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Imlicc das l'ocsias por Ordem Alpliabclira

10

INTRODUÇÃO.
Vida de Sá de Miranda
Additamcnlos :"i Vida
Carrazedo do Honro
Quinta da Tapada
Solar do Crasto
Oliras de Sâ de Miranda
Pontes
I.
II.
111.

I
xxxvil
XI.I
X1.1II

<l'esla edição
Manuscriptos
Kdiçõcs impressas
fontes varias

xi.vi
I.xx
xc

Olnas de Miranda não incluídas n'csta edição

xciv

O Texto c as Variantes

xcix

A Orlhograpliia
O llcndecasyllabo
Oliras em Castolliano
O connnentario
O retrato

cv
evil
cxxv
•

rxxxu.
cxxxiv

AS POESIAS,
Parto Primoira: Poesias <]tio S;l fio Miranda mandou ao
Príncipe D.João pela primeira voz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soneto
Glosa I
Cantiga
Esparsa
Cantiga
Cantiga

I (22)1)
(126) |leí|,
I (158) hM|,
1 (150)
II (183) \íC»v
111 (90)

3
7
10
II
II
12

') Os nnnieros arábigos entre () servem de clianiada ao Índice das
Porkias por Ordem Alplialxlicn.

IVft.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
3
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Cantis» IV (153) hiwp
Esparsa II (201)
Cantiga V (105)
Cantiga VI (112)
Cantiga VII (37)
Cantiga VIII (5)
Cantiga IX (147)
Vilancetc I (78)
Vilancetc II (164)
Esparsa III (163) hes
Vilancetc III (71)
Cantiga X (29)
Cantiga XI (102) iiM|>
Cantiga XII (208)
Cantiga XIII (142)
Esparsa IV (39)
Cantiga XIV (193)
Cantiga XV (68) hW|>
Cantiga XVI (ioo)
Vilancetc IV (200) hc«|
Esparsa V (65)
Cantiga XVII (113)
Vilancetc V (148)
Vilancetc VI (43)
Esparsa VI (199)
Cantiga XIX1) (87)
Cantiga XX (131)
Vilancetc VII (47)
Cantiga XXI (205)
Vilancetc VIII (135)
Cantiga XXII (101)
Esparsa VII (120)
Esparsa VIII (30)
Cantiga XXIII (34)
Vilancetc IX (138)
Vilancetc X (3)
Esparsa IX (156)
Vilancetc XI (84)
Cantiga XXIV (40) i,cíp
Cantiga XXV (133)
Epitaphio I (13) iicnp

I2

'3
'3
M
'5
'5
l6
ló

'7
l8

'9
">

20
2I
2I

22
22
2

3
4
2
4
2
5
2
5

2

2Ó
2

7
7
28
28
29
29
3°
3'
3'
32
32
33
31
35
35
3"
37
37
2

•

'

....

') Advertimos que cm a numeração das Cantigas foi omittida, por
engano, a cifra XVIII. — A cifra XXXIV foi repelida. — Ha taniliem
duas Trovas mareadas com a cifra III.

5
1'iiK.

48. Kpit;i])liio II

(57)
Vilancclu XII (184)
__
- - . .
50. Vilxncdc XIII (154) hcs
5'- Dialogo I (207)
y^^VVA^v '
52- Dialogo II (210) .... Jy^^^JfLiy^r^53- Vilancctc XIV (180) Hest>. //-Ojátiffi-S^^S^
54- Canliga XXVI (114) . . (Í-J ffiPrÇv*!^ z\\
55- Cantiga XXVII (75) . . |JÇQ ^W^p!^ > ))
56. Vilancctc XV (49) I,C.«I>. \\^ ■WifíWb^' *^//

57- Vilancctc XVI (143) . . '\f^«©'*;/!
58. Vilancctc xvn (74) i,o«p. . ys&fraxiOtZy59- Vilancctc XVIII (194) . . .>5^S^r. .
60. Vilancctc XIX (192) |,csp
61. Vilancctc XX (171)
62. Vilancctc XXI (55)
63- Cantiga XXVIII (181)
64. Cantiga XXIX (89) i,Cs)>
65. Cantiga XXX (63) „„,,
66. Vilancctc XXII (82) ho.p
67. Vilancctc XXIII (165)
68. Vilancctc XXIV (206) he»)i
69. Cantiga XXXI (8) i,o»p
70. Vilancctc XXV (145)
7i. Vilancctc XXVI (174) he»i>
72. Vilancctc XXVII (195) |ic»i
73- Cantiga XXXII (14)
74- Scxtina I (117)
75- Rctlondillias I (140)
76. Rcdondillias II (94)
'•
77- Esparsa X (106)
78. Soneto II (72)
79- Soneto III (12)
80. Soneto IV (16) .
81. Soneto V (25)
82. Soneto VI (107)
»3- Soneto VII (24)
84. Soneto VIII (173) |1(!„,
85. Soneto IX (51) hcs,,
86. Soneto X (97) Il0,p
87. Soneto XI (27) ),„,,
88. Soneto XII ($$) h0,p
89. Soneto XIII (118). ... •
90. Soneto XIV (76) i,ost,
91. Soneto XV (191)
92. Soneto XVI (196)

38
38
39
39

'1°
*l

42

43
''5
45

-i6

47
48
}8
49
(9
5o
5°
51
52
53
54
55
55
56
57
58
60
61
63
67
68
68
69
7o
7'
7'
72
73
74
74
75
76
77
77

o
93. Soneto XVII (0) I,,.,,
94. Sondo XVIII (202) i,w
95. Soneto XIX (161) i,0S|,
<J(J. Soneto XX (139)
<);. Soneto XXI (31)
08. Trovas I (152) i,,.,,,
99. 'Provas II (91) ho»i
100. Canção I: A' Nossa Senhora (21 [)

78
79
80
81
81
82
8
1
87

Piirto Sogunda: Poesias que Sà. cie Miranda inundou ;to
Príncipe D. Joilo pela segunda vez.
101. Soneto XXII (95)
102. Kj,doga I: AIujo (98) hc»p
103. Kglòga 11: Basto (l.|.|)
A Nuno Alvares 1'ercira
10.]. Carta I: A EIRci nosso senhor (176)
105. Carta II: A João Rui/, de Sá de Mene/.es (60) . .
106. Carta III: A l'cro Carvalho (124)
107. Carta IV: A sen irmilo Mem de Sâ (73) ....
108. Carla V: A António Pereira (38)
109. Carta VI: A D. Fernando de Menezes (90) . . .

95
99
'53
187
205
214
225
237
251

Puvto Torcoira: Poesias que Sà de Miranda mandou ao
Principe D. João pela terceira voz.
'110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
n8.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Soneto XXIII (197)
Fabula do Mondego (93) i.e»|
Kgloga III: Célia (185)1.0*
Kgloga IV: Andrcs (70) iK»v
Elegia 1: A (la senhora muito lida em nome de um
seu servidor (40)
Egloga V: Nemoroso (50) hesj
Kgloga VI: Basto (80)
Egloga Vil: Monlano (60)
Cantiga XXXIII (88)
Trovas III (137)
Epigramma I (129)
ICpigramma II (187)
Soneto XXIV (204)
Soneto XXV (79)
Soneto XXVI (149)
Soneto XXVII (198)
Cantiga XXXIV (190) \KH
Dialogo em prosa (96)

261
-"5
-93
3'7
341
319
381
IO3
P7
4'8
4'9
4'9
4=0
4=0
4-'
[22
4= =
427

7
1'iiK.

Parto Quarta: Poesias do S?t de Mininda nflo incluídas
no MS. D i. ó que nilo inundou ;io Príncipe D. Jo;lo.
A. Poesias de Sã de Miranda colididas de textos já impressos
em outra parte.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
3-

153.
154.

Glosa II (41) hesp
439
Cantina XXXIV> (9) tu.,
44'
Cantina XXXV (203) i,0
442
Cantina XXXVI (20)
443
Esparsa XI (35)
143
Cantina XXXVII (52)
Hl
Vilancctc XXVIII (59)110»
145
Vilancctc XXIX (168)
446
Vilancctc XXX (175) i,e»i>
447
Vilancctc XXXI (125) |1M]1. . k
448
Soneto KXVIII (18) 1,0,,,
148
Soneto XXIX (4) i,B,,,
419
Soneto XXX (28)
449
Soneto XXXI (155)
150
Soneto XXXII (83)
15'
Soneto XXXIII (26)
15'
Soneto XXXIV (121)
45-:
Epistola a António Pereira, senhor do Basto (81) iicup. 453
Carta VII: A Jorge de Montemaior (110) t,o»p. . . 454
Elcnia 11: A António Ferreira (80)
4G1
ElcRia III: A'morte do Príncipe D. João (136). . 465
Canç3o II: A'festa da Annunciaçao de Nossa Senhora (58)
470
Egloga VIII: Encantamento (85)
475
Egloga IX: Epitalamio (54) hus]
-.5°'
Epistola-dedicatória a Jo2o Rodrigucz de Síi c Menezes (146)
675
Carta a Manoel Machado de Azevedo (77). ... 524
Oração (em prosa) aos Reis D. João III c rainha
D. Catharina (til)
520

15. Poesias de S:t de Miranda
mas cm redacção diversa.
155. Redacção primeira
156. Redacção primeira
157. Redacção primeira
158. Rcdacçilo primeira
159. Outra redacção da
160. Redacção primeira
161. Redacção primeira

incluídas nas tres primeiras partes,
da Glosa I
da Esparsa
da Cantiga
da Cantiga
Cantiga 111
da Esparsa
da Cantiga

(127) i,c.|,
I (151)
11 (132) i,u»,
III (36)
(162)
II (44)
V (169)

531
534
534
535
535
536
536

162.
163.
164.
165.

Outra redacção
Oiilra redacção
Redacção nova
Rcdacçlío nova

do
da
da
da

Sondo
Canç3o
Egloga
Egloga

XIII (119)
I (212)
II (167)
III (186) \,tt>i

...

537
537
5.]!
563

C. Poesias inéditas de Sâ de Miranda colligidas de vários nianuscriplos.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
. 185.
186.
187.
188.
189.
190.

Decima en nombre ajeno (189) hosp
Sétima (160) hesp
Trovas UV> (15) hc«i>
Trova IV (17)
Elegia IV (134) i,csl>
Elegia V (32) hc»i
Soneto XXXV (42) hesp
Soneto XXXVI (128) he»i
Soneto XXXVII (170) 11CS1
Soneto XXXVIII (182) i1M1,
Soneto XXXIX (130) hc»i
Soneto XL (7) hesi
Soneto XLI (53) i,e»p
Soneto XUI (69) I,«I>
Soneto XLUI (23) hesp
Soneto XLIV (IO) hcsi
Soneto XLV (179) hc«
Soneto XLVI (56) i,c»i
Soneto XLVII (92) i,cs|
Soneto XLVIII (157) i,o31
Soneto XLIX (122) hcni
Soneto L\ (188) hetp
Soneto XI (64)
Soneto,'LII (123) hc«p
Vilanccfe,'XXXn (108)

581
581
582
584
584
587
589
590
590
591
59'
59^
592
593
593
594
594
595
595
596
596
597
597
598
598

Parto Quinta: Poesias dedicadas a S;\ de Miranda.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
'99200.
201.

Egloga de Bernardim Ribeiro (62)
Egloga de D. Manoel de Portugal (4S) iic-i
Soneto do mesmo (11)
Egloga de Diogo Bernardes (209)
Carta do mesmo (104)
Soneto do mesmo (67)
Elegia de António Ferreira (115)
Carla do mesmo (19)
Egloga do mesmo (159)
Carta de Jorge de Montcmayor (21) \ictp
Soneto de Pedro de Andrade Caminha (116) .

.

.

603
616
628
629
634
637
638
642
648
653
658

9
!'»«.
302.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.

Écloga do mesmo (2)
Oda ilo mesmo: Aos anos de S:*i ile Miramla (141)
Oila ilo mesmo (103)
Epitáfio do mesmo (1)
Soneto de André Falcão de Resende (45) ....
Soneto do mesmo (166)
Carta de Manoel Machada de Azevedo (177) . . .
Carta do mesmo (61)
Cármen I de Sebastião d'Alfar (109)
Cármen II do mesmo (172)

659
063
665
668
668
669
670
673
674
674

212. Epitaphium de Martim Gonçalvez da Camará (178).

674

Appcndice: Variantes tiradas do Manuscripto J

679

Notas
Additamcnto ás Notas

733
875

Glossário
Lista das Obras citadas abbreviadamente

*>88
939

Lista das principies Erratas

947

índice das Poesias por Ordem Alphabetica.
(As poesias marcadas com * nilo sao de Miranda. — As maiúsculas collocadas «iitic () servem para designar os ililVercntcs manuscriptos e impressos de que nos servimos. — Os números arábigos entre () servem para
distinguir as poesias menores, intercaladas nas composições de maior vulto.)
1.
2.
3.
.].
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

A alma no eco repousa eternamente*
Acaso dous pastores se juntarão*
Acustumei me a meus males (Dl'ABE)
A do se bolvcr.í que no se espante (JAB)
A do te llcvan, Toribio, los pies (151)
A esperança é perdida (DRABE)
Ah (pie diré? que es esto que ansi engana (DPJAB) ....
Ai de quan liças esperanzas vengo (K)
Ai que cl alma se me sale (Dl'ABE)
Ai que vida tan esquiva (RE)
A las iervas tornava sus colores (J)
Al famoso Elcsponto i crudo cstrecho
v. Entre Scsto i Abido el mar cstrecho
Alma felize a nos alto decoro* (AH)
Alma que fica por fazer des hoje (DPJABK)
Alma que en tan poços dias (DIJJAB)
Alma tam sem assossego (DPJABE)
Al son de los vientos que van murmurando (E)
Amor bravo e rczSo dentro em meu peito (l)l'JAB e CmnOes)
Amor burlando va, muerto me deja (102)
Amor e fortuna sao (E)
Amor que nilo far.í? Fez me cngcit.tr
v. Mas que nilo pode Amor? Kcz me engeitar
Amor tirando va por ciclo i tierra (AB)
Amor volando va por ciclo i tierra (J)
A nossa bula de amor
v. A vossa bula de amor
Antes que minha sorte impida ou mude*
Antrc temor c desejo (KEB)
Aora es digna cosa, oh pluma mia* (AE)
A príncipe tamanho cujo rogo (D1'AB)
Aquel que las culebras, niílo tierno (F)
Aquela fe tam limpa e verdadeira (DPJAB)

PliK.

668
659
34
449
503
15
78
592
5.]
44 1
594

628
68
37
57
582
68
118
584

148
734

642
H3
653
3
593
71

11
l*«B.

25.
26.
27.
28.
29.
$0.
31.

Aquelas esperanças que cu metido (DPJAISl-) .....
Aquele esprilo ja Iam bem pagado (15)
15l
Af|iiclla presurada rucil» biva (DPAK)
"1
Assi (|ue me mandáveis atrever (JAU)
'1-19
Até quando me tereis (DPJBE)
A vossa bula de amor (D1M5)
3A vossa verdadeira penitente (DPJAB)
Rnelve aca, pastor cansado (102)
32. Buelve, Filis licrmosa, a este llano (J1-")
587
33. Cabe una fuente a vo/. alta i sin tino (DPJAB)
71
34. Cego d'cstc meu desejo (DPABE)
■>"
35. Cerra a serpente os ouvidos (RH)
'1'^
36. Coitado quem me dará (R e Cr)
535
37. Comigo me desavim (DPJABER e Cr)
'5
Como corre c como atura (103)
'5'
38. Como cu vi correr pardaos (DAH e S)
-37
39. Como nao quereis que seja (DPABE)
40. Como no se desespera (DPJABE)
3'
41. Congojas, tristes cuidados (RE)
1J9
42. Con sollozos profundos i gemidos (K)
589
2
43. Coração, onde estivestes (DPJABE)
7
44. Craro está meu perdimento (R)
3J
Criado sempre no nico
v. Naeido sempre no meo
ooS
45. Cria Cia terra d'ouro a doce vca* (A)
46. Cuidando cm vos, senhora, no alto engenho (DAI!)
. . . ■ 31'
De Amor bien dizen que es ciego (102)
"2
2<1
47. Deixai me minha tristeza (DPABE)
r
48. Dejaudo los ganados rumiando* (E)
"''
49. De las licrras donde vinc (DPJABE)
' •
15
50. De los nobles Kroais (DJAHE)
310
51. Del Tibie cmbuclto ai nucstto Tajo ufano (DPJAH) ....
72
De quam pouca terra satisfeita jaz
v. De tam pouca satisfeita jaz
52. De quem me devo queixar (JAB)
Hl
53. De que vitoria combatiente humano (K)
5^54. Dcrecho sucesor, firme coluna (AH)
301
Dcsarrezoado amor dentro cm meu peito
v. Amor bravo c rezao dentro cm meu peito
55. Desenganei um cuidado (DPJABE)
49
56. D'cste luengo mal que por vos poseo (J)
595
57. De tam pouca terra satisfeita jaz (DPJA1Í)
3^
58. Dia gracioso c claro (B)
17°
Di me, pastor de cabras alquilado (115)
353
59. Di-me tu, senhora, di (JAH)
445

12

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Dizc, Montano amigo (DF c S)
Dizem me que estais doente*
Dizem que havia um pastor*
Dona bclla (DPABE)
Do enganoso bem que tam ufano (J)
Do passado arrependido (DPJABK)
Dos nossos S.ls Coluneses (DAB e S)
Dura necessidade quando engrossa
v. Em tempo antigo longe em terra estranha
É este o Neiva do nosso Sâ Miranda*
El agravio que recibo (DPABE)
El avariento guarda su riqueza (F)
El congojoso llanto, el temerário (DJABEF)
Em pago de tanta dor (D1'BE)
Em pena tam cruel tal sofrimento (DPJAB)
Emquanto de tia esperança (DAB e S)
Em tempo antigo longe cm terra estranha (150)
Em tormentos cruéis tal sofrimento
v. Em pena tam cruel tal sofrimento
En las tierras donde vinc
v. De las tierras donde vine
En mi corazon vos tengo (DPJABE)
En toda la trasmontana (DPJABE)
Entre el gran Tajo i Ducro el buen Mondego (111)
Entre Scsto i Abido el mar cstrecho (DPJABK)
Entre temor c desejo
v.' Antrc temor e desejo
É, senhor, grande trabalho *
Esperanças mal tomadas (DPJABE)
Espirto que voaste desatado (D)
Esta branda elegia, esta tam vossa (AB)
Estas nuestras zampoíias, las prinicras (JB)
Este mal que agora siento (DPABE e J)
Este retrato vosso é o sinal (B, e Est. Castro)
Estes meus olhos que assi (DPJABE)
Filho d'aquele nobre e valeroso (AB)
Eoi assi pola ventura (DF c S)
Foi me grande agravo feito (DPJAB)
Foi se gastando a esperança (D)
Fuic el tiempo, está cl mal quedo (DPJABE)
Guadalqucbir arriba a rica praia (DAB)
lia i razon que tal consienta (DPAB)
lTermosa ninfa, siempre primavera (J)
Iluye v. Fuic
Jluma v. Úa

Vau.

403
673
603
50
597
25
205

O37
23
593
317
19
67
225
191

.

.

.

.

46
43
2O7
76

524
16
]-0
461
453
51
451
35
475
3%l
28
4'7
50
251
84
595

'3
l'»K.

93.
9).
95.
96.
97.
98.

ínclito Kci que dVstc ai otro polo (DJAR)
Inda que (me) cu ria c me cale (DPR)
Inda que cm vossa alteza a menos parte (DABF)
Inda que vou de pressa (D)
Io 110 (la) entiendo bien, mas esta fuente (D1'JAR)
Io vengo como pasmado (DABEF c J)

265
61
95
427
....
73
99
c 686

99- Ja 'g0™
quem me dirá (DPJ)
100. Ja 'gora tempo seria (DPJABE)
101. Ja ledo cm males sem cura (DPJABER)
La bclla mal maridada
v. Doila bclla
102. La que (io) tengo no es prision (DPABE)
Ledo cm meus males sem cura)
, , ,
,
...
; v. Ja ledo cm males sem cura
T
Ledo cm minha tristura
\
Los manjares de Amor son corazones (102)
103. Louvarão muitos esta gram cidade*
104. Lume das nove irm3s mais que o sol claro*
Llcvada ai sacrifício Policcna
v. Traida ai sacrifício Policcna
'05. Mal de que me cu contentei (DPJAR)
Mandais me ora que cante (151)
106. Mandar por tais calmas luvas (DPJBE)
107. Mas que nlío pode Amor? Fez me engeitar (DPJAB) ...
108. Menina fermosa (J)
Micntras io tanto a los ojos (102)
Mil vezes entre suefios tu figura
109. Mirandus coclo cl terris Miranda Maronem* (A)
no. Montemaior que a lo alto dei Parnaso (ARF)
111. Muitas vezes nos mostrou Nosso Senhor (Inn. c Br., Quinli.)- .
112. Nacido c criado cm meo (DPJAB)
113- Nada do que ves é assi (DBJABE)
' .
114. Naquela (alta) serra (DPJABE)
115. Nao chores, mas alegra-tc Elegia* (A)
116. Nilo ousarão atégora aparecer* (JAB)
117. Nilo posso tornar os olhos (DPJAB)
118. Nao sei que cm vos mais vejo, c n3o sei que
Mais ouço c sinto (DPAB)
119. Nao sei que em vos mais vejo, c n3o sei que
Mais ouço u me dá (J)
120. Nao vejo o rosto a ninguém (DPJABE)
121. Neste começo d'ano, cm tam bom dia (I!)
122. Ni la memoria que por ti me olvida (J)
123. No baries mas tus ojos, ni derretiendo (J)

12
24
31
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135
665
634

13
511
63
70
598
130
869
674
454
526
14
25
42
638
658
58
c 683
75
c,7
31
452
596
598

• I
l'»K.

24. No lugar onde me vislcs (DARF c S) . . .
25. No premuníeis a mis males (Jl?) ....
20. No sé por que me fatigo
Gl.: Del tormento enajenado (DPAR)
27. No sé por que me fatigo
Gl.: Vicmlo me tan lastimado (RE)
28. No sé que desventura, que destino (F)
No veis como ai cantar (151)
20. Nunca a ti chegou ninguém (D)
30. Nunca se vio cn cl mundo que una rama (F)
31. O coração que vos vé (DPAB)
32. Oid i juzgad mi suerte (R)
33. Olhai a camanha estreita (DPAR c J)
3.1. Olvidado de ti por este Hano (FE)
35. O meu mal pude o sofrer (DPJARE)
Onde me acolherei? tudo é tomado (150)
36. O príncipe dom Joilo de Portugal (B)
37. Os epigramas vos mando (D)
38. Os meus castelos de vento (DPJARE)
39. O sol é grande, caem com calma as aves (1)1'JAU) . . . •
40. Partiu Francisco c Florido (DPJR)
Perdido c desterrado* (191)
41. Pieridcs sagradas*
42. Pois meu mal com quanto é (DPJARE)
43. Pois os meus olhos sHo vossos (DPJAHF)
44. Polas ribeiras de unis rios (DJAHF)
45. Polo bem mal me quisestes (DPJARE)
46. Por estas verdes florestas (S)
47. Por estes campos sem fim (D PA 11)
48. Por maios cmbolvcdorcs (DPJARE)
49. Por medo ou por amor soem os tiranos (D). .......
50. Porque poderá abafar
Ouvindo o que nacc mudo (DPJARE)
51. Porque poderá abafar,
Senhora, o mudo se ouvira (R)

214
l]8
7
53'
59°
5'"
4'9
59'
2
"
53-1
37
5^1
3o
Sl
4
4^5
1'8
33
81
(
>°
6'5
^''3
21
15
153
55
('75
■ <>
=<>
421
11
534

52. Principio, medio ni cabo (DPA)

f*2

53. Pucdc se esta llamar vida (DPARE)
Pucs vco de mi fuir
v. Congojas, tristes cuidados
54. Pusicra io mis amores (DPJARE)
55. Quando cu, senhora, cm vos os olhos ponho (AR)
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56. Quando nos meus erros cuido (DPJARE)
Quando tanto alabas, Clara (102)
157. Quando vos vi, senhora, vi tam alto (J)
Quantas cousas, Incs madrinha c tia (150)

....

39
450
35
13S
5')<>
177

■o
l'»tf.

158.
159.
160.
161.

Quanto mnl era ordenado (DPJABK)
Qu.into tempo, oh AndroReo, nflo canlámos*
Que cosas se pueden contar tan cstraiias (li)
Que es csio, Kilis? (pie estás tan turbada (Dl'Ali)
One é isto que andas triste I
,
~
. .,-,
116
Depois tpic entrou este abril r |
Que é isto. Gil, que andas triste I
"
•
• 1
,,.,,? (16-1)
Dcs que entrou o mes de abril? |
Que 6 isto, Gil, que assi triste ,
C03)
~
. ano abril
, -i
)} C°3
i e nos ,fez este

I0

6.|8
581
....
80
„.
8
3 °

162. Que í isto onde me lançou (AH)
163. Que la mi vida se asuclc (DPAB)
■ <M. Que mal avindos cuidados (DPJAB)
165. Queni cuidar e (piem disser (DPJABK)
1(16. Quem nílo louvará muito cm toda a ora*
167. Quem vai após o seu gosto (li)
168. Que posso de vos dizer (JAB)
Que quicre, oh mi Maurício, dezir tal I
Uviar de perros ctc.
|
Que quicre, oh mi Maurício, dezir tal I
....
} 165)
Uviar de canes etc.
]
169. Que remedio tomarei (RE)
170. Queriendo la pintora dar pintura (K)
171. Que vos farei, meu cuidado (DPJABK)
172. Quid nisi Mirandum potuit Miranda fuluris* (A)
173. Quien dará a los mis ojos una fuente (DPJAB e Camões) .
I71- Quien te hizo, Juan pastor (DPJAB)
•75- Quien viese aqucL dia (AB c J)
176. Rei de muitos reis ser me hia (DA'BCK c S)
177. Respondendo á vossa digo*
Rczílo c tempo seria
v. Ja 'gora tempo seria
Rczicn subido ai ciclo (115)
178. Rústica (pia; fuerat solis vix cognita silvis* (B)
Sacaron me los pesares
v. Sccaron me los pesares
Saudade minha
v. Suidadc minha
179. Sccan se los campos cn cl estio (J)
180. Sccaron me los pesares (DPJABK)
181. Sc me este cuidado atura (DPJABK)
Seguro cm males sem cura
v. Já ledo cm males sem cura
182. Senora mia, ia no está cn mi mano (!•')

347
'50
535

l8

'7
52
669
5'1'
W6
,
.,

36a

53^
59°
4,8
674
.
71
55
'117
c 733
187
(,
7°

372
67/)

591
4'
49

59'

i6
183. Scnora, oid la mi sucrtc (DPJABE)
18.1. Sc meu tormento me desse (DPJABlí)
18=;.
Screnisimo Infante .1 quien se devei
J
■
Hcrvor de Esnurna ctc.^
J
186. Screnisimo Infante a quíerí se deve ^
Ardor de Esmirna ctc.
I
Serrana, onde jouvestes
v. Coração, onde estivestes
187. Seu fermoso c casto peito (D)
188. Si gran gloria me viene de mirar te (J, Lcit., Per. c Camões) .
189. Si puede mas el amor (E)
190. Si tardas cn desposar te (D)
191. Soem ás vezes ser mais estimadas* (DPJABE)
192. Sola me dejaste (DPJARE)
193. Sortes e venturas sao (DPJABE)
194. Suidadc minha (DPJARE)
Tam desacostumado sofrimento
v. Em pena tam cruel tal sofrimento
195. Tafio os io, mi pandero (DPJABE)
196. Tantas mercês tam desacustumadas (DPJAB)
197. Tardei c cuido que me julg3o mal (DJAB)
198. Tempo que tam ligeiro te mostraste (D)
Toda esperança é perdida
v. A esperança é perdida
199. Todas as cousas ttm cabo (DPJABE)
200. Todos vienen de la vela (DPJABE)
201. Tornou se me tudo cm vento (DPJABE)
202. Traida cn sacrifício Policcna (DPJABF)
203. Triste de mi dcsdicliado (RE)
204. Triste [de] quem naceu cm tal idade (D)
205. Tudo passa num momento (DPJABE)
206. Tu presencia descada (DPJABE)
207. Úa cousa cuidava cu (DPJA c Arte de Gal. 40)
208. Ua morte liei de morrer (DPJABE)
Un tiempo miro me Elcna (150)
209. Vcs aquela agua saudosa c branda*
210. Vi sinais, o mal é grande (DPJA c Arte de Gal.)
211. Virgem fermosa que achastes a graça 1
> (DPAB)
Perdida antes por Eva
Virgem fermosa que achastes
a graça 1
a<
1 (C)
Por Eva antes perdida

n
38

1 (DTAB

4,f>
597
581
422
77
48
c 681
22
47

5^
77
261
422

27
24
.13
79
442
420
20
53
39
21
484
629
40
87
537
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Vida de Sâ de Miranda,1)
D. Jo3o II, o Príncipe Perfeito, ou simplesmente „o Homem",
como lho chamava Isabel a Catliolica, morrera. O movimento
') Antes d'este nosso estudo escreveram sobre SI de Miranda c a
sua influencia na litteratura peninsular, os seguintes autores, devendo considerar-se como mais importantes os que vSo marcados com os N«s i. 7.
8. 9. 17

e

20.

1) Um quinhentista anonymo na „Vitla tio Doutor Francisco tie Sa tle
Miranda, collegitla t/f pessoas fidedignas que o conhecerão e
tratarão &* tios livros tias geraçiles ti'este Reyno". Accompanha
a segunda ed. das suas obras, 1614, c ó o mais valioso de todos
os subsídios de que nos aproveitámos.
2) Nicolas António, Bibl. Nov. 1 p. 359- 0"72)3) Barbosa Machado, Bibl. I.us. II p. 251. (1741).
4) J. J. Sedano, Parnaso Espaiíol. Madr. 1768 1778, vol. VIU.
5) F. Dia/. Gomes, Analysc etc. do estylo de Síi de Miranda nas
Mem. de Utt. port. Lisb. 1793, vol. IV p. 26—305.
6) A. das Neves Pereira Ensaio sobre a Fil. Port. nas Memorias
de Litt. Lisb. 1793, vol. V p. I —152.
7) Bouicrwck, llistoirc de la Littératurc F.spagnole. Paris 1812,
vol. I p. 284—286.
8) F. Dcnis, Resumi- de 1'Histoire Littéraire du Portugal. Paris 1826,
„ 1>- 47—599) Sismondi, De la littératurc du Midi de 1'Europe. ]'aris 1829,
vol. 111 p. 309—310 c vol. IV p. 293—299.
10) F. A. Varnhagen no Panorama de 1841 p. 252—271.
11) K. Brinckmcier, Ahriss eincr'dokumentirten Gcschichte der span.
Nationalliitcratur. Leipzig 1844, p. 159.
12) H. SchSfer, Gcschiclite Portugals. llamburg 1850, Bd. IV p. 312.
'3)J«lius Ticknor, Geschichte der span. Litteratur Bd. II p. 177
[Bd. III p. 2t5 da trad. hesp.] (1852).
14) J. M. Costa c Silva, Ensaio biographico critico. 10 vol. Lisboa
1850—59, vol. II p. 8-74.
15) Adolfo de Castro, nos Prólogos aos „Poemas Lyricos dos siglos
XV e XVI". Rivad. Md. 1854—1857, vol. 42 p. 37.
16) Dohm, Span. Nationalliitcratur. Berlin 1867, p. 212.
17) Th. Braga, Historia dos Quinhentistas. Porto 1871. Vida de Sa
de Miranda c sua eschola.
18) J. M. de Andrade Ferreira, Curso de Litteratura port. Lisboa
1875, vol. I p. 350.
1Q) Júlio de Castilho, António Ferreira. Rio 1875, vol.I p. 158—162.
20) C. C. Branco, Hist. e Sentimentalismo. Porto 1881.

(las conquistas tinha atlingido quasi o ponto culminante. A
nação portugueza, dons milhões escassos, reduzidos a uma
estreita faixa de terra no litoral da Península, oecupára em
curto espaço de tempo as Ilhas do Atlântico, Porto Santo,
Madeira, o gruppo dos Açores com Santa Maria, S.Miguel e
Terceira, e o gruppo da Guinea com Feniando-Pó e S. Thomé;
a costa da Mina era nossa; Tanger, Ceuta, Arzilla, AlcacerCeguer c Azamor rendéram-se, c do Algarve olhava-se para o
outro lado — além mar,— na esperança de tini novo império
na Africa septenlrional. No mar corriam as galés á volta do
Cabo que o rei baptizara „<■/<; boa esperança", não lhe querendo
deixar o nome ,,/ormeti/oso". Emquanto Bartolomeu Diaz se
immortalizava no oceano, Pêro da Covilhã c Affonso de Paiva
marchavam por terra em busca do Prcste-João c do seu fabuloso
importo, e rcmettiam para Lisboa a boa nova desejada: que a
via marítima encetada era a verdadeira, c liia dar á índia,
torneando-se o cabo para o Oriente. No reino paz completa; a nobreza já não protestava desde a ultima c tremenda
lição que recebera em Évora; as relações com o visinho reino
eram cordiaes, e tinham-se estreitado com os annos e suecessivos casamentos, a ponto de haver quem cuidasse de uma
união próxima dos dons estados, sem protesto. Já não era
uma chiniera, nem se considerava um crime. As vagas aspirações
de „Monarchia Universal" liiain tomando corpo, e ambas as
casas reinantes procuravam n'este sentido uma solução. A ideia
hispânica rebentava de madura, como a granada que os Reis
Catholicos tinham acerescentado havia pouco ao seu escudo.
D. Manoel subia ao throno a 27 de Outubro de 1495, depois da morte ter arrumado com seis pretendentes. O Rei venturoso liia abrir a edade de ouro, colhendo os fruetos que
outros haviam desde largo tempo semeado. Por um caminho
de rosas, inebriado pelos perfumes e fumos imlianos, entrou elle
110 jardim do Oriente, colhendo os pomos de ouro, espalhando
os louros, e combinando as emprezas fabulosas, que as armas
fizeram depois verdadeiras. No meio da alegria do banquete,
que parecia não ter fim, e quando o frueto de tanto esforço
lhe cabia 110 regaço, o rei olvidava o pequeno verme que já
roía a medulla da maravilhosa arvore. K 11'esta época, chamada
o século áureo da nossa historia, qne o poeta Sa de Miranda
se revela. Nasce precisamente no dia em que D. Manoel sobe
ao throno'), abrindo por sua parte uma época litteraria não
') O velho niographo nnonymo de Miranda, autor da Vida que
accompanha a 2" edição das suas poesias, c que a opinião j;cral diz ser
D. Gonçalo Cominho, conta que o poeta nasceu no mesmo dia em que
cl rei J). Manoel tomou posse do governo de Portugal. Kste dia foi
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menos memorável, o capitulo mais brilhante da historia da
poesia portuguesa, que Camões fecha com chave de ouro. Sà
de Miranda nasce quando o throno de D. Manoel se levanta,
e Camões expira quando elle desaba, morrendo na pátria e
com ella.
Miranda nasceu em Coimbra, da antiga geração dos Síls,
que deu a Portugal muitos filhos illustres, cavalleiros, prelados
e escriptores de nome. Do tronco principal havia-se apartado
o ramo dos Síls de Coimbra, que tinha fama de ma indole c
ruins entranhas, com algum motivo. O nosso poeta nfto participou, felizmente, d'esses defeitos, vingando ii'elle só as boas
qualidades dos seus ascendentes. O pae era um clérigo, Gonçalo Mendes de Sà, cónego de Coimbra, que deixou numerosa
prole, caso muito corrente na época, e que. em nada prejudicava o brilho do nome histórico aos olhos dos contemporâneos; a mae nao 6 conhecida. Na casa paterna chegou a
haver cinco irmãos e três irmãs, que nSo viveriam sempre cm muito
boa harmonia. A criança parece ter passado os primeiros annos
perto de Coimbra, nas poéticas margens do Mondego, talvez
n'alguma quinta nas visinhanças de Buarcos, onde residiam seus
avós, Jo3o Gonçalvez de Miranda e D. Filippa de Sâ.')
Quaes foram as suas primeiras impressões? qual a base da
sua educação? quaes os progressos dos seus estudos ulteriores?
Nada se sabe d'isso ao certo. O estudo das humanidades
n'alginu collegio de Coimbra é provável, mas ignoramos quaes
foram os seus mestres de grego, de latim, e do philosophia;
quem foram os homens doutos que lhe revelaram as maravilhas
de Homero e Vergilio, de Theocrito e Tibullo, de Pindaro e
Horácio. O caracter do poeta accentua-se rapidamente. Ainda
novo em annos, talvez ferido pelas settas de chumbo do deos
do amor, retira-se para o campo, pensativo, scismador, a fronte
coberta de sombras; no rosto desenham-se as linhas severamente
c o cabello encanece de prompto, creando-se assim n'um retiro
campestre um typo nacional, um genuíno representante da alma
melancólica portuguesa, listas feições já se descobrem quando
elle, moço entre quinze e dezoito annos apenas, lança no papel
as suas primeiras inspirações.
Km 1513 Miranda apparcce na corte pela primeira vez.
O nome de Sà franqueava-lhe a entrada no paço; comtudo nito
fixado por nus cm 27 de Outubro, o que é exacto, e por muitos outros
falsamente cm 24 do mesmo mcz. D. João JI fallcceu na villa de Alvor,
no Algarve, a 25 de Outubro de 1405, D. Manoel sobe pois ao throno
110 mesmo dia, mas só 110 dia 27 é que foi acclamado Rei na Villa de
Alcácer. — V. Souza 111 139 e 106.
') V. a Tab. Gen. a p. 740.
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ncccitou emprego algum, pois nao o encontramos nas listas dos
Moradores da Casa ReaL Os serões, os amores, o os estudos
absorvcm-n'o. A sua musa inspira-llie alii alguns versos mimosos,
repassados quasi sempre de saudades c queixumes que elle communica aos amigos. O gruppo em que o vemos, é formado dos
fidalgos mais nobres, dos poetas mais celebres do tempo: Joflo
Rodriguez de Sá e Menezes, seu parente, D. Joflo de Menezes
o heroe de Azamor, Bernardim Ribeiro e Cliristovam Falciio,
seus amigos, e outros; andando todos, mais ou menos, sob o
império de uma clama de grande fermosura e raros dotes, a
briosa e esquiva D. Lianor de Mascarenhas. Em 1516 Miranda
já usa do titulo de Doutor (em Leis), devendo ter, por tanto,
concluído os seus estudos da Universidade.
Kste estabelecimento, que mudara varias vezes de residência, aebava-se novamente em Lisboa desde 1377, e alii ficou até 1537.') K pois
forçoso suppôr que o poeta foi obrigado por seus estudos a
fixar a sua morada na capital, por alguns annos, demorando-se
aiii de 1513 até 2 1, e dividindo o seu tempo entre as aulas
das Escliolas Gcraes de Alfama, e as salas do Paço <la Ribeira,
ora envolvido nas festas da corte, ora preso ao estudo das leis.
N'essa época andou com elle, ao que parece, Mem de Sá, o
único de seus irmãos, que se distinguiu na historia, e que é
lembrado nas suas poesias, com visível e carinhoso interesso
[No. 107P)
S;l de Miranda accompanhou na corte as suecessivas transformações de scena do reinado de D. Manoel, tã"o rápidas que
quasi nito davam tempo para se poder fixar a impressão fugitiva
no papel: viu as grandes esperanças, as grandes fortunas; sentiu
os desastres e as desgraças que entrecortaram ás vezes o pomposo
triumpho do monarcha. Mas nos serões esquecía-se tudo; o
rei promovia as festas para que a noite passasse mais depressa,
e o dia lhe descobrisse de novo o mar, as ondas e os seus
galeões, carregados de thesouros e de cartas da índia. As
muitas e grandes cousas que naqueiles dias passaram, as novas novidades, os grandes acontecimentos, e as desvairadas mudanças de vidas
e de costumes, tudo isto se reflectiu no animo dos portuguezes
d'aquelle tempo, e mormente na alma de um artista tao sensível
a todas as manifestações do esforço e da gloria da sua nação.
') Enganam-sc todos os numerosos cscriplorcs, antigos c modernos,
que fazem estudar o poeta em Coimbra. — Esteve a universidade de
1290—1307 cm Lisboa; de 1307—1338 cm Coimbra; de 1338—135.1 em
Lisboa; de 1354 — 1377 cm Coimbra; de 1377—1537 em 1-^boa; de
1537 até hoje cm Coimbra.
5
) liem de SA estudou também dircilo, c foi provido mais tarde no
logar de Desembargador do Paço.

