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Li talla els quatre peus,
Li talla els quatre peus,
la burra arrenca a córrer, trau trau!
la burra arrenca a córrer, trau trau!
I en troba un cirerer
carregat de figues verdes
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El pare se'n va al mercat.
El pare se'n va al mercat
a comprar una burra cega, trau trau!
a comprar una burra cega, trau trau!
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Li tira un cop de roc
i en fa caure una ametlla
Li cau l'ametlla al peu
li surt sang de l'orella
De la sang que li va sortir,
en corren set rieres
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La van a mesurar
mitja avellana plena
Aquesta és la cançó
la cançó de les mentides
Qui la vulgui saber
que se'n vagi a Filipines.

Al cançoner popular catala hi trobem
diverses versions melòdiques de la cançó de
les mentides amb variants del text, però no n'hi
ha ni una que digui la veritat!
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