Atirei com bolas de oiro
   
 

   

     



     
    





     
     
 
 

A- ti- rei com bo-las deƒoi-ro À ja - ne-la do Mor-ga - do,
    
     


      
        

A- cer-tei na Mor-ga - di-nha A- go-ra vou de-gre - da-do.
Coro
     
     
       
       

Voz

A- cer-tei na Mor-ga - di- nha

a- go-ra vou de-gre - da- do.

2 Agora vou degredado
Agora vou p’rà cadeia,
Acertei na Morgadinha
Queƒestavaƒa fazer na meia.
Acertei na Morgadinha
Queƒestavaƒa fazer na meia.

3 Queƒestavaƒa fazer na meia
Queƒestava no seu balcão,
Acertei na Morgadinha
Foi mesmo no coração.
Acertei na Morgadinha
Foi mesmo no coração.
4 Foi mesmo no coração
Ondeƒhavia deƒacertar,
Agora vou p’rà prisão
Ninguém me pode salvar.
Agora vou p’rà prisão
Ninguém me pode salvar.
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Atirei com bolas de oiro
Prelúdio
Voz

Vorspiel
(eine) Stimme

1

Atirei com bolas de oiro
À janela do Morgado,
Acertei na Morgadinha
Agora vou degredado.
Coro
Acertei na Morgadinha
Agora vou degredado.

Ich habe mit goldenen Kugeln
geworfen
an das Fenster des Majoratsherrn,
ich habe getroffen das Majoratsfräulein,
jetzt werde ich verbannt.
Chor

2

Agora vou degredado
Agora vou p’rà cadeia,
Acertei na Morgadinha
Que estava a fazer na meia.
Acertei na Morgadinha
Que estava a fazer na meia.

Jetzt werde ich verbannt,
jetzt gehe ich ins Gefängnis,
ich habe getroffen das Majoratsfräulein,
sie war dabei Socken zu stricken.

3

Que estava a fazer na meia
Que estava no seu balcão,
Acertei na Morgadinha
Foi mesmo no coração.
Acertei na Morgadinha
Foi mesmo no coração.

Sie war dabei Socken zu stricken,
sie befand sich auf ihrem Balkon,
ich habe getroffen das Majoratsfräulein,
es traf richtig ins Herz.

4

Foi mesmo no coração
Onde havia de acertar,
Agora vou p’rà prisão
Ninguém me pode salvar.
Agora vou p’rà prisão
Ninguém me pode salvar.

Es traf richtig ins Herz,
wohin sollte ich auch treffen?
Nun gehe ich ins Gefängnis,
keiner kann mich davor retten.
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