Pelo mesmo motivo foi elle também um dos primeiros que pressentiu o perigo e apontou, propheticamente, para a origem do
mal futuro. Os suecessos mais espantosos atordoavam os outros
eortesSos.
Emquanto Miranda passa da primeira meninice á mocidade,
e da mocidade á edade viril, regista a historia os maiores feitos
do reinado de D. Manoel: Vasco da Gama chega a Calicut c
descobre o Eldorado. Já temos a índia! Duarte Pacheco, Francisco d'Almeida, e Albuquerque fazem o impossível: a bandeira
portugueza levanta-se em toda a parte; das costas fia Africa,
passa ás da Ásia; Goa, Ormuz, Malacca capitulam, e a posse
das Moluecas assegura-nos o commercio das drogas mais preciosas. Um embaixador especial vac até á China, c pouco depois conseguem os nossos alli a fundação de prosperas colónias.
A faina do nome portuguez dá a volta ao mundo c vem rcflectir-se augmentada sobre o velho continente. O poder islamitico pára na sua marcha sobre o centro da Europa, sentindo-sc
ferido nas costas e assiste, a pequena distancia, As suecessivas
derrotas dos reis de Fez, de Mequinez e de Marrocos, que debalde tentam recuperar as praças de Africa, perdendo ainda
encima Safi (1508). Do lado opposto Pedro Alvares Cabral
descobre o Prazil, um novo domínio sem limites. Os dous
milhões de portuguezes multiplicam-sc como por encanto, enchendo as armadas que sahcm de Lisboa para as conquistas.
E um sahir e entrar de navios, uma actividade febril que aturde;
e ainda que muitos nilo voltem, os que regressam, alimentam a
febre e inundam a Casa da índia com as riquezas das novas
terras descobertas. As especiarias tilo falladas, a pimenta, o cravo,
a canclla, a massa, e a noz moscada, o gengibre e o cardamomo, n ouro de Sofala, os rubis do Pegú, os diamantes de
Narsinga, as saphiras de Ceyhlo, as esmeraldas de Babylonia,
as pérolas e aljôfares de Manaar, as sedas e alcatifas da Pérsia,
os tecidos finíssimos de Pcngala, as porcelanas da China c do
Japão, o marfim de Moçambique, o benjoim de Sumatra, o
âmbar das ilhas malayas, os perfumes e as fruetas, tudo fica
tributário. Lisboa já n2o é nossa! A pequena capital portugueza transfonna-se no empório do commercio europeu. Chega
a noticia da descoberta da „Uha do Ouro", e uma nova onda
de gente se precipita sobre as naus, uma emigração collossal.
Dizem os chronistas da época (pie as riquezas eram tantas que
os feitores da casa da índia já n;1o tinham vagar para contar
o dinheiro que os mercadores alli levavam. Todas as ambições,
todos os enthusiasmos, todos os ódios c todos os amores da
Europa se concentraram em Lisboa — por um momento! A
nova fortuna chamou atraz de si milhares de aventureiros que

andavam perdidos pelo mundo, e attrahiu reis, príncipes, embaixadores e enviados, agentes e cônsules de todas as naç-Ões.
Os fidalgos restauraram os antigos paços, o clero reformou o seu
estado, as ordens duplicaram o numero dos seus conventos e
á beira do Tejo orgueu-se o sumptuoso mosteiro dos frades
Jeronymos, em cujo altar Kl-Rei \). Manoel depositou a Custodia
cie Belém, fabricada com as parcas de Quiloa, o primeiro ouro
enviado das conquistas.
Ao passo (pie o monarcha perpetuava em um monumento
religioso a lembrança dos novos feitos, cedendo o primeiro
lugar ao culto, procurava também dar aos seus hospedes a ideia
inais grandiosa do seu poder. Queria ser príncipe com todo o
esplendor, e combinar o fausto oriental com as formas cultas
das sociedades do Occidente. De dia trinmphos na rua, á noute
as festas no Tejo on os saraus no paço, cuja magnificência
cechoon por toda a Europa. Km torno do rei agrupava-se
uma família numerosa, fruclo de Ires casamentos; treze infantes
e infantas1) garantiam a duração da casa c formavam outros
tantos centros de atlracçílo, outras tantas pequenas cortes; e
postoque a morte levasse muitos em tenra idade, ainda llie
sobreviveram oito, esperançosos e. cheios de talento. As festas
de família, naturalmente numerosas, os baptizados, os casamentos,
os anniversarios, os menores incidentes, tomavam vulto entre
pessoas (pie viviam dos mofemos interesses. Nilo faltavam os
pretextos externos, as missões o embaixadas. As sabidas das
frotas (33 nos 25 annos do sen governo), os trhmíphos dos
capitães, as relações dos governadores e missionários, as eeremonias das ordens de cavalleria, os torneios, as grandes festas
religiosas, os combates de animaes exóticos, passavam diante
dos olhos do poeta como visões de um conto de fadas. Pelo
meio das ruas de Lisboa andava, lluctnante, uma colónia illustre,
composta de príncipes índios, de potentados africanos, de embaixadores asiáticos, esperando despacho favorável dos seus negócios, sellados muitas vezes com a conversão do negociador.
IJoje era o enviado do Cananor, amanha o príncipe de Manicongo, depois os embaixadores do Preste-Joao e emfnn os do
Rei de Ormuz e do Sainorim. O povo assistiu, primeiro, deslumbrado a este espectáculo e tomou depois parte, francamente,
na folia, offerecendo ao observador attenlo assumpto para novos
') De D. Isabel, + em 1408, nasceu 1). Miguel da Paz 1498—1500;
i!c D. Maria nasceram, de 1500 ale 1517, dez filhos: D. João III 1502 57;
D. Isabel 1503- 38; D. Brites 1504—38; D.Luiz 1506—55; D.Fernando
1507 — 34 ; D. Aflbnso 1500—40; D. Henrique 1512 — 78; D. Duarte
1515—40 c mais dous D. Maria \ 1513 c D. António + 1516, que morreram
em criança. D. Leonor teve a D. Maria 1521—77 c a D. Carlos 1520—21.
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estudos de costumes. D'este meio saliiram as intrigas para as
fareis e autos, a matéria para as conversas da corte, as inspirares para as futis poesias do dia, para os momos c bailes
da costumes, tilo favoritos <le todas as classes. A mascarada
andava diariamente na rua na forma mais original e. authentica, sempre variada, inexgotavel nos seus recursos. D. Manoel
.sabia bem o que lbft convinha, òfferecendo ao povo o combate
do rhinoceronte c do elepliante, <; mandando n Leão X —
famlus fausto — a famosa embaixada de Tristão da Cunha,
entre cujos tributos foram um elephanto de Ceylão, coberto de
xairéis preciosos; uni cavallo persa montado por um caçador
de Ormuz, levando nas ancas uma onça domesticada; um rhinoceronte, dons leopardos e. hum pontifical, a cousa mais rica de
SIM qualidade ,/ui de memoria de homens nunca se. vira.
Lra o
annuhcio mais próprio, mais ostentoso de todos os seus feitos;
e ainda lhe f.cftva para segunda enviatura outro rhinoceronte
que Francisco 1 vei» admirar, de propósito, a Marselha c foi
ao fundo com outro presente quasi tão rico. Para o povo
de Lisboa ainda tinha de reserva 4 elephantes! Diante d'cstes
espectáculos nao era possível ficar indifferente. A fortuna parecia estar presa das bandeiras portuguezas; ninguém desconfiou da sorte, n o próprio Miranda, fascinado, esperou ser mn
dia o Homero ou Vergilio do Rei venturoso e de seus hlhos,
o cantor dos heroes do século, como elle mesmo o confessa
varias vezes (No. 112, Dedic. 2 e 33—34- Cfr. No. 115. 14—{9)Ainda muito tempo depois, quando os fumos se tinham desfeito, quando a visão da Monarchia Universal desapparccera,
quando o poeta tinha reconhecido que nem o Rei era um
Alexandre, nem elle hum Homero para o celebrar, ainda cniao
a lembrança do bom tempo passado (1513 — 1521) arrancavalhe fundas saudades:
Os momos, os seroes de Portugal
Tam fallados no mundo, onde sSo idos?
Ks as yraças temperadas de seu sal?
O seu contentamento não era, porém, intimo e absoluto, nem
no tempo das mais fervorosas illusoes. Uma nota melanchohca
já ressoa, como dissemos, atravez de qnasi todas as suas poesias
juvenis, lã então se apartaria frequentemente da carte; no meio
das festas surgia a duvida, e por entre os amigos da corte passava
o pensativo companheiro com a fronte annuviada. Os seus trabalhos na Universidade, o trato com a mocidade estudiosa, a
leccionação que começara depois dos estudos concluídos, não
conseguiram distrahil-o das suas tristes reflexões. Seguira a
carreira das leis, mais em obsequio ao gosto do pac do que por
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inclinação que tivesse áquellc modo de vida. Sahira das aulas
transformado n'um bom lettrado c conseguira até reger alguma
cadeira da faculdade que cursara; e postoque esta regência
fosse „sómcnle de sobstiluiçílo" (segundo diz uma velha genealogia),
foram-lhe offerecidos muitas vezes logares do Desembargo do
Paço. Nenhuma das offertas o tentou; o estudo do direito nilo
fora acccitc scnSo como expediente, c logo que o pae morre,
abandona-o conhecendo os perigos que o uso desta sciencia traz
consigo cm matéria de julgar, engeitando todos os offerecimentos,
c ficando só consumando-se no estudo da philosophia moral e estóica
a que sua natureza o inclinava", e na arte poética. O que sentiria
o poeta? o que lhe faltaria então quando elle ainda acreditava
na fortuna da pátria? Seria cora cffeito algum amor mal correspondido, a dór de ter perdido a sua Célia (V. Nos. 112, 115
e IQI), que o impelliu a uma longa viagem? .Seria alguma
intriga palaciana? a participação n'algum escândalo da corte?
Sà de Miranda pertencia, provavelmente, ao numero dos amigos
dedicados do Príncipe D. Jo3o (111), e nílo devia assistir com
animo tranquillo ás peripécias do ultimo casamento d'KI-Rei
com a Infanta D. Leonor de Castella. Esta questão ou outra
parecida, entre o Marquez de Torres-Novas (Duque de Aveiro)
e o Infante D. Fernando, provocariam a indignação do poetaphilosopho? O Rei roubara a noiva ao filho; o Infante fizera
o mesmo ao Duque (V. No. 113). Seriam estas as luctas que
o desgostaram, ou haveria apenas um motivo vago, o seu desprezo de todas as cousas de cá, segundo diz o velho biographo?
Nilo acecitamos nenhuma d'estas supposições, que nos parecem
insufficientes.
A sua viagem á Itália explica-se de outro modo. Foi a
curiosidade do poeta, o desejo de estudar a arte, de pòr em
concordância a elevação do pensamento com a heroicidade das
acções portuguezas que o expatriou. Notara com desgosto c
espanto que tilo grandes feitos ainda nílo tivessem produzido o
eco mais débil na poesia. Apesar das enormes riquezas, da
fama já universal, a naçfto continuava na sua modesta posição
intcllectual. Trazer de fora novas formas de arte, alimentadas
com novas concepções Jdeacs, eis o seu intento, o fim com que
emprehendeu a viagem. A occasiao era propicia; a morte de seu
pae restituiu-lhe a liberdade cerca de 1520. A data certa do
fallecimcnto nSo é conhecida; sabemos porém que Sà de Miranda
estava em Coimbra a 16 de Julho d'essc anno, assistindo á cxhumaçao dos ossos de D. Affonso Henrique/.; c despedindo-se
talvez de seus irmãos, cobertos de luto como elle. Kil-o caminho
da Itália, dizendo adeus ás pandectas!
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Ha quem affirmc1) que o impulso estava dado, que os
filhos d'EI-Rci D. Jo.to F abrindo as portas da nação á cultura
da Renascença, chamando' sábios, viajando, formando bibliothecas, tinham lanhado á dura terra do velho Portugal as sementes italianas; que D. João II já nascera italianizado, com
todos os vicios e virtudes da cultura da Renascença, que. a sua
corte era um retrato das pequenas cortes de Itália e o príncipe
como uin italiano, cheio de perfídias e ambições, de lucidez <:
de manha, de instinctos sanguinários e fortes decisões. Isto é
exacto até certo ponto. No campo intellectual, porém, no campo
das artes e das sciencias, os vestígios da influencia italiana eram
quasi insensíveis até 1520. A verdadeira, a fina cultura de espirito
n3o existia; o humanismo nas ideias era uma qualidade preciosa, mas inútil quando toda a vida se concentrava nas acções
externas. A admirado meramente superficial de algum modelo
antigo, a leitura passageira c mais ou menos consciente de
alguns autores, a tradueção de certas poesias consagradas, mui
frequentes citações de nomes históricos, sofrivelmente estropiados,
do latim e do grego; allusões mythologicas a cada passo: tudo
isso s3o fragmentos, motivos soltos, postos aqui e alli, n;lo uma
composição seguida, um plano methodico de adaptaçilo. Silo
enfeites, e muitas vezes fora do seu logar, escolhidos com a
importância que se dá a uma novidade que vem de longe, sem
instrucções previas e sem programma. Demais, a communicaçilo
nilo era immediata, os modelos eram apreciados só atravez
das imitações hespanholas. As relações directas com a Itália
reduziam-sc á permutação de produetos commerciacs, á importação de manufacturas em troca das especiarias. íamos á Itália
mercadejar, ou receber nas Universidades de Bolonha e Pádua
a tradição dos jurisconsultos romanos. JoSo. das Regras e João
Teixeira trouxeram a Portugal o conhecimento de Haldo, de
Bartolo e de Cino da Pistoja, e nada mais. A verdadeira gloria
d'essc paiz incommodava-nos .pouco; a sua elevada cultura intellectual, o seu estudo profundo da antiguidade, a sua erudição,
o sentimento da bel la forma, a originalidade das concepções,
as engenhosas e variadíssimas combinações do metro, e da linha,
pondo em realce os menores incidentes, mas sempre com discrição,
com calculo profundo, em snmma, a harmonia da obra litteraria
e do monumento d'arte, representavam o esforço continuado c
persistente de muitas gerações. "Nós víamos a obra completa c
perfeita, de repente, sem conhecer o seu organismo. Na imitação
da poesia e obra d'arte tentámos, pôr isso d mesmo, o processo
exterior de copiar, contentando-nos com certos traços secundários.
') Oliveira Martins na sua Historia de Portugal.

Os poucos artistas italianos que vieram a Portugal no reinado de
D. ]<>iIo II conseguiram tfio pouco ahrir-nos os ollios como os
arremedos litterarios que importámos pela fronteira de Hespauha;
e ainda mesmo os nossos patrícios, que para lá foram, conseguiram
unicamente dar-nos um pallido e tardio reflexo da grande arte
italiana.
Sustentamos, pois, que até a viagem de Miranda o grande
plienomeno da eivilisa<,:ao moderna, cliamado Renascença, foi
em Portugal apenas um vago crepúsculo; que até 1520 nilo ha
verdadeira intelligencia da poesia italiana, e. nenhuma imitação
directa.
Nos princípios do século XVI apparceera o primeiro Cancioneiro hespanhol, o de 1"*. Constantina; em 1511 sahira o de
Castilho. Devemos snppòr, provadas as intimas relações das
duas coroas, que os príncipes de Portugal conheceram logo as
duas ohras, e que os fidalgos as pediram com empenho, porque
todos versejavam mais ou menos em castelhano. Alguns, como
D. João de Menezes c D. António de Velasco tinham até contribuído para o novo llorilegio.
NãO tardou muito que se
publicasse em Portugal o Cancioneiro Cerai de Resende, em
1516, o que é .-1 prova mais evidente da sensaçfio produzida
pelas anteriores eolleceíVs castelhanas. O grosso volume portuguez oflerece-nos um quadro completo do estado da .ir/r de
trovar até aquella época.
O joven Sà de Miranda foi decerto um dos que o leram
com maior attencilo, se elle até fora honrado pelo collector, e
viu aln os seus primeiros versos em tao illustre c numerosa
companhia! Mas, examinando bem o produeto de um século
inteiro de trabalho ahi armazenado, pareee-nos que devia sentir
profundamente o grande atraso em que nos achávamos. O
Cancioneiro representava a llor da poesia palaciana desde os
dias do Infante I). Pedro (i.}20): o que havia de melhor e mais
perfeito, o ideal artístico dos nossos trovadores, estava ahi lixado.
Podia-se analysar, discutir, comparar! Afinal, fechou o livro,
descontente, e poz-se a sonhar. No horizonte surgia nina visão
luminosa, o novo ideal que antevira. O seu Homero1) lá estava
sobre a mesa, evocando diante de seus ollios a terra da promissão. Quem lia hoje- os grandes modelos clássicos no original, e se inspirava amanha nos „livros divinos"'-); quein tinha
') Mm 1584 Gonçalo da Fonseca de Castro, fuUlgo de Lamego,
possuía o Homero de Sã, com notas gregas á margem, da inilo do poeta.
'-') Ma Bibliotllcca dos Bispos de 1-amcgo existia ainda no principio
d'cslc século um códice antiquíssimo, contendo uma traduçío do Velho Testamento (14. saec), o qual pertencera a Sâ de Miranda. Hoav. 11 p. viu.
Hoje esta perdido ou extraviado.
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temperado o seu espirito rins poesias de Vergilio «: de Horácio,
nas prosas de Platão o Soneca; nas comedias de Flauto e
Terêncio, e possuía ainda a Divina Comedia de Dante c as
Rimas de Petrarca, nao podia inteirar-se da compilação do
seu camarada, o gordo e jovial ('.areia de Resende, sem reparar no extraordinário contraste. Até no aspecto externo se
accentuava a diflorunyn: il'i"»" \'^u- os gothicos caracteres do
pesado in-folio do Cerniam de Campos, e da outra o primor
das impressões aldinas! O coUector que com muito amor e
trabalho tinha juntado milhares de coplas para que mio se perdesse a memoria de tanta (ousa de folgar e de tantas gentíbtns, nilo
fizera mais do que um inventario, precioso, mas arehaico das
joyas e galanterias do bom tempo passado.
O poeta avaliou todas as pecas. Mas que achava? O que
lhe, agradava mais, era
Um vilancelc brando, ou seja um chiste,
Leivas ás invençois, motes ás damas,
lina pergunta escura, esparsa Irisle!

Nilo era isto o (pie. lhe convinha; passava adiante, com um
gesto mclancholico:
Tudo bom; ipicm o nega? mas porque
Se algum descobre mais, se llic resiste?

As suas próprias poesias, que tinha cseripto com sangue c lagrimas, como uma confissão verdadeira do seu coração, e os raros
versos dos seus amigos Bernardim Ribeiro e Christovam l''ale;lo,
que recordavam suecessos tilo profundamente trágicos, tinham
todos uma physiognomia tão indiferente, um ar de parentesco
tilo pronunciado, «pie se confundiam no meio das produecoes
triviaes e futfs de uns 300 trovadores. Pouco importava que
.Miranda tivesse tido diante dos olhos os melhores modelos peninsulares, que as suas lyricas procurassem imitar o sabor das
cantigas e dos romances populares, ou seguissem as mais genuínas inspirações de Garei Sanchez e Jorge Manrique. Seguindo
atraz da corrente litteraria, fora arrastado com os outros, niío
lhe valendo o sincero esforço que empregara para sahir de uma
situação que lhe parecia menos acceitavel; afeiçoara todas as
ideias, apertara todos os sentimentos nos versos fáceis e íluentcs
de. seis e oito syllabas ou no monótono dodecasyllabo de arte
maior; sujeitára-se, emfim, á phrasoologia convencional, uniforme,
da galanteria antiga e á mctaphysiea amorosa dos trovadores
portuguezes. Kra por isso que a sua individualidade poética, que
elle julgava ter accentuado claramente nas suas obras, mio se
distinguia bem: tal era a influencia niveladora do meio em que
as tinha collocado.
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Agora via claro: a inferioridade da poesia nacional estava
patente; as formas eslrophicns pareciam velhas c gastas pelo uso
secular, lembrando os tempos de D. Afonso V e D. João 11. Os
lieroes de Arzilla e Azainor poetizavam n'uma linguagem trivial,
semeada de lugares commuiis, que cheirava a mofo medieval:
os mesmos cavalleiros (pie sabiam discursar com tanta energia
n'uma prosa viril, condigna de seus feitos briosos, aprcsenlavamse no Cancioneiro com umas cantigas deslavadas e mcllifluas.
A uniformidade da eslructura métrica, a slereolypia das phrases,
o ar palaciano, superficial, que loca as raias da banalidade, o
respeito absoluto de todos os elementos tradicionaes (consagrados
pelo longo uso) degenerado em superstição; a insignificância, c
frequentes vezes, a desbragada desenvoltura da satyra nas Trovas
<k folgar, devia causar tao justo reparo como os themas futilissimos que as inspiravam: uma carapuça de so/ia, umas ceroylas
de chamalote, um pelote de veludo, umas gnmdes barbas, um macho
nico etc. E no género das poesias grandes, didácticas, nao havia
senão banalidades, realçadas, quando muito, com um apparato
prelencioso, umas citações eruditas, applicadas mal a propósito,
umas tristes imitações das allegorias dantescas etc. A's parcas
obras de devoção nao se pôde passar melhor atteslado, faltaIhcs a sinceridade, a emoção; valem tanto como os elogios dos
príncipes ou os louvores das damas, que se applicam, indifierenternente, com uma simples mudança de rotulo; ou como os
peditórios descarados, os insultos grosseiros, e até obscenos
nas trovas de maldizer. Tudo isto devia enojar um poeta que
levantara um altar á poesia, e nao estava disposto a enfileirar-se
com uns sectários, que haviam feito da arte um mero passatempo
de corte. Mesmo aqucllas cantigas com feição nacional, vasadas
em formas genuinamente populares, que ainda hoje nos encantam, como p. cx.:
Tango-os, cl mi pandero,
Tango-os y pienso en ai
n3o podiam ser devidamente apreciadas pelo poeta, n'esla época
de crise. Eram produetos espontâneos da alma popular, mas
jA muito conhecidos, e nao satisfaziam um espirito que pretendia innovar, e estava fazendo as suas contas com o passado.
Sa de Miranda convenceu-se da necessidade de uma revolução. Julgou que a transformação se faria rapidamente, logo
que as formas antigas fossem substituídas; que o sangue circularia com vigor, depois de libertado das antigas peias; e que o
espirito ideal (pie elle queria encarnar em o novo corpo, exigia
necessariamente uma forma clássica. Era Portugal nao havia
modelos clássicos, nem era a vizinha Hespanha. Rodrigo Cota,
Juan dei Enzina, Gil Vicente e Lucas Fernandez, as celebridades
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mais modernas, cm cujas obras um lyrismo culto anda de mistura
com a phraseologia grosseira do povo e com facécias rústicas,
nSo lhe offereciam os elementos que tanto procurava. Os portuguezes Christovam Falcão o Bernardim Ribeiro seguiam outro
rumo. O primeiro dava livre; curso á sua inspiração, descuidado
como a pliilomcla dos bosque», desafogando as suas dores n'uma
melopeia simples, ingénua, e desenhando a figura da sua namorada com o pincel sereno e casto de um Giotto. O segundo,
11S0 menos sincero na expressão dos seus sentimentos, feria nos
seus Idyllios, profundamente, as cordas do corarão humano e
hombreava com o antecedente em faina e gloria. A influencia
de ambos sobre o talento de Sâ de Miranda foi incontestável,
mas isso nao bastava. Nenhum d'elles dispunha da forma desejada, que podesse aproximal-o dos autores antigos e modernos,
que escolhera como modelos primordiaes. Forçoso foi sahir
do reino, e uma vez passada a fronteira, o caminho á Itália
era o mais natural e o mais seguro para chegar ao termo desejado. Itália, o jardim do mundo, o berço da antiguidade, o paiz
clássico da poesia e da arte, a pátria de Dante e Petrarcha,
na qual viviam entilo Ariosto, Sanazzaro, Bembo c Vittoria
Colonna! A sociedade italiana já tinha a fama de ser a mais
culta; a sua cortezia e a fina cultura do espirito attrahiam as
attençoes da Europa; a sua litteratura, porém, ainda nao havia
conquistado entre as nações românicas a posição dominante que
teve depois, e que foi consagrada por um triumpho completo.
l'or lá andou o poeta uns cinco a seis annos, desde o
outono de 1521 até 1526 „em tempo de llcspaiihoes e de Franceses". Visitou Milito, Veneza, Florença, Roma, Nápoles e a
Sicília, com vagar e curiosidade. Percorreu pois a península do
Norte ao Sul, auginentando os seus conhecimentos da lingua e
litteratura. Sabemos que teve relações intimas com homens
celebres, como Gioviano Pontano, Giovauni Rucellai, I.attanzio
Tolomiríei e o bom velho Sanazzaro. Floreciam ainda cerca de
1525 Bernardo Tasso, Machiavclli, Arctino, Molza, Bemi, Alenianni, Trissino e Guicciardini, que o poeta talvez conheceu.
Nos templos c palácios encontrava as incomparáveis obras de
Raphael e fdichclangelo; e nos silenciosos jardins de Nápoles
e lschia saudou a illustre Vittoria Colonna e o Marquez de
Pescara, que attrahiam a sua casa os génios mais salientes, um
Bumbo, um Castiglione, um Ariosto. Sà de Miranda nao entrava
indiflcrente no palácio dos Marquezes. A linha principal dos
S;\s
dictos Coliuieses — recordou sempre pela cohtmna do seu
escudo o parentesco com a illustre familia italiana. O poeta podia
lembrar, sem receio, a antiga alliança, agora, que o nome portuguez
enchia o mundo. A's distracções das festas, á convivência nos
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palácios, ao estudo dos livros c dos monumentos, rinha juntar-se
o renascimento do theatro italiano c uma espécie nova, o dilcttantisino musical. Nas scenas brilhava a comedia clássica em prosa,
gurmeu novo, cuja importância não escapou ao poeta. Km
quanto á musica, diz-se que tangia com primor a viola d'arco.>)
l.embremo-nos finalmente das questões politicas e religiosas que
agitavam a Itália e teremos um conjuncto de. circumstancias excepcionaes, dignas de absorverem a attenção de um espirito
philosophico. A Reforma abalava a cgreja nos seus fundamentos e embora a corte de Roma, a metrópole do catholicismo,
nSo quizesse confessar que tremia, havia muitos e, por signal,
os mais convictos e fieis, que deram a cidade como perdida.
Sâ de Miranda confessa que tudo o de lá (i. ó de Portugal) lhe
parecia estado de grafa, comparado com a dissolução dos costumes
italianos; c ainda muito tempo depois falia, com horror, nas suas
comedias i: nas poesias das pastoras do Tibre mais que devem
soltas.
Km 1526 regressava n Portugal: já tinha passado os trinta
annos. lira outro homem, com caracter firme e seguro, dotado
de qualidades raras; um espirito enriquecido com preciosos conhecimentos. Os seus planos estavam traçados. Tratava-se de
abrir novas sendas ás lettras pátrias; de estimular os poetas
com o exemplo; de provar a possibilidade de um aperfeiçoamento ou antes renovamento fundamental da poética portugueza;
de fazer cinfím a transplantação dos metros italianos. K tudo
isto conseguiu, depois de uma lueta tenaz e prolongada, oppondo
ás duvidas as obras.
Os versos que então escreveu não são perfeitos, nem se
podem dizer de primeira ordem, porque nSo são de um génio,
como os de Garcilaso e Camões; mas ninguém pôde negar que
Sft do Miranda quebrou o antigo encanto, rompendo com a
poesia palaciana da Kdade Media. As velhas formas, gastas, do
Cancioneiro de Resende foram definitivamente abandonadas e
com ellas cahiram os exemplos tão admirados, as imitações que
se haviam feito segundo o género catalão-provençal da Gaja
Sciencia, ou segundo a receita dos longos poemas didácticos
de João. de Mena e do Marques de Santilhana. Mas Miranda
nem por isso desprezou completamente o elemento nacional, os
versos de arte commum, i. é a redondil/ia maior e menor, o delicioso metro peninsular, e suas formas estrophicas, representadas
') O qiiavtctto de cordas a quattro viole d'areo cia a combinaçSo favorita dos/i/armonicos. Na capella pontifical predominava o elemento hcspanliol.
Vid. K. Sehellc, Diu pupslliclie Sãngcischnle in Kom, p. 258 — 265.
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om Vilanceles, Cantigas, Esparsas c Glosas, e ainda menos o
gruppo das singelas Quintilhas e Decimas, adoptadas com seguro
instincto artístico por Ribeiro u Falcão nas suas mimosas Bucólicas. Antes pelo contrario: estes rhytmos foram nao só aproveitados, mas levados até á maior perfeição nas suas celebres
Salyras (Cartas No. 104—108; Egl. 102. 116. 117. 163). Km
terceiro logar provou ainda que a lingua portugueza é capaz
de se elevar até ás concepções mais bellas do lyrismo moderno,
como o Soneto e a Canção de Petrarca, os tercetos de Dante,
enlatados em F.legias e Capítulos segundo o estylo de Bembo,
a oitava rima de Policiano, Boccaccio e Ariosto, e as Kglogas
de Sanazzaro com os seus versos encadeados e variaçilo melódica
dos rhytmos. Introduziu finalmente o hcndecasyUabo jambico italiano, abrindo emlim uma nova era, o terceiro período da poesia
portugueza, que havia de attingir em 1572 o ponto culminante
com o poema da nacionalidade c da gloria portugueza, os
Lusituias de Camfícs.
F forçoso accentuarmos este facto: que o nosso i>oela n!lo
engeitou de. iodo os antigos metros nacionaes (como fez mais tarde
o seu maior discípulo António Ferreira), porque ainda depois
da sua romagem artística voltou sempre de novo ás Rcdondillias,
e até ás Fsparsas, Vilancctes e Trovas, n'uma saudação graciosa
;i um amigo ou n'uma improvisação ligeira. Até em Itália escreveu
unia Cantiga, assignada nos Campos de Roma, na qual julgamos
ouvir um echo dos amores juvenis que deixara na pátria.
Depois do seu regresso, em 1526, ou com maior certeza
em 1527, assentou a sua residência em Coimbra, ou nos seus
arredores, ficando alli até 153° ou 32- A- cidade natal mereciallie especial sympathia, e foi por elle celebrada varias vezes
(V. Nu. 10Ó, 31—35; 111, estr. 4); memorias saudosas de outros
tempos, o amor de Célia talvez, prendiam-n'o a esta terra. Durante a
sua estada appareceu de passagem El-Rei D. Jo2o 111, a Rainha
eom os infantes, e toda a corte, fugindo da peste, que despovoava Lisboa. Sabe-se que um Francisco de Sâ leu o Discurso
gratulatorio na entrada do monarcha. F possível que fosse o
poeta, mas o que n5o nos pareça provável é que o fizesse em
posição official, como Vereador da Cidade (V. No. 154 p. 801).
Fm todo o caso, com esta viagem d'Kl-Rei restabelecerain-se
facilmente, com vontade ou sem ella, as antigas relações entre
o poeta e a família reinante. D. João 111 recebeu-o com deferência, os Infantes D. Luiz, D. Duarte, D. Aflbnso e D. 1 lenrique
trataram-n'o com sympathia; só nm, o Infante D. Fernando, foi
esquecido pelo poeta, ostensivamente, e talvez mesmo hostilizado.
A desgraçada questão deste príncipe com o Duque de Aveiro,
que começara em 1521, ainda durava. Na opinião de Miranda
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D. Guiomar Coutinho era a legitima, mas fementida esposa do
Duque.
Atraz da família real inscreveram-se em o numero dos seus
admiradores os grandes fidalgos; a alguns mais privilegiados,
seus amigos, João Rodriguez de Sà e Menezes, e seus filhos
António e Francisco, D. -Manoel de Portugal, D. Luiz da Silveira,
Pêro Carvalho, etc., contaria de certo com enthusiasmo e ainda sob
a influencia das ultimas impressões, muita cousa das maravilhas
da cidade eterna, que elle deixara em todo o esplendor e que
acabava de soffrer o terrível sacco de 1527, o primeiro castigo
de seus peccados. Os nomes de Ariosto, Bembo, Dante, Petrarca, Boccaccio, Sanazzaro eram repetidos a todos os companheiros; mostrava-llies as obras que trouxera; emprestava um
volume a este, outro áquelle; insistia, estimulando a curiosidade
dos espíritos mais finos, pugnando pelo triumpho dos grandes
mestres de Itália, e preparando assim o terreno para as suas
próprias emprezas, para a futura reforma. Com o mesmo ardor,
e a mesma forte convicção condemnava os erros das obras
nacionaes; com a mesma coragem decidida attacou os vicies da
sociedade portugueza, usando uma vtrdmk secai e breve, á maneira
de D. Jo3o de Castro.
Gil Vicente representava então os seus autos, frueto de um
talento dramático genial, mas pouco culto, e provocava os bons.
ditos e remoques de Miranda, que foi dizendo sempre o sen
fôlego, tragando um parallelo nSo muito lisonjeiro entre as inspirações populares do seu patrício e os modelos clássicos italianos. . O forte humor dos autos e das fardas, um tanto grotescas, enfeitadas de muitas lentejoulas, de rimas soantes e
toantes, saturadas de louvores cortezaos aos fidalgos presentes,
ou armadas de allusões bastante grosseiras e picarescas, pareciaIhe de um mérito muito equivoco, comparado com as intrigas
originaes e com o fino dialogo das comedias em prosa da scena
italiana. K mais que provável que os amigos e os antagonistas
o convidassem com unanimidade a apresentar, ao menos, uma
amostra do novo estylo, a exhibir o efieito que fariam a poesia
e a lingua portugueza, depois de revestidas das novas formas,
gabadas com tanto enthusiasmo! Miranda accede a estes desejos.
Já em 1527—28 appresenta com inexcedivel graça os seus
„ICstrangeiros" •), a primeira comedia portugueza em prosa, composta sobre os moldes clássicos do theatro romano de Terêncio
') Km nossa opinião a Comedia „Os Estrangeiros" é anterior A „Eufrosina", composta pouco depois de 1527 por Jorge Ferreira de VasconccIIos,
cuja primeira obra ó. A Eufrosina depende de Miranda unicamente no
que diz respeito ao emprego da linguagem em prosa. A imitaçHo u5o
vai mais longe.
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c Planto, modificados algum tantos pelos cscriptorcs dramáticos
da Itália. Foi acolhida com admirado gorai; uns applaudiam,
dizendo da comedia que o seu estylo seniencioso, muy limado e.
novo, a tudo excedia em brevidade, grandeza e decoro, e que guardava as regras da arte com summa perfeição', outros, os partidários
de Gil Vicente e do Au/o popuiar, zombavam, cobrindo a novidade de ridículo. Achavam-se feridos pelos violentos ataques
contra o theatro nacional, envolvidos por Miranda nos gracejos
do Prologo.1) De 1528 — 29 apparcce a primeira tentativa de
supplantar os velhos metros por metros novos: a bella „Fabuia
do Mondego" em forma de Caução, uma poesia de grande vulto,
infelizmente escripta em hespanhol. Foi mais um desafio lançado
contra Gil Vicente, o qual pouco antes inventara e representara
na mesma Coimbra o seu auto sobre :i „Divisa da Cidade", diante
do mesmo auditório, a que Miranda se dirigia. O contraste das
(luas creaçòes artísticas devia impressionar singularmente. — Depois, cerca de 1532, compõe a Kgloga Ahixo, a qual provavelmente serviu para o mesmo fira como as obras anteriores, o de
recrear o animar a corte no exilio conimbricense. Parece inspirada por Joio dei Knzina e Hernardim Ribeiro; c 6 escripta em
redondilhas, mas ornada com alguns bendecasyllabos, as primeiras
otlavas rimas portuguezas. Kmfim vários Sonetos ha que pertencem
:i este período, dedicados a alguns amigos que os espalhariam
nos serOes ou lá os leriam pessoalmente. Foi assim que S;l de
Miranda assentou os primeiros alicerces da Eschola nova italiana,
restaurando também o vetusto e frágil edifício da Eschola velha
nacional, cujos sectários, chamados mais uma vez a campo, fizxram
d alii cm diante um supremo esforço, entrando em um novo
período de producçao fecundo senito quantitativa, ao menos
qualitativamente.
A reputação de Miranda crescia visivelmente; n'estes annos
Joi, senão o maior, hum dos mais estimados cortesãos de seu tempo;
I N este prologo, recitado por uma personificação da Comedia, o
amor queixa-se dos bárbaros haverem mudado o nome de comedia cm
auto; e, dingindo-se ao publico, no qual figuraria Gil Vicente, accrcsccnta
com riso irónico: dos vossos versos vos faço graça, que são forçados
1 "ç""!fs se".s c°"soa„tes. — Na Carta Dedicatória ao Infante D. Henrique
(ou D. Duarte), que accompanha a comedia, declara que em Portugal escrevem poucos; n esta maneira de escrever, ninguém, e confessa com aquclla
summa probidade que o characterisa, que ellc conhecia as comedias de
Ariosto, natural de Ferrara, homem nobre e de muitas lettras e muito
engenho, e que se inspirara n'cllas. Até recommenda aos ..Estrangeiros"
que nunca se desculpassem de querer a lugares arremedar Plauto e Terêncio; antes a quem lhe tanta honra fizesse, sempre o agradecesse muito
e tomasse em lugar de grande louvor.
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mas tarabcm cresceria a inveja e a opposiçSo dos antagonistas
litterarios, combinada com o rancor dos enemigos pessoaes. Até
'532> pouco mais ou menos, andou sustentando as relações
com a corte, que andava cm romaria por Kvora, Almeirim, Santarém c Lisboa. Parece-nos, coratndo, que os annos de trato
mais intimo se reduzem ao período da assistência da corte em
Coimbra. N3o perdeu ahi o seu tempo, porque, alem dos trabalhos poéticos, estudou os costumes dos príncipes e aulicos,
avaliou o que podia esperar d'elles para a realisaçSo do seu
ideal, reconhecendo que a realidade era dum e pouco propicia
ás suas esperanças.
Passaram já os annos descuidados, o ímpeto juvenil; e o temor
de futuras difficuldades turvava o seu animo, e o de mais alguns
que viam longe. A Índia n.lo dera a Portugal a felicidade que
todos esperaram ao principio. As muitas almas que se haviam
salvado, os muitos baptismos de infiéis n;1o illudiam os mais
perspicazes, que contavam também as almas christfls, perdidas
na grande tragedia da índia. A perversão dos costumes, a
cubica universal, os massacres e incêndios, os morticínios c
naufrágios, as piraterias, roubos e depredações, tudo isto pervertia os caracteres e fazia da nova terra de promissilo a mfie
de villSes ruins e madrasta de homens honrados. Nem mesmo os
três capitães que levantaram a gloria da bandeira portugueza á
maior altura, D. Francisco d'Almeida, Albuquerque e Castro conseguiram restaurar a virtude: apenas lhes foi dado deter a onda
da corrupção. Apparentcraente a importância das conquistas
augmentára; as naus vinham repletas, carregadas com as preciosas
drogas; as minas pareciam inesgotáveis, a julgar pelos tributos
dos reis indígenas em ouro, pérolas, e jóias rutilantes. A índia
reraettia as suas immensas riquezas, mas pedia em troco um
sangue ainda mais precioso. As rendas n3o cobriam os gastos,
e aos feitores de Flandres hia faltando o dinheiro para o pagamento das lettras da coroa. A pobreza era evidente no interior
do reino. A população baixara de metade, e a emigração continuava, porque n.to havia pito; os campos jaziam incultos, e o
preço do trigo triplicara. Só em caso extremo, de verdadeira
fome, 6 que se recorria a Antuérpia. As industrias ainda davam
menos do que as terras, exceptuando alguns tecidos grosseiros
para a gente pobre e algumas artes industriaes que o luxo das
classes nobres alimentava; o resto pouco ou nada rendia. Km
mais commodo importar, contando-se sempre com a receita da
índia para saldar tudo. Os officios mechanicos, soffrivelmente
organisados no sec. XV e tidos em muita consideração por
D. Jo3o I, já nSo eram oceupaçao bastante honrada para a gente
das cidades; tratavam-se com desdém, c tudo o mais, d'ahi para
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l>;u'xo, era trabalho para escravos, de que a corte se achava
sempre bem provida, quer estivesse na capital, quer em Évora,
Coimbra, Santarém ou outra parte. Uma estatística manuscripta
cc
' '557 assegura (pie a oitava parte da população de Lisboa
se compunha de escravos, c Damião de Góes calcula a importarão annual d'elles em 10—12,000. Os portugueses, mortos de
fome, vivos na cobiça, mas convencidíssimos, uns que descendiam
de Viriato, outros que de Ulysscs, só queriam ir para o torneio
da índia, vencer batalhas c juntar pardaos. Hia-sc como plebeu
e voltava-se em poucos annos fidalgo — c rico:
Mercadejar
por baixeza se havia,
cm alteza se tornou!
Com efleito, o rei era o primeiro homem de negocio; dava o
exemplo. A Índia ficava longe, e com tanto que se voltasse com
um bom sacco de cruzados, ninguém perguntava pelo estado
da consciência; os peccados descarregavam-se em fundações pias,
que hiam alimentar ainda mais a ociosidade e despovoar as terras
circumvisinhas pela facilidade das esmolas. Dos costumes nem
à bom fallar; a devassidão era completa; tinha-se aperfeiçoadjí ja
na Índia (Linschott); Vénus corria as estradas, segundo diz Clenardo no estylo crú, flamengo das suas Epistolas.
Faltava só mais uma desgraça para coroar a obra, a Santa
Inquisição, cujas ceremonias fúnebres vieram depois substituir
os serões do paço, transformando os heroes de Ceuta c Arzilla
em familiares do Santo Officio. O clarilo do primeiro Autoda-Fó ainda nao havia illurainado o paiz. Alguns symptomas
já denunciavam em 1530 uma mudança de regimen; eram ideias
soltas, intolerantes, conselhos cxtranhqs, nuvens passageiras, que
n3o conseguiram acabar de todo cora as festas. O abandono
das praças d'Africa, a primeira confissão official de fraqueza,
ainda vinha longe. No paço ainda se dançava á volta do Rei,
no meio dos esplendores accumulados durante o governo anterior. Começava-se agora a examinar, por miúdo, todas as magnificências da casa, peça por peça, o que fazia crescer naturalmente a inveja, „a cobiça da boca aberta'1. Sâ de Miranda via
n esta sede os effeitos da ciara peçonha dos mimos indianos. Nao
lhes poupa as verdades, a esses cavallciros da „ousada avareza";
corre ás naus da índia c arranca-Ihes ahi a mascara:
Escravos mais que os escravos!
por rezSo e por justiça,
deixai-vos dos vossos gabos!
que vos vendeu a cobiça
a mar bravo c a ventos bravos!
b*
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De balde procura o remédio:
Lançou-nos a perder engenhos mil
e mil esle interesse que haja mal,
que tudo o mais fez vil, sendo ele vil.

