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POEMAS

“Numa casa humilde e séria
Onde mora gente boa
Nunca pode haver miséria
Tendo à mesa caldo e broa.
E o pobre devagar
Sua vida assim resume
Só pode ter a alegria
Tendo pão na mesa e caldo ao lume.”
Lar de São Miguel (Nelas)

“Não há pão como o alvo 
Nem carne como o carneiro
Nem peixe como a pescada
Nem amor como o primeiro”

“Casar em Valongo 
É melhor que ser bispo
Tem mulher para a cama
E burra para o serviço.”

“São Gonçalo de Amarante 
É feito de mel e azeite 
Daí me lá na vossa cama 
Um lugar onde eu me deite.”   

“Ando nos palácios dos reis 
Nas festas e nos jantares
Encho os celeiros dos ricos 
Sou a história dos altares.”
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Dizem os cereais:

Cevada:
“Pois eu,
Nem me gabo, nem desgabo,
Mas, quem me comer,
Engorda o rabo.”

Aveia:
“Eu sou a aveia,
Negra e feia,
Mas quem me tiver em casa,
Não vai para a cama sem ceia.”

Trigo:
“Ando nos palácios dos reis,
Nas festas e nos jantares,
Encho os celeiros dos ricos,
Sou a história dos altares.”

“Gandarela, Gandarela,
Que andas cinco meses na terra!”

“Cala-te lá, centeio, centeiaço,
Que tu não fazes as funções que eu faço.”

Centeio:
“Cala-te lá meu gadelhudo,
Quando te acabas sou eu que te acudo.”

“Cala-te lá, trigo espadanudo,
Que não acodes aos que eu acudo.”

“Tu, pelas festas e pelas bodas,
E eu sou o que apago as faltas todas.”
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“Não há pão como o alvo
Nem carne como o carneiro
Nem peixe como a pescada
Nem amor como o primeiro.”

“Homem do Minho
Calça de pau (socos ou socas)
Veste de linho
Come pão de passarinho
Bebe vinho de enforcado
Arrenega dele como do diabo.”

Ou, numa outra versão:

“O Homem entre Douro e Minho
Calçam de pau e vestem de linho
Comem pão de passarinho
bebem vinho de enforcado 
E têm força que nem o diabo.”

“Em tudo o que nos rodeia,
Há searas de loucura;
Com pão tudo se semeia,
Até veneno à mistura.”

“A profissão de padeiro
É tão nobre profissão
Que se ele dormisse de noite
De dia não tinhas pão.”
A. Neves Pinheiro
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“Como é fina a farinha
Do pão que se há-de fazer
Amassa bem padeirinha
Para no forno cozer.
Que bem que nos faz o pão
Ao almoço e ao jantar
A qualquer refeição
Como é grato o paladar.”
Cila Penedo (São Marcos)

“O meu amor é padeiro
Tem a cara enfarinhada
Os beijos sabem a pão
E eu não quero comer mais nada.”
D.ª Maria Clara (Açores)

“Santa Isabel de Aragão
Rainha de Portugal
Transforma as rosas em pão
E afasta a guerra e o mal.”
D.ª Clarinha (Ovar)

“Há no mundo pão a rodos
Repartido pela razão
Porque o pão dava para todos
E ainda sobrava pão.”
Sr. José Soares Parente (Olhão)

“Racionamento sai daqui,
Não me leves o pão,
Porque não posso viver assim,
Mas esta vida é um canudo,
Vem a candonga e leva tudo.“
Sr. Luz (Canas de Senhorim)
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“Ó vizinha!
Empreste-me o seu nic nic
Para eu nicar o meu,
Depois do meu nicado
Eu também lhe nico o seu.”

“Caro jovem, meu amigo,
Não tenhas pressa de ser!
Um trigal só dá bom trigo,
Depois de todo crescer.
Nem sempre a beleza é rara,
Mas rara é a perfeição;
Por mais bela que seja a seara,
Nem toda a espiga dá pão.
Sem joio não há trigal,
Por bem que seja cuidado;
É com o bem e o mal,
Sempre juntos, lado a lado.
Noivado sem amizade,
É como pão sem fermento;
Mal se toma de humidade,
Logo se põe bolorento.
Não censures quem não creia
E não sente o que tu sentes;
Quem suas terras semeia,
Melhor dispõe as sementes.
Dar pão a todos é obra
Que não abona cuidado;
O pão é sempre de sobra,
Por todos bem partilhado.
Se a fome se comesse,
Muita gente a comeria...
Mesmo que pouco restasse,
Muita fome mataria!
Quem ama o bem não receia
Nem a cruz, nem os espinhos;
Colhe as graças que semeias,
Mesmo no pó dos caminhos.”
A. Dalmour
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“Os moleiros dos Catrenões
Fizeram uma combinação
Aquele que roubava mais 
Por ano alqueires de grão

