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A Jerusalem, Maria,
amb Jesús garrit minyó,
amb el pare i parentela,
i els veins...i a festa tots...!

I gojats ja de la Pasqua,
fan el camí de retorn.

A Josep li diu l'Esposa,
—que s'ha fet del nostre noi?—

Cerca i recerca la Mare,
el pare, cerca per tot,
ja apunta una llagrimeta
comença el tercer dolor.

Al tercer dia que penen...
el troben entre els doctors.

Tos fills de Lleida t'estimen,
i ploren amb el teu plor.

Maria, Mare afligida,
per morir!	 eix quart dolor! ...

La Mare, la Mare Verge, 	 El Fill, de totes les gracies,
quan amb Jesús Infantó,	 tot nafrat, a trompicons,
joguina i tot Ell la gracia	 amb la creu en ses espatlles
joguina i tot Ell l'amor,	 que pesa els pecats del Món,
amb el somriure en els llavis, 	 costa amunt, ja no s'aguanta,
feréu la presentació,	 adf cau... més... ja no pot,
el veil Simeó profeta,	 gira els ulls envers Vós, Mare,
torna vostra joia en plor.	 que ploreu sense consol.

Fou per a Vós i son pare,	 D'eix penar, la Verge Santa,
punyent el primer dolor.	 quanta culpa en tindré jo?...

Tos fills de Lleida t'estimen,	 Tos fills de Lleida l'estimen,
i ploren amb el teu plor.	 i ploren amb el teu plor.

El segon dolor, Maria,	 Sou santa essent com sou Marc,
quan a vostre sant espós,	 per viure eix cinoue dolor,
l'àngel li digué: —Depressa,	 veient el Fill amantissim,

t al Fill, la Mare a tots dos,	 clavat en creu, sagnant tot...
prent-los i aneu-sen a Egipte,	 El Fill, esguarda a sa Mare,
volen matar l'Infantó... 	 Vós Mare, al Fill amorós,

Al rei Herodes fa angúnia,	 són vostres mudes paraules,
al rei Herodes fa por.	 rosari de fe i consol.

I... arri arri somereta, 	 Jesús, els ulls vers el Pare,
d'angoixa plens vostres cors,	 dels llavis en surt mormoll...
Josep en la ma el gaiato,	 acota la seva testa,
l'alforja curulla al coll.	 i l'home, que es Dal_ ha mort.
Tos fills de Lleida l'estimen,	 Tos fills de Lleida l'estimen.

i ploren amb el teu plor.i ploren amb el teu plor.

a Lleida

Josep el d'Arimatea,
Nicodemo el companyó,
despenjen de la Creu Santa
Jesús, de tots Redemptor.

El pren sa Mare en la falda,
li fa en el front un petó,
ses pures mans l'acaronen,
i el plor, callat, ho diu tot...

Maria, la Beneïda,
qui aguanta eix sise dolor?...

A Déu i per a nosaltres,
preguem-li son sant perdó!

Tos fills de Lleida t'estimen,
i ploren amb el teu plor.

I tots dos guaiten la Mare
i amb el cor ple d'amargor,
li prenen el Fill, son Mestre,
i purifiquen son cos,
i amortallant-lo amb blancs l ien-

Nos,
i portant-lo ambdós al coil,
camina amb ells el silenci,
mut plany d'eix setè dolor...

La Verge, pobreta Mare,
se guia d'esma, cap cot.

Jesús, ja dintre el sepulcre,
i que sola quedareu Vós!

Tos fills de Lleida t'estimen,
i ploren amb el teu plor.

La Mare, la bona Mare,
per eixos tos set dolors,
un reconet en ta Glòria
al reu costat, i ben prop,
dóna als teus fills que t'estimen
i porta la Pau al Món.
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dels Dolors

La Mare, la bona Mare,
Mare la dels set dolors,
tos fills de Lleida t'estimen,
i ploren amb el teu plor.
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