Remava contra a maré; a onda da emigração continuava avançando sobre Lisboa;
que o cheiro d*csta canclla
o reino nos despovoa!

A poesia mais sublime, a inspiração mais enérgica nada podia
remediar iVuma época toda de batalha. Tudo era acção; ninguém ou quasi ninguém dispunha de tempo nem de vontade
para ouvir um poeta moralista, que dizia cousas tao estranhas!
Quem tinha vagar para ler versos, quanto mais para os escrever?
D'este modo a poesia continuava a ser uma simples distracção
palaciana.
Sít de Miranda diz adeus á corte, e retira-sc para o campo,
desilludido, indignado. Ahi, n'nma vida idyllica, recolhido com
os seus pastores, nao iriam os aulicos importunál-o e indagar
da sua vida, dedicada d'ora avante só ao nobre ócio das lettras
e das musas. Este novo plano era o mais próprio e consoante
o seu temperamento melancholico. Ahi, no campo, tinha gente
sincera e simples, e cm torno da quinta alguns amigos com quem
podesse desafogar as saudades; esses ouviriam as suas severas
sentenças sem escândalo, porque nem a verdade nem a franqueza
cabiam no paço. Já em 1527 Pêro de Carvalho e toda a sociedade da corte lhe ouviram amargas censuras, por o terem obrigado a ir enjoado assi ô tom por ontle os ?nais andíto. Por ultimo
declarou-o ao próprio monarcha n'uma famosa epistola (No. 104)
na qual corta, de uma vez para sempre, todos os fios, toda a
possibilidade de uma transacção que o possa ligar ao serviço
d'El-Rei ou dos Infantes:
Homem de um só parecer,
de um só rosto, c d'tla fó,
d'antcs quebrar que torcer,
cllc tudo pode ser,
homem de corte nHo é.

Como podia elle servir no paço, na companhia de palaciegos
hypocritas, sem sacrificar a rica liberdade que ê mandada somente
da rezão e da verdade? A sua consciência protestava contra
muitos abusos que tinha de condemnar como homem honrado,
como patriota, como philosopho e como jurisconsulto; custavalhe muito a nao descobrir todo o seu peito. O numero dos seus
enemigos nSo devia ser pequeno, por isso mesmo que havia
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poucos que fossem do seu parecer; uns riam-se da sua modesta
existência, da sua isempçao, do seu animo incorruptível, parecendo-lhes que fugia dos empregos por uma v<1 ociosidade;
outros intrigavam na sombra, feridos pelos seus bons ditos agudos e comparações pouco lisongeiras de „papagaios, bugios, gatos
de Algalia", e de apodos como o seguinte:
de fora mansos cordeiros,
de dentro lobos robazes.

É possível que as famílias dos Carvalhos (e Carneiros?), que
haviam soffrido cora os epigrammas da Carta No. 105 lhe pagassem com usura. Gil Vicente, cujos autos geniaes eram apenas
..pasquinadas" e palhaçadas grotescas aos olhos de Miranda,
tinha ódio a este homem de bom saber com as suas vcllcidadcs
clássicas, com o seu paladar aristocrático, tao sensível á crua
realidade dos versos nacionaes, adversário figadal das expansões
de uma musa desbragada. O antagonismo do partido culto c do
partido popular foi crescendo sempre, pagando o velho poeta as
satyras de Miranda com chufas theatraes.1) Na corte os escândalos
multiplicavam-sc. Primeiro foi ferido na sua consciência de legista
e na sua sensibilidade de parente de dois homens, iniquamente
esbulhados de seus haveres, primos, amigos c companheiros seus
de infância, Simão de Miranda Henriques e Gonçalo de Miranda
da Silva (C. C. Branco p. 35—37); logo depois assistiu á infame
sentença, dada contra o Marquez de Torres Novas, mal recompensado depois com o titulo de Duque de Aveiro dos aggravos
feitos á sua honra. Estes e outros suecessos (a morte de sua
amantíssima Célia?) deeidiram-n'o a abandonar a vida turbulenta
da corte, onde tinha levantado, por ultimo, uma questão, a que
alludc repetidas vezes nas suas poesias, c que nSo passou desapercebida ao seu biographo. Eis a historia que teve tao serias
consequências.
Na Egloga Aleixo, composta e representada, segundo as
apparencias, cerca de 1530 (V. Nota 102 p. 763 e 766), Miranda
lançou algumas phrases allusivas ao exílio do seu amigo Bernardim Ribeiro, defendendo-o. A allusilo era franca, mas digna, e
entendia-se com um fidalgo, D. António de Alaidc, Conde da
Castanheira, valido d'El-Rci, que abusava frequentemente do seu
prestigio, como, de certo, faria no caso presente. Esta pessoa
') No auto do ..Clcrigo da Beira", Gil Vicente alludc a um filho de
clcrijjo, de nome Francisco, mexeriqueiro, de mas manhas e pcor língua,
com costclla de lavrador e pretensões de cortezilo. Tendo esta farça a
data de 1516, a allusilo só poderá ser referida a Sâ de Miranda (como
quer C. Ç. Branco, llist. e Sent. I p. 33), caso elle tivesse regressado a Portugal já n'estc anno, o que será difficil de provar.
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muito poderosa, em desprazer da qual a inveja interpretava maliciosamente o trecho incriminado (No. 101, 402—5) n;1o levou a
bem a intervenção do poeta.
Ignoram-se as consequências
d'este conílicto, mas na Canctlo <;' Virgem, eseripta n'esta época
de crise, falla-se em prisões e ferros (No. ioo, 84—86). O velho
hiographo declara muito positivamente que o poeta soflrera com
desgosto a errada e malévola interpreta-lo tio Aleixo, o. que nilo
querendo declarar-se melhor, nem esperar ti vista os cffei/os t/a ira tkciarada, preferiu retirar-se voluntariamente da scena.1)
Por este mesmo tempo fez-Ihe Kl-Rei mercê de uma eommenda da Ordem de Christo.
NSo pudemos averiguar se este favor tio monarcha é anterior
ao perigoso conílicto, e fora uma prova de considerarão pelos
seus servidos, ou se occorrera depois, para garantir a retirada
0 satisfazer as modestas aspirardes do poeta-philosopho, que
apenas desejava recolher-se a um asylo pacifico, apartado do
bulício e das intrigas dos pretendentes. A commenda de Santa
Maria das Ditas Igrejas existia desde 1319c era uma das 414 da
Ordem de Christo; ficava, deveras, longe de qualquer dos logares
que a corte costumava frequentar, situada como está na região do
Norte, perto da fronteira da Galliza, próximo de Pico de Regalados, na margen esquerda do rio Neiva, que o poeta tornou
tilo celebre. Hoje pertence ao concelho de Villaverde, comarca
também de Villaverde, Arcebispado e districto administrativo de
1 fraga. A deliciosa paisagem do Minho, os montes cobertos
de verdura, os ribeiros crystallinos correndo por entre prados
ubérrimos, a frescura dos bosques, povoados de contos e de
feitiços, e a veia poética dos minhotos, valiam para Miranda
mais do que a maior renda. A commenda dava (em 1592) uns
180000 reis aniuiaes2); era pequena, porque as havia até três
contos, mas o poeta n3qi tinha grandes necessidades; viveu
sempre, para faltarmos com o hiographo, cm todas as cousas do
mundo quasi abstraindo do mesmo mundo; e como, alem da mercê
real, ainda devia ter alguma cousa de seu, postoque n3o fosse
rico 110 dizer dos contemporâneos, soube governar-se.
A pouca distancia da Commenda existia a Casa da Tapada,
com quinta e bosque, amena por natureza e arte, pertencente
á região do rio Homem (aflluente do Cavado) na freguem
de Fiscal, a meia hora do castello do Crasto, concelho d'Amares,
') A palavra ostracismo, tle que nos servimos algumas vezes no Commcnlario, com relaçilo ao desterro apparcntcmcnle voluntário do pocla, é
pois mal cabida.
-') V. Figueiredo Falcilo, Livro de toda a fazenda p. 213.
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antigamente d'Entre-Homem-c-Cavado.1) Esta propriedade fot
adquirida por Sà de Miranda entre 1532 c 34, ou em 1530, se
ó que ello se demorou primeiro lAiraa sua casa de Duas Igrejas,
esperando talvez a conclusão das obras na quinta? Em todo
o caso é certo que lâ estava, no Minho, na Casa da Tapada,
em 1536, anno do seu casamento. Tinha achado finalmente o
abrigo e escondedouro tao desejado, que nunca mais abandonou.
Ahi se recolheu á sombra dos bosques, aos quarenta annos, em
boa condição de saúde, mas já encanecido. A esposa, D. Bnolanja d'Azevedo, era irmã do seu visinho e amigo Manoel Machado
de Azevedo, senhor cVEntre-Homem-e-Cavado, fidalgo de uma
das famílias mais nobres e illustres do Minho, ascendente dos
marquezes de Montebello e dos condes da Figueira. Muito
mais do que a sua nobre procedência valiam as qualidades
moraes d'esta senhora, o seu animo levantado, o seu forte coração e carinho pela família.
A tradição refere que já nao era nova, pouco formosa c
não rica de dote, mas que fora o próprio D. JoSo III que intercedera pelo poeta, influindo n'este delicado assumpto e provando assim, até ao ultimo momento, o empenho especial que
tinha na realisaçâo dos seus pedidos.
A Quinta da Tapada ficou, pois, sendo o templo das musas,
cujos oráculos e revelações eram escutados com o maior respeito
pelos poetas mais distinctos da nova geração, templo, do centro do
') A situação lopographica da Quinla foi, cm geral, t3o mal fixada
que alguns a collocaram ao pó de Ponlc de Lima, c outros simplesmente
nos arredores de Braga. — O que ainda nSo pudemos averiguar é se a
Quinta da Tapada pertencia a Commcnda das Duas Igrejas, ou as Terras
d'lCnlrc-Homcm-c-Cavado, fazendo ahi parte integrante da casa do Crasto
e entrando, n'cslc caso, no dote de D. Briolanja. Pódc ainda ser muito
liem que o poeta comprasse a Quinla com os seus próprios recursos para
ficar pouco distante da commcnda c perlo da família de sua mulher; ou
finalmente (o que e de lodos os casos o menos provável) que cllc a posuis>,c antes da mcrcC, c que D. JoTío III escolhesse a commcnda das Duas
Igrejas como a mais próxima do retiro que o poeta havia preferido. O
biographo contemporâneo diz: ,,lendo lhe cl-Rcy dado hfla Comenda no
mestrado de Cliristo que chamío as duas igrejas, no Arcebispado de Braga,
junto a Ponte de Lima (!), rccollico-sc a hua quinla que lambem tinha ahi
perto, chamada a Tapada". Ha ainda duas velhas genealogias manuscriptas
que asseguram ,,/ez a Quinta da 'rapada", c a outra: „Fundou a casa
e quinta da Tapada". — Um facto, nao ponderado até hoje, leva-nos a
crer que a Quinla nSo fazia parte da Commcnda, c é: o acharmos uma
outra família na posse de Duas Igrejas ja cm 1592, os Mendes de Vasconccllos, familia nobilíssima que leve o seu solar n'cslcs mesmos sitios,
no concelho d'Amares (citação de 1605 cm Figueiredo FalcSo). A quinta
porém continuou, c continua na posse dos descendentes do poeta: os
Azcvcdos de S. JoHo de Rei, como solar. — V. C. C. Branco, Hist. c Scnt.
p.38; Th. Braga, Quinh. p.8o; Pinho Leal II 123, 487; III 200; IV615;
IX788; Chorographia II 243, 244, 247.
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qual partiram os exemplos e os impulsos que brevemente determinaram a nova renascença da poesia portugueza. N3o faltou,
o verdade, quem censurasse frequentes vezes o modo de vida
de Sâ de Miranda, o seu exilio voluntário, o seu isolamento, e
affirmasse até que clle estava „cansado, desenganado, e meio
indifferente1); que escolhera a vida da Quinta da Tapada para
se snbtrahir a trabalhos, e descansar sobre os louros adquiridos;
e que a sua qnasi inteira retirada do mundo lhe furtou, com a
convivência, os estímulos para se entregar em cheio á reforma,
a que só de longe e quasi a medo presidia." Isto nao ó exacto.
Foi precisamente no seu esconderijo serrano que elle desenvolveu a maior actividade. Muito embora tivesse lançado o seu
programma já nas festas de Coimbra, nSo foi ahi, mas na Quinta,
que se decidiu a victoria, trabalhando o poeta com vigor na
reforma. Aos mais impacientes e maldizentes respondeu, dignamente, com a sua habitual serenidade:
O nome da ociosidade
soa mal; mas se ela ú s3,
bem empregada cm vonladc,
Sócrates da liberdade
sempre lhe chamou irm5.

Os primeiros annos da sua vida campestre no Minho passaram rapidamente entre poéticas distracções, que seriam para
elle completa novidade: passeios pelos bosques e prados, montarias aos lobos e javalis nos bravios que circumdavam a Quinta
e o Solar do Crasto e nos pittorescos montes do Gerez; pescarias otc. Começou ent;"ío a apreciar a valia dos seus próprios
esforços c estudos: o vinho que fazia na sua adega, as perdizes
que ajuntava nas corridas venatorias, os salmões e as trutas
apanhadas nas inquietas ondas do turbulento Homem, ou nas
crystallinas aguas do Neiva, no „pego" do Cavado, tudo sabia
bem melhor do que as peças mais ricas, compradas ao almocreve. A senhora D. Uriolanja fazia as honras da casa com
arte consuminada. Os fusos nao paravam um instante nos serões
bem governados; as arcas enchiam-se de meadas, t; as meadas
transformavam-se em teias de alvo linho, fazendo honra á terra
que dera o frueto, e ás mãos diligentes das minhotas que o
haviam apurado. O solar dos Machados era perto, e como seu
cunhado era homem de grande coração, jovial, generoso, amigo
de momos c saraus, muito bem visto pelo Rei c pelos Infantes,
nSo faltavam festas caseiras, representações de comedias impro') Por exemplo o Sur. Júlio Castilho no seu bcllo estudo sobre António
ferreira, vol. I p. 117 e 160.
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visadas etc, festas memoráveis, que até foram um dia honradas
com a presença dos Infantes D. Luiz c D. Henrique'), quando
Manoel Machado de Azevedo os convidou a assistirem ao baptizado do primogénito.
Quem estudar attentamente as obras de Sâ de Miranda
achará noticias abundantes, provas mais que sufficientes da sua
actividade intellcctua). — As preguntas e respostas poéticas cruzavain-sc a cada momento; nos intervallos jogava o xadrez ou
fazia cantar a sua viola d'arco; e como, além de ser bom visinho,
era pessoa tilo prendada, nSo faltavam os convites dos amigos.
Notaremos os seguintes, que tiveram, ao que parece, mais de
uma vez a honra de o hospedar: Nunalvarcz c António Pereira
Marramaque, senhores de Cabeceiras de Bastos (concelho e comarca de Celorico do Basto). V. No. 103 e 108. Kstcs fidalgos
sabiam contentál-o sobremodo com a bella agua da fonte da
Barroca, a cachaça, a rica fruta da sua quinta, e com umas
tontas iguarias favoritas, á moda do campo, que o sóbrio e austero
philosopho gabava cm extremo, reprovando as golodiccs da corte,
impregnadas de custosas drogas. — Nunca se enjoou d'cstas
„ccas do paraíso". Mas alem de bons manjares tinham esses
amigos outros segredos: óptimos livros, por exemplo. Liam com
clle as composições mais primorosas da litteratura italiana, o
Orlando d'Ariosto, a Arcádia de Sanazzaro, os Asolani de Bcmbo
etc; depois da leitura commentava-se o texto, discutiam-sc as
suas bcllezas, ou então encetava-sc uma disputa profunda sobre
matéria religiosa, pesando-se as consequências da reforma.
Nem todos os visinhos eram, porém, do agracio de Miranda;
os de fronte, os Abreus de Bico de Regalados, nunca o tiveram
cm casa; eram maus lobos, como lhe chamava o poeta. A sua
própria quinta estava franca e aberta aos hospedes „que indiferentemente agasalhava com gosto particular". Visitantes distinctos
nSo faltariam de certo. E possível p. ex. que recebesse ahi o
sábio Nicolao Clenardo, quajido este, no regresso de Compostella,
cm
*537» percorria as principaes terras do Minho, Ponte do í.ima,
Barcellos, Guimarães, e o Mosteiro da Costa. O Senhor D. Duarte,
filho bastardo de D. João 111, sobre cujo desenvolvimento Síl de
Miranda exerceu, cin nosso parecer, visível influencia, vivia perto.
Francisco d'IIollanda, o notável artista e amigo de Miguel-Augelo,
andou pelo Norte com o Infante D.Luiz, e nao deixaria de levar
') As fontes dizem que D. Henrique, o qual já oceupava emito
a sede archiepiscopal cm Braga, veio, de propósito, com toda a sua
capclla, e administrou cm pessoa o baptismo; e que os Infantes D. Luiz c
D. Fernando serviram de padrinhos, vindo expressamente de Lisboa.
Isto i impossível. D. Henrique começou a exercer o seu loyar em 1537,
tres annos depois da morte de D. Fernando.
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ao poeta lembranças da Itália, e de lhe mostrar o seu livro de
desenhos; outros, como Diogo bernardes, apparcceram mais tarde,
escutando preciosos conselhos. Foi Miranda que iniciou o autor
do Lima na carreira das lettras. A educação dos filhos roubava
também muito tempo; queria fazer d'clles uns cavallciros perfeitos,
inspirar-Ihcs os principios mais elevados, c estimulal-os com os
exemplos mais sublimes de dedicação a pátria. As extraordinárias
esperanças que cllc punha no seu primogénito Gonçalo, conhcccmsc no canto fúnebre que lhe dedicou em 1553 (V. No. 147). Mas
6 crivei que estas occupaçôcs preenchessem todas as suas horas,
e absorvessem completamente toda a sua attenção? Que embotassem a sua pcnna?
N;1o; sobcjou-lhc ainda tempo para lèr, para estudar e produzir. As obras dos poetas contemporâneos mereciam a sua
consideração e estimulavam-n'o a poetar também, como se prova,
irrefutavelmente, por muitas poesias feitas depois de 1532 e
escriptas evidentemente no seu retiro campestre.
Co que li, eo qu'cscrevi,
inda me nao enfadei

diz cllc a um amigb, e dirigindo-sc a outro:
A essas letras que sigo,
devo que nunca me enfado.

A sorte da naçSo nfío lhe era indiíferente. De longe seguia
com interesse os menores incidentes políticos. Os favores e as
desgraças, que assignalavam a existência dos homens que tinham
entre as mííos os destinos do paiz, commoviam-n'o profundamente c ' talvez com maior intensidade do que aquclles que,
collocados no meio do redomoinho das intrigas, tomavam parte,
pessoalmente, na lueta. As suas Satyras sobre os negócios da
corte e as ambições dos aulicos, destinadas a accordar as consciências e a arrancar os fidalgos de uma vida capuana, cheia
de perigos e deleites, provam pelo seu extraordinário vigor, pela
forte convicção que as inspira, a vigilância do patriota. Aqnellcs
que exigiam maiores sacrifícios, que, por amor á sua pátria
tomasse parte na acção, respondia o poeta com o exemplo de
Anaxágoras, apontando para o ceu, e dando-lhes a entender que
bem lhe lembrava a verdadeira bemaventurança da sua terra
(107, 140).

Os suecessos ainda niío eram então- absolutamente desfavoráveis. Alguns factos ultimamente occorridos faziam até reviver
a esperança. Nicolau Clcnardo fora chamado em 1534 de Salamanca, e fixara a sua residência cm Évora, dirigindo ahi os
estudos do Infante D. Henrique. Km 1537 D. João III decretara
a reforma da Universidade, transferindo-a definitivamente para
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Coimbra. Fabrício, Teive, Buchanam, Gouveia haviam entrado no
professorado; todos esperavam, com razão, um brilhante renascimento dos estudos. Na corte os symptoinas eram igualmente proincttedores: as boas lettras, a poesia, os estudos clássicos, prosperavam, patrocinados pela familia reinante. Bastará recordar o
circulo que se formou em torno da Infanta D. Mana, e que se
compunha de senhoras de muita distinção, como Angela e Luiza
Sigêa, 1'ublia Hortênsia de Castro, D.Leonor de Noronha, Joanna,
Vaz e Paula Vicente. João de Barros, que em 1521, quando
Miranda partiu para a Itália, aparara a penna, escrevendo o
Clarimundo, publicava agora as suas celebres Décadas; Damião de
Góes regressava de Flandres em 1545, chamado para servir cie
mestre de lettras ao joven Príncipe D. Joílo, — garantia il usoria
de futura tolerância! As victorias de Africa, onde o Infante
D. Luiz ajudara tao efficazmente á empreza de Tunes, os combates heróicos do primeiro cerco de Diu, tinham ergnido a fama
do valor portuguez á maior altura. O nosso poeta inspirava-se
n'estes acontecimentos, que pareciam abrir com efTeito uma nova
éra, e invocava a sua musa.
Vejamos pois as obras que escreveu de 1532 em diante,
em seguida á grave crise que apontámos na sua vida. L natural
encontrarmos n'ellas uma certa agitação, o esforço de um homem
que passa da vida activa á vida contemplativa. As duas almas
que, segundo Goethe, residem no peito humano, tinham de
equilibrar-se apoz uma lida dolorosa. Era preciso justificar a
sua resolução perante os amigos, e tranquilizar a própria consciência; e tudo isto fez logo, com franqueza, naturalmente, sem
grande artificio nem reservas, na forma nacional, em redondilhas
simples c desafiectadas que lhe corriam da penna. N'este estado
de espirito compoz — talvez cm casa do seu amigo Pereira
Marramaque — a F.gloga Basto (No. 103), entre todas as
suas poesias bucólicas a que tem o cunho pessoal mais pronunciado. K n'ella que se- entrega simplesmente á inspiração
do seu génio, acertando no tom genuinamente popular e traçando
episódios puramente minhotos, i. é agallegados d'uma candura
encantadora. A forma de Dialogo pastoril foi escolhida como
a mais apropriada, e que já tentara com vantagem na outra
Egloga Aleixo. Uma única circumstancia recorda as famosas
coplas de Mingo Revnlgo, e alguns autos de João dei Enzina,
e ó: a allegorisaçao das figuras de Gil e Bento, que representam
a sociabilidade urbana e a insociabilidade rústica, ou a vida
palaciana e a do campo, declarando quaes as convicções do
poeta, qual o seu credo ethico. Esta Egloga continuou oceupando-o toda a sua vida: só assim ó que se explica a existência de numerosíssimas variantes; conhecemos nada menos de
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quatorze redacções d'ella, todas differentes (Vid. No. 103. 116.
117. 164).
N'csta mesma época, aproximadamente, compõe Miranda
ainda a carta já citada a EIRei D. Joflo III (No. 104) embebida
das mesmas ideias; outra (No. 105) que enviou ao seu velho
amigo e parente João Rodrigues de SA e Menezes (No. 105), que
tinha em grande estimação pelas suas qualidades de caracter
e fino critério; e finalmente a carta a António Pereira (No. 108),
todas as três escriptas n'uma forma peculiar, sentenciosa, eriçada
de ditos certeiros, 11'aquellas quintilhas que elle torneava como
ninguém e que ja empregara com tanta sorte na carta a Pêro
Carvalho. Facit indignado versam. As composições satyricas
— a Egloga Pasto c as Cartas — representam o que ha de
mais original e de mais valioso entre todas as poesias de Miranda,
e s3o ainda hoje as que attrahem mais a attençao. Durante
três séculos serviram de modelo a muitos engenhos; os poetas
mais notáveis de Portugal iinitaram-n'as: p. c.w D. Francisco de
Portugal, Francisco Rodrigues Lobo e D. Francisco Manuel de
Mello, i)
Este gruppo de poesias pertence, cm nosso parecer, como
jA indicamos, ao curto espaço de tempo que medeia entre a retirada da corte e o casamento com D. Hriolanja em 1536. É
o período do „Sturm mui Dnuig" do nosso poeta.
Segue depois um período breve de descanyo, no qual Miranda se assimilou novos elementos, como veremos, prcparanclose jiara ulteriores creaçOes. Durante uma visita, que fizera a
António Pereira, ainda antes de 1536, o seu culto hospedeiro
presenteou-o com um manuscripto precioso; eram as poesias de
Garcilaso e Boxcan, os dous poetas mais celebres do visinho
reino e fundadores da eschola italiana em Castella, escriptas
de 1526 até então. Ambos, principalmente o divino Garcilaso,
tinham acertado logo de um modo tao singular com o novíssimo
cstylo; os seus bellos versos tinham sido saudados com tanto
enthusiasmo, apesar da guerra aberta do partido popular, que
fácil foi accender de novo a inspiração do nosso poeta com
semelhantes exemplos. SA de Miranda resolveu-se a continuar
a obra da reforma, iniciada em Coimbra em 1527 sem resultado
visível. Principiou d'esta vez com Fglogas em melro hendecasylhbo,
') Ainda hoje podemos repetir o que cm 1614 aflirmava um dos seus
admiradores: „Foi tam particular mestre tio trato da nossa corte, do
nossa modo de conversar, dos termos com que entre nós se declariJo as
que miihor sabem declarar-se, que passando ha tantos annos, ainda hoje
os bem lidos nelle se valem de sua doutrina como de apotttegmas argutíssimos em toda a variedade de niateriaes tocantes a estilos de corte e
costumes políticos, e ainda os pregadores no púlpito."
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de que conhecemos cinco, mas só uma em portuguez, e as
restantes em liespanliol. Porque é que Miranda escolheu este
idioma? Talvez por entender que o superior encanto das
poesias melodiosas de Garcilaso resultava da maior euphonia da
lingua castelhana. Nas cinco eglogas ao modo italiano a influencia do príncipe dos poetas hespanhoes é evidente: o iniciador portuguez serve-se das mesmas fonnas métricas, dos mesmos
artifícios de Garcilaso, empregando ora só a Outava Rima, ora
semeando entre os Tercetos que formam a base de algums
idyllios, varias CaneOes e tersos com rima encadeada. Outras
vezes intercala até redondilhas, á feiçSo de coplas cantadas, no
meio dos versos de onze syllal>as, o que Garcilaso e Itascnn
nunca ousaram. Theocrito e Vergilio, que foram lidos e estudados novamente com amor, reapparecem reflectidos nas bucólicas de Miranda, como também as poesias pastoris dos árcades
de Sanazzaro.
Entre 1535 c 38 foi que escreveu a Kgloga Célia, dedicada
ao Infante D. Luiz; a Kgloga Andrés, oíícrecida ao Duque
d'Aveiro; o Epitalumio Pastoril a António de Sâ e Menezes; o
Encantamento a D. Manoel de Portugal, e no outono de 1537
a Kgloga jYemoroso, destinada a commemorar o primeiro anniversario da morte de Garcilaso, cujo discípulo se confessa modestamente. Na dedicatória inscreve, em signal de reconhecimento o nome do illustre amigo, que lhe communieára o precioso
manuscripto.
Nao durou muito que Miranda ouvisse o primeiro echo
do seu novo canto, repercutido na regifto da Kxtremadura; começaram a appareccr os primeiros proselytos, já animados
pela adhesilo da Ilespanha fi grande reforma litteraria. Alguns
sequazes distinctos, D. Manoel de Portugal, Francisco de Síl e
Menezes, Pêro de Andrade Caminha procuram imitál-o e seguem
no caminho novamente aberto, mas n3o de todo alizado (cfr.
No. 91. 97. 150). O movimento transmitte-se á corte; os partidários erguem a nova bandeira e attrahcm a altcncâo dos
poderosos sobre as obras do mestre, reanimando os antigos admiradores, que o suppunham mudo.
Km 1538 apresenta o poeta a segunda comedia clássica,
„0s Vilhalpandos", escripta em prosa, como a primeira (Os Kstrangeiros), e como a Kufrosina, Ulysippo e Aulegraphia de Jorge
Ferreira de Vasconcellos. O Infante D. Henrique que fora a
Braga cm 1537, para fundar a nova escola latina, encarregada
a Nicolao Clcnardo e Vascu, não só ilias mandou pedir, pera as
fazer, como fez, representar diante de si por pessoas que despois
foram gravíssimos ministros .... senão pouco despois de Francisco
de Sd morto, porque se cilas não perdessem, as fez imprimir ambas
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em Coimbra na forma em que andam; & as linha e lia muitas
vezes.
A esta segunda comedia segue em 1543 uma carta em
redondillias (No. 107), dirigida a seu irmão Mem de SÍL
E depois emmudecc durante 10 annos! Pertencem a este
longo período (1543—53) apenas algumas pequenas poesias de
occasião, cartas a seu cunhado, infelizmente perdidas, alguns
sonetos, duas elegias, e é tudo. Não escreve nenhuma composição de maior vulto, nenhuma ohra profundamente pensada,
como as que caracterizam os annos anteriores. N'csses pequenos
trabalhos que apontámos e na revisão de obras antigas, sobretudo da famosa Egloga Basto, gasta o seu tempo; emenda e
altera, lima, e apura sem descanso, segundo o seu costume.
Estava esgotada a sua inspiração? ou receava maior perigo,
não podendo já fallar como d'antes, de bofes lavados? Seria o
espectro da Inquisição, cuja crueldade o enchia cada vez mais
de tristeza, abalando a sua fé no futuro da pátria? D. João III
havia já alcançado a bulia de 23 de maio de 1536, que instituiu
a Inquisição, depois de repetidas e urgentíssimas instancias; cm
1539, 22 de junho, era o Infante D. Henrique nomeado Inquisidor-adjuncto, e logo no anno seguinte (20 de septembro) assistia
o povo, aterrado, ao primeiro auto-da-ic, poucos mezes depois
da entrada dos Jesuítas. As penitencias publicai, promovidas
em 1542 em Coimbra, Porto e outras terras pelos novos padres
da Companhia eram as primeiras revistas fúnebres em um hospital de gente enferma. As nuvens cncastellavam-se rapidamente,
annuncia"ndo a tormenta. Abafava-se; uma apagada e vil tristeza
entrou nos ânimos. Com que espanto não receberia Miranda a
noticia das novas funcçOes do Cardeal, que avançava em 1547
ao posto cibsoluto do Inquisidor-Gcral? Para que esses castigos a
ferro e fogo? No anno em que os cortezãos acudiam ás fúnebres penitencias, abandonava El-Rci Safi e Azamor, e em 1549
Arzilla e Alcácer. Justificava-se este acto de fraqueza com
razões económicas. As drogas da índia valiam mais do que os
bastiões das praças africanas, baptizadas com o sangue de
milhares de portuguezes! Não havia ahi nem ouro, nem rubins,
nem cravo, nem pimenta; só a memoria de D. João I e do Infante Santo. Depois — as novas da Universidade! Sá de Miranda
não as entendia. Os mestres, ultimamente nomeados, e que já
tinham provado em tão pouco tempo a sua rara capacidade para
o ensino, começavam a inquietar-se; rumores vagos de suspeitas
c denuncias por todos os lados! A acção de um poder oceulto
era manifesta. Sc as pessoas mais qualificadas, com as quaes
o poeta antes se entendera, se El-Rei c a Rainha, se os Infantes
D. Luiz e D. Henrique se oífereciam aos Jesuítas e á Inquisição,
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se até o Duque de Aveiro, quo nSo duvidara acceitar e ler
obras heréticas, receiava; se todos aquellcs com os quaes ora
licito contar para novos planos, em virtude de antigas amizades,
se retrahiam para gastarem os seus dias nas praticas de Simão
Kodriguez e Sito Francisco Xavier, para festejarem autos-da-fó
e promoverem penitencias publicas, então era escusado gastar
mais tinta e papel. Nenhum d'elles podia ter já interesse em
escutar a queixa rude do pobre „guardacabras"; o clamor da
alma popular nao seria ouvido, embora apparecesse vestido em
formoso traje poético. A voz do eremita da Tapada, que só
prestava culto á verdade e a razão, era demais no concerto
do ladainhas que se entoava cm Lisboa. Kmmudeccu. E cuidou
apenas na educação de seus filhos. „E com a magoa do que lhe
revelava o espirito dos infortúnios da sua terra — [e talvez, do
futuro de seus filhos?1)] — se af/ligia tanto que muitas vezes se
suspendia, e derramava lagrimas sem o sentir." Gostava de conversar com hospedes, porque o tiravam de si.
Calou-sc, c deixou fallar outros, menos perspicazes e sensíveis, ou menos sinceros do que clle. Muitos seguiam já pelo
caminho que Miranda abrira, salvando todas as apparencias, isto
é: adoptando as novas formas métricas introduzidas por elle;
limando e polindo a língua portugueza, e enriquecendo-a com
tal abundância de termos poéticos que já ninguém podia contestar em 1550 o completo triumpho da Eschola clássica italiana,
inaugurada em 1527. Por este tempo já Luiz de Camões escrevia, na volta de Africa, os seus admiráveis sonetos, as suas canções
e elegias immoredouras!
Estamos chegados .ao ultimo periodo (1550—1558). O
poeta exalta-se mais nma vez e lança mSo da penna, porque
suecessos extraordinários o ferem profundamente nas suas affeições. Um cyclo de poesias muito formosas marca esta época,
provocadas directa- on indirectamente pelo príncipe D. João, o
joven herdeiro do throno portuguez, amante das lettras e sobretudo da poesia, (talvez por influencia de seus mentores, Sá de
Menezes e D. Manoel de Portugal), o qual inspirava pelos seus
talentos precoces nova confiança a todos os patriotas (V. No. 1
e No. 146). Em 1550 c 1551, depois do Príncipe visitar a universidade de Coimbra, tinha chegado á Quinta da Tapada uma
') O filho segundo e herdeiro do poeta, Jcronymo de SI, parece ter
herdado a mA natureza dos Sus de Coimbra. Sobre a sua perversidade,
o tríplice Assassinato da sua mulher, da mulher de Francisco Machado
seu primo coirmão, c do commendador de Rendufc, D. Henrique de
Sousa v. o ..Nobiliário dei Conde D.Pedro", Madrid 1646, ed. Manoel de
Fana c Sousa, p. 552—555 das Notas do Marquez de Montcbcllo (ed. de
Roma 1640 p. 8 das Notas), e C. C. Branco p. 47.
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mensagem sua, na qual pedia a Sâ de Miranda uma collccv>1o
das suas ])ocsias. Tod« a corte gabara sempre as obras do
poeta, o rei, o Infante D. Luiz, os melhores engenhos entre a
nobreza. O pedido era pois natural, mas nem por isso deixava
de ser uma honra para o mestre, e uma boa prova do interesse
do Príncipe pelas Iettras. Sà de Miranda promette enviar o
manuscripto, e eil-o avivando a lembrança de tempos esquecidos,
revolvendo os velhos papeis, abandonados
á traça e pó da akleia e sua baixeza
C

entre leias de aranhas encantados.

