
NÓS  DE PINHO E OUTRAS ESTÓRIAS

G(omit3)

 1 - A - mor

G(omit3)

de

( Andorinha )

pra - ia não so be-

A/E

a

 1 

ser ra- da gra

D7/F

- ci - osa ô

G(omit3)

la rai -- rai -mi- nha an

D/C

do -

 4 

ri

G(omit3)

- nha . E le-

G(omit3)

fi

G(omit3)

- ca na bei - ra do

 7 

mar

Am

tem a vi

D7/F

da- de u - ma ro sa- laô ra --

G(omit3)

rai

 10 

do

D7/F

mi --nha -an

G(omit3)

ri nha.- An-do

G(omit3)

-

 13 

ri - nha

D/C

me con-te go-a - ri

G(omit3)

nha- on de- an

D/C

daa- gu-ria for -

 16 

FANDANGO DOS 3 CAMINHOS

M.Gallera e P.VItola      
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2 - Eu fui pelo cubatão  

      até o porto de cima

      ô larairai minha andorinha 

 a rainha do meu coração   

 foi-se embora e levou minha rima  

 ô larairai minha andorinha        

 andorinha me diga andorinha      

 minha amiga me diga a verdade    

 onde brilha o olhar da rainha?   

 foi prá ilha do mel casadinha?    

 ou sozinha subiu prá cidade?

pro

E/D

-sa gen-til dopra - ci

A

-nha ou so

 3 - O caminho do arraial       

       traz o ouro para o mar   
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   ô larairai minha andorinha     

   só não traz meu tesouro perdido   

   ô larairai minha andorinha   

  andorinha me aponta andorinha     

   andorinha onde posso encontrar?  

    ou virou andorinha e voou?       

    foi pro céu e virou estrelinha?    

    virou pedra e é água marinha?  

   que caminho a princesa tomou 

nha- su-biu a Gra - cio-sa.
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NÓS  DE PINHO E OUTRAS ESTÓRIAS

Fandango dos 3 Caminhos 
Andorinha
(Marinho Gallera e Paulo Vitola)

Amor de praia não sobe
A Serra da Graciosa
Ôi-larairai minha andorinha
Ele fica na beira do mar
Tem a vida de uma rosa
Ôi-larairai minha andorinha
Andorinha me conte agorinha
Onde anda a guria formosa
Foi no barco do guarda-marinha
Foi na prosa gentil do pracinha
Ou sozinha subiu a Graciosa?
Eu fui pelo Cubatão
Até o Porto de Cima
Ôi-larairai minha andorinha
A rainha do meu coração
Foi se embora e levou minha rima
Ôi-larairai minha andorinha
Andorinha me diga andorinha
Minha amiga me diga a verdade
Onde brilha o olhar da rainha
Foi pra Ilha do Mel casadinha
Ou sozinha subiu pra cidade?
O Caminho do Arraial
Traz o ouro para o mar
Ôi-larairai minha andorinha
Só não traz meu tesouro perdido
Andorinha onde posso encontrar?
Ôi-larairai minha andorinha
Andorinha me aponta andorinha
Que caminho a princesa tomou
Virou pedra e é água-marinha
Foi pro céu e virou estrelinha
Ou virou andorinha e voou?
Ôi-larairai minha andorinha ôi-larairai


