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D.S.




 

Nota: transcripción feita a partires dunha partitura facilitada por Ricardo Santos Blanco

*

1
Se queres que o carro cante,  (bis)
móllalle o eixo no río:
despois do eixo mollado
canta como un asubío.  (bis)
Ai la la la la la la la.

Fin.

   

4
San Gonzalo de Amarante,  (bis)
casamenteiro das vellas,
¿por qué non casas ás mozas?,
¿qué mal che fixeron elas?.  (bis)
Ai la la la la la la la.

  

2
Unha noite no muiño,  (bis)
unha noite non é nada:
unha semaniña enteira
esa si que é muiñada.  (bis)
Ai la la la la la la la.

 

5
Esta vai por despedida,  (bis)
para que nos despidamos,
por se non nos vemos máis:
¡que no ceo nos vexamos!.
Ai la la la la la la la.

 
*

D.S. catro veces e na derradeira 
de      vai a FIN.

3
Heiche de tocar as cunchas.  (bis)
miña carrapucheiriña,
heiche de tocar as cunchas
naquela corredoiriña.  (bis)
Ai la la la la la la la.
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