Primeiro copia os antigos mannscriptos de 1513—1521, depois
ajunta-lhes alguns papeis mais novos, mas já também cobertos
do poeira; por três vezos remette para Lisboa fragmentos das
suas obras, aceompanhados de 3 Sonetos dedicatorios. Novos
capilu/os, cheios de louvores, de António Ferreira, Jorge de
Montemor, Diogo Bernardes, André FaIc3o de Resende, confirmam a vitalidade da sua escola, estimulam o seu estro e provocam -n'o a novos trabalhos. A fonte, que parecia exhansta,
renasce (Nos. 141 —148). Mas no meio d'estes trabalhos sobrevem uma nova desgraça; seu filho primogénito morre em Ceuta,
no primeiro passo de armas (1553); e como se este golpe nilo
fora bastante, morre no anno seguinte o Príncipe D. Joíto, c em
'555 D. Priolanja, com o que Miranda começou a morrer logo lambem, pêra Iodas as cousas de seu goslo e ait/igos exercícios. A estes
tristes casos suecedem outros encadeados, a morte do Infante I). Luiz, no mesmo anno que lhe havia roubado a consorte; depois a de KlKci D. J0S0 III •cm 1557. Nito tardou
muito o poeta; passados oito mezes fechou os olhos no dia
15 de março de 1558.1) Foi levado á sepultura na modestíssima igreja do lugar próximo, Sam Martinho de Carrazedo, de
que era donatário Manoel Machado de Azevedo, na qual já
dormia a mulher, sua companheira de 19 annos, que clle chorara com extremos de sentimento.
Assim desappareceu o maior vulto litterario do seu tempo,
o chefe incontestado da Kschola italiana, o introduetor e propugnador do theatro clássico. O paiz n;1o deplorou só a morte
de um raro engenho c de um innovador feliz; perdeu um dos
typos nacionaes mais sympathicos. A sua sS philosophia, a sua
probidade exemplar, a pureza dos seus costumes tinham-lhe
■) O biographo diz que faltnndo-lhc D. Briolanja, faltou clle brevemente entre excessos de sentimento (Vide p. 845 No. 143).
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conquistado a estima dos contemporâneos. E como as suas
poesias — a confissilo immortal do seu génio — silo o espelho
fiel do seu pensamento, a revelado do homem interior, ninguém
lhe recusou depois os louvores que recebera em vida; pelo contrario, os pósteros confirmaram em tudo a sentença dos críticos
do século XVI.
Km Sâ de Miranda a concordância entre o pensamento o
a acção ó perfeita, a palavra clara c persuasiva, porque parte
sempre de uma convicção profunda. Kstudem-sc as suas composições mais salientes, em todas se descobre uma intençSo
positiva, uma nota dominante que vem do fundo de uma nobre
alma, afinada sob a influencia do sentimento do dever, rigoroso,
inabalável. Miranda n3o se entrega exclusivamente ao culto da
forma; pelo contrario, trata-a frequentes vezes com menos cuidado; as suas poesias mio hílo de ser um mero passatempo,
servir só de distracção agradável: o seu fim é outro,
Et prodesse volunt et dekctare poetae;
as suas satyras hao de instruir e morigerar, melhorar os costumes, fundadas no conhecimento intimo da vida, cheias de preciosos conselhos. Mas o que o poeta aconselha ó o que elle
pratica; só proclama e recomraenda aquillo que sentiu, aquillo
que apurou na sua consciência. É isto que o torna grande;
s3o estas qualidades que enchem as suas obras de luz c de
encanto.
Nâo existe, com certeza, poeta portuguez (exceptuando
Camões, como épico) que fosse mais lido nos séculos XVII e
XVIU.i) Nenhum foi mais vezes citado e imitado, estabeleccndose com os annos uma tradição ininterrupta de louvores enthusiasticos do „bora Sâ2); do grani Sâ de Miranda, do grave e
docto Sâ, daquelle grande poeta portuguez, do nosso poeta
philosopho, do nosso bom portuguez Sfi de Miranda, do sentencioso e engenhoso cortezâo,' do insigne, do famoso, do excellente e discreto poeta, do Horácio, do Séneca, do Vergilio,
do Planto, do Terêncio e do Platão lusitano", como antono') Contam-sc varias ancedotas sobre o caso, p. cx.: D. Diogo de Noronha, Conde de Villaverdc cm uma doença que teve, fazia que Tolcntino
llie lesse á cabeceira as cartas de Síi. — Fernão Lopes de Castanheda se
justifica com SI para escrever a Chronica do descobrimento da índia em
portuguez.
a
) A lista dos autores que lhe fizeram elogios n5o se encontra completa nem cm Barb. Machado, nem no Catalogo do Diccionario da Academia; mesmo juntando-sc estas fontes, ficariam ainda bastantes nomes
de fora.
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masticamcnte o chamaram.1) As suas sentenças graves e profundas, os seus apothegmas argutíssimos ficaram sondo provérbios
que todo o homem instruído respeitava como evangelhos familiares; o — caso singular — muito poucas máximas foram extrahidas das rimas á moda italiana (escriptas em grande parte
em castelhano); quasi todas sahiram das suas salyras, i. é das
cartas c da Egloga Jiaslo, escriptas como já antes notámos, em
poituguez castiço e no metro da Eschola Velha nacional, cuja
poética, gasta e extenuada, Miranda viera combater como reformador e arauto do novo estylo italiano. O mesmo instincto
natural que levara o poeta a moldar os seus pensamentos mais
espontâneos na forma tradicional das redondilhas, annos depois
do seu regresso da Itália, determinou o juizo da posteridade,
a qual declarou, unanimemente, serem essas Salyras as poesias
mais originaes, mais ricas de profundas ideias, mais perfeitas na
forma e mais caracteristicamente portuguezas na essência e na
linguagem, n'uma palavra: as mais formosas de Miranda; juizo
em que se pode reconhecer um desforço levemente irónico da
sorte. E esta lambem a nossa opinião.
As Eglogas em hendecasyllabos hespanhoes nSo agradarão
a todos, postoque encerrem muitas passagens deliciosas, cheias
de doçura e sentimento; pòde-se reparar talvez na transição
abrupta de certos diálogos em estylo simples, popular, á moda
de Theocrito, para canções de um idealismo romântico, de uma
divagação platónica; na fluetuaçao immotivada, embora rara,
entre as formas cultas italianas e os metros da velha eschola
peninsular (V. Aleixo; Encantamento; Epitalamio); na mistura
de uma philosophia ideal com uma serie de traços realísticos,
tirados da vida dos pastores portuguezes, e promulgados n'um
tom intencionalmente rude e enérgico. Uns faraó simples reparo
n'isto; a outros parecerá ridículo. Entre os Sonetos, duros e
pouco melodiosos em geral, só poucos ha que possam rivalizar
com os mais hellos de Camões. Os Vilancctes e as Cantigas
passarito em julgado, como peças de pequena monta, comquanto
■) Ha um único poeta seiscentista, o satyrico c faceto Diogo Camacho
de Souza, o qual beliscou na fama do poeta por uma infeliz. ..travessura
de bargante" (Mello, Hosp. 313), apcllidando-o joco-scriamcntc
poeta até o embigo, os baixos prosa
na sua .Jornada que Diogo Camacho fez ás Cortes do Parnaso cm que
Apollo o laureou" (impressa na Fénix Renascida vol.V p. 26 c 48), Salyra
na qual, è verdade, attentou contra os maiores ingenhos peninsulares, ridicularizando-os; c entre cllcs
hum Luiz de Camocns, poeta torto,
que era cm cousas de mar este mui visto
e jS comera muita marmelada
desde o polo antárctico a Calisto. (!)
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sc encontrem ahi pérolas de singular brilho e flores de delicioso
perfume. As suas Comedias mesmo, nao acharão hoje juizes
muito benévolos, ainda que os antigos as applaudissem como
espelho de graça e cortesania, como modelos de um estylo
cómico togato; conceder-Ihcs-hSo apenas o valor relativo de
uma tentativa histórica, sein relação com o meio, considerando-as
como uma planta estranha ao solo portuguez, nunca bem acclimatada e por tanto sem resistência. Tudo isto poderá ser
apoiado com certas provas e razões, mas o que ninguém negará
e o mérito excepcional das Satyras. Ainda hoje sc Icem com ;i
mesma admiração com que foram saudadas ha três séculos; c
cremos que nunca poderilo envelhecer.
Um escriptor moderno, fino conhecedor das lettras pátrias,
disse, lia pouco, que hoje só algumas pessoas extremamente,
curiosas tem lido três até quatro paginas de Miranda. Parecenos haver n'isto algum exagero; eu, pela honra da nação, assim
o creio.1) De resto, nao ú difficil encontrar ainda nos autores
mais modernos e na conversação com pessoas de fina cultura
intellectual frequentes citações de versos de Miranda, reproducções de uma sentença moral, uma máxima enérgica, accompanhadas de louvores.
No anno em que Miranda falleceu, já estava Camões na
índia; c era 1527, quando o nosso poeta se demorou cm
Coimbra, Camões tinha apenas quatro annos. Depois, quando
Miranda vivia na Quinta da Tapada, retirado e já velho, o joven
Camões andava na corte (1546), confundido no meio de um
gruppo de poetas aulicos, rivalizando com clles em certamens
poéticos no estylo antigo das voltas e glosas. Nao é pois provável que os dous poetas se relacionassem: nem o turbulento
moço, accostumado ás aventuras da corte, podia ter vontade
de interromper os seus divertimentos para ir em romaria á uma
aldeia do Minho saudar o velho patriarcha c chefe da eschola
clássica. Quando muito teria este noticias indirectas de Camões por algum amigo, em carta, ou por algum hospede da
lapada recem-chegado da corte. O genial Camões, sentindose forte, nao procurava mestres; seguia serenamente o seu
caminho ao encontro de uma nova estrella. Depois, nas trágicas
peripécias da sua vida, n'uma época mais brilhante, nao se julgou
obrigado a louvar obras ás quaes nao reconhecia um mérito transcendente, nem uma influencia preponderante sobre o seu espirito.
Cremos piamente que se algum dos amigos de Miranda lhe
>) Em outro logar o mesmo Snr., Camillo Castcllo Branco, cita a
amiga charada bem conhecida sobre o nome de Síi, com que se brinca
cm família: Sou poeta portuguez 1. - Poeta português? uma? - É Sá.
c

1*
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houvesse mostrado depois de 1550 as esplendidas poesias lyricas
que Luis de Camões escreveu na jornada de Africa, nSo faltaria
o jubilo do mestre. O velho poeta, amigo dedicado e protector
natural de todos os bons engenhos, saudava de certo a nova
águia e levaria uma esperança para o tumulo. Não succedett
assim. Despediu-se sem a doce consolação de haver avistado,
ao longe sequer, a terra da promissão; sem poder assistir ao
mais brilhante período da litteratura pátria, á coroação da poesia
portugneza, que elle havia nobilitado; —porque sem Miranda nâo
tínhamos ura Bernardes; sem Miranda nao havia um Ferreira,
um Caminha; sem Miranda nao florescia um Gamões!
') Faria c Sousa „o fácil receptador de todas as fabulas que andao
na nossa historia" di/. no Commentario As Rimas <lc CamScs, que Sfi de
Miranda mofava do poeta com palavras c acções, sem indicar onde achou
esla noticia! Nas obras, que nos restam, njo se encontra referencia alguma,
hostil ou sympathica, a Camões. — Vid. p. 873.
-
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Additamentos á Vida.
I. Carrazodo do Bouro. II. Quinta da Tapada,
m. Solar do Crasto.
I.
Ninguém entro as poucas pessoas que ainda lêem os escriptos
de Miranda, se lembrara até hoje de fazer uma piedosa romaria
ao jazigo c á vivenda do poeta e de visitar no caminho o castcllo
do cunhado, onde passara dias t3o festivos. Julgamos do
nosso dever irmos saudar estes três sitios, consagrados por
tantas recordações históricas, antes de concluir este trabalho,
com o fim de averiguarmos uma serie de noticias evidentemente
erróneas) divulgadas pela tradição e repetidas atravez de séculos,
mas que -devia ser fácil rectificar nos próprios logares a que
se referiam.'
.. "
Por uma bella manha de primavera (1883) chegámos As antigas
torras d'Entre Homem e Cavado. Visitámos primeiro S. Martinho
de Carrazedo, que se alcança de Draga em duas horas de caminho (9 kil. NE.) por uma boa estrada que conduz a Villavcrde,
Pico de Regalados etc. Entrando na freguezia avista-se logo A
direita a igreja matriz, em sitio plano. E uma modesta construcçâo de estylo rococo, da primeira metade do século XVIII.
Sobre a porta principal vò-sc um nicho (sem vulto), collocado
entre duas janellas, c á esquerda a torre dos sinos com entrada
separada, na frente. Uma mulher do logar abriu-nos a porta
lateral da igreja c immediatamente afrontAmos no lado opposto
a celebre inscripçao tumular, sobre duas pedras de cguaes dimensões, unidas com cal o embebidas na parede. TerSo juntas
1.80 de cumprimento sobre 1. 15 de altura1) e podem encobrir
muito bem dons caixões.
A egreja tem actualmente, além do altar-môr, só duas
capellas, da parte do Evangelho; a primeira, immediata A capclla-môr c de Sta Margarida, ainda armada e ornada, cora altar;
') Nilo as pudemos medir exactamente por estar fechada a capella,
c ausente o abbade, depositário da chave.
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a outra ao pó, completamente desguarnecida, apresentando um
vfio do cinco a .seis metros quadrados, encerra o jazigo do poeta.
A entrada está vedada por uma grade alta de madeira, pintada
de preto, guarnecida de oito tridentes de ferro; as paredes nuas,
sem ornato algum, simplesmente caiadas de branco, mas cnnegrecidas pela humidade; apenas na do fundo, que é a própria
parede mestra da egreja, se distinguem as duas lapides citadas,
sem moldura, nem emblema, nem escudo, nem mais uma palavra, que fosse accrcscentada ao elogio conhecido. E diz:

r

EPITAPHIVM FRANCISCI DE SA DE MIRANDA.

I

KVSTICA QV.T-: 1'VKRAT SOLIS VIX COGNITA SVI.VIS
AVI.ICA MIRAXD/K CARMINE MVSA KVIT
MATVROSQVE IOCOS ET LVDRICA SERIA I.VDRNS
DIVINA UVMANVM MISCVIT ARTE MKI.OS
CVM POSSKT GLADIO TRANSCENDERE NOMEN AVORVM
MAI.VIT ARGVTI MII.ITIAM CAI.AMI.
OMNI A MIRANDVS MIRANDVS PVI.VKKE IN IPSO EST
PVI.VERE IN HOC PATRI.-E GLORIA SCRITTA MANET.

DECLARA SE EM PORTOGVES.
A MVSA PASTORIL AINDA NOS MATOS MAI. CONHECIDA
TORNOV FRANCISCO DE SA .MVI CORTESAM.
DIZENDO GRAçAS MADVRAS, E GALANTERIAS SLSVDAS,
ALVNTOV POESIA IIVMANA Cõ SVAVIDADE DIVINA,
PODENDO Cõ SVA ESPADA PASSAR A HONRA DF. SEOS AVOS
QVIS SOMENTE PELEIAR CS A PENA DA POESIA,
EM TVDO MIRANDA E NA MORTE TãIIEM FOI MIRAVEI.
EM SVAS CINZAS ESTA ESCRITA A GLORIA DE SVA 1'ATRIA.

Por cima da lapide ha uma janella, muito pequena, quadrada,
do quatro vidraças, que alumia o humilde recinto. O tecto é
formado por um tabolciro de madeira, liso, e caiado, que mio
será muito antigo. O chflo níto tem lageamento; é só de terra!
Se i)3o fora a grade, cuja ornamentação de madeira entalhada
c cujos ferros denunciam o século XVII, nao haveria nenhum
indicio que nos ajudasse a determinar uma época qualquer com
relaçilo a esta capclla sepulcral de Miranda, dieta da Tapada,
porque pertence ainda hoje aos descendentes do poeta, os Azcvedos da Tapada.1)
') A capclla ilc Santa Margarida 6 hoje dos Condes da KiRucira,
descendentes dos Machados, os acluacs proprietários do solar do Crasto;
e tem suas armas, á direita.

XXXIX

É evidente, porem, que as duas capellas sào muito anteriores á actual egreja, reformada, ou melhor, reconstruída quasi
totalmente no meado do século passado. A inscripçao deve
datar do fim do século XVI ou princípios do XVII: em todo o
caso foi composta e collocada no tumulo antes de 1614, porque
na preciosa ,;Vida" de Miranda, impressa n'este anno por Domingos Femandez já se lè a passagem seguinte, final:
„está enterrado na Igreja de Sam Martinho de Carrazedo
(Arcebispado de Praga), com sua molher e cunhados na capella
de sancta Margarida."
„K Martim Gonçalvez da Camará (varam gravíssimo, filho
do Capitam da Ilha da Madeira, do Conselho de estado dei
Rcy, grande vallido de dom Sebastiam o primeiro, e muy estimado de sua magestade que deos guarde, avendo resistido ás
dignidades ecclesiasticas que lhe foram offerecidas, e rctirado-se
no fim da idade a viver privadamente cos Padres da Companhia
em Sam Roque de Lisboa), nao lhe pareceo que encontrava os
intentos, com que se alli fora, nem as calidades e circunstancias
que nelle concorriam, em tratar da honra que se devia á memoria de tam grande homem; e assi se oceupou os últimos
mezes da sua vida em lhe mandar lá melhorar a sepultura e
pôr este epitaphio em lingoa latina; polia qual obra será sempre
tSo louvado dos bons espíritos, como he rezam que o seja de
todos os homens pollo zelo da justiça e bem publico que mostrou
em todos os estados e fortunas."
Segue o lettreiro latim, que d'ahi passou ás edições posteriores, á „Domus Sádica" de Macedo, á Bibliotheca de Barbosa
Machado e a esta nossa edição (No. 212)1), n'uma forma provavelmente original, primitiva, a qual offerece, como o leitor pode verificar, algumas divergências, e tem até duas linhas a maior (entre
o e 7), omittidas talvez no acto da inscripçao, por nao caberem
na pedra. K pois claro, que D. Gonçalo Coutinho, o presupposto
auetor da biographia c primeiro divulgador do Epitaphio, que,
comtudo, indica mal o sitio do jazigo de Miranda, nao visitou
pessoalmente a egreja de Carrazedo. Póde-se concluir, até ao
contrario, que repetiu apenas o que ouvira dizer ao próprio
Martim Gonçalves da Camará, e que trasladou a poesia latina
d'um manuscripto, subministrado por este seu amigo e companheiro no conselho d'estado de Filippe 111. Ambos tinham já
concorrido de ínSos dadas para outra obra, egualmente generosa
e digníssima de louvor; tinham dado honrada sepultura a outro
') O snr. Pinho Leal i o único que parece ter copiado o Epitaphio
sobre a pedra tumular, cuja lição reproduz, ainda assim com alguns pequenos erros.
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poeta portugnez — a Camões. K sabido que D. Gonçalo Coutinho, em tempos Governador do Algarve, mandara em 1594
gravar ao Príncipe dos Poetas uma singela, mas expressiva inscripçSo n'uma campa de mármore; á qual Gonçalvcz da Camará,
accrcscentou, com licença do amigo, na mesma pedra, um elogio
latim algum tanto diffuso e hyperbolico, nfto obstante a tradiçílo
dizer que cm vida de Camões lhe fôra adverso (Jur. 1 p. 151). A
ideia de ornar também a deserta campa do cenobita da Tapada,
seria como que uma repercussão do patriótico impulso de
D. Gonçalo Coutinho, que se traduziria em acto entre os annos
de 1594 c 1614.
0 epitaphio nílo é, porém, obra individual de Martim Gonçalvcz da Camará, como primeiro julgámos. Elle encommendára
o elogio de Camões ao padre Mathcus Cardoso, da Companhia
de Jesus; c o de Miranda a outro jesuíta, um certo Jo3o Freyre,
conforme a asscrçflo de Macedo.1)
Mas voltemos á Egrcja de Sam Martinho. O Padre Luiz
Cardoso (Dica Geogr. 11 p. 458 s. v. Carrazedo) falia de duas
capellas que cila tivera, uma de Sta. Margarida, outra de N. S.
da Apresentação. Esta ultima já nito existe. _ Seria o altar da
capella da Tapada destruído? E quando? E crivei que cila
estivesse sempre no estado de nudez em que actualmente se
encontra? Ainda que nunca houvesse uma sepultura sumptuosa,
como assevera Barbosa Machado, é natural suppòr que os
,,melhoramentos" feitos por Martim Gonçalvcz da Camará nSo
se restringissem á lapide c á grade.
Dos altares collateracs, citados por Cardoso, N. S. do Rosário
c S. António, só existe também o primeiro, em frente da capella
') Copio a passapem, que é interessante: Alter Francisca s Sá Jlfiniinta (dii Afiratutus?) celeberrimus ob ingenii' acumen et judiciipondns, et
scientiarum varietatem morumque integritatem, qui primus Lusituni styli
nexxim produxit et toga/as satyras in atilam induxit soccosque cotliuinis
miscuit felicitor, et illuit pastoritio carmine consecutus est, ut
sylvae consule Jignae
Jiercnt: ultra fabulas poeta, imo et sui temporis gratus Momus, et futuri
vates quernadmodum ejus scripta demonstraiit. Certe nemo ineliiis eo et
aptius jocos senis ac seria jocis distinxit. Cujus viri quod multa obiter
et multa (quod ad transversam tiueam pertinet) ex instituto fadenda est
mentia, celebrare memoriam voto, adscripto hic Epigrammate in ejus Epitaphium a Patrc Joanne Freyre Societatis Jesu, divinarum humanaramque literarum scientissimo: quod, quia elegantissimum est, ejus Sepulcro
Illustrissimus vir Mitrtitms Gonzalvez a Comera, vir ad omnia Politiccs
numera natiis, incidi curavit (Domus Sádica p. 16). — Ha amplas noticias
sobre M. G, da Camcra, o omnipotente valido de D. Sebastião, em todas
as Chronieas do infeliz Rcy; c lambem nas Saudades da Terra de Gaspar
Fruetuoso.
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de Sta. Margarida. Jâ houve portanto mudança, depois que o
autor do Diccionario Geographico escreveu (i751).
Km lodo o caso, na capella da Tapada não lia senão uma
sepultura, a do poeta (c talvez, junta, a de D. Briolanja), cujos
restos devem estar collocados na parede, que é de considerável
grossura. Tendo dcsapparecido o lageainento da capella, c impossível decidir se havia n'ella mais alguma inscripção, com
datas, quer fosse relativa ao poeta, quer á mulher. Na capella
de Sta Margarida') na qual procurámos, conforme as indicações
fidedignas do i° Marquez de Montcbello, o sepulcro do seu
bisneto, Manoel Machado, irmão do D. Briolanja c cunhado do
grande poeta, não lia hoje nenhuma sepultura, salvo se estiver
encuherta pelo altar ou pelo retavolo da sanla.2)
1.1.
O caminho de São Martinho de Carrazedo á Quinta da
Tapada (na freguezia próxima de Fiscal) é mau, e só acccssivel
a carros do bois. A pó não se gasta menos de tres quartos
de hora, no verão, porque na estação invernosa devo ser intransitável. A situação é idyllica, e reina alli o mais profundo silencio.
A casa de habitação, collocada na encosta de nina colima, e
com vistas desafogadas, ó bastante vasla, de um andar, com
cocheiras e adegas no rez de chão. A ala direita, que forma
angulo recto com a frente, parece-nos ser a parte mais antiga,
do meado do scc. XV1I1; mas já ameaça mina. Falta-lhc a ala
esquerda; em seu logar vè-sc a capella, em posição mais elevada do que a casa, subindo-se a cila por uma boa escadaria
de pedra.
Ê a capella uma constrneção solida, muito simples, de granito, como todas as outras casas, mas sem torre. Sobre a entrada
avista-se o brazão da família, escudo esquartelado: 1" os cinco
machados em aspa (Machados); 2o a águia dos Azcvedos;
3o cinco arroelas dos Castros; 40 os escaques dos Sâs; e sobre
o elmo um leão rompente (Silvas). Na verga da porta lè-se a
seguinte inscripção, aberta no granito, n'nma só linha:
ESTA CAPELA MANDOV EAZER ERC" DE SAA nu MENEZES 1615.
') Vida de Ml. Machado ctc. p. 137: Su cuerpo fuc sepultado como
estava dispuesto cn su Capilla de S. Margarida cn la 1'arroquia de S. Martin
de Carrczcdo y alli debajo de una losa humilde cupo un cortesano tau
grande cn una sepultura rasa con cl sucio que lodos sus vasallos pisaron
con los pies, cl mismo que lodos havian Iraido cn la cabeza.
'J) A asscrçito errónea de D. Gonçalo Coutinho sobre esta pequeníssima capella cm que estariam enterrados o poeta, sua mulher e os cunhados
passou á Bibl. de Barb. Machado, ao Dicc. Chorographico de Almeida
(p. 236), aos Quinhentistas de Th. Braga (p. 130) ctc. etc.

XI.II

Trata-se pois do primeiro neto do poeta, filho de Jeronymo
de Sâ d'Azevedo (c de sua mulher D. Maria da Silva c Menezes),
o qual jaz defronte do altar-inór, debaixo de uma grande lapide,
cujo lettreiro diz:
1
SEPVLTVRA DE FRC° | DE SAA DE MENEZES | ANNO 1633. )
Além do altar-mór tem a capella dons collatcraes, o do
lado do Evangelho com o Senhor crucificado, e o da Epistola
com uma Pie/à, nos competentes rctavolos de talha pintada, c
brazões abertos na mesma talha: o escudo do segundo ó cgual
ao da porta da entrada e o outro um pouco differente (1. cinco
arroelas; 2. e 3. águia; 4. cinco estrcllas dos Coutinhos). Aos
pés do altar do lado da epistola, jaz o ultimo proprietário da
quinta da Tapada, D. Rodrigo de Azevedo de Sâ Coutinho,
fallccido em 1881. Sahindo da egreja, que nao encerra mais
nada digno de nota, voltámos ao vasto terreiro diante do palacete, do qual se gosa uma formosa vista sobre os campos e
eollinas fronteiras, porque a posição da quinta é bastante
elevada.
De balde procurámos a inscripçSo na fonte rústica, de que
o visconde Júlio de Castilho teve noticia.2) Em compensação
descubrimos, guiados pelas indicações do senhor D. António de
Sà Coutinho, o seguinte. Torneando a ala direita da casa, ;i
que já nos referimos, encontra-sc junto ao muro de vedaçSo um
grande tanque, alimentado por um jorro d'agua que sahe de uma
carranca de pedra no estylo do sec. XVIII, e á direita do tanque,
a pequena distancia, ha uma esculptura grosseira, em granito,
de cerca de um metro de altura, encostada á parede. Representa um cavallciro, de espada erguida, esmagando dous homens
debaixo das patas do cnvallo. É Santiago, em lueta com os
mouros, como se conhece pela vieira, posta no chapéu. O
nosso amável guia, que nos accompanhou durante todo este
passeio, ouvindo o nome de Santiago, referiu esta esculptura
a uma antiga fonte, que ficava para a frente do tanque e um
pouco á direita n'uma depressão do terreno, debaixo de uma
nogueira alta e ramalhuda. Outr' ora havia alli alguns salgueiros. A fonte ao pé da qual o poeta, segundo conta a tradição,
imaginou grande parte das suas poesias3), arruinou-sc, vendo') Vide a Tab. Gcncal. a p. 749.
) Livraria Clássica XII p. 166: De edificação contemporânea do
grande poeta pouco ou nada subsiste hoje, segundo nos informam, a nilo
ser uma fonte rústica no meio da quinta, onde se Icem esculpidos, n5o
sabemos que versos do antigo senhor cTaquclla casa que por tantos motivos & 3histórica.
) Existe ura Soneto de Miranda No. 86, que leva a rubrica A húa
sua fotite, e na Egloga 115,72 falia o poeta também da sua fonte.
s
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se hoje cm seu logar só uma cova, cubcrta de silvas. A esculptura pertenceu ;'t fonte, segundo ouvimos, com outras que se
perderam. É um trabalho muitíssimo tosco, o cavalleiro, o cavallo e os dous mouros, tudo disforme, com um caracter muito
archaico; â primeira vista julgar-se-hia ver uma obra do scc. XII
ou XIII, quando ella nao ó anterior ao meado do sec. XVII.1)
Para que esta noticia seja completa, diremos ainda que no
terreiro do palacete existe outra fonte, que brota da parede em
que assenta a escadaria da capella.
Nada do que temos descripto o contemporâneo de Síl de
Miranda, nem era toda a quinta pudemos achar construção
inteira ou fragmento do século XVI. A obra mais antiga é a
da capella, construída, ainda assim, só em 1615, cincocnta e
sette annos depois da morte do poeta.
III.
O solar do Craslo ou Castro com a sua alta torre quadrada
avista-se da estrada, dez minutos antes de se chegar a Sao
Martinho de Carrazedo. Dista da egreja uns quinze minutos,
cortando-se por um atalho atravez dos campos, e da quinta da
Tapada boa meia hora. As casarias levantam-se sobre uma
collina e apoiam-se já muito arruinadas á torre que as domina.
O aspecto do solar — em 1537 e 40 scenario de esplendidas
festas em honra dos filhos de D. Manoel e também scenario da
trágica morte de D. Maria da Silva e do commendador de Hendufe
em ^óó — devia ser muito notável, ainda lia meio século, nao
só pelas suas dimensões, mas pela fortaleza da fabrica, construída
em grande apparelho. Era cercado de altas muralhas, flanqueadas de torreões, dos quaes apenas resta um, em ruínas,
que serviu de prisão, segundo dizem. Transpondo-se a solida
e massiça entrada, que resistiu a todos os insultos do tempo,
entra-se no circuito interior: uma escadaria conduz ao pavimento
nobre. A direita da entrada ha um pequeno escudo dos
Machados (5 machados em aspa), de lavor archaico.
A divisão das salas ainda é a antiga; poucos, mas grandes
aposentos. Uma única sala, quadrada, que em seguida descreveremos, conserva vestígios de ornamentação, todas as outras
casas estão nuas, n'uma pobreza extrema, cobertas de telha va
') Ouem conhecer o caracter da csculptura cm granito no norte do
paiz durante a epoca da decadência Seiscentista, nito poderá duvidar da
nossa classificação. Na figura do santo rcconhcce-sc, poslo que mal caracterizada c gasla pelo lempo, a moda da epoca de D. Joilo IV. A pedra,
sobre a qual a figura foi esculpida em alto relevo, apresenta alem d'isso
uns recortes caraclcristicos do scc. XVII. — J. de V.

XL1V

tendo dcsapparocido quasi todos os apainelamentos de madeira
de castanho, nos tectos e paredes.
A Torre, que o do considerável altura (14 m. 66), tem três
pavimentos, mais ou menos arruinados; para se subir á plataforma, ó preciso recorrer á uma escada de wSo, velha e podre,
mas o trabalho ó compensado pela esplendida vista que se disfrnta lá cm cima: torras o montes admiravelmente cultivados,
cheios de easaes e Iogaros, que alvejam por entre a verdura;
por toda a parte os signaes de uma grande fecundidade, de
uma vida activa.1)
No rez de cliSo das casas c no pavimento inferior da torre
lia celleiros, adegas etc. com grande conímodidade, o ainda em
torno da habitação espaçosos alpendres encostados aos restos
da muralha. A parto mais antiga ó sem duvida a torro quadrada, de grande appartlho, e coroada de ameias, das quaes já
faltam bastantes. Na fronte, do lado da sua maior altura, existe
a seguinte inscripçílo:
2
ESTA TORRK MANDOV | REFORMAR ANTóNIO E LUIZA ) SVA
MOI.HKR

SENHORES K DONATA U10S DESTE CONC"

ANNO DE 1699.

Por cima está esculpido um brazilo: escudo esquartclado,
tendo no i° e 40 cinco machados em aspa, 110 2o e 30 dons
leões contrapostos (Silvas), cercados de cruzes de Santo André.
A coroa de marque/., que ficava superior ao escudo, está quebrada.
O grande apparelho é hoje raro nas outras parles do edifício, variando apenas entre o pequeno e o médio, o que parece
indicar que silo posteriores á torre, a qual seria construída talvez
no meado do sec. XV, á julgar por um friso ornamentado que
so avista bem da janclla do ultimo pavimento, uin pouco abaixo
da plataforma. Silo também de grande apparelho as ruínas da
Torre chamada da prisão, o alguns restos da muralha. Provavelmente, as casas cio Castcllo abrangiam maior superfície do
que a actual e avançavam talvez até a muralha, cobrindo os
pálios em que estão os alpendres. Recordc-se o leitor que
Manoel Machado de Azevedo hospedou os Infantes D. Luiz
e D. Henrique durante as magnificas festas do baptizado do
sou primogénito! Ainda assim, mesmo no estado actual, o conjnneto das construcçOes oceupa uma arca considerável, como se
') lia noticias muito curiosas sobre as que se fizer.Mn 110 solar do
Crasto perlo de 1530 na ,,Vida de Manoel Machado", pelo Marquez de
Monlcbcllo c outras sobre a ..Torre" no Nobiliário do Conde D. Pedro
Eil. de 1646 p. 52;—29 das Xotas do mesmo Marquez.
2
) Islo é António Kclix Machado da Sylva c Castro, 2o Marquez de
Montcbello c Conde de Amares cm Portugal por mercê de Felipe IV; c
D. Luiza de Mcndoça sua mulher, filha de Manoel de Souza e Silva.
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reconhece subindo á plataforma da torre. O cfleito em baixo
ó antes mesquinho, á primeira vista, porque os aposentos estão
completamente nús, n'um estado tristíssimo.
Apenas uma sala quadrada, a que já nos referimos, conserva uns vestígios de antiga grandeza. As paredes, que seriam
revestidas de obra de talha, estão nuas, de pedra e cal, como
nas demais salas; mas ainda lá existe uma parte do tecto apainclado de castanho, já podre, cahindo aos pedaços. Em pouco
tempo terá desapparecido este resto. Este tecto em outros
tempos era todo coberto de pinturas a óleo de bastante merecimento, ainda visíveis, mas teto deterioradas pela chuva, que á
impossível descrevel-as exactamente, porque, faltando grandes
pedaços e estando outros quasi apagados, seria necessário apear
as madeiras para as examinar á luz do dia, que agora entra
só por uma porta; ou construir um andaime e aluminar vivamente todo o tecto, sem olhar ao tempo nem a despezas. Infelizmente, nós tínhamos apenas um dia disponível para visitar
três logares memoráveis; mas ainda assim julgámos reconhecer
que as pinturas se referem ás sumptuosas festas dadas aos Infantes de Portugal cerca de 1540. Lá está a torre do solar,
e o paço annexo, illuminado, o rio artificial, e a ponte, as caravellas nadando sobre as aguas; o sarau de damas e cavalleiros
vestindo á portugueza, á moda de D. João 111: em fim os episódios de que falia o Marquez de Montebello. Por debaixo
das pinturas corre um entavolamento com frisos dourados. Um
velho armário (sec. XV11) notável trabalho, mas muito estragado,
está a um canto da sala como única relíquia do antigo mobiliário.1)
S3o actuaes senhores do solar e da quinta (que ainda rende
30 carros de p3o nas mSos de caseiros) os Condes da Figueira,
descendentes dos Machados, li grande lastima que abandonem
esta preciosa relíquia de tempos antigos a caseiros indiferentes
e ignaros.
1
O aposento ilcvia chamar-sc a sala das quatro estaçSes do dia,
porque nos quatro cantos veem-se claramente quatro bustos com lettreiros
que ainda pudemos decifrar, depois de varridas grossas teias de aranha:
Aurora. MerUiies, Véspera, Nox. Unia figura feminina com a 10a sobre
a cabeça (Diana) representa a Véspera, e um Apollo barbado, com coroa
de louros, a cabeça cercada de uma aureola, symboli/.a o Meio dia. De
todos os bustos era este o mais notável.