Inrega no Zé Mariano
Que esse é o maior ladrão,
Também é o que tem mais grão.
Protesto e não me engano:
O Zé Veríssimo por ano, 
Também paga suas protecções!
No lugar do Moinho tem dois 
Para mais encher o saco.
Fazeram este contrato
Os moleiros dos Catrenôes

O Mnel Gomes chamou
Pela Taresa Cavadas,
Que lhe viesse ajudar às sacadas 
Que a outra noite roubou.
Vai saco pra esse canto,
Que amanhã tiro outro tanto.
O Jaquim Serra chamou
O Zé Samagaio pr` ó serão.
Se ajuntaram lá todos
E fazeram uma combinação

A Maria dos Santos Nova
Chama pelo Luís da Aguda,
Que lhe viesse dar uma ajuda
A leva-los cavalos p`a cova.
Desse-lhe milho com mais sobra
Aos pobres dos animais!
Para consertar os atafais
Tirasse mais uma maquia!
E andam todos à porfia
Aquele que há de roubar mais.
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“Os moleiros dos Catrenões
Fizeram uma combinação
Aquele que roubava mais 
Por ano alqueires de grão

Inrega no Zé Mariano
Que esse é o maior ladrão,
Também é o que tem mais grão.
Protesto e não me engano:
O Zé Veríssimo por ano, 
Também paga suas protecções!
No lugar do Moinho tem dois 
Para mais encher o saco.
Fazeram este contrato
Os moleiros dos Catrenôes

O Manel Gomes chamou
Pela Taresa Cavadas,
Que lhe viesse ajudar às sacadas 
Que a outra noite roubou.
Vai saco pra esse canto,
Que amanhã tiro outro tanto.
O Jaquim Serra chamou
O Zé Samagaio pr` ó serão.
Se ajuntaram lá todos
E fazeram uma combinação

A Maria dos Santos Nova
Chama pelo Luís da Aguda,
Que lhe viesse dar uma ajuda
A leva-los cavalos p`a cova.
Desse-lhe milho com mais sobra
Aos pobres dos animais!
Para consertar os atafais
Tirasse mais uma maquia!
E andam todos à porfia
Aquele que há de roubar mais.

O Manel Mariano tem a mania
De lá ficar acaso com tudo.
Tem um prédio no Conchudo
Tudo comprado à maquia!
O Manel Samagaio que isto via,
Ensinou o Saul a ser ladrão.
E já aprendeu a lição
Porque ele assim bem o entende.
Andam todos, aquele que mais vende
Por ano alqueires de grão.”

Ti Luciano Lage (Catarinões – Cadima)
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“Há quem coma e beba à farta
E há quem viva na pobreza
Por não haver quem reparta
O pão que sobra à mesa.
O pão que sobra à nobreza
Repartido pela razão
Matava a fome à pobreza
E ainda sobrava pão.
O pão da esmola é amargo
Coitado de quem o come
Fica na boca amargando
Nem chega a matar a fome.”
Henrique Seijo.

“Vai a Maria e tira a maquia,
Vai o Joquim tira um solumin,
Vai o João tira um quinhão,
Vai o Manel tira um quartel,
Vai o pai tira o que sai,
Vai a mãe e tira também.”
Sr. Quintino Cavadas (Fervença – Cadima)

“Tenho o meu pão amassado
E o meu velho a morrer.
Antes o meu velho morra
Que o meu pão se perder.
É que se o meu velho morre
Eu torno-me a casar.
Mas se o meu pão se perde
Não o posso aproveitar.”

“Menina se queres trajar
Boa saia de veludo,
Casa-te com o moleiro
Porque a maquia paga tudo.”
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“Vem a mulher,
E tira o que ela quer;
Vem a filha Maria,
E tira a sua maquia;
Vem o filho João,
E tira o seu quinhão;
Depois vem e diz o criado:
- Este fole ainda não está maquiado?
Vai-te saco para aquele canto;
Se amanhã inda aí estiveres,
Inda te rapo outro tanto.”

