un saló en mig sa espesura  

amb catifes de verdures i   

amb sofàs de troncs de faig.  
 

Lloc agrest a on van les nines  

i on besant sa cara ermosa  

les confon l’aura amorosa  

amb les flors del gentil maig  

i els ocells buscant son niu.  

Entre mig de la verneda  

i el ocells buscant son niu.  

entre mig del bosc joliu  

entre mig de la verneda  

entre mig del bosc joliu. 

  

Sota de un salser sentada una nina  

trena joiosa son ric cabell d’or ay si,  

Es son mirall fresca font cristallina  

son sos adornos violetes del bosc.  

Altre teixint matisada guirnalda  

Gronxa son cos que es de gràcia un tresor  

Altre amb son blanc cabridet a la falda  

canta mes fi que’l festiu, 

que’l festiu rossinyol. 

mes ay de los cors que son eixes noies  

les mes riques toies del mes de les flors 
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les mes riques toies del mes de les flors 

si del mes de les flors,  

si del mes de les flors.  

La vesprada al camp regala de albas   

perles bona al mosta ja el sol vell fugia la 

posta i d’estels s’omple el cel blau.  

 

La vesprada al camp regala d’albas  

perles bona la mosta.  

ja el sol vell fugia la mosta i d’estels  

s’omple el cel blau. 

  

Pastoretes ans no sona de la  queda  

la campana ballarem una pavana.  

amb vosaltres sia si plau  

i els aucells de dins del niu  

glosaran una tonada  

los aucells de dins son niu  

glosaran un cant festiu   

i els ocells de dins son niu  

glosaran una tonada  

i els ocells de dins son niu   

glosaran un cant festiu. 
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Sota de un salser sentada una nina  

trena joiosa son ric cabell d’or ay si,  

es son mirall fresca font cristallina  

son sos adornos violetes del bosc.  

Altre teixint matisada guirnalda  

Gronxa son cos que es de gràcia un tresor  
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canta mes fi que’l festiu que’l festiu rossinyol.  

mes ay de los cors que son eixes noies  

les mes riques toies del mes de les flors 

  

si del mes de les flors,  

si del mes de les flors.  

 

 

 

   