Obras de Francisco de Sâ de Miranda.
Pontos d'esta Edição.
Tivemos a fortuna de descobrir e de utilizar para esta
cdiç.ílo nada menos de cinco ou seis manuscriptos das poesias
de Sà de Miranda, uns completos, outros em fragmento. Marcámol-os com as Iniciacs DPEFJ (e Miso. J). Alem d'isso
aproveitámos as edições impressas (ABCS).
Em seguida offerecemos uma descripçao minuciosa de cada
uma d'estas fontes, determinando o seu valor pela sua procedência, pela analysc das poesias que encerram ete; e expomos
o modo como foram por nós exploradas.
I. RI a n ii s c r i p t o s.
Io O ms. D. K, em nossa opinião, a fonte mais importante,
tanto dos manuscriptos como dos impressos que consultámos.
K certo que as duas edições fundamentaes AB sao mais abundantes do • que o ms. D; é possível que o texto seja n'ellas mais
apurado cmquanto á forma (o que ú ainda um merecimento do
ms. J); comtudo o valor especial do ms. D subsiste pelas seguintes razões. Pomos de parte a circumstancia de nao ter sido
ainda explorado, o que o collocaria cm condições superiores ás
edições A e B, mais vulgarizadas ainda pelas reimpressões de
1804 c 1784. As razões sao outras, porém: i°) O ms. D ó o
único completo que conhecemos, sem lacunas, c pertence ainda
ao sec. XVI; 20) é a única collccçao que nos habilita a conhecer
quacs foram as poesias, ou melhor ainda, quacs foram os gruppos
de poesias, os mss. separados, que Sâ de Miranda enviou ao
Príncipe D. João por tres di ff crentes vezes. A esta razão
liga-sc uma terceira c ultima, a mais importante talvez, e é
3o) que o ms. D representa, em espelho fiel, uma redacção
primitiva, original, feita com cuidado c com o intuito da offerta;
d'ahi uma coordenação subordinada a certos princípios e que
denuncia a própria mao do poeta. Pouco importa n'cstc caso,
(que está para nós provado) que o modelo, que serviu ao copista
do ms., fosse o primeiro borrão, pouco calligraphico, escripto á
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pressa (supposiçfto a que nos inclinamos mais), ou o exemplar
que SA de Miranda enviou á corte, nitido, e com apurada
lettra, do seu próprio punho, ou de algum diligente ajudante,
cujo trabalho o poeta fiscalisaria.
O ms. D pertence desde 1838 a Mr. Fcrdinand Dcnis, pessoa
que tantos e t3o grandes serviços tem prestado ás lettras pátrias
e que teve a fortuna de salvar o precioso códice, perdido entre
os alfarrábios de um velho bouquinhte da Jiue de l'Árcade Colbert,
o qual, níio tendo esperanças de se desfazer da singular relíquia,
a vendeu por 5 francos ao nosso illustrc amigo. Mais adiante
explicaremos o modo como tivemos conhecimento do códice.
Nao foi possível averiguar cousa alguma a respeito de sua
procedência, dos seus antigos possuidores, da viagem que fez
ate Paris, ote: nenhuma indicação, nenhuma nota, nenhum signal
em todo o volume, que ajude a reconstruir a sua historia!
O volume compõe-sc de duas partes: a primeira contém
as poesias de SA de Miranda. A segunda é uma misccllanea
cm prosa que nada tem que vêr com a outra metade; é de
lettra mui differente; apenas o papel é o mesmo.
Ksln misccllanea compOe-se de documentos em porluguez,
hespanho) c italiano, uma mistura de notas genealógicas, cartas
regias, extractos de obras impressas ctc.'), em que figura a inflo
de vários escribas de profissão; uma outra lettra, péssima, quasi
indecifrável de um qualquer graiulsagnatr serpenteia por entre
) Contém p. cx.: 1. Copias de Cartas de mucha edificacion para
"""'gnno de las honras tiel mundo, dirigidas ai Doctor D. Álvaro de
lillegas, Canonigo Magistral de la santa iglesia de Toledo, por D. Matlieo
Vasquez de Leiça (Lcza) Arceiliano de Carmona y Canonigo de Sevilla.
lmprcsa cn Scvilla por Diogo Pcrez, afio 1627. — 2. Extracto de um»
enromea hespanhola sobre certo desafio de tres fidalgos portuguezes com
cavallciros franeczes; noticias sobre Villandrando, Almada e Jotlo de Melo
011 Alcrlo; desafio com 1'icrrc de Bcaufrcmonl. — 3. Noticias genealógicas
sobre Sfi de Miranda, Bernardim de Machado ctc. — 4. Memorias da
tamilia dos Lobos, cop. de doe. da Torre do Tombo. — 5. Pereiras
ua laipa, conforme as <loaç5cs de Cabeceiras de Basto de que forSo
senhores e hoje tem o Marquez de Castelrodrigo meu senhor. — 6. Pereiras
ae Untiandc junto a Ponte de Lima, scg. consta na Torre do Tombo nos
lém :Douro
\l"r 1
- — 7- Cartas do Conde de Oílatc ao Papa,
íV
ue «-anos Carrafa, Núncio do Papa, na corte do Empcr.; do Emp. Fcrainanao, do Cardeal Ludovico etc. — 8. Memorial dado pelo Barão Dighi
ao ini. das Hcspanhas; — Resolução do Inf. ao Memorial do Barão
uigm. — 9. Instruccion segun la qual ElKcy D. Carlos nucstro scHor se
navia de haver cn su llcgada a Espana para tomar el govierno de sus
reinos, cmb.ada por cl Cardenal fray Frco Ximcnes, Arçobispo de Toledo,
a Adriano, Arcebispo de Tortosa, primer consejero dei emp. Carlos V
n A
~ I0,ITL,slas dos Mosteiros de S. Bento, c dos Gerais de S. Bernardo. — 11. Uma serie de alvarás muitíssimo interessantes de D. ToSo m
Ui49- 1554); D. Catharina, D. Sebastião c D. Philippc ctc. etc.
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essa varia calligraphia, cobrindo as folhas brancas de notas, ou
copiando algum documento que nem sequer acabou, deixando
o resto ao secretario. Parece-nos ser uma espécie de ..memorial"
ou livro de apontamentos de hum Grande portuguez, ou hespanhol,
talvez de algum embaixador na corte de França. A data mais
moderna que alli encontramos é 1657, porque no fim d'esta
segunda metade do códice, que contem 193 folhas de paginação
separada, lè-se:
Este livro tem cento e noventa e três meãs folhas com esta;
cm doze de Agosto de 1657,
formulário que alias se costumava inscrever na pagina final (é
forçoso declarál-o), já no acto da costuraçilo de um maço de
papeis em branco.
Como dissemos, o ms. de Poesias de S;l de Miranda forma
a primeira parte do grosso in-folio, resguardado apenas por
uma modesta capa de papelão cinzento com papel azul nas
costas, que ó trabalho moderno. Mr. F. Denis escreveu nas
costas Saa de Miranda, e no verso da única folha de guarda,
a lápis: (Euvres poHiques de Saa de Miranda. — Seguem logo
as poesias na folha primeira. O texto está escripto sempre cm
duas columnas, tanto nas Redondilhas como nos Hendccasyllabos,
ficando n'este caso a lettra muito apertada; em cada pagina
l,a 24 — 30 linhas, sendo as dimensões do papel 20J/2 Cent.
por 2o'/2. Esta parte do códice tem 87 folhas, distribuídas em
quademos de 4 folhas inteiras, de quatro paginas cada uma.
Esta disposição, porém, nSo é sempre a mesma, porque ha
quadernos de três folhas inteiras, e 3V2, sem que por isso se
note falta alguma. A paginação, escripta entre as columnas
de 1 a 87 é da nossa lettra. Ha outra, a primitiva, feita com
a tinta amarellada do escriba, no canto superior, externo, das
folhas; segue de 1—82, repetindo porém o algarismo 15 duas
vezes, o nao contando as ultimas quatro folhas, que representam
o dialogo cm prosa, impresso n'esta edição sob o No. 127.
A lettra do códice, comquanto nao seja apurada, é comtudo bastante clara e lè-se com facilidade. O original que o
copista teve á m3o, devia ser, pelo contrario, bastante confuso
e de difficil leitura, como já indicámos; ou então devemos suppòr que era pessoa inexperiente, porque os erros de leitura sSo
frequentíssimos e evidentes, reconhecendo-se logo, que o escriba
nao entendeu numerosas passagens dos versos escuros de Miranda,
eseriptos em eslyio vernáculo e tão serrado portiigucz que nenhum
estrangeiro e poucos portuguezes podem eniendel-osl Mais de uma
das phrases mirandescas, mais de um vocábulo raro, mais
de uma locução menos usual, foi mal decifrada. É justo,
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porém, declarar que o copista se esforçou por seguir o ms. original com a maior fidelidade (— c isto é o essencial —), copiando ató lettra por lettra as passagens ou palavras (pio nflo
entendeu. D'um lado nao achamos nenhum dos signaes que
acctisam o desleixo n'uina copia. Procura-se de balde unia
omissão, ou saltos de linhas, uma divisão errada das estrophes,
nma fraccionado de poesias, ou fusão de varias peças n'uma
só.1) Taiubem nunca se atreveu a fazer uma emenda por sua
conta; nunca se tentou com a ideia de melhorar ou einhellczar
o original, o que é caso digno de nota e realça o valor d'este
treslado. Quem o tresladou, foi um artífice cuidadoso c diligente, mas imperito, nem mais, nem menos.
E este copista era portuguez, como se reconhece, comparando as poesias portuguezas do ms. com as hespanholas,
que silo muitíssimo incorrectas, o que suecede sempre, e cm
todas as poesias hespanholas do sec. XVI, compostas e copiadas
em Portugal. De um lado temos uma serie interminável de /usitanismos, do outro uma grande abundância de hypei-fiispmihn/ismos,
particularidades de que trataremos adiante. Ainda que carreguemos os próprios poetas coin alguns d'estes erros c idiotismos,
o maior numero pertence sem duvida aos copistas que, lidando
com as formas de uma lingna estranha, embora intelligivel, transportam insensivelmente para ella as formas e sons da língua
materna. Palavras portuguezas transvertidas, i. é hispanizadas
nao occorrem no ms. D, o que exclue qualquer hypothesc de
»m copista hespanhol, contraria á nossa.
O códice partilha ainda de outros defeitos, communs a qnasi
todos os manuscriptos portuguezes do sec. XVI, e que o collocam, debaixo do ponto de vista especial da orthographia,
no mesmo nivcl de todos os outros. A orthographia, a divisão e ligaçío das palavras é completamente arbitraria; o
copista nilo se importa nem com a poncluaçilo (que nao existe),
nein estabelece regra alguma para o uso das lettras maiúsculas, de sorte que o texto nito SJ entende sem algum trabalho
e cuidadosa leitura. Com relação á orthographia ha a notar
que as primeiras folhas, cheias ainda de poesias do Cancioneiro
de Resende (1516), se apresentam com um caracter archaíco-2);
') Km todo o códice descobrimos apenas um único ifestes erros,
uma transposição de trechos, a qual se deve explicar por desordem nas
follias do original, que talvez estivessem soltas. Deu-se o caso nas follias
£>7V a 70: isto & na Dedicatória e nos primeiros 190 versos da Egloga
No. 115. — A folha 67V apresenta: as linhas 2.)—79; a 68: as linhas
80—131; 68v: 132—149 e 1—36 da Ded.; 69: 37—79 da Ded. c 1—5
'la Egl.; 69V: 6—23 e 150—189.
") Vide p. 742.

mais adiante, entrando-se pelo volume, o texto está ainda mal
orthographado e scmi-barbaro, segundo as modernas exigências,
cheio de contradites e irregularidades, mas nota-se n'elle uma
certa tendência, travos fundamentaes d'um systema orthographico. O uso simultâneo de duas línguas, na mesma corte, que
era geral entre as pessoas illnstradas e amantes das lettras,
levava necessariamente a um compromisso, entre a orthographia
hespanhola, simples, parcimoniosa, contraria á adopção de consoantes duplas e surdas, por as julgar supérfluas, e a portuguesa,
exuberante e complicada, correndo em direcção opposta. Km
Portugal escrevia-se então grrosstt (orthographia do ms. D na
folha 1) carrtii irrmilo Ssaa obrras ttormenk Jorrgc Mamrrique
rratão, mas também se simplificava em outras palavras: falar
calar ano dano escrito etc. O impulso instinctivo e característico
do copista, que podemos comprovar miudamente, por tabeliã
estatística, levon-o a inclinar-se para a orthographia castelhana,
mais phonetica, mais sóbria, abandonando as superfluidades
etymologicas do portugnez, ainda hoje tanto em voga em Portugal. Nós seguimos a mesma tendência (V. o paragrapho, relativo á Orthographia).
Falta dizermos algumas palavras acerca do modo como
tivemos conhecimento do códice.
listando em 1876 em Paris, de passagem para Portugal,
foi-nos mostrado o precioso ms. por Mr. Ferdinand Denis, em
sua própria casa. O nosso illnstre amigo, que o teve sempre
guardado com a maior estimação, nSo so fez o sacrifício de
separar-sc d'elle, enviando-o por mao segnra a Portugal (1878)
mas permittiu até que o conservássemos durante longos annos,
ate hoje, para tirarmos d'elle todo o proveito. A nossa primeira
ideia foi publical-o diplomaticamente, com a maior fidelidade,
mas a proporção que fomos estudando as obras do poeta, reconhecemos cada vez mais a necessidade de substituir as edições
conhecidas c muito defeituosas por uma edição normal. D'ahi
nasceu o novo plano, actual, mais vasto e difficil, que reúne
todas as obras poéticas, accompanhadas do material critico que
é necessário para a plena comprehensilo das obras diffieeis de
Sà de Miranda.
A publicação cio Códice D já fora planeada mais de unia
vez: o proprietário e dous portugueses distinctos, os Srs. Visconde de Juromenlia e José do Canto, hibliophilo muito instruído
e versado na litteratura pátria, e cm especial do CiiK/tiecniio,
tiveram essa intcnçílo, c examinaram o códice para esse fim.
O senhor Visconde liga grande importância ao ms. c julga que
se pôde dizer coiittMporanco da vida do autor. O senhor José
do Canto também lhe attribue alto merecimento, mas declara:
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„a valia cTaquelle códice na minha opinião estava muito diminuída pela imperícia do copista", e este reparo tem seu fundamento, como já vimos. Kntretanto o Snr. José do Canto principiou os trabfilhos de explorado do códice, que deixou nas
mãos de Mr. V. Denis quando se retirou de Paris. Tendo conhecimento dVHcs, julgámos dever nosso exanimal-os, c favorecer o
pul)lico com estudos que a todos eram necessários cm assumpto
tflo difficil. O autor deu promptamente, com a maior amabilidade,
todas as licenças, allegando sempre com excessiva modéstia o
pouco valor dos seus trabalhos de cotejaçao.
As notas do Snr. J. do Canto, que vieram de Paris, enchem
quatro paginas em quarto, cobertas de lettra miúda e clara, c tem
o seguinte titulo: ,,/ndice remissivo das obras de Sá de Miranda que
se encontrão no I\1S. do Exmo Snr. Ferdinand Denis, no MS. No. 6o
da Bibliolheca Imperial de Puriz, e nas ediçiíes de 1595 c 1614".
O autor toma para base de seu índice as poesias do cod. D
pela ordem da copia, e lança a margem a paginação correspondente das mesmas poesias nas outras tres fontes, verificando
assim a comparação; uma serie de notas (treze ao todo) indicam
ora variantes da primeira linha de cada poesia, ora a falta, ora
o acerescimo de alguma nas quatro fontes. Como n'csta nossa
edição as fontes de cada poesia s3o minuciosamente apontadas
em notas por baixo do texto, c se acham repetidas no índice
alphabetico, em resumo, julgamos desnecessário reimprimir aqui
o índice do Snr. José do Canto, cuja utilidade tivemos occasiiío
de apreciar particularmente, porque, tendo chegado ás nossas
mãos bastante tempo antes da copia do códice P, que havíamos
enconimendado em Paris, nos serviu para determinar o contheudo,
as dimensões, e o valor relativamente considerável do dito códice. Por este motivo, e ainda pelo vivo interesse com que o
Snr. José do Canto accompanhou sempre o andamento d'esta
ediç,1o, lhe devemos aqui um publico tributo do nosso reconhecimento.
O contheudo do ms. D está representado em o nosso texto
pelos Nos. 1 —127, i. é pelas primeiras tres partes d'este volume.
K reproducçao integral, fiel, livre de restaurações c renovações
arbitrarias, mas emendada onde havia erros visíveis e indubitáveis; foi systematicamente orthographado, em harmonia com os
principio» do escriba, com alguma, mas parca ponctuaçao, pouquíssimos accentos e resolução de todas as abbreviatnras. Os
Nos. 1 —117 silo anthenticos, como se reconhecerá pelas notas;
o No. 127 pôde ser authentico, mas os Nos. 118—126 silo
provavelmente apocryphos, isto é de outro poeta quinhentista:
o hespanhol Felippe de Aguilar (Vide as Notas).
d*
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2o O ma. P. JA cm 1730 so sabia que a Bibliotheca
Nacional de Paris estava de posse de um ms. das obras do
nosso poeta, irias até hoje ainda nenhum homem de lettras português, entendido na matéria, o examinou seriamente e com toda
a allein,:;lo; a prova está nas noticias incompletas, erróneas e
contradictorias que tem sido dadas a este respeito. Aproveitamos pois esta occasiclo para dar a primeira descripeilo exacta
e completa do códice, rectificando as noticias menos verdadeiras que se tem espalhado por uma serie de livros modernos.
1") O primeiro auetor que citou o ms. foi o sábio bencdictino e antiquário (rance/, Bcrnard de Montfaucon (1655—1741)
na sua Bibliotheca bibliolhecanim manttscriptoriim nova (2 vol., foi.,
Paris 1739, e níio 1730 como se-lè em Larousse etc), que alias
nflo é um Catalogo completo, mas somente uma collecvíio de
extractos de vários catálogos. Ahi se diz (vol. II p. 796 col. 1)
a propósito da Bibl. Nac. de Paris, laconicamente:
,,8294 Obras de Francisco de Gaa (sic) de Miranda".
K claro que o Gaa de Miranda foi considerado sempre por todo
e qualquer portngnez instruído como um lapso, por Saa de
Miranda. Nilo podia ser outro, porque Gaa nunca foi nome
próprio porluguez.
2o) Em 1747, dezoito annos depois, Barbosa Machado, rcferindo-se na sua Bibliotheca Lusitana II ]>. 254 col. II a este ms.,
na biographia que. dedica ao poeta, cita com relaçilo a Montfaucon, o seguinte: Obras do Doutor Francisco de Sa de Miranda
que MS. se conserva na Bibl. Real de Paris, num. 8292, como escreve
Montfaucon. Como se vê o numero de ordem do ms. está errado,
ou por engano de Machado, 011 por descuido do lypographo.
3o) Km 1820 Adamson, seguindo as pisadas de Barbosa
Machado, vae um pouco mais longe do que elle, affírmando
positivamente que o ms. de Paris ú o próprio original do
poeta (Mcmoirs ou lhe li/c and ivritings 0/ Luis de Canwcns, vol. I
p. 46 not).
4o) Segue-se logo em 1821 o Visconde de Santarém, sábio
illnstre, que deu cnlilo uma noticia, baseada simplesmente sobre
a citacilo do próprio Catalogo da Bibliotheca de Paris, a qual mio
continha mais do que já fora communicado por Montfaucon.
A 15 de Fevereiro de 1821 mandou o Visconde de Santarém
a dita noticia, n'uma Carta, á rcdaccfto da revista „Annacs das
Sciencias, das Artes, c das Lettras publicados por uma Sociedade de
Portugueses residentes cm Paris" (P. 1818—1822, 16 voll.) juntando
varias commnnicacOes sobre outros mss. portiiguezes existentes
em França (Annaes vol. XII p. 22). A noticia diz somente que
o ms. 8294 ' "ma topio antiga estimável, a julgar pela orthographia
do nome Saa.
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Pouco tempo depois examinou o códice, pessoalmente, e
chegou ;'i seguinte conclusão nova, muito estranha e singular,
que o ms. nito era mais que huma copia moderna de
obras impressas do poeta ou, citando as suas próprias palavras „ii/iia boa copia de leira moderna, que nilo merece hum exame
severo c que não podia interessar a litteratura nem corrigir as edicSes que tem visto a luz publica." — (sic)!
Ksta descoberta foi participada ao publico portuguez no
vol. XV dos Annaes (pc 2a p. 5 ss.), o repetida em 1827 n'nm
volume que 11 Academia Real das Sciencias imprimiu e que representa a noticia sobre os mss. portuguezes existentes em Franca,
muito mais augincntada.1) Alii dá a cifra do códice, o titulo,
numero de folhas e a rubrica fmal, tudo exacto, e cita também
a data 1564, que em realidade determina a idade do ms.,
mas que cllc classifica como data do original, entregue ao filho
de I). Jo5o 111. No fim diz, a p. 49: O Códice das Obras d'este
Poeta que Barboza cila na sua Bibl. Lus. como existente nesta Bit/t.
conforme a noticia que achou na Bibl. de Montfaucon, lie o Códice 8292
que nilo examinei; e o mesmo Barboza no artigo que dedica a este
poeta diz que as suas obras foram impressas em Lisboa por Manoel
de í.yra em 1595, isto he 3 1 anãos depois do mesmo poeta ler offerecido ao Príncipe as do Códice 8294, phrases que induzem a novos
erros, fazendo snppôr que em 1564 Miranda e o Príncipe D. João
estavam vivos; que a data da copia c a data do manuscripto
original; e em terceiro logar, que em Paris existem dous códices
difierentes das obras de Sa de Miranda: os Nos. 8292 e 8294.
5o) Em 1841 F. A. Vamhagcn, partindo da hypothesc que
nilo podia haver senão ////; só ms. original das obras do poeta,
snppõe que o ms. de Paris é esse único, pelo qual o editor de
1614 se regulou, emendando livremente. „É notável— diz elle —
o fado que se conta do seu genro (sic), para que no dote da mulher
entrasse o original de Sá de Miranda, que, segundo se vê de Montfaucon, deve ser o mesmo que passou depois á Bibl. Real de Paris,
aonde ainda hoje se conservará." (Panorama de 1841 p. 254), supposi<,ao completamente gratuita, que se repete a p. 278 do
Panorama.
Mais tarde, na sua obra Da litteratura dos livros de cavailaria
p. 64 reconhece o mesmo escriptor, depois de ter examinado
pessoalmente o manuscripto 8294, que este nao é um original,
mas uma simples copia, digna porém de toda a fé.
6°) Theophilo Braga também se refere ao ms., de passagem,
') Noticia dos manuscriptos pertencentes ao direito publico externo
diplomático de Portugal e á historia e litteratura do mesmo paiz, que
existem na Bibl. Kcal de Paris e outras (etc). Lisboa 1827.
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no seu estudo sobre o poeta (Quinhentistas p. .102), dizendo em
uma nota: As obras mamiscriplas de Sã de Miranda vem citadas
no catalogo dos manuscriptos da Hibl. Real de Paris (sie), /orno Jl
p. 796 No. 8296 (e mio 8294, como diz fíarboza). No citado
Catalogo em togar de Sà vem Gaa. Th. Braga reparou, como se
vê, na variante de numero do códice entre Montfaneon e Barbosa Machado, e tentou rectifical-a, cahindo, porém, cm outro
erro. Leia-se no primeiro caso 8294, no segundo 8292.
Depois de apontadas todas as referencias (nilo conhecemos
mais nenhuma até hoje impressa)1), e antes de passarmos ao
exame do nis., diremos que nem o No. 8292, nem o No. 8296
da Bibl. do Baris tem nada que ver com Sà de Miranda. O
primeiro contem um tratado italiano sobre astrologia, o o segundo
mim Inslruclio orthographica ad scribendos charaeteres germânicos.
O numero certo é 8294, fique isto assentado de vez, e nao
ha outro que contenha obras do poeta, nem nunca o houve. A
numerarão actual do ms. é No. 60 du Fornis portugais; a velha
cifra existe porém ainda, na primeira folha, que é a do titulo
da obra. O códice, que é pouco volumoso, representa 54 folhas
em 4o (c nao wn 8o como diz o Visconde de .Santarém, segundo
Montfaneon), sendo 49 do texto, uma do titulo, e as restantes
do Índice. O titulo exacto é:
Obras
de Francisco de Saa cie Mirada
Dirigidas ao Príncipe Nosso Sefior que lhas
mandou pedir
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1564.
A cruz, as iuiciacs MB ligadas e o anno 1564 constituem, provavelmente, a rubrica do copista. Nao se pôde tratar de um
original, porque Miranda já morrera em 1558, e o Príncipe
1). |oao, ao qual dirigiu as suas poesias, em 1554. — A inscripoao
final diz: Fim da Primeira Parle das Obras de Francisco de Sà.
O eontheudo restringe-se á nossa Primeira Parte, ás 100 poesias que o ms. D abrange também debaixo da rubrica „Primcira
Parte". Estilo exactamente na mesma ordem, com as mesmas
notas, com uma orthographia geralmente concordante e com
variantes do pequena importância. Nao pôde haver duvida, portanto, que ambos os mss. se referem a uma fonte original, com') Do exame do ms. que modernamente fez o Snr. José do Canto c
do seu índice remissivo jA falíamos.
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mum, que vem a ser o próprio autographo enviado por Sâ de
Miranda ao Príncipe.
N;1o é possível decidir se a 2" e 3n Parle das Poesias do
poeta, que originalmente deviam andar soltas e separadas, foram
reproduzidas pelo copista do ms. de Paris; e se andaram algum
dia ligadas ás da Ia. É certo que o ins. P já existia no estado
actual, na epoca cm que entrou para a Hibliothcca, enlfio Real,
de Paris, o que foi em 1668 quando entravam para aquelle estabelecimento as eolleceões do cardeal Mazarin, o antigo proprietário
do códice portuguez. Nilo pudemos averiguar mais nada, e
será difficil ir mais longe, porque os nossos informadores, os
Snrcs F. Denis e A. Morel-Fatio, auetor do Catalogo dos mss.
hespanhoes e portuguezes da Bibliolheca, s3o os mais competentes. O primeiro teve a fineza de encarregar ao hábil
paleographo Mr. Ilygin Fiircy a copia que mandámos tirar, e o
segundo quiz ter o trabalho de conferir o treslado, feito cuidadosa e esmeradamente, com o modcllo, rectificando alguns pequenos erros c juntando algumas notas. Examinou ainda os
Nos. 8292 c 8296, acabando com a deplorável confusão das
citações. Por tudo lhe damos aqui os nossos sinceros agradecimentos.
As pouquíssimas variantes d'cste ms. que merecem consideração, foram indicadas sob o texto, prestando-se especial
attencao ás rubricas iniciacs, tilo importantes e tao significativas.
3o O ms. J.
4o A miscoll. J.
Estes dois manuscriptos formam um
único volume, que pertence, ha 30—40 annos, ao Snr. Visconde
de Juromcnha, o benemérito editor de Camões, que o comprou
a um livreiro de Lisboa por pequena quantia. S" E" leve a
bondade de o pôr á nossa disposieflo, assim como outros materiaes (vid. F e S), eoncedendo-nos com a maior benevolência o
direito de copiar, fazer copiar e publicar o que entendêssemos.
Em primeiro logar descreveremos todo o volume, passando
depois ao exame especial de cada um dos mss., totalmente
distinctos, que o encadernador reduziu arbitrariamente a um
só corpo.
O volume nilo é inteiramente desconhecido, porque já, ha
cerca de 20 annos, o proprietário exlrahiu da Miseellanea abundantes materiacs para a sua bulia edição das Obras de Camões.
No vol. II d'esta edicao diz a p. XVI—XVII:
„Outro ms. que possuímos do sec. X VII nos forneceu algumas
poesias inéditas, e o poder completar algumas já impressas que não
cslflo inteiras, e variantes, tornando-se entre estas notável uma d
elegia 11. Este ms. ou antes manuscriptos, porque são dois encader-
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nados na mesma capa, c que infelizmente não eslão completos por lhe
faliar o principio c o fim, e deverem por isso ler-se perdido algumas
poesias de Camttes, compre/tende, a primeira parle, poesias de differcnlcs andores contemporâneos, Bernardes, Caminha, D. Manuel de
Portugal, Jorge Fcmandez, vulgo o frade da rainha {D. Calhatina);
e a segunda parle, que c em leira diferente, pertence exclusivamente a
Francisco de Sa de Miranda, de quem traz algumas poesias inéditas."
Esta passagem tem sido reproduzida varias vezes, p. ex. por
Theophilo Braga, Ilist. de Gim. 1] p.95.1) Como, porém, a noticia
é muito summaria e envolve, além d'isso, uma affirmaçao errada,
somos obrigados a dar indicações mais completas.
O volume ó um in-40 de mediana grossura, com as seguintes
dimensões: 19 cm. e 13,4; está resguardado por uma encadernação de carneira com donraduras segundo o estylo da 1" metade do século passado; a capa de carneira é de côr castanho
escuro, mosqueada de preto. O dorso está dividido em cinco
secções, separadas por linhas salientes, que aceusam as costuras
da obra, sendo a ultima secção duas vezes maior do que as
outras, e tendo todas uma ornamentação de ferros dourados,
bastante sóbria, de bein-me-qucrcs e linhas transversaes ondeadas.
Na segunda divisão acha-se impressa # n'um rotulo de carneira
vermelha: J/S. ANT. \ DE CA/V. SA M. \ E OVTROS. | Na
face interior da capa lê-se: Ex libris Fr. Bernardi a Spc. \ MB'1),
e a lápis, por cima, 800. Abaixo do ex libris ha ainda uma
inscripcao com lettra do Snr. Visconde, que diz: Co/lecção de
Poesias de Camões, Bernardes, Caminha, Sá de Miranda e outros
Poetas. Letra de 1600. O volume níto tem frontispício, nem
guardas, nem Índices; as folhas foram muito aparadas pelo encadernador, nao havendo porém perjuizo maior no texto. Notámos
bastantes signaes de traça e nódoas de agua.
A Misecllanea oceupa a primeira metade da obra e contem
129 poesias em 127 folhas, cuja numeração incompleta c salteada talvez nunca fosse seguida. Verdadeiramente, deveríamos
dizer em logar de Miscelkinea, um gruppo de diíTercntcs fragmentos soltos, reunidos posteriormente. O papel, a tinta e a
disposição calligraphica variam frequentes vezes, e ha signaes
de folhas cortadas; o caracter da lettra é porém o mesmo, sendo
apenas desigual na qualidade, podendo esta diflerença explicarse pelos progressivos additamentos. A lettra é medíocre, des') Cfr. também I 335—336 onde se diz, por erro de imprensa, serem
completos (cm logar de incompletos) os manusciiptos do snr. visconde, c
II 179.
"O li singular que estas mesmas inlciaes se encontrem no frontispício
do ms. P.
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cuidada e semeada de emendas que difficultam a leitura. Nas
poesias de Camões encontrámos muitas rubricas, de duas pennas
difTerentes, sendo uma do Snr. Visconde de Juromenlia que escreveu bastantes notas como: de Camoats, impresso; ou mui diversa
da que anda impressa; ou impressa eo/u diversidade.
A Miscellanea níto oíTcrecc poesia alguma de Caminha, ao
contrario do que a rubrica do possuidor affinna; de Miranda
adiámos só três: duas talvez apocryphas c uma unica de authenticidade inncgavcl:
No. 70 a íl. 42 (antigamente 54) Elegia em louvor da vida rústica.
Buelve, Filis hermosa a este //ano. — O nosso No. 171.
No. 71 a íl. 43 v. (ant. íl. 55 v.) Soneto.
ilfi/ vezes entre sueilos tu figura. — Vide p. 869.
No. 72 aíl.44 (ant. íl. 56) Otro Soneto de Frco de Saa.
Quien dará a los mis ojos una fuente. — O nosso No. 84.
li com isto terminaremos a noticia sobre a Miscellanea, que
será concluída em outra parte, onde aproveitaremos todos os
seus Inéditos.1)
A segunda metade do volume encerra o Cancioneiro de Sâ
de Miranda, que marcámos n'csta edição com a lettra J. Nito
tem relato alguma com a primeira, n mio ser o estar ligada
pelo encadernador. A lettra parece pertencer ao fim do scc. XVI
e é corrente, de mito adestrada em boa calligraphia; lia uma
eolumna em cada pagina, com grandes margens brancas, sobre as
quaes o próprio copista inscreveu algumas poucas emendas. K
pena que este bello códice esteja mutilado no principio, meio
e no fim! Também ha algumas inadvertências na coordenação
das folhas. Nilo tem titulo algum, c por isso também falta qualquer indicação a respeito da origem c dos antigos donos da
obra. O snr. Visconde rubricou a primeira folha duas vezes,
no alto com as palavras He Sá Miranda, e transversalmente, do
lado de dentro, onde escreveu Este manuscripto he de Sá Miranda.
Em todas as folhas se lê uma paginação bastante antiga, quê
n.lo ó, porém, a primitiva, como se conhece pela Unta que é
bem dificrente da do texto. Temos razões para suppôr que foi
feita antes da encadernação, n'uma epoca cm que o volume
estava menos incompleto do que hoje (mas já mutilado, cm três
partes). E como a íl. 102. encontramos uma inscripçíto:
„Dc Franeo Roiz de Carvalho desta Villareal"
escripta com a mesma tinta amarellada da paginação, devemos
concluir que dia é obra do citado cavalleiro, um dos antigos
possuidores do volume.
') Zeitschrift fur romanische Philologie Band VIII.
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A i" folha do códice está marcada 105; seguem 101—111;
depois fi. 2—103, e por aqui se conhece que o encadernador
nilo reparou no que fazia, mudando as ultimas sete folhas para
o priucipio. A f" 8 também deu logar * outro engano, sendo
col locada ás avessas, o rosto como verso. Depois da paginado
de Carvalho que abrangia as folhas 1 —111 perderam-se, pois,
as folhas 1 c 104, com tudo o mais que haveria depois de 111.
Nilo se pôde avaliar quanto fosse. Também nao é possível dizer
se, anteriormente, a folha 1 era precedida de alguma cousa:
quando o códice veio ás mãos do paginador já estava truncado,
circunstancia que parece ter escapado ao seu critério, porque
ngo apontou as três lacunas que ha no meio do ms.
S;1o: a Ia entre as foi. 9 e 10. A folha 9 termina com a
linha 9" do nosso No. 54 daquelas florestas e a folha IO começa
com a linha 8" do nosso No. 50: por vós no dueien do/ores.
2:l entre folhas 13 e 14. A folha 13 termina com a linha 9"
do No. 58 con los ojos no os veo, á qual segue ainda a rubrica
da estrophe seguinte: Francisco de San de Miranda; e a folha 14"
começa com a linha 14" do No. 66 crescio ansi andando encubierto.
3a entre folhas 16 e 17. A folha 16a termina com a rubrica
Este Vilanccte velho; e a 17a começa com a linha 4a do No. 34
Los mis pensamientos faltos.')
Também n'estc códice dêmos com algumas notas marginaes,
as quaes parecem ser da mesma miío que sublinhou na Miscellanea as poesias de Camões. Referem-se unicamente aos
Sonetos e a uma Egloga, e denunciam um exame especial comparativo, com uma serie de conclusões que nílo sito sempre
exactas, como demonstramos em seguida. O annotador, Snr. Visconde de Juromenha, numerou os Sonetos de 1—32, indicando
brevi manu se eram inéditos ou impressos, pondo-lhe o nome do
poeta, talvez porque na occasiilo ainda n;"Io descobrira que esta
2" metade do volume pertencia toda a Sâ de Miranda. E diz:
1: No. 79 De Sà. Miranda; impresso com diferença.
2
78 Inédito. (Erro.)
3
86 De S. M. Impresso com pouca diferença.
4
90 Em S. Inédito. (Erro.)
5
89 e 162 De S. M. Com diferença.
6
89 Do mesmo, como está impresso.
7
91 Impresso.
8
92 Impresso com alguma diferença.
9
94 Inédito. (Erro.)
') Ê possível que esta terceira lacuna n3o seja eflectiva, podendo
dar-sc o caso que as primeiras tres linhas fossem cortadas, o que com
tudo n3o parece provável, á vista do ms.
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10: No. 93 Impresso com diferença,
ii
138 Impresso com diferença.
\2
182 Inédito.
13
181 Inédito.
14
183 Inédito.
15
184 Inédito.
16
110 Impresso com pouca diferença.
17
200 Impresso.
18
140 Impresso com algfln diferença,
ig
139 Impresso com diferença.
20
80 Inédito. (Erro.)
21
81 Variante.
22
82 Inédito. (Erro.)
2
3
83 Variante.
24
96 S. de S. M.
25
97 S. de S. M.
Os Sonetos 26—32, correspondentes aos Nos. 85. 88 e 185—188,
d'esta cdiç«1o, nao mereceram nota, coinquanto os cinco últimos
sejam inéditos.
Sobre o contheudo do códice temos que dizer o seguinte:
comprehende 103 poesias, isto é toda a nossa 1» Parte, menos
25 versos menores, que estariam — como se deve presumir inclusos, em parte, nas folhas que faltam1); :llíl11 d'iss0 Linct;rra
sete números, pertencentes á nossa 2" e 3" Parte [102. 103 e
no—113. 115], e oito impressos com onze Inéditos da 4" Parte
^^—no e 145; 162 e 181 —190]. Em quanto aos géneros,
subdividein-se estas poesias, segundo o seu caracter métrico, em
três gruppos, abrangendo o primeiro 64 números em verso de
redondilha; o segundo 32 Sonetos; o terceiro 6 Eglogas.
As Cartas e Elegias, que talvez formassem um quarto grnppo
nas folhas perdidas no fim, faltam no estado actual do códice J. Elle apresenta pois uma coordenação diametralmente
opposta á dos códices D e P (que se baseiam, como já dissemos,
no original enviado ao Príncipe), aproximando-se da disposic.no
seguida nas edições impressas, nas quaes as poesias estão simplesmente classificadas segundo a sua respectiva forma métrica.
Ha ainda outras concordâncias com essas edições, sendo communs ás Ires fontes os Nos. 133—140 e 145 que DP nSo ofTerecem; mas nem por isso se pôde deixar de reconhecer, que o
ms. J existe sobre si, com um caracter original, sem dependência
nem dos códices D e P, nem das ediçOes A e B. E evidente
para nós que elle procede de outras fontes, porque alem dos
i) E sSo os Nos. 1. 2. 7. 1:. 13. 16. 17. 19. 22. 24. 33. 34. 39. 40.