“Anda cá meu santo saco,
Sete maquias te rapo:
Duas por te levar,
Duas por te trazer,
E três para o meu burro comer.”

“O moleiro fora bom homem
Se não fora ladrão.
Lá irá parar ao inferno
Com a maquia na mão.”

“Vai-te embora taleiguinho,
Ao longe me pareces um saco.
Vai-te embora taleiguinho,
Três te tiro, três te rapo.”

“Minha mãe case-me cedo,
Enquanto sou rapariga,
Que o milho sachado tarde
Não dá palha, nem espiga.”
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“O ladrão de milho verde
A manha que ele sabia…
Guardava orvalho de noite
Para beber em todo o dia.”

“Rainha Santa vem ver
Flores mais belas que as tuas,
Vem aqui teu manto encher
De rosas da minha rua.
Vem aqui teu manto encher,
Santa Isabel de Aragão;
E se D. Dinis aparecer,
Transforma as rosas em pão.”

“Trinta dias tem o mês,
Trinta açordas come o maltês.”

“olhai que quem quer comer
Trabalha, lida e trabuca,
Que quem trabuca manduca,
Mil vezes ouvi dizer.
Como quem sua e trabalha,
Beba quem na eira malha
Ao sol e calma o centeio.”

“Alfaiates não são homens,
Carpinteiros também não,
Homens são os lavradores
Que enchem a casa de pão.”

“Escravelho, aboa, aboa,
Que tê pai está em Lisboa,
A tua mãe no pelourinho,
Comendo pão e toucinho.”
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“Pensaste que o casar 
Era só para dar a mão, 
Ao cabo dos nove meses 
Já os filhos te pedem pão.”

“Ó meu amor vem cá à noite 
Tenho ceia para te dar 
É café e milho frito 
E beijinhos ao caminhar.”

“Trigo louro, trigo louro 
Empresta-me a tua cor 
Quero ir ao Calisberto 
Servir a Nosso Senhor.”

“O moinho anda em roda 
Não deita um pó de farinha 
A culpa é do moleiro 
Em ter a filha rainha.”

“Eu vou ceifar o trigo 
E ninguém me veio ajudar 
Quando o pão está no forno 
Toda a gente o vem buscar.”

“Apanhámos este trigo 
E colhemos a nossa aveia, 
Falámos da nossa vida, 
Deixámos a vida alheia.”

“Eu que debulho o milho, 
É o que eu vou fazer, 
Isto é o comer do pobre, 
Temos que o defender.”
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“Neste lugar sou ceifeira, 
Do trigo que é o nosso pão, 
Eu apanho muito sol, 
Que é neste tempo de verão.”
 
“Todo o homem que trabalha, 
Honra a pátria e aos seus, 
Havendo comida em casa, 
Todos dão graças a Deus.”

“É a batata e a semilha 
E o trigo para o nosso pão. 
Também cultivamos vinho, 
Com foice e enxada na mão.”

“Eu sou um agricultor, 
Com a enxada na mão,
É que a vida no campo
Também é uma profissão.”

“Cheira-me aqui a pão mole,
Alguém está a cozer,
É a mãe do meu amor,
Que um pão me há-de trazer.”

“O anel que tu me deste,
No domingo, ao sol posto,
Varri o forno com ele,
Ficou-me o pão a meu gosto.”

“Ao almoço me dão leite,
Ao jantar leite me dão,
À merenda pão com leite,
À ceia leite com pão.”
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“Eu não como do teu pão,
Nem do teu bolo, que é duro.
Que me faças a mim,
Como fizestes ao burro.”

“Não há coisa mais bonita
Que o torrão alentejano,
Onde a seara bendita
Dá o pão p´ra todo o ano.”

“Por cima se ceifa o pão, 
Por baixo fica o restolho,
Ó menina, não se fie,
Em rapaz q´empisca o olho.”

“O diabo leve os homens,
O primeiro seja o meu,
Homens que não ganham pão,
Para que os quero eu?”

“Bate, padeirinha,
Bate, pao-de-ló,
Bate, bem batido,
Duma banda só.”

“Tenho dentro do meu peito,
Um canivete doirado,
Para partir pão-de-ló,
No dia do teu noivado.”

