
Aquell jove que ara balla

que no sap bellugar els peus

té una berruga a la panxa

com el vell campanar d'Eus.

Vaig anar a no sé a on

vaig trobar jo no sé a qui

em va dir jo no sé què

jo no sé què li vaig dir.

El primer bes que em donares

me  va arribar dins el cor,

si els teus llavis repeteixen,

a mi em causaran la mort.

    En tens la cara pigada

    ,com un cel tot estrellat

   cada piquet un rosa

     florida en el mes de maig

Quina lluna fa tant clara

i que mai que no la fes

que totes les noies maques

se'n van amb els forasters.

En aquesta santa casa

tot el bé del món hi és:

la mestressa n'és bonica 

la minyona encara més.



 Ai, mares que teniu filles

i no les voleu casar,

fiqueu-les a dintre l'olla,

guardeu-les per confitar.

Ai, mare, la meva mare

quin marit que m'heu donat,

tot el dia a la taverna

i a la nit va ben torrat.

    Aquí dalt de la muntanya

  ballaven uns homenets

       que el s hi han caigut les calces

    .i han quedat amb calçotets

Aquí dalt de la muntanya

hi ha un pi que n'és novell

carregat de pinyes verdes

que us caiguessin al clatell.

Aquí dalt de la muntanya

n'hi ha un vell molt remenut

n'ha arrencat la correguda

s'ha fotut a dins d'un  buc.

Aquí dalt de la muntanya

si n'hi havia un homenet

fa ballar la seva sogre

sense calces ni barret.



Aquí va la despedida

amb un toc de castanyetes

i a tots els que m'escolteu

us envio a fer punyetes.

Ara és l'hora de plegar

i com tot ha anat molt bé

visca Sant Sebastià

passiu-ho bé, fins l'any que ve.

Les corrandes que ara canto

en són per un casament,

per ajudar a la parella

a pair bé el sagrament.

Q    '  uan la parella se n casa

     ,tot són flors i menjar bo

     ,de moment que ells en disfrutin

     .ja els vindran els de dolor

Si voleu ballar corrandes

veniu-hi al meu carrer,

que les noies s'enamoren

dels xicots que ballen bé.

I a la parella de nuvis

això en són nuvis com cal!

Ell en sembla un ministre

i ella un pavo real.



Si voleu ballar corrandes

polques, xotis i algun vals,

disposeu d'aquesta cobla

que en són músic molt formals.

De cançons i de corrandes

tota una carrera en sé,

ne tinc les butxaques plenes

i un sac que en deslligaré

Aquí dalt de la muntanya 

n’hi refila un ocellàs

que amb el bec canta corrandes 

i amb la cua el contrapàs.

De cançons i de corrandes

jo us en cantaré deu mil

que les porto a la butxaca

lligadetes amb un fil.

   En aquesta santa casa

'       n hi ha un llit cobert de flors

 -   per dormir hi la mestressa

     .i al costat al seu espòs

Les corrandes són corrandes

les corrandes són cançons

val més una nina d'Arles

que quatre de Camprodon.