42. 65. 69. 76. 87. 95. 98- 99-
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seus onze Inéditos, além das 8 poesias que somente se conheciam pulos Impressos, lia nVlle numerosas variantes, suminamcnte
características, quasi cm cada linha dos mimeros, que silo communs a J, A e B.1) E nSo se julgue que silo arrebiques banaes,
enfeites postiços de milo profana, mas sim emendas e substituições, concebidas naturalmente, segundo o espirito genuíno de
Sá de Miranda e que icem o cunho de uma legitimidade indiscutível. As rubricas explicativas, que s.lo algumas vezes similhantes
ás de D e P, silo mais um argumento a favor d'este ms., que
consideramos digno de toda a fe c de grande valor.
Nilo occultaremos que o exame minucioso dos inéditos nos
suscitou algumas ligeiras duvidas. Rcsolvem-se talvez, attrihuindo
a nutro Francisco de Sã (o do Menezes) Ires poesias qnc nao
parecem absolutamente antlienticas.'2) O modo como ellas se
introduziram no ms. parecc-nos fácil de explicar. É provável
que algum Mecenas, admirador do poeta, collcccionas.se para seu
uso particular tudo o que achou com a marca de Francisco de
Sá nos innumeros „cancioncirinhos de mao" que andavam por
todas as casas fidalgas, enganando-sc em certas poesias, isto
é: attrilmindo a Francisco de Sá de Miranda o que era propriedade de Francisco de Sà de Menezes.
O aspecto exterior nao contradiz estas nossas snpposieoes,
porque a boa lettra, a limpeza e relativa elegância de todo o
códice, a notável correcção do texto, com emendas cuidadosas,
lançadas á margem, a boa orthographia, tudo isto faz crer que
o treslado foi confiado a algum copista adestrado, sob a direccilo de um collector entendido.
O snr. Visconde de Juromenha teve a bondade, como já
dissemos, de nos confiar durante vários annos este precioso
códice, completamente inexplorado na parte relativa a Sâ de
Miranda. Infelizmente chegou-nos á mao muito tarde, depois do havermos entregado o nosso texto á imprensa: d'ahi a
necessidade de formar um Appcndicc (p. 679 — 736) no qual
entraram todas as variantes d'esta fonte. Ainda pudemos intercalar, com a ajuda do nosso amável editor, á ultima hora, as
necessárias referencias no próprio texto, o incluir n'ellc os
inéditos.
5o O ms. F. Nao ó um manuscripto especial do nosso
poeta, mas sim um grande Cancioneiro de poesias quinhentistas,
collcccionado por Lnis Franco, companheiro de armas de Camões
c um dos seus maiores admiradores. Acha-sc na Bibliotheca
') Vide o Appendice.
) Vide as notas que dizem respeito aos Nos. 181, 184 e 187.
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Nacional de Lisboa, estabelecimento para onde entrou cm 1840,
por diligencias do Bibliothccario-mÔr, Visconde de Balsemão;
foi pago pela quantia de 48,000 reis, conforme diz uma nota do
Bibliothccario Andrade na guarda da capa.
K um in-folio, marca No. 565, com encadernação de cordovíio, tendo na lombada o dístico: Elegias de Camòes. Acncadernaçao data do fim do scc. XVI, ou principio do X\ 11.
O frontispício diz:
^Cancioneiro \ em que tido obras dos milhores poe \ las de meu
tempo ainda tiífo empre \ sas c Ircsladadas de papeis da \ leira dos
mesmos que as com \ poseríJo, comessado na \ india a 15 de janeiro
de | 1557 r acabado em Lx° \ em 1589 \ P"' luis franco correu
compa \ nheiro em o estado da india j e muito amigo de luís de |
Camocns."
Kstc titulo acha-sc dentro de alguns lavores calligrapbicos
que formara uma espécie de tarja. Scguem-sc 295 folhas do
texto, uma branca c duas de Índice (297 c 298).
Nilo se pôde reputar autograplio, porque dizendo-sc comevado na índia c acabado em Lisboa, nem por isso se encontra
differença no papel, nem ainda na tinta, como é natural suppôr
se o livro fosse compilado pouco a pouco durante o largo espaço
de tempo de 32 annos, c ein logares tfío remotos entre si.
Accresce a circumstancia de estar cheio de notáveis omissões,
de erros grosseiros, métricos e grammaticacs, que por vezes transtornam completamente a interpretação das composições. Todos
estes defeitos só podem attribnir-sc a um copista ignorante, c
de modo algum a Luis Franco, o qual além de poeta, 'tinha
estudo snfficicnle da lingua materna e mesmo d'algumas estranhas,
as quaes manejava com bastante facilidade.1)
A letra, porém, mostra ser do século XVI, o- por isso o
manuscriplo pôde dizer-sc era todo o caso uma copia contemporânea dos originaes, feita antes da primeira edição das Poesias
de Miranda, Camões ctc. (1595) c, a acreditarmos na asserção
do collcccionador, sobre autographos d'cstes poetas.
O ms. esteve, de certo, muito bem guardado, porque nenhum
editor de Camões, nem mesmo Faria e Sousa o conheceu, até
que o Snr. Visconde de Juromenha o explorou cm 1860, dando
uma breve descripçao d'elle e accenluando o sen valor.2) Nada
se pôde dizer, ao certo, sobre o seu paradouro anterior, sobre
o antigo proprietário ctc; as supposições aventadas a este respeito
nfío tem o menor fundamento. Depois do Snr. Visconde, foi o
ms. examinado por Th. Braga, que também extrahiu d'clle vários
') Vide Barbosa Machado.
-') Juromenha II p. Xll—xvr.

inéditos, deixando porém ainda muitos outros, n3o menos valiosos,
]>or aproveitar. Ambos tiveram cm vista sobretudo os textos do
Camões, que oceupam o maior quinhão1) do ms. e constituem,
sem duvida, o seu maior ornamento. Ninguém se lembrou ainda
de accentuar a parte relativa a Miranda; e mesmo o snr.Th. Braga,
que prestou bastante attcncSo aos textos dos outros poetas menores que se agrupam em volta de Camões, insertando varias
amostras na sua Ilist. de Camões -), nflo deu mais do que uma
Egloga de Sa de Miranda.3)
l;'i o Snr. Visconde de Juromenha notou que o Cancioneiro
contem varias poesias de Camões, bem conhecidas por suas, sem
qualquer rubrica primitiva, da própria milo do copista, que
indique o seu nome. Também notou que muitas outras rubricas com nome do autor, sao de lettra relativamente moderna, e
escriptas por pessoa versada em litteratura, a qual parece ter
examinado ainda outros mss., porquanto nos fez o serviço de
indigitar de quem seja esta ou aquella obra, que anda anonyma
no volume. Com relaeao ás poesias de Sa de Miranda que
incluímos n'esta edicao, — porque só estas podemos aqui considerar — devemos relevar o mesmo facto: algumas das attribuieões e referencias de nome silo de mito diflerente d'aquella
que escreveu o texto. Parece-nos até que ha alli três annotadores diversos, que distinguiremos com as lettras abe na lista
seguinte. O autor das notas a, que sao as mais consideráveis,
confrontou os textos do ms. com a edição de 1614 (ou com
alguma das suas reproduecões).
Do ms:!1 extractámos as seguintes Poesias de Miranda:
1) f. 7 1 v. Sondo ao príncipe nosso senhor por Francisco <le Saa.
Inda que em vossa alteza.
Nota: Sa Miranda. 20 pouco mudado (a).4)
2) f. 7 iv.—81. Egloga de Fr*0 de Saa de muitos pastores, e o
que /a/la primeiro, lie hu moço por nome Alexo.
N.: S. Miranda 7a (a).
') O cancioneiro contém 85 Sonetos <lc Camfies, dos qnaes 4.) eram
completamente desconhecidos até 1860; 9 poesias em tercetos (Elegias,
Capítulos ou Epistolas); 4 Kglogas, 9 CançScs, 1 Oclava, I Ode, sSextinas;
a comedia Filodemo e o primeiro canto «las Lusiadas. Além d'isso oKcrece varias poesias de D. Manoel de Portugal, Francisco de Sft c Menezes,
Jorge de Montemor, Diogo de Mcndoza, Simão da Silveira, Gonçalo Coulinlio setc.
) llist.deCam.il p. 140. 171 etc; Bilil. Camoniana p. 114; Parnaso
de Luiz de CainfScs I p. XXVll.
3
) Antologia No. 143. Vide o nosso No. 117 c p. 731.
*) A interpretação d'esla nota he fácil. Significa: O Fr"" de Sa, de
ipie se trata, lie Síi de Miranda. Na impressão B o Soneto leni o 2°logar.
OlTerecc algumas poucas variantes.
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3) f. 81. A Nuualvarcz Pereira. Epistola.
N.: S. Miranda 8" (a),
f. 81 — 84. Pastores da Egloga: Bieito Gil.
N.: 8 (a).
.]) f. 84 v.— 85 v. Elegia do mesmo.
Olvidado de ti por este llauo.
N.: n3o está nos impressos (a); lio de Sâ Miranda1) (b); Miranda (c).
5) f. 85 v.— 86 v. Elegia de Fr*" de Saa.
Buelve Filis hermosa a este llauo.
N.: Sa Miranda1) (b); n.1o está (a); Miranda (c).
6) f. 91— 95. Dialogo de dons pastores, Gil e Bento, por Franeisquo de Sa de Miranda.
N.: Sa Miranda 6 (b); nilo anda (a).
7) f. 95—97V. Egloga. Do mesmo. Silvestre e Montano interlocutores.
N.: Nilo anda e hc de Sa Miranda (a).
8) f. 97V. Soneto.
Antre Ses/o e Abido el mar eslrecho.
N.: Sa Miranda 17 (a).
9) f. IOO—102. Epistola de Montemaior a Franeisquo de Sa
de Miranda.
N.: De Miranda1) (b); nao anda (a).
10) f. 102V.—105. Resposta do doutor Fr™
de Sa de Miranda.
N.: Sa Miranda, Carta 8" (a).
11) f. 106 —112.2) Egloga de Andrcs, de Francisco de Saa de
Miranda.
N.: Saa Miranda 3" (a).
') A rubrica Miranda foi riscada posteriormente, o que, nos primeiros
(Vestes três casos, induziu outro (terceiro) interpretador a tornar a pôr o
mesmo nome Miranda.
'') A foHialllv., antecedendo os sonetos, acha-se, sem nome de
autor e sem rubrica alguma, uma pequena poesia, que nHo ousei allribuir
a Miranda, iulroduzindo-a n'csta edição, por me parecer apocryplia e incompleta: um fragmento de soneto ou de outra obra de mais alento, e
em tercetos. Diz:
Ia et liempo, adonde viene a consumir-se
Quanto debujo de cielo aora se encierra.
Todo ha de acabar, en des/ruir-se
No ponuí paz, ni fin a es/a guerra,
Antes ia enciende mas, porque el me haze
Desear ver-nie bivo so ia tierra.
La salud se consume y se des/taze;
Mil seilules pareceu de la muerle,
Mas nunca ha de venir, porque me p/aze
Mucho mas que bivir aca sin ver-le.
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12) f. 113. Outro Soneto.
Com solocos profundos y gemidos.
N.: do Sa Miranda (a).
13) f. 113. Soneto.
No si que desventura, que destino.
N.: Sa Miranda (a).
14) f. 113 v. Sem rubrica alguma.
Queriendo la pintora dar pintura.
N.: Sa Miranda (a).
15) f. 114V. Soneto.
Seilora mia, ya no está en mi mano.
N.: Sa Miranda (a).
16) f. 115 v. Soneto.
Nunca se vio en el mundo que una rama.
N.: S. Mir. (a).
17) f. 1 16 v. Soneto.
Ay de quan ricas esperamos vengo.
N.: S. Mir. (a).
18) f. 1 16 v. Soneto.
Trai d a en sacrifício Po lie ena.
N.: S. M. 18 (a).
19) f. 1 17. Soneto.
De que vitoria combatiente humano.
N.: S. M. (a).
20) f. 1 17v. Soneto.
Alma que fica por fazerdes hoje.
N.: Sa Miranda 10 (a).
21) f. 117V. Soneto.
Aquelas esperanças que eu metido.
N.: Sa Miranda 7 (a).
22) f. 118 v. Soneto.
El avarieuto guarda su riqueza.
N.: S. Mir. (a).
23) f. 142. Soneto.
Aquel que las culebras niilo tierno.
N.: Nilo anda; F. S. M. (a).
2Í\ f, 2g2—292V. Esta que lie a I" carta de Sá Miranda não
está inteira porque lhe tirarão algumas folhas ao principio.
25) f. 293—295. Segunda carta de Sá Miranda a Pêro Carvalho.
Estas 26 poesias correspondem
101. 102. 103. 104. 106. 113.
Silo todas completas, menos as
de Sà de Miranda, mas sim a

aos nossos Nos. 79. 81. 90. 94.
116. 117. 146. 170 — 181 e 200.
duas ultimas; c unia (9) nflo é
elle oflerecida.
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Porás inéditas, não impressas nas edições AB, são os
Nos. i 16. 170 —181 e, com alguma restricção, o Ko. 117, constituindo 2 Kglogas, 2 Elegias e 9 Sonetos. As Eglogas e Elegias
ainda foram confrontadas com outras fontes,- as primeiras com
o ms. D, c as ultimas com o ms. E e a Misccll. J; os Sonetos,
porém, não existem senão no Cancioneiro de I.uis Franco, onde,
como a lista o demonstra claramente, não tinham primitivamente
indicação alguma sobro o sen autor, li comtudo provável que
já Luis Franco considerasse os Sonetos, e as 2 Elegias, como
legitima propriedade de Sà de Miranda; alias não os misturaria
com outros versos, positivamente attribuidos ao poeta, desde a
data da compilação primitiva, e epie são d'ello, sem a menor
duvida. Temos razões para suppôr (como se acha exposto nas
Notas), que os Sonetos e as Elegias pertencem a Francisco de
Sà de Menezes.
Além da nossa copia, tivemos ainda á nossa disposição
outra mais antiga do Snr. Visconde de Juromenha, 11a qual
S. Y.. incluiu apenas o que, em tampos, considerou inédito. Não
obstante, os textos de F continuam a ser defeituosos, c sé) podem
acceitar-se depois de cuidadosas emendas, feitas com intimo
conhecimento da individualidade do Poeta.
6o O ms. E. Existe na Bibliotheca Publica Eborense com
a marca .,' ., . O „Catalogo dos Mamiscripios"*) d'cste estabelecimento cita-o duas vezes, a p. 79 e 113, laconicamcntc, com as
formulas
Poesias de Francisco de Só de Miranda [se. port.]
Cod.
a 11. ... [í/ir]
Poesias de Francisco de Sá de Miranda [se. hesp.]
Cod. C,X'J a II. 54, II. 57, 11. 121 etc.
sem apontar qnaes as poesias que contém, c se são inéditas
ou não. 0 snr. Th. Braga assegurou em 1874, fundando-se
n'uma informação do Snr. Gabriel Pereira, que o volumoso ms.
contém as Eglogas de Miranda2), c obteve copia de algumas
poesias de outros autores quinhentistas, que publicou.
Ninguém deu até hoje uma descripção exacta de este códice,
que é um in-folio com capa de pergaminho, de 238, ou antes
239 folhas, porque o numero 127 está repelido. A lettra é de
') Cat. ilos Mss. ila Hibl. Publ. Eborense, ordenado com as descripçr»*
c notas do bibliolliecario Joaquim Heliodoro il.i Cunha Uivara e com outras
próprias por J. A. <lc Sonsa Telles ilc Maios. — Tomo II que comprclicndc
a liileratura. — Lisb. 1869.
2
) Ilist. de Camões II p. 307.
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«ma só mão, quasi até o fim, o pertence no principio do sec.XVII;
as ultimas cinco folhas sito de outro copista. No interior da
capa, sobre a guarda lò-se: „Este livro lie de dona Guinar de Castro
m" s''"" (minha senhora).
O códice, que mio tem frontispício, nem titulo algum, nem
indico, pôde considerar-se um vasto Cancioneiro de vários autores
portuguezes e hespanhoes, muitos dos quaes pertencem ainda aos
primeiros deeennios do sec. XVI, enfileirando-sc na Eschola velha,
emquanto outros datão da segunda metade do sec. e são adeptos
da Eschola nova, italiana. Alguns poucos entram já no sec. XV11,
de sorte que o Cancioneiro abrange um largo período desde
Garcisanchcz de Hadajoz até Cervantes e Gongora.i)
As poesias de Sá de Miranda tem o maior quinhão no
códice, occtipando as primeiras 61 folhas, c depois algumas salteadas (114. 121. 124. 140. 166); e esta circunstancia parece
ter dado na vista, e determinado, por assim dizer, o valor do
códice, porquanto uma nota de um dos redactores do Catalogo
diz: Varia da edição de 1614 (a nossa ed. B) e Parece têr custado
28,000 reis3) por ser reputado então como original.
A copia é muito irregular, e cm partes textualmente crivada de erros, mais grosseiros do que os dos ms. D P J e até
de P, talvez porque o collcccionador se serviu de dinerentes
manuseriptos de maior ou menor valor, pertencentes a varias
épocas e desiguaes na lettra, resultando d'ahi o pouco esmero
e pouca intelligencia que houve em geral nVsto treslado. O
copista errou milhares de vezes por ignorância, mas abstrahiu
-.w , < felizmente de qnaesquor emendas, que poderiam fazer suppôr a
: - - tenção de aformosear as poesias, ou tornal-as mais claras e
U' ,/iijtelligiveis. Nilo pôde pois haver duvidas a respeito da authenticidade do texto, embora lastimemos as condições infelizes em
'•..que o ms. foi executado.
■
Aproveitámos todas as variantes, até mesmo algumas, que
são evidentemente resultado de má leitura e viciação do texto,
para que o leitor possa formar um juizo próprio e independente sobre o valor do ms. Uma lição errada, confrontada com
outras mais ou menos dinerentes e deturpadas, contribuo ás
') Kis alguns «los nomes mais salientes: Garcisanchez; Jor-e ManriqueCostana; D. Francisco de Portugal, 1" Conde do Vimioso; o Dii<|iie de
Sesa; o (.onde de Villanova; D. Dio»o da Silva; Conde de Salinas;
D. Álvaro de Uma; D. Álvaro de Abranches; Jiernardo da Mota; Simão
de Sousa; Gaspar Dias Cardoso; Jioscan; Garcilaso; Mcndoza; CamõesFrancisco de Sâ de J4cnez.es; o Duque de Aveiro; Luiz da Silveira, Conde
da Soricllia; o Marque/, de Aslorga; Dr. Aires Pinei; Martim de Castro;
D. Manoel de Portugal; Jorge da Silva; Cervantes; Gongora ele. etc.
-) Alias: seis moedas, o que indica talvez uma nota mais anli-a mie
serviu aos redactores.
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vezes até para se achar o verdadeiro sentido e o tlicor originai
de um:i passagem obscura. Algumas poesias, principalmente as
Eglogas Célia c Basto, difierem na redacção E de um modo tfio
notável de todas as restantes fontes, que nos pareceram dignas
de figurarem como números separados. A licito de Basto (No. 164)
tem grande importância, e está felizmente assaz correcta. Entre
as poesias menores lia 6 em redondillias, epie devem proceder
de textos originaes muito antigos, anteriores a 1516. Outros versos
mostram, pela sua redacção, certa affinidade do Cancioneiro E
com o Cancioneiro de Luis Franco.
O contlieudo do ms. abrange 75 poesias de Miranda, oti
a elle dirigidas. Dividem-se em: 5 Eglogas, 8 Esparsas, 25 Cantigas, g Cantares velhos, 19 Vilancetes, 2 Glosas, 2 Trovas; nina
poesia intitulada „Septima", e outra composta „em nomo alheio":
isto é em 5 obras na maneira italiana, e 67 110 gosto da velha
Eschola nacional. Juntem-se ainda 1 °) uma Elegia, talvez apocrypha, mas attribuida a Sa de Miranda, 2o) uma Egloga, 30) com
o respectivo Soneto dedicatorio, que lhe foi oflerecida. ■)
D'estas poesias eram desconhecidas apenas quatro; outras
eram raras, p. ex. a Elegia (que se encontra só aqui e no Cancioneiro F) c quatro redondillias, conservadas unicamente no
Canc. de Resende. As restantes encontram-se em diflerentes
mss. e edições impressas, mas oflerecem, ainda assim, variantes
bastante notáveis.
y~~-^.
Eis o índice das poesias:
/
1») fl. i-8v. Egloga Basto.
'^
.,». c
2°) „ 9-17„
Amlrcs.
[..: T» ',> ^
i7v- —27- „
Célia.
'. ,
3°)
4») »» 27 v- -37 v. „
Aleixo.
\ '*■•. '
„
5o) 1» 38- -48.
Ncmoroso.
\S' ,
^<yX'V
6°) ti 48 V. Esparsa I. lomou-se tudo em vento.
--;:; ,S
7 o) „ 11
„
II. Quando nos meus erros cuido.
8") »i »l
„ Hl. Porque poderá abafar.
9") tt M
„ IV. Como nao quereis que seja.
IO») 11
M
„ v. Do passado arrependido.
li") *»
„ vi. Nao vejo o rosto a ninguém.
»»
1■>*>) tt
^ „ Vil. Todas as cousas tem cabo.
II
•3o) j» 49. Cantiga 1. Quanto mal me era ordenado.
•4") >i „
„
II. Sefíora oid Ia mi suerte.
•5°) tt „
„ Hl. Puede-sc esta llamar vida.
16°) 1t »,
„ IV.
IV. Toda esperança é perdida.
JI

') São os nossos n<« 2 (155). 3. 4. 5. 7. 8. 9(|6|). ,, 12
34-3». 40-45- 40-50. 53-70- 7^-73- 77- ')'■
102. 112 (.65). ,,3. „s:
I28—I3I. 164. 166—170. I92.

J- "3-
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17o) II.
18o) „
IQ") „
20") „
21") „
22°) „
23") „
24") „
-5") •>
2b") „
27") „
28o) „
-9") ><
30o) „
31o) „
32") „
^^") „
31°) .»
35") „
36o) „
37") „
38") „
39o) „
40") „
41o) „
42°) „
43n) /<
44o)
45n)
46")
47n)
48")
49°)
50")
51")
52o)
53")
54n)
55")
5^°)
57n)
58")
59°)
0o°)

„
..
„
„
„
»
„
•„
„
11
„
„
11
„
„
„
„

4Qv. Cantiga V. Até quando me tereis.
„
„
VI. Uma morte hei de morrer.
„
„
VII. Comigo me desavim.
„
„ VIII. Que remédio tomarei.
50.
„
IX. A que vida tam es(]uiva.
„
„
X. F.ntre temor e desejo.
„
„
XI. Pois meu mal com quanto é.
„
„ XII. Sortes e venturas silo.
5°v» X1I1. Kl agravio que recibo.
„
„ XIV. Nada que ves é assi.
„
„ XV. Tudo passa como um vento.
„
„ XVI. Ledo em meus males sem cura.
5l» XVII. Cego d'cste meu desejo.
,,
„ XVIII. Triste de mi desdieliado.
„
„ XIX. Va agora tiempo seria.
„
„ XX. Sc me este cuidado atura.
„
„ XXI. Iluye el tiempo, está el mal quedo.
5'v.. XXII. Alma tilo sem assossego.
„
„XX1II. La que io tcngo no es prision.
„
„ XXIV. Como no se desespeia.
„
„ XXV. Ai que el alma se me sale.
52. Cantar velho 1. Todos vienen de Ia vela.
„
„
„ II. Nac|uela alta serra.
52v.
„
„ III. Por maios embolvcdores.
„
„
„ IV. Serrana onde jouvestes.
„
„
„ V. Naquelle longo desterro.
53- •&"' rubrico alguma: Eu mi corazon vos tcngo.
(Vilancctc XIX).
„ Cantar velho VI. Sola me dejaste.
V11
53 v
- Saudade minha.
„
„
„ VIII. Dofia bella mal maridada.
„
„
,. IX. Tafio-os yo mi pandero.
„
Esparsa VIII. viandar cm tal tempo luvas.
54- Vilancctc 1. Esperanças mal tomadas.
„
,,
11. Km pago d'aquella dor.
„
11
Hl. Dcixai-mc as minhas tristezas.
„
„
IV. O meu mal pude o sofrer.
54 v»
V. Os meus castelos de vento.
„
„
VI. Acustumci-mc a meus males.
„
„ VII. Kstcs meus olhos que assi.
55» VIII. Se meu tonnento me desse.
„
„
IX. Pusicra los mis amores.
„
„
X. Secaron-mc los pesares.
„
,.
XI. Eu las tierras de do vine.
„
„ XII. Pois os meus olhos sHo vossos.
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6i")
62")
63")
64")
65")
60»)
67°)
08")
69")

fl.
„
..
..
..
„
„
„
..

70°) „
71°) „
72°) „
73") „
74°) „
75") „
76") „

55V. Vilanccte XIII. Que vos farei meu cuidado.
XIV. Desenganei um cuidado.
»»
)»
XV. Este mal que agora sinto.
,
))
II
XVI. Quem cuidar e quem disser.
»»
M
XVII. Tolo bem mal me quisestes.
56.
»1
XVIII.
Tu presencia de.seada.
»)
»»
57- Glosa I No sé porque me fatigo.
„ n 1'ues voo de mi huir.
58.
59- -6o. Tro va I. Al son de los vientos que vau murmurando.
6ov.
Seplima I. Que cosas se pneden contar tan
estrafias.
„
Trova II. Amor e fortuna sito.
ói—6ív. Carla ao Infante D. Duarte mandando-lhe a
Comedia dos Vilhalpandos.
114. Egloga de D. Manuel de Portugal:
Dejando los ganados rumiaiido
Francisco de Saa de Miranda.
121. En nomlre ajeno: Si puede mas cl amor.
124. Soneto de D. Manoel de Portugal a Fico de Saa
de Miranda: Soem ás ve/.es ser mais estimadas.
140. Elegia: Olvidado de ti por este llano.

No. 72, a Carta em prosa, que pertence á Comedia dos
Vilhalpandos, nilo podia ter logar n'esta edicilo.
A Hiblíotheca Eborense possuo, como se vê pelo Catalogo
dos maunscriptos a p. 79 e 1 13, ainda outro códice coin poesias
de um Francisco de Sà. E o No. , 4d (a 11. 217 e seguintes),
o qual contém com efeito 66 Sonetos, hespanhoes e portuguezes,
de bastante merecimento em parte. Os redactores do catalogo
consideram-os como obras de Miranda; declaram expressamente
que ,,11.10 andam 11a eolleceSo impressa", passagem que n;1o se
pôde referir a outro autor, nilo existindo edicilo alguma de
poesias lyricas de outro Francisco de Sâ, que nilo seja o nosso
poeta. Veremos agora o fundamento d'esta attribuiciío.
O códice \-'-%-d é um 4° de 305 folhas com capa de pergaminho; e representa uma miscellanea de vários tratados em prosa,
escriptos com differentes lellras do sec. XVII, p. ex. um «Tratado
tia Esphera", outro sobre „Fogos artificiaes" etc. A encadernaçiío deve ter sido feita depois de 1649, porque abrange
também uma folha volante, impressa n'este anno: Commemoratio
pro fUganda peste (Lisboa, Ant. Alvares 1649), a qual de resto
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nao figura no antigo índice tios differontes tratados ínanuscriptos,
incorporados no volume. N'esle indico, caraeterisado com a
rubrica „Coiilham'o nesle livro", lè-so na 7" linha:
66 SOIIíIOS de Fraif de Saa />. 207—239.
O nomo .Miranda níío appareee acpii citado, nem cm parte
alguma tio ms. A linguagem, os pensamentos, em summa todo
o e.stylo, é completamente differento tia individualidade pootiea
de Sà de Miranda. Os versos, amorosos, rezam de uma certa
Filis o denunciam por este e por outros motivos intrínsecos,
iilterarios, a musa branda e doce de Francisco de Sa de Menezes
(Vide No. 68 Nota).
N80 os incluímos, portanto, n'esta edicao, reservando a
nossa copia para outra oeeasiao. Apenas sirva de amostra o
Soneto i°, que forma uma espécie de introdueçao aos 65
restantes:
De agradablc ilolor partos nacidos,
No mas que por la causa siempre amados,
Con suspiros y lagrimas criados,
Vozes dadas ai aire, ecos perdidos,
Aunque haveis sido siempre mal oidos,
Siendo único remédio a mis cuidados,
1 loy os vereis ai viciito publicados,
tues solo dél bien fuistes recebidos!

.v>;7

Xo temais parecer por no ingeniosos,
Faltos de enulicion y de conectos!
Sin receio llegad entre la gente!
1'orque son muchns vezes mas preciosos
De un encendido amor limpios afetos
Que la curiosidad dei eloquente.

II. EdicOes impressas.
As Obras de Miranda foram publicadas postlnmias, não
constantlo (jue por ordem sua se imprimisse cousa alguma, ein
quanto viveu, quer fosse em forma de livro, quer ein folha
avulsa.
As edições das Poesias que existem, sSo: a primeira de
■595 (c «ao de 1594 como ainda se repete hoje) reproduzida
em 1804; a segunda de 1614 (e nflo de 1616), reimpressa em
1632 e 1651 com algums accrcscentos, e repetida sem estes,
em 1677 c 1784; a terceira, incompleta, pois offerece unicamente
as Cartas c Eglogas em redondilha, de 1626.
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Não lia vestígio de outras. A hypothese de Varnliagen e
a referencia do Jndiee dos Livros Proliibidos1), que alludeiii a
ini])ressCes avulsas, anteriores á primeira edição, e feitas ainda
em vida do poeta, não têm fundamento. Varnliagen imagina
ainda certas edições publicadas em Ilespanlia, além das portuguezas. Os poetas lusitanos que escreveram só em castelhano,
como Gregório Silvestre, Jorge de Montemor ou, parcialmente,
como Miranda, Bernardes etc, longe de grangearem as sympathias dos dons paizes, como talvez esperassem, silo hoje tratados com a maior indifferença por ambos: nenhuma das duas
nações se julga devedora de algum signal de gratidão para com
esses poetas luso-castelhanos, representantes de uma alliança
intellectual hoje abandonada.
São também erróneas as indicações de Nicolas António,
Sedano, Ad. de Castro, Brinekmeyer2) etc, que faliam de uma
2il edição de 1Ó05, que nunca existiu. Calculariam talvez, que
terminado o privilegio da 1" edição n'esse anno, fosse renovado
e produzisse uma nova edição.
1. Ed. A.
AS OBRAS | DO CKLEBRADO | LVSITANO, | O doutor
Frficisco de Sà de Mirada. | Collegidas por Manoel de Lyra. |
Dirigidas ao muito illuslre Senhor dom Je- \ ronjmo de Castro &c
Sugue-se o escudo doa Ciislro» com scU arro^las.

'• *t

Impressas com licença do supremo Conselho da santii | Geral
■fiiqitisifiJo, ô= Ordinário. | Anno de 1595. | Com priuilegio Real por
dez aniws.
O formato é in 4°, de IV (inn.) e 189 folhas numeradas
"a frente.
As folhas inn. contêm o seguinte: a 1" o frontispício; iv em
branco; a 2" as licenças, datadas de Lisboa, 10 de agosto de 1589
c 2 de sept. de 1594, a primeira das quaes vem assignada por
um próximo parente do poeta, o desembargador do paço Jeronymo Pereira de Sà; 2V o privilegio real por tempo de dez
ânuos, contados desde 7 de janeiro de 1595; a 3" o Prologo de
Manoel de Lyra que em seguida reproduzimos; 3V Um Soneto
de Jeronymo de Morais a D. Jeronymo de Castro, e duas poesias
cm latim; a 4" o Soneto laudatario de D. Manoel de Portugal ás
obras de Miranda; 4V em branco.
') Imlcx de 1O22 p. 588 ,,Outra edição mais antiga que a de 1595.''
I'- verdade <]uc o Index só falia das Comedias, rcfcviíulo-se talvez ás ediÇOcs de 1500 e 1569.
-) Bibl. Xova I 359; Parnaso lisp. vol. VIII i>. xxil; Kivad. vol. 42
1>. xxxvni; Brinckmeyer, Abriss p. 159.

\*
\
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As paginas do texto contem: Io os três Sonetos ao Príncipe dom ]o;"lo; 2o ;i eaneao á Virgem; 30 vinte 1: seis Sonetos;
4" as 5 cartas em redondilhas a EIRci, a Jono Rodriguez, a Pcro
Carvalho, a Mem de Sa, e a António lareira; 5" os Tercetos:
a Fernando de Menezes; a hiia senhora; a Elegia de Ferreira;
a resposta de Miranda; a Epistola de Montemor com a resposta;
6° as 8 Fglogas: Mondego, Aleixo, Basto, Célia, Anchos, Ncmoroso, Eneantnmcnto, Epitalamio; 70 as Glosas, Cantigas, Vilancetes, Esparsas e Trovas: em summa 123 poesias próprias e
5 alheias1), das quaes só quinze nílo foram incluídas nas três
remessas ao Príncipe. Faltam, porém, entre estas 128 poesias
algumas das que foram mandadas ao Príncipe2), e ainda as
seguintes nossas: 128—132. 137. 142 — 145. 148—149. 152.
157 —196. 198 —199. 202 — 209. 212.
As poesias acabam na (1. 162, cujo verso representa o colophon do editor e impressor Manoel de Lyra, em gravura tosca,
i. é um Apollo tocando viola d'arco, com a inscripçilo: Non vi
sed ingenio et arte. De il. 163 a 184 vem incorporada a Comedia
dos Estrangeiros (o nao a dos Vilhalpandos, como diz Barbosa
Machado). No fim seguc-se uma lista de Erratas, um Índice (em
que faltfto três números) e um Auto de approvaeílo d'estas obras,
que ó de alta importância.
Para o leitor formar juízo próprio sobre a authenticidade
inquestionável d'esta primeira impressão, bastará que leia os
dons documentos subsequentes, que faliam claro, mas aos qnaes
nem por isso se ligou até hoje importância, porque nenhum dos
críticos nem dos bibliographos que discutiram o valor da edição A, se deu ao cuidado de lançar um olhar mais demorado
sobre estes documentos. Quem os ler, nilo pôde duvidar que
a ed. A 6 uma impressão cuidadosa de um original manuscripto,
já bastante maltratado em 1595, mas escripto da 111:1o e letra
do próprio Sà de Miranda.
Documento i°.
Ao muito illuslre Senhor \ Bom feronymo de Castro
Manoel de Lyra | Impressor

s.

P.

n.

Costume foi dos Gregos e Romanos, muito i/lustre senhor, t
(/'outras nações ja d'an/es, offrceer e dedicar seus estudos e trabalhos
tios i/lustres de sua idade, para que, ajudados e favorecidos d'el/es,
. tivessem mais largo caminho para sua gloria e môr emparo contra
as injurias do tempo. Co' este meo Jlorescerilo tantos insignes varões
') 133 — 136. 140 — 144- 146—147- 150 —'51- '97 <-• -00■>\ 17—18. 39. 75 — 77- nfi —127-
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como as historias celebrâo em llumcros, Aennios, l 'irgilios, Sa/lus/ios,
Suetonios e í.ivios que, fiiztndo memorável a gloria de seus nomes,
fizerão gloriosa a memoria de seus tempos. Nilo conheço eu umor
causa, antes eõ/esso ler môr divida de vos ojfrescer a vos, honra des
Castros, Jlor de nossa idade, Mecenas dos ingenhos, a grandeza d, s/a
obra, se nella tivera mais que o serviço da impressão, pois estando
elta ja desconhecida, trocado & qnasi perdido o esmalte com que foi
composta, vós </■ tornais </ primeira verdade & segurais do segundo
naufrágio. Xilo fez mais Diodoro Siculo que, por dar credito a sua
historia, correo Europa e Ásia a vi r a verdade delia. E vos, porque
esta tevesse o preço que lhe o autor deu, passais de reino a remo
a ver na primeira lamina a letra do próprio autor. J'or
onde desaccredilados os erros que enlcvavão esta obra, e acereditadas
as verdades que vos em seus originais alcançastes, fica cila cií o
credito que convém a quem a fez, & vos com a gloria de dar remédio a tilo commum desejo, & nossa idade rica & envejada.
Documento 2 o.
Auto da approvação d'estas obras.
Anuo do nascimento ilc nosso Senhor fesu Chris/o, dl mil &
quinhentos novenla & cinco annos, ao primeiro dia do mes de janeiro
do dito anuo, em a mui antiga, augusta, nobre e sempre leal cidade
de llraga, no Campo da Vinha, nas pousadas do senhor doutor Pêro
Carvalho, fuiz ordinário nesta dita cidade & seu termo, pello illustrissimo senhor du frei Agostinho de fesus, per mercê de deos e da
saneta Sce apostólica arcebispo & senhor de Braga, primas das
Espanhas, nosso senhor e/c., estando elle juiz ahi presente, per ante
e/le pareceo Manoel de Carvalhais, criado do senhor dom jeronymo
de Castro c lhe apresentou um livro encadernado em purgaminho branco ja velho das obras que ftZ o doutor Francisco de Sua de Miranda, comendador que foi da comenda
de Santa Maria de Duas' Jgrejas deste arcebispado de
Braga, juntamente com este transumpto & /restado que
de/tc fora /irado, dizendo a elle juiz que a e/le lhe era
necessário justificar em como era verdade que o dito livro
era escrito da nulo do dito doutor Francisco de Saa de Miranda & aquella era a sua própria letra, para que constando lhe ser assi elle juiz lhe inlerposesse a este transumpto sua autoridade judicial.
O que rws/o por elle juiz
mandou per ante si vir testemunhas fidedignas per cujos ditos e testemunhos (que judicialmente lhe forão tomados) lhe constou a letra
do dito livro ser escrita da mão <S" letra do dito doutor
Francisco de Saa de Miranda, donde este transumpto e /restado se /irara e comer/ara, e por ser carcccnle d: vicio e sttspciçtlo
como delle consta, elle juiz interpôs a es/e sua autoridade judicial c
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mandou que lhe fosse dado tanta fee e credito como ao próprio, se
exibido e mostrado 'fora, de que mandou fazer este mito de reconhecimento & aprovação.
F eu Manoel de Lemos tabi llião i/ue o escrevi e assinei de meu
publico sinal aos dotis dias do dito mes e anno.
O rosto do livro nito declara o logar onde. foi impresso;
presume-í>e porém, geralmente, que fosse em Lisboa (o não <m
Coimbra, como ja alguém qniz asseverar), pois nio lia memoria,
do que .Manoel de Lyra tivesse jamais typograpliia n'esta ultima
cidade.
2. Ed. B.
AS | OURAS | DO DOCTOR | FRANCISCO DE SAA | De
Miranda. | Agora de nono impressas com a Rela- | ção de sua calidade & vida. | — | Com todas as licenças necessárias. | Por Vicente
Alnarez. Anno de 1614. | Com Priuilegio Real por dez annos. \
J)omingos Femandez liurciro. j Tayxadas a 160. reis ein papel.
O logar da impressflo nilo se indica, mas he Lisboa.
Formato in-.i0, de Xll folh. inn. e 160, numeradas na frente.
As folhas inn. contêm o seguinte: a 1" o frontispício; iv em
branco; a 2" as licenças datadas de Lisboa, 6 e 21 de agosto
de 1013, 7 de julho e 7 de nov. de 1614; a 2V uma lista de erratas; a 3" e 3V um Prologo de Domingos Femandez livreiro que
em seguida reimprimimos; a 4" o Soneto de D. Manoel de Portugal; 4V em branco; a 5"—9" a „Vida do Doutor Francisco de Sa
de Miranda' collegida de pessoas fidedignas que o conhecer do & tratarão & dos liuros das gerações deste Jieyno." Esta vida, muito
bem escripta, com um sabor quinhentista, foi attribuida a D. Gonçalo Coutinho por Barbosa Machado e todos os pósteros. A
foi. 9 esta ainda o Epitapliio latinode Miranda; a 9V a Taboada.
No Prologo o editor-livreiro falia das fontes que explorou,
e da variedade dos seus textos, comparados com os que já
haviam sido impressos em 1595. Ei!-o:
Domingos Femandez livreiro.
Prologo.
Fntre as Obras do Doctor Francisco de Sd de Miranda, </ue
se imprimirão o anuo de 1595, & es/as que agora imprimimos,
sendo as mesmas, ha tamanha differençii que parece forçado dar algiia
rezão desta dessemelhança & variedade, constando particularmente qm
se. trasladarão aquellas do próprio cartapacio escrito da mão & letra
de Francisco de Sà, mas posto que nem fal/ão mui/as, nem eu as
Julgo por desnecessárias de todo, acomodando-me aos gostos deste tempo
que so polo nome eondenão os Prólogos, não darei mais que duas
naturais &* fáceis com que acabaremos este.
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Bem se mostra /mios primeiros Ires Sonetos destes papeis </ue o
Príncipe Dom João filho dei Rey Dom Joilo o J1J os mandou pedir
a seu autor por outras tantas vezes & </uc cite lhos mandou assi
diuididos (quais de cada luta iiito pude alcançar) & sendo assi,
natural cousa parecerá a todos que primeiro limou, pollio, & purificou o //uc mandava a hum Príncipe mancebo & curioso & a hiis
cortisilos, de cujas ciiTvjas, caluniuias e murmurações nessas mesmas
obras til engenhosamente se queixa.
Pequena maravilha he logo, que diffirilo estes papeis que silo
as copias daquel/cs dos (?) que se trcsladarilo do primeiro
original que nem se mostrava a alguém nem ainda se pode
bem ler, segundo está de riscado, entrelinhado & marginado cm muitas folhas, e com esta palavra latina, polas
mais das entrelinhas e margens vel vel que mostra bem que
até a seu próprio dono era duvidosa a escolha.
A outra rezilo seja cm contrario desta, & digamos que alcançando Francisco de Sã em vida ao Príncipe por tempo de quatro
annos (morreo hum em Janeiro de 1554 e o outro no de 58) aquellas
entrelinhas, riscas & margens que no seu cartapacio se vêm (o qual
está cm Salvaterra de Galiza em poder de Dom Fernando
Cores (sic) Sotomayor) Jorito uumendas que lhe e/le Jez depois
que com melhor discurso via, ponderou, riscou & se arrependeo do
que tinha mandado & que es/a &° não a outra he a causa da desconformidade que suas obras entre si tem.
E postas assi estas duas rczScs, por cada hum dos textos, o
juizo deixo aos curiosos que os quiserem conjerir, aos quais offereço
o trabalho que tive em recolher de muitos, que por varias milos andavilo espalhados este que aqui lhes presento.
Domingos Fernandez livreiro.
Esta linguagem não é clara, e fica muito aquém da explieaeíío positiva, clara o judicialmente atlestada de Manoel de Lyra.
E pois natural que desse logar a equívocos. Alguns críticos
suppoeni que o editor se serviu unicamente do original autograplio de Salvaterra; outros affirmain que ellc n2o consultara
nenhum autographo, mas sim que emendara os textos da ed. 1595
a seu bel-prazcr. A verdade pareee-nos poder lrad112ir-.se do
seguinte modo: A ed. B refere-se, com efleilo, a um original
que é em ultima instancia aqilellc que a neta do poeta (ufio a
filha), D. Antónia de Menezes, levou para Salvaterra de Galiza
como parle de seu dote, quando casou com D. Fernando Osores
Sotomayor. Esse original seria o grande livro dos apontamentos
poéticos, um borriío, cheio de emendas de toda a sorte e quasi
indecifrável, um cartapacio velho, cheio de entrelinhas, riscas,
notas marginaes e variantes, de que o poeta se aproveitaria
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para tirar as copias mais apuradas que ofieroceu aos seus amigos o protectores, liste cartapacio continha em gérmen todos
os outros manuseriptos. O editor Domingos Kernandez não
consultou, porém, este ms. original, directamente; parece até
que alie nem o viu, tendo somente uma vaga noticia do precioso autographo, maltratado do tempo, e já gasto cm vida do
poeta paio uso quotidiano. Guardava-se a relíquia com certo
ciúme, e nflo se mostrava a ninguém. I). Gonçalo Coutinho, ou
quem <pier que fosse o autor da „Vida" do poeta, seria o informador de Domingos Fernandez. Lá se encontra ao menos na
sua biographia uma nota sobre esse Livro original de poesias,
asseverando que a nela do poeta o linha na devida estimação.
Km nossa opinião o editor apenas pôde alcançar uma copia
do original; se cm 2" ou em terceira mão, nflo c fácil deeidil-o.
As palavras: Papiam maravilha até marginado parecem confirmar
esta hypolhese. Ninguém hoje é capaz de documentar o maior
ou menor valor do treslado, mas quemqncr que fosse o copista,
por maior que fosse a sua destreza e a sua experiência profissional, havia de tropeçar com serias diffienldades perante o
ms. de Salvaterra. Pôde-se aftirmar a priori que elle entendeu
mal varias passagens do complicado autographo; que emendaria
frequentes vezes arbitrariamente, valcndo-se das suas hypolheses.
K escusado recordar, finalmente, que o seu processo de escolha,
(1ue a sua critica do texto, perante innumeras variantes, não
podia deixar de ser arbitraria e immolivada.
Nole-se ainda que Domingos Fernandez se serviu de outros
manuseriptos além do treslado do códice de Salvaterra, porque
elle falia do trabalho que leve em recolher de muitos que por
varias mãos andavam espalhados, o que apresenta. Ignora-se e
ignorar-se-ha sempre se elle queria dizer que extralnu de
outros códices somente as poesias que faltavam no grande cartapacio. ou se se serviu dVHes pura emendar o texto do ms. de
Salvaterra.
Km todo o caso, o texto da ed. B, que apresenta variantes
tão extraordinárias sobre a ed. A, deveria ter sido acolhido com
maior reserva e menos credulidade, prestando-se mais credito
á ed. de 1595. Succeden, porém, exactamente o contrario, por
motivos fáceis de comprehender. A ed. B é mais rica do que
a outra; tem além d'isso a biographia de D. Gonçalo Coutinho,
<pie é um subsidio precioso, e apresenta uma redacção mais
corrente, mais limada, uma phraseologia mais intelligivcl, em
varias parlas um sentido mais verosímil nas passagens diftieullosas. Koi isto o (pie lhe altrahiu as sympalhias do publico,
que logo a declarou superior á primeira, sem reflectir se a maior
clareza e superior elegância de phrase pôde ser com effeito