“Aonde vais, ó padeirinha,
Com a cântara na mão?
Vou à fonte buscar água,
Para amassar o meu pão.”
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“O meu amor é padeiro,
Dá gosto fazer o pão,
Põe a farinha primeiro
E depois o coração.

“O moleiro vai com pressa,
Não se pode demorar.
Anda de porta em porta:
Ó tia quer aviar?”

“Que horror, que depravação!
Como podem gostar disso?
Comer pão só com pão,
Quando é tão bom com chouriço!”
Maestro Belo Marques

“Trouxesse ele o chouriço
Eu, com gosto, servir-lhe-ia o pão
Agora nem disto nem disso
Ó deuses, que desilusão.”

“Vinha a ventaneira 
Arriçava a cabeleira 
Levantava a saia dela 
No balanço da peneira.”

“O pão ressuscitado 
Abençoe esta família 
Novas graças vos dou 
Abundantes neste dia.”
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“Vem cá milho,
Vem cá saco,
que eu três maquias te rapo.
É um p´ró vinho, 
Outro p´ró tabaco,
E outro p´ró cavalo,
Que anda fraco.
Fica saco p´ra esse canto,
Que amanhã tiro outro tanto.
E se não fosse ter dó e dor,
Nem o saco ia p´ró lavrador.”

“Estava na peneira 
Estava peneirando 
Estava no trabalho 
Estava trabalhando. 
Estava na peneira 
Estava peneirando 
Estava no namoro 
Estava namorando.”

“Padeirinha que bate, que bate,
Padeirinha que já bateu.
Quem namora a padeirinha,  
Quem gosta dela sou eu. 
Vive na rua do forno 
Tem ofício de padeira 
Tem o coração de trigo  
Moído na pedra alveira”

“A senhora nossa ama 
Saia cá para o serão.  
Venha ver os segadores  
Que segaram o seu pão. 
A senhora nossa ama 
Ponha a candeia na sala, 
Para ver os segadores 
Que bem da sua segada.”
Firmino Martins,
Folclore do Concelho de Vinhais.
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CANTIGAS SOLTAS

 
Vamos apanhar o trigo 
Vamos escolher da aveia 
Falamos na nossa vida 
Deixamos a vida alheia. 
 
Este trigo está bom trigo 
Parece trigo de relva 
Calai a boca menina 
Deus do céu é que governa. 

Nossa Senhora do Monte 
É madrinha de João 
Eu também sou afilhada  
Da Virgem da Conceição 
 
Esta noite vai dar vento 
Também vai dar viração 
As rosas vão voar 
Não vai ficar nem um botão. 
 
Este trigo está bom trigo 
As favas estão mais falidas 
Os olhos do meu amor
É a flor das raparigas

“Apanha do trigo” 
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CANTIGAS SOLTAS

 
Ao meu ceifaozinho novo 
Olha lá como ceifas 
Não cortes os meus dedos 
São penas que tu me dás. 
 
Fui à ceifa do Porto Santo  
Fui à igrejinha dos profetas
Olhei para o altar e vi 
O padre em cuecas. 
 
Fui à ceifa ao Porto Santo  
À fama do bom ceifar 
Fui para amarrar as gavelas 
Puseram-me a respigar. 
 
Fui à ceifa ao Porto Santo  
Com as cearas amarelas 
As moças me deram fitas 
Para amarrar as gavelas. 
 
Fiz a cama na feiteira 
Travesseiro na giesta 
De que serve a cama boa 
Se o travesseiro não presta.

“Trigo” 
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CANTIGAS SOLTAS

 
Vamos apanhar o trigo 
Vamos lhe escolher a veia 
Cuidamos da nossa vida 
Deixemos a vida alheia. 
 
Trigo louro, trigo louro 
Empresta-me a tua cor 
Quero ir ao sacrário 
Oferecer a Nosso Senhor. 

Trigo louro, trigo louro 
Quem me dera a tua cor, 
Para andar nos calos santos 
Servir a Deus Nosso Senhor. 
 
Trigo louro, trigo louro 
Trigo da folha amarela 
Debaixo do trigo louro 
Namorei uma donzela. 
 
Trigo louro, trigo louro 
Trigo da folha estreita
A apanhar o trigo louro 
Namorei uma sujeita. 
 
Trigo louro, trigo louro 
Trigo da folha miúda 
Debaixo do trigo louro 
Namorei uma viúva. 

