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L'HOSTAL DE LA PERA

Recollida a Puigverd (Segrià) - 1930

KR

Tradicional catalana

Allà a l’hostal de la Pera
quatre dames n’hi van anar,
que n’estaien cansadetes
i volien reposar.

Pregunten a l’hostaler
i l’amo a donde está,
i l’amo n’està de fora
que d’aqui una hora vindrà

Com l’hora va estar passada
i l amo ja en va arribar,
pregunten a l’hostalera
que en teniu per a sopar.

Una perdiu rostida
i fesols en bacallà,
les dames n’estan sopades
volen anar a descansar.

Agarreu lo llum cambrera
aneu-les a acompanyar,
la cambrera n’es traidora
i pel pany les va espiar.

Veu faldilles en terra
i pistoles a la mà,
la criada n’és traidora
al seu home ho va contar.

Ai esta nit lo nostre amo
ja me’n volen matar,
...

La versió original s'anota amb 3 sostinguts a l'armadura.