LXXVII

argumento decisivo pro ou contra a authenticidade de uma obra.
Nao se reparou sequer que a ed. B oífcrece ás vezes passagens
muito mais incorrectas e exquisitas do (|ue A, e outras, que se
podem até dizer adulteradas, viciadas e semeadas de erros.
Finalmente, nilo devia passar (lesapercel)ido que a ed. B contém
muitas vezes cstroplies em duplicado, que representam as substituições ])ropostas pelo poeta, as quaes o redactor Domingos
Fernnndez não reconheceu, imprimindo-as todas juntas. Ksta
ultima circumstancia é alias, seja dicto entre; parenthesis, um
indicio em favor da procedência do borrão de Salvaterra.
O eontheudo da ed. B é o seguinte:
i) 31 Sonetos, figurando á frente os tres dedicados ao Príncipe, mas sem rubrica alguma.
2) 8 Eglogas: Mondego, Célia, Andres, Kneantaniento (sem
indicação d'este. titulo), Nemoroso, Kpitalamio e depois as
duas em redondilhas: Aleixo e Pasto.
T\ 10 dirias: cinco em Redondilhas,' a KIRcy, a António
Pereira, a Mem de Sa, a Joflo Rodrignez, a Pêro Carvalho;
c outras cinco em tercetos a Fernando de Menezes; a li fia
senhora; a Jorge de Montcmayor; ao doutor António Ferreira, e a F.legia á morte do príncipe dom Joílo.
4) 2 Canções á nossa senhora e 1 Trova á mesma.
5) 1 Sextina, II Esparsas, 33 Cantigas, 31 VilanccUs, 2 Epilaphios, 2 Trovas e 1 Glossa;
o que em summa perfaz: 31 +8+ 10 + 3 + 81 = 133. com mais
2 poesia», nina dedicada a Miranda por D. Manoel de Portugal,
o a outra, o epitaphio Iatino= 135, que correspondem aos nossos
números 1 —127, i. é a todo o contheudo do ms. D, -- exceptuando os nos 51, 52 e 98 que foram omittidos, segundo todas
as probabilidades por esquecimento do editor, — e 116
127,
dos quaes o primeiro é simplesmente variante de 103, sendo os
restante* talvez apocryphos.
Além d'cstas 112 poesias'(i27 menos 15) B ouerecc mais
23 ou 2.|, contando como numero independente a ))<«!. da
Kgloga Aleixo (o nosso No. 145).
O que vae acerescentado n'esta segunda impressão 1:011forme as indicações do próprio editor, é o seguinte:
1. 11 11a Elegia ao Príncipe dom Joam ih Portugal \\\v>\
O príncipe dom Joam de Portugal. |
2. Canção [149]
Dia gracioso e claro, f
3—5. Sonetos [142 —144]
Aí]uelie espirto. t
Este retrato, f
Xestc começo d'anno. f
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6—8. Esparsas [39. 77. 132]
A vossa bula de amor:
Mandar cm tal tempo luvas.
Serra a serpente os ouvidos.
O —10. Cantigas [18. 131]
Até quando mt tereis.
Entre temor e deseoS)
11 — 12. í 'ihinceks [ 1 \. 137]
Em pago de tanta dor.
A'o pergunteis a mis males.'1)
13—14. Redondilluis soltas [75. 7C]
Partia Francisco c Florido.
In d a que me eu ria e cale.
15. O principio da Egloga de Aleixo [145].
F.iu compensação faltam na ed. B setto poesias cia ed. A,
sendo só 3 de Miranda [Os diálogos No. 51 c 52 c a Trova 98],
2 ofierecidas ao poeta por Jorge de Montemor e Ferreira, o
2 latinas (Nos. 198. 197 e 210 e 211).
Das quinze pecas que se encontram a mais na ed. B,
apenas 5, que já marcamos typographicamente na lista supra
(por f). lhe pertencem exclusivamente; as restantes eneontram-se
ainda em outras fontes. As 5 poesias, eseriptas nos últimos ânuos
da vida do poeta (1554—58), c que nilo podiam figurar por isso
no ms. D, têm um cunho perfeitamente authentico.
]á dissemos que o publico illustrado deu a preferencia á
ed. B, gastando quatro reimpressões d'ella, e só uma da ed. A.
'Alguns eriticos mais entendidos preferiram, porém, as formas
mais agrestes da ed. 1595, cahindo porém no excesso contrario,
e condemnando com demasiada severidade a de 1614, como
estultíssima, mutilada e deturpada. Nilo podemos deixar de insistir sobre esta ultima circunstancia para que os críticos nacionaes nilo supponliam que desprezamos o parecer de homens
eruditos e vantajosamente conhecidos na litteratura portngneza
e que nilo o julgamos digno de ser discutido. * Ainda temos
outro motivo para sondar este problema e é a sua importância
capital sob o ponto de vista d'csta nossa ediçíio.
Ouçamos primeiro os defensores da ed. B. Harbosa Machado
elassiíica-a como emendada pelo original do Autor. O Padre José
da Fonseca vae mais longe, porque nem sequer cita a primeira,
desprezando-a completamente e preferindo, em nome da Aea') Nao sflo 3, como affírma o editor. A cantiga „Coino no se desespera" já appareccra nn 1» edição, embora faltasse 110 Índice.
'-') Nilo são 3, como disse o editor, induzido cm erro pela mesma
circnmslancia.
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demia de Lisboa, n posterior pelos motivos que no prologo de
Domingos Fernandes se adulo declarados (!). A. Lu is de Seabra
julga que as variantes de B s;1o pela maior parte preferíveis, e
lnnocencio da Silva contenta-se com as razoes (?) produzidas por
Fonseca o Seabra, quanto a clle, do maior peso'), de maneira
que todos quatro se firmam apenas na sabedoria do livrciroeditor Domingos Fernandez. Seguem autores estrangeiros, que
não adiantam nada: Ticknor2) diama a ed. B a mellior de
todas; Salva dil-a a mais correcta, Vclasquez e ])ieze e Brinckmeyer a melhor e mais completa; Adamson julga-a melliorada
sobre o original, Harrera y Feirado, corregida pelo manuscripto
original etc. etc.
Kstas fastidiosas repetires, que nSo produzem um único
argumento novo, provocaram a replica dos admiradores da
i" edicSo.
Temos: i°) o Snr. A. Maria de Souza-Lobo o qual desabafou n'uma nota intima, marginal, de um exemplar do Diccionario
da Academia, que llie pertencia e está hoje em poder do Snr.
José do Canto, a quem devemos a interessante communicaçíio.
F diz: „A 2" ediçito (e eis posteriores que todas a seguinlo, por sua
desgraça c a nossa) alterou a i" de modo que se pôde dizer que em
alguns togares eompoz ]>or sua conta e risco. Entendeo para si o
Editor que fazia maravilhas, traduzindo a linguagem pura e es/y/o
elnlo c enérgico de Sei de Miranda em o 16o século, para as doçuras
e trocadilhos do século XVII. Fez de Miranda um Bernardes, que
apenas lá transparece envergonhado o S<i de Miranda p>or se ver Iam
enramalhetado e pen&il/io. Deos lhe Jierdoe, que eu mio. Admira-me
que o seguissem os senhores do Parnasso. X<lo se cansárilo em procurar a i" edição. Con/eu/iiriJo-se com a 2" e copittrilo-lhe ali os
erros. Carece-se de uma nova ediçiío que resuscile o grande poeta,
tal como o fez a natureza, pois que a l" é raríssima e estultíssima
" 2", mau grado de todos os sabichões que têm faliado ríella u/í:
agora. Depois que comparei umas com outras, níla dou a de t595
/">r 3 ou 4 moedas.";t)
2°) Francisco Ad. de Varnhagen4), A quem só a injustamente desprec|ada edição de 1595 e a reimpressão de 1804
') JJarb. Macli. Jl 254''; Fonseca, Catalogo dos amores c obras que
se lerão c de que se tomarão as autoridades para a composição do Dicc.
da Língua porluguc-/.a p. ci.xxix; Seabra, Salyias c Kpislolas de Horácio
11
P- I-|-I; Innoc. JII p. 54 ele.
a
) Ticknor (ed. ali.) II 177; Salva, Cat. No. 925; Adamson, Alcmoir
I 40; Hrinckmcicr p. 150 clc.
3
) Esta nota foi a origem de outra parecida, publicada 110 Tomo V
da Revista Lilleraria do Porto p. 184.
*) Panorama de 1841 p. 278.
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merecem algum conceito. Todas ou quasi todas as variantes
Um denunciam por si mesmas serem de pe.nna mui difierente
da de Sà de Miranda, e causa-IIie repugnância attribuil-as á
energia c. simplicidade verdadeira do autor. Segundo clle, as
chamadas emendas, se não foram obra do editor, que as fez
por especulação, tiverão origem no íiimio zelo de algu«i descendente pela memoria de seu parente, que quiz polir e formosear as obras d'este, á maneira de quem nos velhos retratos
tios seus antepassados faz ou manda fazer retoques por inhabil
pincel, que apaga todos os traços physiognomicos, levando só a
mira de appresentar os quadros com vivo e bonito colorido, ou
do que, ultrajando a antiguidade veneranda das escuras muralhas
do castello solar dos seus antepassados, manda lavar as cantarias
com agua vitriolada, e aperfeiçoar de gesso e estuque pintado
as pardacentas alvenarias da idade media.
3») Theophilo Braga. Declara deturpadas e mutiladas todas
as edições, menos a primeira, cujas concepções verdadeiramente
bellas foram transformadas posteriormente em versos medíocres.
Aqui temos pois o juízo de três auetores de incontestável
competência, que leram e admiraram as poesias ilo Séneca porluguez, estremando o joio do trigo com seguro critério litterario
o admirável perspicacidade. Não podemos deixar de applaudir
o seu parecer, que é também o nosso, — com uma reserva porém:
niio assignamos a condemnação absoluta com que fulminaram
a edição de IòIJ). Kntrc as variantes que elles julgam detestáveis, ridículas e absurdas, ha algumas centenas, dignas de nota,
perfeitamente authenticas, porque são confirmadas cm mannscriptos fidedignos, (pie derivam tle outras fontes mui distantes
(1'aquollás que se guardavam em Salvaterra e longe do solar
do Castro.
É verdade que esses mannscriptos niio foram explorados
por nenhum dos tres escriptores; mas o que qualquer d'elles
poderia e deveria ter feito, era confrontar simplesmente os documentos, impressos nVssas edições de 1595 c 1614 tão discutidas.
Referimo-nos aos prólogos de Manoel tle I.yra e Domingos Fcrnandez, reimpressos por nós. Sendo o auto de approvaç.ão d<lo
primeiro claro, perfeitamente authentico e officialmente garantido,
e o prologo tio outro confuso e não garantido, era natural que
os críticos pezassem bem os seus argumentos em face de attestados tão eloquentes, em logar dê se cansarem em affirmaçoes
puramente subjectivas sobre o estylo ou a bellcza d'esta ou
d'aquelloutra poesia, que valem pouco perante a verdadeira
critica.
K certo que o temperamento poético tle Sà de Miranda e
áspero e desigual, mas isto não autorisa a duvidar de toda e

LXXXI

(lualqucr tentativa, só porque u'ella se manifesta uma tendência
nova, a de revestir as suas ideias n'uma forma mais lluente e
elegante, n'uma linguagem mais harmoniosa. Nilo é natural
ate suppôr essas tentativas, c acreditar nos esforços que o poeta
fez, para transpor os limites naturaes do seu génio poético, porque sentia serem um obstáculo ás suas aspirações? Aquillo que
a nós nos parece contrario á sua natureza, niío seria precisamente um ensaio infeliz da sua parte em querer produzir efieitos,
totalmente diferentes d'aquelles que a sua musa lhe podia inspirar? Nfio havia pois, em nossa opinião, motivo urgente para
regeitar como apocryplio tudo quanto ha na ed. B de valia
superior, de trabalho mais limado e mais fmo, c para deixar subsistir só o que era chfio, simples c desengraçado. A edição A
já tinha algumas poesias perfeitas, emquanto á harmonia c doçura
da forma; se ató alguns dos Sonetos passaram para as obras
de Camões! Hoje já nflo pôde haver mais duvidas, em face
das abundantíssimas variantes das nossas fontes DPJFE; já
nSo é licito condcmnal-as arbitrariamente, por motivos pessoaes,
só porque tal verso ou tal poesia nos desagrada, ou niío se conforma com o typo abstracto mirandesco.

^
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3. Ed. C.
7
OURAS DO | DOVTOR | FRANCISCO | D]-: SAA DE'J
/
Miranda. | A DOM FRANCISCO \ de Sà de Menezes Conde de | - -'.'■ •Í^V
Pe/Mgui\im Camareiro \ Mòr de S. Magss- \ lade &c. | — | Com
todas as licenças necessárias. | KM LISBOA. | Por Pedro Craeshecck Impressor | dei Kcy. Anuo 1632. | A custa de Paulo Craesl>eeck | mercador de liuros.
1 vol. pequeníssimo em 32o (9 cm. de alto c 4 de largo)
de XI (inn.) e 173 folhas.
As inn. contêm: a i" o frontispício; iv c 2" as licenças, de
I0
3i e 32; a 2" o Soneto de dom Manoel de Portugal ás Obras
de Francisco de Sà; 2V a dedicatória de Paulo Cracsbecck que
acaba na 3"; y o Prologo ao Leitor; 4" — 9" a Vida; iOn c
H";i Taboada.i)
Esta cdiçiio, de formato muito pequeno (de algibeira, tao
preferido no sec. XVII) foi feita exactamente segundo a de 1614,
como já mostra a reimpressão da biographia do poeta, o contheudo do volume, a ordem das poesias, as rubricas, a divisão
estrophica, e ató, em parte, os erros de impressão, estando corrigidos os mais grosseiros. Só no fim é que encontramos dous
;'

') As indicações (lc Salva silo pouco exactas, como qunsi tudo o que
"os diz Acerca de edições portuguezas, ou de obras hcspanliolas impressas
cm Portugal. O seu exemplar estava evidentemente truncado.
í

'■
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números novos, que silo redacções diflferentes de poesias j;'i publicadas em A e B. Sao a foi. iÓ2v a Carla a EIRey D. foãm IJI,
por outra versão, e a f. 17<DV a Cançam á Virgem, por outra versão
também.
Intercalámol-as como variantes da redacção D no
respectivo logar (Nos. ioo e 104).
A dedicatória diz o seguinte:
A Dom Francisco de Saa e Menezes Conde de Penaguião, Camareiro mòr áellicy nosso Senhor, Capitão geral 6* Alcaide mòr da
Cidade do Porto, &cS)
Todos os Muros que pretendem sair a luz neste Reino, devem
buscar naturalmente a V. Senhoria para consagrarem seu nome à
immortalidade, mas este de Francisco de Sã de Miranda tem conhecidas rezOcs de conveniência: porque, alem de ser justo que livro de
tão grande autor, lenha protector tão grande & que as obras de
Francisco de Sã ao Conde Francisco de Sã se dediquem, parece que
o mesmo Francisco de Sà, com aquelle seu grande spiri/o destinou
para si este favor da protecção de V. Senhoria, quando, escrevendo
ao grande João Rodrigucz de Sà, visavò de V. Senhoria (a quem
es/c Reino & a nobreza del/e datem todas as boas letras) & conhecendo aquella Casa por cabeça êf tronco anliguo deste nobilíssimo
appellido, entre os ramos illuslres de outras inciylas famílias, disse:
Dos nossos Sàs Coloneses
grão tronco, nobre coluna.
E assi vem jà a ser religião & voto a obrigação desta dedicatória
que se deve ás obras de Francisco de Sà &• à caza de V. Senhoria,
& eu desculpado de empenhar a V. S. neste auxilio, dignamente officioso na honra dos mortos que merecem estatuas, &r memorias clemas.
Deos guarde a pessoa de V. S. & prospere com todas as felicidades.
De Lisboa. Em o primeiro de Janeiro 1632 ânuos.
Paulo Craesbecck.
O Prologo „Ao Leitor" diz:
Inconsiderada cousa me pareceo sempre hauer se dado nesta letra,
para se ajuntar ao nosso Príncipe dos Poetas, Camões, a Siluia de
Lisardo; Figueroa; & Garcilasso; sem se fazer ategora caso do
nosso muy douto Francisco de Sà de Miranda, que só merecia andar
ombro por ombro com elle. Porém ainda que Garcilasso seja tido
por liit tão cxeellente Poda, não era ?wsso natural para nos honrarmos delle, 6* os dons (sendo hum lambem estrangeiro) tem tão pouco
de bello, que nenhum agrauo se lhes fazia em os deixar de fora.
Peito que liue por muy acertado dallo nesta forma pequena aos coriosos,
°) É o 2° conde de Penaguião 1598—1647, camareiro de D. J0S0 IV.
Vide Souza XII 26 c 1144.
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para que lodos o possilo trazer cVsigo de pcrsi, ou cm companhia dos
outros que assi se tem impresso, porque lodos com muita razão nos
podemos honrar deite: &° nesta impressão se apurou com muito cuidado; tanto que vindo-me despois de toda acabada d mão a Carla a
elhey Dom Ioão, âf a Canção a nossa Senhora, Virgem fermosa,
a fiz imprimir no cabo para que assi viesse à noticia de todos: o que
tudo se dcue ao senhor Conde de Penaguião meu itliistrissimo Mecenas,
com cujo fauor &* amparo, confio em Deos de ainda tirar do esqueeimcnto muitos engenhos illiislres de nossa pátria, que merecem ser
conscruados em a perpetua memoria das gentes.
y , <r.
A edição C encontra-sc hoje quasi sempre junta a outras
impressões da typographia de Craesbecck, feitas no mesmo cominodo formato (Camões, Garcilaso, Figucroa, e a Sylvia de Lisardo, obras ás quacs o Prologo alludc). O exemplar de que
nos servimos, e que faz parte da Bibliotheca do Porto, andava
ligado com „0 Lyma" de Bernardes, a Sylvia de Lisardo c as
Obras de Garcilaso, todas do mesmo anno de 1632. Dom Francisco Manoel de Mello achou as Poesias de Miranda juntas com
as Rimas de Camões, Obras de Garcilaso e a Sylvia, na sua
famosa Visita ao «Hospital das Lettras".1)
4. Ed. 1651.
OBRAS DO | DOVTOR | FRANCISCO | DE SAA DE |
Miranda. | AO SENHOR DOM \ Francisco de Sà de Menezes
fiU'0 | herdeiro do Senhor D. João de \ Sà de Menezes Conde de
"et/a | guiam Camareiro mar de S. \ j\íagestadc &c. | — | Com
todas as licenças necessárias. I EM LISBOA. I Por Paulo Craesbecck, 1651.
1 vol. in 32o de Xll folh. inn. de preliminares c 181 de texto,
numeradas na frente, com mais tres- inn. de índice no fim.
') Diálogos Apologacs No. IV p. 309. 312. 314: „Se lhe doe todavia
alguma cousa ao Senhor Lais t/e Gimtlcs? — Sim, Senhor; tem li 11 ma
jermosa dor de ilharga. — Qual? — Que com pouca consciência se atre° algums livreiros malvados a encadernar suas obras juntas com a
y "via de Lisardo
li essoutro que estd junto de Cumoens que por
enos parece que se queixa igoalmentc, quem diremos que lie? — Aquellc
" o tiosso Francisco de Saa de Miranda que em sua vida &• escritos
encerrou toda a moral filosofia
Quem mais lhe faz companhia neste
orno a Camoens e Francisco de Saa ár* essoutra mereirix da Sylvia de
'sardo? — 1'arece-nte que lie hum Castelhano. — Acabay de dizelo, cm
juc vos pis, nHo lie menos que o grande Garcilaso, Rey dos Líricos." —
•-omparem-sc lambem no Catalogo de Salva os Nos. 504. 506. 1136. 1137.
7°3- 465 ete, artigos cm que o bibliographo hcspanhol mistura verdades
e
erros, que se podem facilmente emendar á vista das nossas informações.
f*
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As folhas inn. contém: a i" o frontispício; iv cm branco;
2»—3» a dedicatória; 3V as licenças; 4"—12» a Vida.')
Esta ediçSo c uma reproducçao fiel e cuidadosa da antecedente. Omittin-sc apenas o Prologo ao Leitor; a Dedicatória do livreiro-editor a Francisco de Sà de Menezes, 2» Condo
de Penaguião, foi substituída por outra, dirigida no joven neto
do 3" Condo, seu homonymo (mais tarde 4° Conde de Penaguião,
i« Marques de Fontes, o Camarciro-mór de D. Aílonso VI, que
morreu em 1677). Esta dedicatória é obra de D. Francisco Manoel de Mello, circumstancia que descubrimos nas ..Cartas 1-amiliares", ed. 1752, Cent. 1 Carta 23.
5. Ed. 1077.
AS í OURAS | DO DOVTOR | FRANCISCO DF SAA | de
Miranda. | Agora de nono impressas. | — | LISBOA. | A custa de
ANTÓNIO LEITE | Mercador de Liuros, na rua noua. | — |
M. DC. LXXV11. | Com Iodas as licenças uecessarias.
1 vol. in 12o do XVI folh. inn. de preliminares, o 346 paginas de testo.
As folhas inn. contém: a i" o frontispício; r cm branco;
2" 3» uma dedicatória insignificante ao Esmo Senhor D. Joam
da Sylva, Marquez de Gouv&a, Conde de Portalegre etc, pelo
editor António Leite Pereira; 3V, 4" e 4V licenças de 1671, 1675
!3" a Vida; 14" o Epitaphio cm latim; 14" —16
c ,677; 5«
uma taboada com as 133 poesias de Miranda, que compõem o
texto. O Soneto de D. Manoel de Portugal falta.
Esta edição, que Varnhagen datou erradamente de 1676,
nao é mais do que uma reimpressão da segunda (B), com todos
os erros d'esta, e accresccntada ainda com grandíssimo numero
de erros novos! É cm nossa opinião, a peor de todas, e tem
pouquíssimo valor.2)
6. Ed. 1784.
OBRAS I DO DOCTOR | FRANCISCO DE SA | DE MIRANDA. I NOVA EDIÇÃO CORRECTA, EMENDADA, \ E
awnnenlada com as suas Comedias. | LISBOA. | Na Typograph.a
Rollandiana. | 1 784. | Com Licença da Real Me/.a Censória.
2 voll. in 8" de XXXIl-292 pag. o primeiro, c de 291 o
segundo.
i) As folhas de texto oMcicccm de 1 a 175 as poesias da ed. B; de
!75 — i8iv as duas accrcsccntadas por C.
*) As indicações que Barreia y Lcirado da sobre as cdiçOcs de 1614,
1631, 1651 c 1677 stto pouco exactas. Affirma p. cx. que todas cilas incluem a Comedia dos Estrangeiros!
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Figura ;'i frente um prologo um tanto rhetorico, eseripto
cm nome do editor-livreiro Rolland. F. anonyrao, c pertence
talvez a António Lourenço Caminha. N'ellc deplora-sc a escassez
dos famosíssimos escritos, que a avareza c o ódio escondiam,
privando a nação do lustre c esplendor que lhes resultava da
sua continua lição, depois de se lastimar que as Obras poéticas
de Miranda, que deviam ser familiares a todo o homem letrado,
sejam quasi desconhecidas. Prova a necessidade de uma reimpressão, elogiando o esforço do editor, c assegura que cllc
ajuntou todas as obras do autor, incluindo as suas Comedias,
ainda mais raras que as suas poesias, como também a sua „Vida".
Nao indica porém as suas fontes. A ultima d'estas asserções
é um pouco arriscada, porque o editor Rolland nao fez mais
do que reimprimir a ed. de 1614, incluindo a „Vida" c o „Fpitaphio"; omittiu unicamente o Soneto de D. Manoel de Portugal
(seguindo n'esta omissão o exemplo do editor de 1677). Nao
fez nenhum caso da primeira impressão, cujas rubricas explicativas fazem grande falta. Copiou tudo, até, com singular escrúpulo, os erros menos salientes do seu modelo, conformando-se
também com a má orthographia, ponctuaçao defeituosíssima, c
applicaçíio desarrazoada de maiúsculos c minúsculos no texto:
tudo lhe convém, c tudo adopta sem o menor vislumbre de
critica própria.
Só uma serie de erros (que a ed. de 1614 já assignalára
como tacs, n'uma lista de erratas, com mais alguns, que a cdiç3o
cuidadosa de 1632 corrigira) foram emendados; mas, cm compensação, Rolland conservou quasi todos os que escaparam nas
antigas rcvisOes de Domingos Fernandcz e Cracsbccck c apresenta
ainda outros novos. Apontamos em nota alguns exemplos.')

') 1° Emendas sobre a
vol. I p. I. 8 logo
por
„
4. 2 guerra
,,
4. 9 espia
„
5 16 mais
6 15 com a calma „
9. > 3 fria
vol. 1

ed.1614:
longo
por guerra
spia
mas
com
frio
etc. etc.
Repetição de amigos erros:
4. '3 captiva cm rima com vida
5 ull. como
por como o
IO, 12 troca
„ troca
„ vossa
13. 3 nossa
19. 27 tantas las „ tantas
„ a caso
3'. 20 a casa
„ como
33. 13 corvo
34. 17 se quier „ siquier
5°. 20 de la vida „ de vida
etc. etc.

20,2
26, 19
66,7
73, 16
74,30
251, II

mil
rindio-se
causo
Porem
somia-se
das

por
„
,,
„
„
„

por
52, 15 van
,,
55, 24 boyes
56, 22 reyes
„
97, 22 toda aparte
213,20 francas ,,
234,5 alumia
,,
241, 12 maior
„
de
254,5
""'
288, 12 mundo
„

mal
riendo-se
canso
E porem
soma-se
dez
va
bueis
reis
toda parte
fracas
alumea
melhor
de em mi
mudo
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O volume I apresenta os 31 Sonetos, as 8 Eglogas, as
8 Carias « 2 Elegias, islo é: copia as primeiras 137 folhas da
edição B; o vol. 11 conléin as Canções c as Kedondilhas, islo ó
as ("olhas 138 — lóodcB, e 110 fim as duas comedias. O único
merecimento especial d'esta edição é portanto a reimpressão
das Comedias que eram raríssimas; mas até n'este ponto o editor foi infeliz, porque, em logar de recorrer aos originaes de
1560 e 1569 se contentou apenas com a rcproduccao do texto
de 1622, estropeado pela Inquisição.
7. Ed. 1804.
As | Obras | do celebrado Lusitano | o doctor | Francisco
de Sá de Miranda. | Lisboa | na bnp. Regia | 1804.
1 vol. in 8° de uma folha inn., isto é a do titulo, 500 pag.
de texto, e mais uma inn. no liin, com as erratas.
Para esta edição serviu de modello a de 1595» con,° sc
vê pelo teor o disposição do titulo. Nilo tem Introdução
alguma, nem Prologo, nem Índice etc; falta em fim todo e
qualquer trabalho de editor; é uma simples reimpressão, crivada
de erros, que sito novos, em parte, e cm parte já sc acham
no modello.
As paginas 1—427 contêm as Poesias; as de 428—500 a
Comedia dos Estrangeiros.
Consultámos, portanto, sete edições impressas, das qnaes
as qiiatro primeiras silo muito raras, c que reunimos só, graças
ao nosso trabalho c despezas, e á obsequiosa intervenção de
alguns amigos das lettras pátrias.
Ha ainda uma outra, que representa as Cartas c Eglogas
em Redondilhas portuguezas, reunidas era um volume, com o
titulo commum de Salyras. Foram baldados todos os nossos
esforços por dcscnbrir um exemplar (1'esta raríssima obra; esperámos até »o ultimo momento por uma informação favorável,
que níto chegou, infelizmente. A ediçflo das Sa/yras nao existe
cm nenhuma das grandes bibliothecas publicas de Portugal, nem
3° Erros
vol. I p. 28, 2
61, 26
80, 29
132, 10
133, 17
149, 10
154."5
172,4
177, 13
178, 5

nccrcscentados de novo
en fio
por en fin
tnuchos
mundos
o gnno
„ ogauo
peneiro
„ pescudo
que llorard „ quellotrará
Vi de
„ Vide
los
dos
maios
„ me los
mania tal „ tal mania
tontos
,. tantos

178,26
179, 20
181, 13
215, 22
226,5
251, 10
268,18
271, 30
289,9

repartias por
Lá
ao malho „
algum
„
stè
„
cordel
„
ca quedo „
bronco
„
agora
„
etc. ctc.

departias
ia
almalho
alguém
cee (see sê)
coldre
quedo
branco
agoa
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do estrangeiro, e falta também nas collecções dos bibliophilos
mais distinctos do paiz, como verificámos, j)articularmente c ]ior
um annuncio ]>nblico no prospecto d'esta edição, distribuído no
dia 10 de Junho de 1880 (Centenário de Camões). Theophilo
Braga mesmo, que dedicou um volume da sua Historia da Litteratura portugueza a Sa de Miranda e sua Escholn, e que conhece
perfeitamente o paradouro dos livros raros portuguezes, nao viu
até hoje o volumesinho das Satyras, nem sabe onde achal-o,
segundo nos confessa cm carta. Podemos pois affiançar que a
obra ó inlroiwabh.
K, comtudo, ainda em 1850 havia dous exemplares em
Portugal que talvez existam em qualquer canto, esquecidos, e do
pó da aldeia maltratados. Um d'elles pertencia então a] J. J. de
Saldanha Machado; o outro ao advogado Rego Abranches, e
passou depois para a livraria do Dr. Joaquim Pereira da Costa.
A colleceao d'este bibliophilo foi vendida em leilão em 1873,
mas debalde procurámos as Salyras no respectivo Catalogo'),
c debalde foi o trabalho, a que procedemos, para indagar o
caminho que levariam tanto um como outro exemplar.
lnnocencio da Silva serviu-se do exemplar de Saldanha
Machado, antes de 1861, para a noticia bastante extensa que
deu no seu Diccionario Hibliographico (III p. 54 e 55). Foi elle
0
primeiro que denunciou a existência de inéditos nas Satyras,
nas seguintes palavras: que não todo o contendo do mesmo livro já
anda incluído nas edições anteriores de Miranda. O exemplar de
1 ereira da Costa foi visto pelo Visconde de Juromenha, o qual tirou
nota do seu contheudo, copiando os inéditos, isto é as poesias
Que faltam nas edições de 1595 e 1614, e poz á nossa disposição os seus apontamentos, com a sua proverbial generosidade.
Bluteau explorou em 1712 a raríssima edição, largamente,
com muito acerto, extrahindo d'ella um grande numero de
passagens para documentar palavras e phrases peculiares de Sâ
de Miranda. Contamos nada menos de 171 citações quo s5o
mintas vezes extensas. Barbosa Machado c Varnhagen2) indicam
_') Catalogo dos Livros Antigos Raros c Clássicos que compBcm a
nwgnifica e mui conhecida livraria do fallccido Exmo Joaquim Pereira da
Costa, hoje pertencente a seu filho, o Exmo Sr. Visconde de Pereira etc.
e
que hHo de ser vendidos cm lcil3o no dia 3 de abril de 1873.— Lisboa,
'°73- — Consta-nos que muitos volumes raros c preciosos da Livraria foram
vendidos, particularmente, antes do leilito pelo Snr. Visconde, herdeiro indigno das riquezas accumuladas por seu pae.
s
) Ê certo que Varnhagen conheceu o retrato que sahiu com este
volume, como adiante mostraremos; e diz o Dr. Ramiz GalvSo (Annaes
d» Bibl. Nacional do Rio de Janeiro, vol. I p. 30) que Barbosa Machado
possuirá lambera o retrato, c uma ediçSo das Obras poéticas de Miranda
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•mcnas o titulo do volume, mas táo resumido que parece
apenas copiado do Catalogo dos Auctorcs porhiguesis, inserido
no Diccionario de Blutcau (p. XXXX).
Com estes recursos, isto é: com as noticias de Jnnoccncio
da Silva, com as noUis manuscriptas do Visconde de Juromenlia,
cmiím com as breves indicações de Raphael Blutcau, cujo Diccionario foi lido com o maior cuidado, é que forníamos o
nosso juizo sobre as Satyras. Nuo podemos, é claro, garantir
a absoluta exactidão da nossa analyso, tratando-se de uma obra
que mio vimos pessoalmente, e que conhecemos só por informações alheias, c além d'isso pouco explicitas. Accresce ainda
haver entre cilas uma contradição sensível. Innocencio da Silva
falia só de 7 poesias: 5 Eglogas e 2 Kglogas; o Visconde de
Juromenlia de 8 (uma Egloga a mais), o que parece concordar
com Blutcau.1)
Esperemos que um acaso feliz traga as Satyras novamente
á luz, e que possam ser aproveitadas por pessoa competente,
para uma relação mais completa do que a nossa.
Temos que repetir o que já dissemos com respeito ao ms. J:
todo o material que o Snr. Visconde de Juromenlia poz á nossa
disposição, incluindo a copia das duas Eglogas inéditas de S,
chegou* ás nossas mãos depois de concluída a redacção do
de Lisboa 1622 in-4°, edição absolutamente desconhecida. Em 1622 appareceram só as Comedias, separadamente; o litulo Obras poéticas compete,
porém, unicamente A edição de 1614. O que nos parece menos provável,
é que haja engano por 1626 c que se trate de um exemplar das Satyras.
') A única edição de Sfi de Miranda que Blutcau explorou, i, circumstancia notável, a das Satyras, que llie pareceu, sem duvida, a collecção
mais característica eniquanto A linguagem portugueza do poeta. Kos differcutes vocábulos indica, naturalmente, apenas as rubricas espeeiaes de cada
poesia, como Satyra I, Satyra II, 111, I V m\ V quando trata das Cartas;
e Egloga 1, Egloga a Nunalvares Pereira, Egl. II, Dialogo, Uma Egloga
ou Satyra a João Rodriguez de Sá, Egl. Ill, quando trata das Eglogas.
Temos pois aqui seis títulos diversos, que não correspondem, entretanto, a
seis Eglogas distinctas. Pelas passagens, que colligimos com grande trabalho e cuidado, agrupando-as segundo a sua affinidade, e comparaiulo-as
eom os trechos similhantes dos Nos. 103. 116. 117. 164 averiguamos que
se trata realmente de três Kglogas (e nfio de duas, como quer Inn. da
Silva). Em conclusão: as citações de Blutcau devem entender-se do seguinte modo: Egl. 1 e Egl. a Nuualvarez Pereira correspondem ao nosso
No. 103 e 164; o Dialogo ao nosso No. 116; a Egl. II, Egl. III e
Egl. ou Satyra a João Rodriguez ao nosso No. 117. — Entre os 171
vocábulos, extrahidos para o Diccionario, e que d'ahi passaram para outros
dieeionarios modernos, só dous é que não procedem das Satyras: 1° coitado da Canção A Virgem, e 2o encartado, que pertence As Trovas
No. 78. Mas ambos os vocábulos não foram recolhidos das verdadeiras
fontes A e B; Blutcau apenas os conhece por uma citação das „PrisSes
e Solturas" de D. Francisco de Portugal, attribuindo-os, por engano, a
este ultimo autor.
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manuscripto, de sorte que só pudemos aproveital-o no Appcudict
e cilal-o n'estc logar.
8. Ed. S.
Salyras de Francisco de Sà de Miranda, Impressas no Porto
por João Rodriguez. 1626.
1 vol. in 8" de IV-240 pag. com um retrato do poeta, grosseiramente gravado em cobre.
Traz no principio um prologo ou breve preambulo, em que
o editor diz que o original, donde se tiraram as Cartas, estava
mareado com o titulo de Salyras, sendo este, a seu ver, o
titulo que melhor lhes cabia, o que trata de demonstrar, fazendo lmma pequena dissertação sobre a etymologia e verdadeiro sentido da palavra Sa/jra.
Seguem depois, com u denominação de Satyra 1" 11 5" as
Cartas:
1» A KIRei,
2" A Joflo Rodriguez,
3" A António Pereira,
4" A Pcro Carvalho,
5» A Mem de S;"t.
Em 6" logar vera uma Kgloga (1) dedicada a Nunalvarcs Pereira
o que começa
Po/as ribeiras de huns rios.
É, segundo todas as probabilidades, o No. 103, a Kgloga Basto.
Juromcnha nao a copion, c Inn. da Silva cila-a sem nota alguma,
o que parece indicar que nao variava muito dos textos geralmente conhecidos A c B. É fora de duvida, porém, que encerra
variantes, como reconhecemos pelas passagens de Bluteau, as
quaes servem para demonstrar que a redacção de S se approxnna
de B, contendo todavia algumas particularidades de J, outras
de E, e bastantes lições novas.
No fim da Kgloga segue uma declaração do editor (vide
adiante p. 729), na qual se diz que, em poder da condessa
de Linhares, D. Brites de Sa, filha de Mem de Sa (sobrinha do
poeta), se encontrou o Dialogo entre Gil e Bieito, entre papeis,
em que andavam escritas de mito as obras do poeta. Segue o
o
próprio Dialogo entre Gil e Bieito, a Kgloga II, que é o numero 7U
das Salyras. Faltava cnlílo ein todas as edições das Obras de
Miranda; apparcccu-nos porém nos manuscriptos D eP com aa
rubrica „É a mesma que Frco de Sã mandou a Nimo Alvarez Pereira,
mas emendada cm muitas partes". Daraol-a impressa cm o No. 116.
Começa nas Salyras com o verso:
Que he isto, Gil, que andas triste,