“Trigo Louro” 
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QUADRAS ALUSIVAS AO
“PÃO POR DEUS”

“Na saquinha de retalhos,
Trago quadras de improviso,
Vão por ruas e atalhos,
À cata do bom sorriso.

É dia do Pão-por-Deus,
Cantam os Santos no céu;
Seja por alma dos seus
O que dá a este ilhéu.

Andam crianças em bando,
A pedir pelos beirais,
Alegres sempre cantando
Como pequenos pardais.

Bato à porta com alegria,
Esperando ser atendido,
Porque o valor deste dia
Será no Céu recebido.
No dia do Pão-por-Deus,
Sai à rua em excursão,
Este dom, de versos meus,
Em louvor dos que lá estão.

Em saquinhas coloridas,
De retalhos abençoados,
Andam nas mãos estendidas
A pedir pelos finados.

No dia do Pão-por-Deus,
Cantam os Anjos no Céu,
Pelos Santos teus e meus,
Com o coração ilhéu.

Em cada porta que passo,
Com uma estrofe na mão,
É uma obra que faço
Em honra do nosso Irmão.

Eu vou pedir a Jesus,
No dia do Pão-por-Deus
Que alivie cada cruz
Que pousa nos irmãos seus.

Abro a boca da saquinha,
P'ra vos dar uma cantiga,
Se me derem a esmolinha,
Cumpre-se a moda antiga.

Pela lustrosa moeda,
Faço a quadra deste dia:
É um "Pão" que não azeda
E é dado com alegria.

Não se negue à criança,
O gosto da tradição,
P'ra que fique na lembrança
O dia da petição.
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QUADRAS ALUSIVAS AO
“PÃO POR DEUS”

Por alma da sua gente,
Trago a quadra na sacola,
Agradeço o seu presente
Que valerá como esmola.

Levo uma rua a eito,
A bater de porta em porta,
Sorrindo a cada sujeito
P'la moeda que conforta.

Dia de Todos-os-Santos,
O mesmo que Pão-por-Deus;
Na ilha, em todos os cantos,
Louvam-se os meus e os seus.

No dia do Pão-por-Deus,
Vais levar uma saquinha,
Com alguns dos versos meus,
Gratos pela esmolinha.

A obra de caridade,
Reluz sempre neste dia,
Porque na tenra idade
Há o dom da alegria.

Trago no rosto o sorriso,
E a quadra a condizer:
O Pão-por-Deuss eu preciso
Para assim lhe agradecer.

Hoje é dia de Festa
No céu e todos os cantos;
Uma estrofe como esta
Louva cada um dos Santos.

Vão retalhos multi-cores,
Em saquinhas pequeninas,
No peditório louvores
Dos meninos e meninas.

Neste dia tão bondoso,
Pão-por-Deus feito na ilha,
Torna o gesto glorioso
Pela esmola que partilha.

Jesus também foi menino,
E transmitiu a Bondade,
E quanto mais pequenino
Mais ela luz de verdade.

Uma forma original
De pedir o Pão-por-Deus:
Agradeço, em especial,
Com alguns dos versos meus.

Uma prenda lhe vou dar,
Por me dar também a sua,
E p'ra sempre vou louvar,
O Pão que por Deus actua.”
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“CICLO DO PÃO”

“Tudo começa na terra,
Com o lançar da semente,
Depois de tantos esforços,
Será o alimento de toda a gente.

Todos gostam de pão,
Especialmente se for quentinho.
Mas vejam que engraçado!
É quando está mais fresquinho.

Que delicioso é o pão!
Trigo, centeio e milho.
Alimenta toda a família,
Desde o avô até ao filho.

Milho, centeio e trigo,
Moídos farinha são
No campo trabalhei contigo,
No forno cozi o pão.

Do centeio, milho e trigo,
Se fez o nosso pão.
São três cereais bons
Para a nossa alimentação.

De manhã ao acordar,
Fico à espera do padeiro,
E para a fome matar
Como logo um pão inteiro.

Com um bom pão,
Na nossa mesa.
Um bom serão,
Temos a certeza.”
EB1 de Resende
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Minha mãe mandou-me à lenha 
Peguei em mim e fui ao feno 
Minha mãe deu-me uma malha
Coitado de quem é pequeno. 
 
Minha mãe mandou-me à lenha 
Trouxe lenha de giesta 
Minha mãe o que mais queria 
Para cozer o pão da festa.

