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El pobre terrisser,
i el pobre terrissaire,
se’n va pel món enllà
tot passejant el garbó.
A-ai, ai, ai.

Se’n va pel món enllà 
to passejant el garbó;
passant el riu del Ller
El ruc li’n cau a l’aigua

Passant el riu del Ller
el ruc li’n cau a l’aigua.
I aixeca’t borriquet, 
tornem-se’n cap  a casa.

I aixeca’t borriquet,
tornem-se’n cap a casa;
quan a casa en va ser
trob les portes tancades.

Quan a casa en va ser
trob les portes tancades;
ja en demana al veïns
si l’han vista l’Eulària. 

Ja en demana al veïns
si l’han vista l’Eulària.
L’Eulària n’és al llit,
l’Eulària està malalta.

L’Eulària n’és al llit,
l’Eulària està malalta;
ja en va a casa  el fuster
a buscar-ne una escala.

Ja en va a casa el fuster
a buscar-ne una escala;
i en puja escala amunt
com si en fos una rata.

I en puja escala amunt
com si en fos una rata;
treu el cap al finestró,
ja en veu una sotana.

Treu el cap al finestró,
Ja en veu una sotana; 
n’era el senyor rector
que en confessava l’Eulària.

N’era el senyor rector
que en confessava Eulària.
No em diguis res, Joan,
ja te’n compraré un matxo.

No em diguis res, Joan,
ja te’n compraré un matxo.
Podràs anar pel món enllà,
passejant el teu garbo.

1  Degut al poc text recollit a l’OCPC, hem utilitzat la lletra de la cançó El pobre terrisser que
explica, també, la història de l’Eulàlia. 


