Olhos azuis são ciúmes
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brin-ca, o - la ré quem brin-ca

bem.

1 Olhos azuis são ciúmes, os meus olhos azuis são.
Tenho ciúme nos olhos, firmêza no coração.
Estribilho:
Ola ré quem brinca,
ola ré quem tem,
ola ré quem brinca, brinca,
ola ré quem brinca bem.
2 Olhos azuis são ciúmes, os verdes são lisongeiros.
Os olhos acastanhados são os leais verdadeiros. (ESTR.)
3 Não canto por bem cantar, nem por bem cantar o digo.
Canto para aliviar penas que trago comigo. (ESTR.)
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Olhos azuis são ciúmes
1
Olhos azuis são ciúmes,
os meus olhos azuis são.
Tenho ciúme nos olhos,
firmêza no coração.
Estribilho:
Ola ré
quem brinca,
ola ré
quem tem,
ola ré quem brinca, brinca,
ola ré
quem brinca bem.

Blaue Augen sind eifersüchtig,
meine Augen sind blau.
Ich habe Eifersucht in den Augen,
Festigkeit im Herzen.
Kehrreim:
So ist es,
wer spielt,
wer hat,

wer spielt gut.

2
Olhos azuis são ciúmes,
os verdes são lisongeiros.
Os olhos acastanhados
são os leais verdadeiros.

Blaue Augen sind eifersüchtig,
die grünen sind schmeichelhaft.
Die bräunlichen Augen
sind die ehrlich wahren.

3
Não canto por bem cantar,
nem por bem cantar o digo.
Canto para aliviar penas
que trago comigo.

Ich singe weder um gut zu singen,
noch um gut zu singen, sage ich.
Ich singe um zu lindern Schmerzen,
die ich trage bei mir.
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