
2 Hi havia 
 
COR GENERAL 
7 compassos 
Hi havia un home que tenia  
Hi havia un home que tenia un ase gros, un ase gros, un ase gros.  
 
COR ESCENA  
L’ase és bon jan i gros, fort, robust i jove;  
porta les sàrries i tiba el carro.  
Menja fenc i menja també palla.   16 compassos 
Menja fenc i menja també palla i  
brama molt i no calla!  
IA IA IA IA  
 
COR GENERAL 
2 compassos 
Una senyora gran tenia  
Una senyora gran tenia un senyor gat, un senyor gat, un senyor 
gat.  
 
COR GENERAL I ESCENA  
4 compassos 
És un gat net, elegant i jove  
menja rates per les golfes  
i granotes per les gorgues  
i sap miolar i està al cas de tot!  
MIAU MIAU MIAU  
 
COR GENERAL 
1 compàs 
Hi havia un altre home que tenia  
Hi havia un home que tenia un gos fidel, un gos fidel, un gos fidel.  
 
COR GENERAL I ESCENA  
És un gos espavilat i jove.  
És un gos espavilat i jove.  
Fa la guàrdia de la casa,  
marca sempre el territori  
i fa tot el que se li ordena  
BUP BUP BUP  
 
COR GENERAL  
Era una altra dona que tenia  
Era una dona que tenia un gall de corral, gall de corral, gall de 
corral.  
 
COR GENERAL I ESCENA  
És un gall que fa de bon veure,  
és el rei de les gallines.  
Menja cucs verds i marietes  
Té una veu clara i canta.  



QUI QUI RI QUI  
 
COR GENERAL  
Després d’allò va anar passant el temps  
El temps sempre va de pressa  
Va de pressa  
El temps que fa córrer el rellotge  
Fa que el moment present sigui passat  
El temps no va enrera  
Va fent camí i avança  
Avança i no t’espera  
Amb passa lenta,  
Amb molta parsimònia,  
El temps se’n va en silenci. 