Bordámos muito para fazer o dote 
Na terra ganhávamos o pão 
Deitando a semente na fazenda 
Colhíamos o comer para a nossa alimentação.

Trabalha malandrião 
Se queres ter algum valor 
Os calos são os anéis 
De um homem trabalhador. 
 
Fui-me à serra apanhar bagas 
No tempo que não havia 
Para fazer o azeite 
Para alumiar Maria. 
 
Minha mãe mandou-me à lenha 
No tempo que não havia 
Trouxe verde e trouxe seca 
Minha mãe o que mais queria. 
 
Corriola corriola 
Embaraçada no trigo 
Eu nunca me embaraçei 
Senão agora contigo. 
 
O homem trabalhador
Tem duas horas de alegria 
Na hora do comer 
E quando o dia se avia.

Trabalhadores 
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Quando éramos crianças… 
 
Quando éramos crianças pequenas 
Já aprendíamos a marca do bordado 
Brincávamos e íamos à escola 
E depois de raparigas já tínhamos namorado. 

Bordámos muito para fazer o dote 
Na terra ganhávamos o pão 
Deitando a semente na fazenda 
Colhíamos o comer para a nossa alimentação. 
 
Os arraiais eram uma alegria 
Momentos de canto e bailar 
No meio de enfeites de flores 
A juventude aproveitava para namorar. 
 
Alfaiates, relojoeiros, agricultores e pescadores 
Foram os nossos amores e maridos 
Deram-nos anéis, máquinas de costura e beijinhos 
Mas agora somos viúvas sem os nossos queridos. 
 
As nossas memórias estão cheias de recordações 
Tivemos vidas de muito trabalho e sofrimento 
Hoje vivemos alegres e como Deus quer 
Nesta idade sentimos tristeza e contentamento.
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A Azenha  
 
Foi numa tarde de Inverno, 
O céu parecia um inferno 
E andavam os astros em guerra  
E a ribeira mal sustinha  
A grande cheia que vinha     
Lá das vertentes  
Aquela azenha velhinha  
Onde o vale serpenteia  
Foi testemunha impassível  
Da tragédia mais horrível  
Que houvera na minha aldeia 
Vendo a ribeira subir  
O moleiro quis fugir 
Levando o filho nos braços  
Mas a ponte carcomida  
Já velhinha e ressequida  
A desfazer-se em pedaços  
Aquela ponte quebrou-se  
E o moleiro como fosse  
Na ceia da ribeirinha  
Levou o filho consigo  
E nunca mais moía o trigo   
Naquela azenha velhinha
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LADAINHA DE OUTRORA
Cantigas e versos cantados

Minha avó fez um bolo 
e comeu só, 
não deu nada ao seu netinho, 
bem gulosa é minha avó! 
 
Ai meu Deus que tenho fome! 
Minha mãe não amassa, 
vou deitar-me a dormir, 
a ver se ela passa! 
 
A minha mãe acende o forno, 
o meu pai mete o pão dentro, 
no cabo de oito dias, 
temos pão bolorento! 
 
Minha mãe amassa hoje, 
amanhã faz o fermento, 
quinta-feira acende o forno 
e sexta mete o pão dentro! 
 
Maria, minha Maria,
 Maria, minha flor, 
já te venho convidar 
para seres o meu amor!

Minha mãe casai-me nova, 
Enquanto sou rapariga, 
Que o trigo que tarde nasce 
Já não dá palha nem espiga.

O moinho anda em roda 
Não deita um pó de farinha 
A culpa é do moleiro 
Em ter a filha rainha

Eu vou ceifar o trigo 
E ninguém me veio ajudar 
Quando o pão está no forno 
Toda a gente o vem buscar.

Semeei no meu quintal  
Trigo e milho na areia, 
Quem semeia não alcança 
Que fora quem não semeia.

Apanhámos este trigo 
e colhemos a nossa aveia, 
falámos da nossa vida, 
deixámos a vida alheia. 
Eu subi à ladeira, 
ó João canta comigo: 
És um botão de rosa, 
botão de cravo sou eu, 
assobia cana verde, 
assobia de nó em nó, 
a falar com o meu amor, 
julgava que estava só. 
Quando eu comecei a amar, 
foi numa segunda-feira, 
fui amando e fui gostando, 
amei a semana inteira!


