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1. D'Alabama jo vinc ara
amb el banjo sota el braç
i me'n vaig a Lousiana
on l'amor m'està esperant.
Oh Susanna no ploris més per mi:
d'Alabama jo vinc ara
amb un banjo i un violí.
2. Ahir vaig sortir al vespre
i em va ploure a la nit,
però avui el sol escalfa
i m'eixugarà el vestit.
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3. l'altra nit vaig tenir un somni
quan estava tot callat:
em trobava la Susanna
que venia tot cantant.
Oh Susanna...

Oh Susanna...
La podeu ballar com una polca. Us podeu inventar variacions segons
la situació i l'edat dels qui la balleu.
(Nero, 1975:40
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