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1 Ai! a menina, Don solidon, Como vai airosa!
Ponhaƒa mão na trança, Don solidon, Não lhe caiaƒa a rosa.
2 Ai! a menina, Don solidon, como vai contente!
Ponhaƒa mão na trança, Don ..., Não lhe caiaƒo pente!
3 Ai! a menina, Don solidon, como vai catita!
Ponhaƒa mão na trança, Don ...; Não lhe caiaƒa fita.
4 Ai! a menina, Don solidon, com o seu raminho.
Ponhaƒa mão na trança, Don ..., Segureƒo lencinho.
5 Ai! a menina, Don solidon, Pareceƒuma rosa.
Ponhaƒa mão na trança, Don ..., Fica mais airosa.
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Don solidon
Canto popular
1
Ai! a menina
Don solidon,
Como vai
airosa!
Ponha a mão na trança
Don solidon,
Não lhe caia a rosa.
2
Ai! A menina, Don solidon,
Como vai contente!
Ponha a mão na trança,
Don solidon
Não lhe caia o pente.
3
Ai! A menina, Don solidon,
Como vai catita!
Ponha a mão na trança,
Don solidon
Não lhe caia a fita.

Volkslied
Ach! das Mädchen,
Klingsilben
wie bewegt (wörtl. geht) es (sich)
anmutig!
Lege sie die Hand (an den) Haarzopf,
dass die Rose ihr nicht herunter falle.
Ach! das Mädchen, don …
wie geht es froh!
Lege sie die Hand an den Haarzopf,
dass der Kamm ihr nicht herunter falle.
Ach! das Mädchen, don …
wie geht es elegant!
Lege sie die Hand an den Haarzopf,
dass das Haarband ihr nicht herunter falle.

4
Ai! A menina, Don solidon,
Com o seu raminho.
mit seinem Kranz.
Ponha a mão na trança,
Lege sie die Hand an den Haarzopf,
Segure o lencinho.
halte das (Kopf-)Tuch fest.
5
Ai! A menina, Don solidon,
Parece uma rosa.
sieht aus (wie) eine Rose.
Ponha a mão na trança,
Lege sie die Hand an den Haarzopf,
Fica mais airosa.
das wirkt (doch so) anmutig.
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