xc
isto é, abre com a cslrophe 20 do No. 116, faltando -lho a
1" —19" que formam a Introducçao do Rcprcsentador. A copia do
Visconde do Juromenlia está completa, em 48 estancias, faltandolhc unicamente as eslrophes 4—7 e os dons últimos versos da
3", por estar defeituoso o exemplar do Dr. Pereira da Costa (falto
de uma folha), lnnocencio n3o cita a Kgloga; talvez por engano?
ou por haver também qualquer lacuna 110 exemplar de Saldanha
Machado?
Segue a p. 218 a 8" o ultima poesia, a Egloga JJJ ou Dialogo ailrc Ilícito e Mo/ilano, que corresponde ao nosso No. 117
e começa:
Que ê is/o, Aloiilaito amigo.
Nilo appareceu na edição das Obras de 1614, nem na de 1595,
razito porque o Snr. Visconde a copiou. Infelizmente extraviaramse-llie, no decurso dos annos, as ultimas folhas do seu treslado,
de sorte que a sua copia chega hoje apenas até a eslrophe 12
(alias 15), cm Iogar de conter as 32 de que ella se compõe,
a julgarmos pelos excerptos de Blutcau e pela analogia com
as redacções dos códices D e P, que nos forneceram o nosso
No. 117. Nas Satyras 6 precedida de uma nota explicativa,
que communicamos a p. 731, na qual o editor conta, como a
encontrou 110 Porto, n'um cartapacio velho (talvez dos Sâs e
Menezes?). Offcrcce ali a maior Ires estrophes dedicatórias, dirigidas a Jo;lo Rodrigucz de Sft e Menezes, inéditas, e que nao
achámos em .manuscripto algum. Principiam
Por essas verdes florestas
(Vid. No. 152 p. 675).
As poesias Jneditas" da edição das Satyras entraram pois
n'esta impressão. 0 que resta por explorar, sao simples variantes de uma Egloga e das cinco Cartas, que terão de ser
acerescentadas um dia. As Cartas parecem difíerir consideravelmente das ed. AeB, approxiinando-sc frequentes vezes do ms. D,
e em outras partes do Cancioneiro F, mostrando porém particularidades muito curiosas que augmcnlam o meu pezar de nao
ter podido recorrer directamente a esta fonte.
III. Fontes Varias.
Assim como entre as fontes manuscriptas de Miranda ha
subsídios mais ou menos importantes, avnllando entre elles os
preciosos Cancioneiros especiaes, cheios de poesias só do autor,
e por isso muito preferíveis ás Misccllancas, que só conteem
uma ou outra producçílo sua, isolada, também ha entre as
fontes impressas, umas que sao coHecções privativas do poeta,
ç outras que apresentam um mosaico do vários autores, nao
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inserindo senílo algumas ]ioncas obras de S;l de: Miranda. ]A
tratamos das primeiras; fallemos agora das Miscellaneas.
Quando estas compilações impressas sito mais antigas do
que as edições es]>eciaes, c se referem portanto a fontes ínanuscriptas, assumem uma grande importância e merecem um exame
cuidadoso; o mesmo diremos das compilações modernas, mas
nfto é fácil eneontral-as nas condições citadas. Conhecemos
apenas dons casos, de que adiante fallaremos, a „Collccçíto" de
Kstevam Rodriguez de Castro e a „Antologia" de Tlieopliilo Braga.
Meras reimpressões de A e B, como se encontram n'algnms
Florilégios liespanhoes, no „ Parnaso Espailol" de D. Juan José
Sedano (IMadr. 1768—78); na „Colcecion de poesias caslcliamis por
<•/ Conde D. Juan Baulisla Con/i" (Madr. 1782—90); na „Flores/a
de Jornas An/iguas Caslcliamis de líõlil de Fabcr (Hamburg 1827);
no „Cancionero" de Duran (Madr. 1829), 011 também no ,,7'arHtisso Lt/si/ano"[) (Paris 1826), n?to podiam entrar cm conta
nVsta obra: as variantes que alii encontramos, silo resultado de
alterações arbitrarias dos respectivos críticos, que entenderam
dever embellczar o texto de SA de Miranda, que lhes pareceu
muito parco e arcliaico, pouco joeirado e até inintelligivel,
por vezes.
Entre a serio de Miscellaneas, Antologias, Pamassos c Can-'
cioneiros que encerram poesias de Miranda, conhecemos apenas
três, anteriores á edição de 1595: o Cancioneiro de Resende,
as Obras de Christovam Falcão e o Comentário de llerrera ás
Poesias de Garcilaso.
9. CR ou B.
Cancioneiro de Resende 1516. Ed. Kausler, isto é os volumes XV, XVII e XXV] da Associação Litteraria de Stuttgart.
Vol. 11 p. 316—325 Do Doulor Francisco de Saa.
Comquanto o nome de Miranda n3o seja citado, nilo pôde
haver duvida sobre a identidade do Dr. Francisco de Saa, ao qual
silo attribuidas 13 poesias: duas Glosas, 3 Esparsas e 8 Cantigas,
os nossos números 2. 4. 5. 6. 8. 9. 11. 37 e 128—132. Todas
se encontram ainda em outras fontes, em manuscriptos c cm
edições impressas, cuja authenticidade nao pôde ser contestada;
quasi todas silo comprovadas seis e sete vezes, em códices completamente differentes, e acham-se entre os textos enviados ao
Príncipe (D e P). Só cinco carecem d'este cunho de legitimidade, mas estão, ainda assim, bem garantidas.
') Esta collccçSo ofierece 110 vol. II p. 260 a Efjloga Jiasto; 110 vol. III
p. 1 um Soneto e a p. 155 a Canção Psique, extractada da Egloga Encantamento; no vol. V p. 1 a Carta a EIRci,
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O Cancioneiro de Resende apresenta essas poesias em
licito bastante difTerente dos textos publicados em AB, e
algumas vezes com variantes tSo consideráveis que julgámos
dever communicál-as como redacções novas. Nada d'isto admira, agora que já conhecemos o poeta e o seu processo de
trabalho; deveríamos, pelo contrario, estranhar muito, se Sâ de
Miranda na edade madura, quando ia mandar as suas poesias
ao Príncipe, julgasse boa uma serie de redondilhas nascidas
tantos annos antes, quando ainda andava filiado na Eschola
velha dos Poetas Palacianos.
N;1o é possível decidir, se Garcia de Resende imprimiu as
13 poesias, escriptas na corte de D. Manoel, com licença do
poeta ou sem ella; é natural suppôr, comtudo, que o moço cortesão nSo seria, antes dos 20 annos, tao reservado como o foi
depois, quando velho e estóico eremita, e que o dictado nointmque pranaiur in annitm nSo foi tomado então á risca.
10. Cr ou CrF.
Obras de Christovam FalcSo. Edição critica, reproduzida
da ediçflo de Colónia de 1559. — Porto 1871.
A edição de Colónia, a que este titulo se refere, 6 a da
„Mcnina e A/oça" ou das ^Saudades" de Bernardim Ribeiro, que
Arnold Birckmann publicou. No íim tem annexa a Egloga de
Christovam Falcão, chamada Crisfal, a Carta de Crisfal, e umas
Cantigas do mesmo autor (fi. CXXX—CLXXI).
Entre as cantigas de Christovam Falcão, publicadas em 1559
pela primeira vez, segundo parece, ha duas que pertencem a
Sâ de Miranda (c três que o Cancioneiro de Resende attribue
a Bernardim Ribeiro), c s2o os nossos Nos. 6 (158) eu. Nas
notas d'este volume lembrei a possibilidade de Bernardim Ribeiro
ter juntado ao manuscripto de suas obras, essas poucas poesias
de seus Íntimos amigos, como lembrança dos alegres annos da
juventude, passados entre festas e saudades na faustnosa corte
d'EIRci D. Manoel. Falcão como poeta mais mimoso e de inspiração mais rica e mais amável do que o joven Miranda, seria
naturalmente o preferido de Bernardim Ribeiro. Mais tarde
o autor da Menina e Moça entregaria a sua colleçao á imprensa,
confundindo as poesias de Miranda no meio das obras de
Christovam FalcSo.
11. Obras de Garcilaso de la Vega, con anotaciones de
Fernando de Herrera. Sevilla, Alonso de la Barrcra, 1580.
Salva diz no seu Catalogo, No. 706, que esta obra, apreciable por sua rareza o por seu mérito literário, e „rica ai trozos
mui escogidosy algunos inéditos" contém poesias de Saa de Miranda,
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li claro que seria muito importante saber-se, quaes foram os
manuscriptos do ]>oeta que existiam em 1580 em Ilespanha,
porque é provável que ainda por lá liaja materiaes não aproveitados.
Examinámos, na liibliotheca do Porto, o Commentario de
Ilerrera, averiguando (pie lia tfelle apenas uma unien poesia de
Miranda, o Soneto á Morte de Leandro, o qual vem reproduzido
por inteiro, em liçilo muito pura e bella, a p. 205 com a rubrica:
El Jolor Francisco de Saa de Miramki. O texto ollrrece seis
variantes, talvez peculiares do ms. que Ilerrera viu, ou provenientes de alterações, por ellc feitas no origina! do poeta
portuguez.1)
Silo muito raras, naturalmente, as colleccões de ]>oesias c
de outras quaesquer obras posteriores a 1595 e 1614, que extrahiram versos de Miranda de fontes manuscriptas. Conhecemos
apenas quatro, que offerecem outros tantos números, entre poesias
e prosas. Silo:
12. Obras de Es levam Roârigutz de Castro. Florença, 1623,
reimpressas por Lourenço Caminha, Lisboa 1792 no volume II das
„Obras Inéditas".
A p. 172 da nova edição cneontra-se um Soneto de Miranda,
escripto em 1555, o nosso No. 142, que só conhecíamos da
fonte B, a. qual o oíTerecia, porém, em forma mais correcta.
13. Jlfemorial dei Marques de Monlcbcllo, Félix Machado da
Silva Castro Vasconcel/os. Afio MDCXL11.
1 vol. in 4o de Vl-298 pp.2)
N'cstc raro c curioso volume ha uma Carta de Sà de Miranda, escripta a seu cunhado Manoel Machado de Azevedo
(]). 248). Foi copiada pelo snr. Fernandes Thomas Pippa e
publicada no Boletim de Bibliographia Portugueza (Coimbra 1879;
vol. 1 p. 3—7). F. o nosso No. 153.3)
14. Innocencio da Silva, D ice. Bibl. Português, Tomo IX, Supplemenlo. Lisb. 1870.
Ahi se encontra a p. 372 a oração em prosa (No. 154), que
um Francisco de Sà recitou em 1527 em Coimbra, diante d'EI
Rei D. João 111 e da Rainha D. Catharina. O ms. original d'esta
') Eil-as variantes: ] eu mar estrecho 2 Lucilando 3 en noehe alta
Leandro prueva cl ruego 6 ai bravo mar 7 oh amor ciego 8 que tanta
erucldad (AF) ] 1 alli (D) 14 pues ire' muerto.
'') Sem logar da impressilo, que seria Madrid. Vid. ISarb. Mach.
II p. 6.3
) C. C. Branco tenta esclarecer algumas alhisCcs da carta na sua
obra: Narcóticos vol. II p. 57.
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oração existiu cm tempo de Barbosa Machado (II 247) na Bibliotlicca dos Marquczes de Abrantes, descendentes da família Sá
de Menezes; guarda-se hoje no Museo Britannico.1) Innocencio
da Silva aproveitou-se de uma copia, mandada tirar cm Londres
por J. Ignacio de Brito Rcbello, a qual serviu também a Thcophilo Braga, que publicou a oraeilo pela mesma época, aproximadamente.2) A paternidade de Sá de Miranda níto está bem
provada para nós. Notaremos sempre que em 1527 niío havia
Universidade em Coimbra; portanto nflo podia haver lá Reitor,
que fosse incumbido de pronunciar ura discurso diante de Suas
Magesladcs.
15. Antologia Portugueza por Th. Braga. Porto 1876.
Em o No. 143 d'cstc volume encontramos, como já temos
dito varias vezes, a Egloga Silvestre e Monlano, correspondente
ao nosso No. 117, a qual foi extrahida do Cancioneiro de Luis
Franco, isto é: de uma fonte ms. então inédita. Th. Braga considerava-a desconhecida c publicon-a como tal, de boa fe, ignorando que a Egloga já se imprimira cm 1626 nas Satyras.

Obras do Miranda não inoluidas n'osta Edição.
Além das poesias de Miranda, que publicamos n'cstc volume, ha mais algumas obras que lhe silo attribuidas. Nilo as
publicamos por, varias razOcs: umas por nilo entrarem no nosso
plano (i°); outras por serem inaccessiveis (2°); c ainda outras
por nilo oflcrcccm garantia sufficiente de authenticidade (30).
i° As Comedias.
Excluimol-as porque o códice D (cuja publicação era o
fim immediato d'cstc nosso trabalho), nSo as contem, c porque
níto as encontramos em nenhum dos outros manuscriptos, de
que nos servimos.3) De resto, duas comedias cm prosa, de
cinco actos cada uma, encheriam boas duzentas paginas c 11S0
poderiam entrar n'csta volumosa edição da Lyrica de Miranda.4)
Sito, porem, dignas de uma reimpressão, muito embora as classifiquem hoje como meras tentativas, menos felizes, de transplantar
') Com a cifra 15, 188. I, 1, segundo Figaniòrc.
') Ilisloria dos Quinhentistas, Porto 1871 p. 59.

3
) O único trecho manuscripto, tlc que nos poderíamos ter aproveitado, é uma Carta Dedicatória ao Infante D. Duarte que accompanha a
comedia Os Estrangeiros, conservada cm Évora, c qnc ja mencionámos
duas vc/.cs (p. xvn c i.xix).
4
) Dons trechos cm prosa que incluímos, por excepção, n'csta edição
N0» 127 e 153, oceupam apenas umas 20 paginas.
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a comedia clássica togata para Portugal, cm cujo solo o velho
auto nacional, cm verso de rcdondilha, estava profundamente
arraigado. Ao principio Os Estrangeiros c Os Vilhaipandos cansaram certa sensação, pela novidade: foi, como ja dissemos1) o
Cardcal-lnfantc D. Henrique quem nao somente as mandou pedir
ao poeta, para as fazer representar na sua presença, mas também o Mecenas quefy as mandou imprimir pouco depois da
morte de Sâ de Miranda. As comedias tinham sido dedicadas
ao Cardcal-lnfantc, ou a seu irmão D. Duarte; na inflo de um
d'cstcs príncipes existiriam, pois, os originaes autograplios que
talvez servissem para as primeiras impressões:
Os Vilhaipandos."1) Coimbra, António de Mariz, 1560, in 12o.
Os Estrangeiros?) Coimbra, JoSo de Barcira, 1569, in 8o.
A ultima foi reeditada cm 15954), incorporada na primeira edição
das Poesias [v. p. LXXII] ; c ambas sahiram outra vez em 1622
com as de António Ferreira:
Comedias | famosas | porluguezas \ dos Doe/ores Francisco
de Saa de Miritda | e António Ferreira. | Dedicadas a Gaspar
Sevcrim de Faria. — Km Lisboa com todas as licenças c
approvaçõcs necessárias, por António Alvares, impressor c
mercador de liuros, c feitas a sua custa. Anno 1622. 1 vol.
in 4o de IV-154 f. num. na frente.
Estas antigas impressões sao, porem, de summa raridade,
sendo acccssivel unicamente a moderna de 1784, feita sobre a
de 1622, e dos Estrangeiros também a de 1804 [v. p. LXXXIV
a LXXXVI].
Nilo se conservou manuscripto algum das obras do theatro,
de sorte que é impossível decidir hoje, se a editio princeps representa a forma genuína cm que o poeta concebeu as suas
creações dramáticas, ou se a censura rigorosa do Cardcallnfantc falsificou desde logo o cstylo cómico do poeta, que os
contemporeanos diziam „licencioso."
Emqnanto á reimpressão de 1622, sabc-sc que foi expurgada, soffrendo bastantes mutilações, ainda que estas cahissein
unicamente sobre passagens relativas ao estado ecclesiastico.
Os cortes que soffreram, comtudo ainda nao satisfizeram completamente o zelo religioso da Inquisição, a qual collocou, em
•) Vide p. XVI e XXIX c cfr. Th. Braga, Historia do Theatro Portugucz
vol. II: A comedia clássica c a Tragicomcdia. I'orto 1870 (Cap. III).
-) Os Vilhaipandos, c nSo Os Vílhalamlos, nem Os Villalpaiulios,
como escrevem certos críticos.
3
) Os Estrangeiros, c nHo Os extrangerios, nem Os exlrangcricos.
*) Barrcra y Leirado que segue Barh. Mach. engana-sc, dizendo que
foram os Vilhaipandos e n3o os Estrangeiros, a comedia que apparcccu
na primeira cdiç5o das Obras.
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1624 as Comedias no índice dos Livros prohibidos e por expurgar,
declarando que precisavam ser subinottidos a novo exame as
edições de 1595 e 1622 c „todas as outras mais antigas que
houvesse" (p/588).
A um editor futuro fica, pois, reservado o trabalho tle restituir as Comedias a uma redacção mais lie! o fidedigna, conforme ás primeiras impressões de 1560 o 69, se nío for possível
recorre.r a uma licito mais pura de qualquer ms. inédito.
2o As obras de Miranda que nfto entraram n'este volume
por serem inaeecssivois sito
a) Duas líhgias cm tercetos, de que falia Barbosa Machado
(II ]>. 25^1) e que parecem perdidas. Começam
Oh bom Jesu, e porque me mio vejo
o
A Magdalena o seu esposo busca.
Faziam parte, antigamente, do Cancioneiro manuscripto, dito
do Padre Pedro Ribeiro, colligido em 1577 e conservado primeiro na liibliotheca do Cardeal de Sonsa c mais tarde na
eolleceao do Duque de Lafoens, cuja riquíssima livraria pereceu,
infelizmente, no terremoto. Nilo foram encontradas em outros
manuscriptos com o nomo de Miranda, sendo por isso desconhecidas.
Em todo o caso é forçoso dizermos aqui, cpie existe hoje
uma Elegia cm tercetos sobre S. Magdalena, a qual principia
exactamente- como a que Harbosa Machado aUribuo a Sâ de
Miranda. Conservou-se cm dous manuscriptos eborenses (-5 2
d.27, c —)• C0ln0 obra do celobrc JorKc da Si,va' C }A fd
publicada' duas vezes, por Th. Braga na llist. de Camões II 307,
e, posteriormente, por V. E. llardung no Cancioneiro d'Evora,
No 56.') K certo que a concordância da primeira linha nada
decide, mas, como as noticias, que Barbosa Machado espalhou
na sua Bibliotheca sobre o contheudo do Cancioneiro do V. Ribeiro
e de outras colleceOcs mamiscriptas, sao muitíssimo inexactas,
acontecendo-lhe mais de uma vez attribuir uma única poesia a
três ou quattro autores diíTerentes, ha motivo para suspeitar que
n'este caso aconteceu o mesmo, e que a poesia, que B. M. cita
entre as obras de Miranda, é precisamente esta de Jorge da
Silva.*)
') Ha tres cdiçCcs «litigas, quinhentistas, de um Tratado religioso
do autor sobre a Paixão de Christo, que leva no fim duas Elegias d
bemarenturada Magdalena. — Ê muito possível que uma <l'cllas seja a
que começa: A Magdalena o seu esposo busca.
'*) Cfr. Ztsclir. f. rom. 1'bil.VII p. 99.
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Ha ainda a notar que houve mais duas Elegias a S. Magdalena, uma de SiraSo da Silveira1), impressa em uma obrinha
raríssima, e outra de Francisco de Sá de Menezes, cujo paradouro se ignora.2) Só depois de descobertas, e comparadas
entre si se poderá dizer, se todas as quatro s3o concordantes
e de um único autor, ou obras diíTerentes de vários poetas.
Inaccessivel, por se achar sequestrada, ficou também a
poesia intitulada
b) Vida de Santa Maria Egypciaca.
E um volume em 40, com 188 pag., encadernado em couro
e de lettra do principio do sec. XVII. Contem a vida da santa,
escripta em redondilhas, mas sem divisão ou separação de cantos, toda em discurso seguido, e totalmente diversa do que sobre
o assumpto escreveu e imprimiu Leonel da Costa. Guardava-se
em 1747 na livraria dos Condes de Redondo, como escreve
Barb. Machado, e existia em 1860 em poder de Innocencio da
Silva, por compra que d'ella fez, annos antes, aos srs. Campos,
livreiros de Lisboa. Hoje está, com outras raridades bibliographicas, entre as mSos de um snr. Merello, bibliophilo de
Lisboa, que o arrematou no leilão publico das obras de Innocencio da Silva, e que o estima tanto „que não o vende, nem o
mostra a pessoa alguma", como respondeu a quem fez tentativas
de o ver, allcgando o fim útil e nacional para que era pedido.
Foi a única pessoa em Portugal que se negou a auxiliar este
nosso trabalho.
3o As obras que nSo incluímos, por nSo offerecerem bastante
garantia de authenticidade, sâo
a) Os 66 Sonetos inéditos de Francisco de Saa do Códice
Eborense No. y—, de que já falíamos e que julgamos
serem obra de Francisco de Sâ' e Menezes.
b) Dous Sonetos que andam nas Rimas de Camões, mas que
foram attribuidos a Sâ de Miranda em códices, hoje perdidos. São os N0" 184 e 255 da edição Th. Braga, e
começam
Horas breves do meu contentamento •
e
Mil vezes entre sueilos tu figura.
Foi Faria e Sousa quem os encontrou com o nome de
Miranda, sem acreditar comtudo que fossem verdadeiramente
') Ê Barb. Macli. III 722 quem falia de duas elegias, compostas por
S. S., uma ao bom ladr3o, c outra a Magdalcna, impressas em Lisboa por
Marcos Borges, em 1567, em 40. — Cfr. porém Innoc. VII 285.
a
) Cfr. Soneto No. 97 c a nota correspondente, a p. 760.
6
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obra do sen ingenio.i) O primeiro, um dos sonetos camonianos
que tiveram mais voga, pertence, segundo a nossa opinião, :i
Diogo Bernardez, poeta que o publicou entre as suas „Flores
do Lima".'1) O segundo, ao qual um Francisco de Sâ tem pretensões justificadíssimas, será antes obra do Menezes, do que de
Miranda. Communicamol-o na Nota 187 (p. 868).3)
Termina aqui o catalogo de todas as Obras que, até hoje,
têm sido attribuidas a Miranda, quer seja com razão, ou sem
cila, e a lista das que aproveitámos ou regeitâmos.
Publicamos 189 trechos de Miranda. O resto dos 217 números d'este volume corapOe-se de poesias, a elle dirigidas, ou
dedicadas ;i sua memoria4) [os N°" 91 e 191—212].
Estas 189 poesias, de que vimos 608 apographos, estão
representadas, termo médio, por três versões cada uma: 153 sao
inquestionavelmente de Miranda [1-117, menos 91; 128—153
e 155_,56], isto c mais vinte do que tem a edição B, amais
.-ompleta das que se publicaram. Das 36 poesias restantes, cuja
authenticidade nao esta superior a toda a duvida, sao provavelmente do poeta os N°» 154 e 166—169; e talvez os N°» 127 e
170—190. OsmenosauthonticossaoosN°»n8—126. Nenhuma
d'ellas entrara nas anteriores edições das Poesias de Miranda.
M Rimas II p. 329 Son.XVIIo, c II p. 289 Son. LXXX1>, onde diz:
Finalmente es tan cierto que ,10 es suyo (i. í de Diogo Bernardes) que en
atro manuscrito le halU en nombre de Francisco de Sa y Miranda, que
no menos que el lier. fue impotente para engendrar tales hijos..... JH
Mir no lo pudo poner en su nombre porque muno muchos aiíos antes
rantes da composição do manuscripto], y es muy creible que despues de
su muerte le escribio mi Poeta. Fue equivocacion de copiadores.
'■<) Cfr. Ztschr. f. rom. Phil. V p. 131.
,.mi1(>m
*) Nas Obras de Camões lia mais Ires sonetos que apparcccm também
com o nome de Miranda. Dons, os nossos K« 80 c 84, s3o indubitavelmente
do"remita da Tapada, ao ,,u.l Faria e Sousa e Th Braga os pularam
sem ra7.no; u o terceiro, No. 187, que recolhemos do fidedigno códice J,
tem muito mais similliança com o cstylo de Miranda, do que com o das
obras de Camões.
. ,
«) Nota final: Podíamos ter accrcsccntado ainda uma pequena poesia
cm latim, nossa conhecida de ha muito pouco tempo. K de António
Figueira Durão e anda no Corp. Poct. l.usil. vol.Vp.4.13.
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Pela descripçao das fontes litterarias terá o leitor reconhecido uma circumstancia, que aliás se revela immediatamente por
uma vista d'olhos, lançada sobre o texto ou sobre o appendice,
e vem a ser: que as obras de Miranda offerecem uma quantidade extraordinária de variantes, muito superior á que nos apresentam as obras de todos os poetas nacionaes, nSo exceptuando
mesmo Camões. Essas variantes sSo tanto mais dignas de
attençSo, que ninguém as poderia suppôr em tao grande numero,
ao comparar as duas edições mais antigas.
A confrontação d'ellas, o facto de divergirem sensivelmente
entre si, já provocara, comtudo, durante séculos, um espanto
geral, e alimentara o receio de que n'um dos casos se tratasse
de uma falsificação audaciosa, receio justificado até certo ponto!
Os grandes poetas costumam confiar as suas obras ao
publico, só depois de completamente elaboradas e limadas até
o ultimo extremo; escondem cuidadosamente os esboços e ensaios; quebram os moldes; destruem todos os fruetos mal sazonados; n'uma palavra, dissimulam, levados por um sentimento
esthetico e um orgulho instinctivo, os esforços da laboriosa
gestação intellectual. Um poeta que lega á posteridade unicamente borrões, deixando-lhe o encargo de dar a ultima mSo
na obra, c de escolher entre muitas redacções a que mais lhe
agrade, é, felizmente uma excepção, avis rara. Esta excepção
existe, porém, e chama-se Miranda.
Como explicar esta circumstancia? Um estudo demorado
das obras do poeta, do seu caracter individual, do seu tempo
e das peripécias da sua vida, sob o ponto de vista da sua
actividade como innovador e revolucionário, leva-nos á descoberta do enigma.
Em primeiro logar Miranda nílo é um génio, como Garcilaso,
Camões e Petrarca. Considerado como reformador da Eschola
Velha pôde passar por um grande poeta: as redondilhas nacionaes corriam-lhe da pcnna simples, desaffectadns, 'populares e
sempre characteristicas. Mas como chefe àa Eschola Nova nílo

é um lyrico de primeira ordem. Nao é um d'aquelles vates,
bafejados por um sopro divino, cuja lyra accompanha sempre
sonorosa, os cânticos variados que brotam, de um jacto, do seu
coração. As suas poesias nSo nascem espontaneamente; sSo
filhas de um esforço, violento ás vezes, e trazem o cunho de
um árduo trabalho. Custou-lhe immenso accomodar a lingua
materna, aquclle portuguez velho c relho dos heroes da Africa
e da índia que ouvira e fallara na sua juventude, ás finas c
profundas ideias novas, e aos metros estrangeiros, que tentou
introduzir.
O próprio posta reconheceu esta difficuldade e confessa-a
mais de uma vez, cm phrases soltas c suspiros mal dissimulados.

Emendo ?nuito. Eu risco e risco, vou me de anuo em anno. Ando
cos meus papeis em diferença. Nunca acabo de os lamber, como ussa

os filhos mal proporcionados. — O códice autographo de Salvaterra comprova a veracidade d'cstas confissões (Vide p. LXXV),
e todos os críticos, apesar de respeitarem o caracter integro e
de gabarem os altos conceitos do poeta, sao concordes em
certos reparos: a secura do estylo, o laconismo das sentenças,
a pouca clareza dos versos e a falta de harmonia dos rhytmos.
A segunda circumstancia, a que temos de attender, como
resultado e consequência da primeira, é que Miranda, descontente com as suas producções até a ultima hora da sua vida,
nunca se resolveu a publicál-as, nem deixou manuscripto algum,
prompto para a impressão, no qual, como n'um testamento
poético, mostrasse aos numerosos adeptos quaes as lições que
preferia, quaes as suas ideias definitivas acerca da lingua, da
prosódia, das licenças métricas; emfim, no qual deixasse consignado o seu credo de poeta. Exagerando os preceptos de
Horácio
— Não posso em ai, sigo-o em apparenças —

virou e revirou os seus cartapacios durante três decennios, mudando, riscando e pulindo sempre, accumulando emenda sobre
emenda, sem dar nada á luz. Só de vez em quando dirigia
alguma obra a qualquer dos Príncipes e Grandes da corte, e
repartia assim, no decurso dos annos, redacções sempre variadas
de poesias soltas entre os discípulos e amigos, os quaes pela
sua parte, as multiplicariam e divulgariam ad libitum.
E depois da sua morte decorreram mais trinta c se/te
annos, até que um dos seus admiradores se atreveu a dar ao
prelo uma collecçao das poesias do venerando mestre (1595).
Duas gerações manuscaram-n'as, pois, servindo-se só de copias
manuscriptas, espalhando pelo paiz numerosos exemplares, ein
parte tirados sobre os autographos, e em parte translações de
2", 3a, ou 4a m5o. Se entre os autographos nâo havia dois
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completamente iguaes, quanto mais deviam differenciar-sc os
apograpbos!
E certo que entre 1550 e 52 Miranda extraclou dos seus
borrões, para o Príncipe D. JoSo, o texto que publicamos, e o
qual representa sem duvida alguma, a redacção que era então
preferida pelo próprio autor. Nos últimos oito annos subsequentes sobrou-lhe, porém, tempo e ócio para transformar de
novo todas as suas composições, de sorte que nSo devemos
acceitar exclusivamente e sem discussão previa, as lições de D
como as únicas boas e seguras, desprezando as variantes das
outras fontes.
Em ultimo logar — las/ not kast — devemos accentuar a
actividade do poeta como innovador e introduetor de novos
metros e novas formas estrophicas. O hendecasyllalo italiano
transformou o caracter da lingoagem poética de Portugal [e de
Ilespanha], approximando-a da italiana, substituindo muitíssimas
formas populares, peculiares do idioma nacional, por outras
tantas eruditas, de feiçflo puramente latina.
E verdade que a accentuaçflo e o bcllo rhytmo do verso
chamado hendecasyllabo italiano está cm harmonia com a prosódia
das linguas românicas. Mas nem por isso o conjuncto das leis,
pelas quaes o metro italiano se regia, era applicavel na sua
totalidade As linguas peninsulares, que, apesar de serem filhas
da mesma mac e conservarem o mesmo typo de família, teem
pbysiognomias bem distinctas. S3o, por exemplo, riquíssimas
era palavras agtidas, com consoante final, que a meiga língua
italiana (em que as vogaes prevalecem sobro as consoantes) nSo
conhece.
Dedicamos mais adiante ura capitulo a este ponto essencial.
Só depois de uma lueta porfiada ó que a rude phrascologia
do Cancioneiro de Resende se podia transformar n'aquclla formosa linguagem que admiramos nos Lusíadas e na Lyrica camoniana. Entre Resende c Camões está Miranda — eis a explicação da relativa penúria, das imperfeições c desprimores dos
seus versos, duríssimos sim, mas populares e archinacionaes
emquanto á estruetura métrica, archinacionaes também emquanto
á vernaculidade da locução poética; — eis também a explicação
das muitas variantes, nascidas entre as mil e uma experiências,
a que o poeta sujeitou o seu esquivo e duro material, pouco
ou nada apropriado a manipulações poéticas, transformações
audaciosas e agrupamentos artísticos. Vcmol-o trabalhando
sempre, a procura de palavras adequadas á sua esthetica de
poeta culto.
A existência das variantes nSo deve pois ser estranhada.
Restava-nos, comtudo, decidir em cada ura dos casos particu-
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lares, se as variantes dos ínanuscriptos existentes podem ser consideradas authenticas, ou se sao apocryphas, filhas de erros
grosseiros de leitura ou de imprensa, ou resultado de interpretações arbitrarias, ou ainda aperfeiçoamentos feitos de propósito pela mao de copistas e editores; restava-nos decidir sobre
a maior ou menor authoridade dos códices.
Já deslindamos este ultimo ponto na minuciosa descripcilo
das fontes, acima referidas, distinguindo os códices DcP como
os mais valiosos e fidedignos, procedentes de uma redacção
original da mâo de Miranda. Basta repetir que o texto reproduz com fidelidade e integralmente, sem cortes e acerescentos,
o códice D (v. p. LI).
E c F nSo ficariam muito longe da redacção apurada cm
1550, se nao fossem deturpados por abundantes erros de copistas
ignorantes. De resto s2o incompletos.
J oceupa um logar aparte, oíTerecendo uin texto elegante,
superior aos outros, c que se pódc datar dos últimos annos da
vida de Miranda. Afasta-sc bastante de DPEF, approximandose da importante impressão S nas partes que s3o communs a
ambas as fontes. Infelizmente esta truncado.
Emquanto ás edições impressas, provámos que A ó um
treslado fiel de um original da mao c lettra de Miranda, achado
no seu espolio, c que o editor de B recorreu também a ínanuscriptos antigos, entre os quacs sobresahia um grande cartapacio
— o de Salvaterra — todo do punho do autor, mal legível por
estar semeado de entrelinhas, emendas e notas marginaes. O
editor n3o o teve sempre presente; talvez até nunca o visse, servindo-se somente de uma copia de mSo mercenária, a qual foi
depois conferida com outros códices incompletos. Entre as differentes lições dos códices e da copia foi o editor escolhendo
aquellas que o contentavam mais. A redacção final que apresentou ao publico, e cujas lições se encontram confirmadas em
grande parte por outros ínanuscriptos, nao se pôde dizer uma
falsificação, ó antes uma selecção. Tem pouquíssimas alterações,
inventadas ad hoc pelo editor, mas tem lacunas, transposições c
centenas de erros; palavras antiquadas foram substituídas por
outras mais modernas, escolhidas nos próprios textos do poeta
(aiinquc por magucr; mas por sonque; desamparo por desmamparo etc. etc).
Os dous inéditos de C, provenientes de originaes, guardados na família Sa e Menezes, merecem confiança, como também
os textos das Salyras.
A maior parte das variantes ABCEFJS, que accompanham
o texto, pagina a pagina, e foram completadas no Appetidice c
ainda nas Notas, serão pois legitimas. Isto nao significa que a
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critica as acccitará todas, antes qualificará bastantes como impossíveis, absurdas e inacceitaveis. A nós, que as colligimos Q
ajuntámos pela primeira vez, nao nos era licito supprimir simplesmente o que julgávamos apocrypho, fazendo arbitrariamente
a escolha do que nos parecesse mais bello e mais authentico.
Publicamos, pois, Iodas as variantes, mas sem pedantismo pueril,
porque excluímos as que sSo puramente orthographicas e as
difierenças linguisticas de pouca importância (formas duplas com
leves variações de pronuncia).1) Sublinhamos tudo o que nao
comprehendemos, e proposemos cortes, substituições e emendas,
erafim melhoramentos, que nao serão sempre felizes (como tivemos occasiao de reconhecer) mas que desafiarão ao menos o
critério e a perspicácia de quem lêr. A comparação das variantes 6 muito instructiva, porque nos elucida sobre a génesis
do metro hcndecasyllabico e o laborioso processo, por que passou
o seu desenvolvimento.
Esta edição nao ó diplomática, porque desfizemos todas as
numerosíssimas abbreviaturas dos códices, transformámos a orthographia, systcmatisando-a; marcamos a ponctuaçSo, regularizando
também o emprego de maiúsculas; separamos os conglomerados
irracionaes de palavras; emendamos os erros manifestos, dando,
porém, conta das nossas alterações e inotivando-as; eliminámos
p. ex. os lusitanismos dos textos castelhanos. E uma edição
critica, mas nao é definitiva. O abundante material, que recolhemos só pouco a pouco, e com grande difíiculdade, conhecendo
tarde e imperfeitamente alguns subsídios de muita importância,
obrigou-nos a accrescentos e correcções, que difficultam o estudo
d'este volume. Se recomeçássemos hoje a nossa tarefa, talvez
') P cx • NSo indicamos se um dos manuscriptos tem abscoude onde
outros tcem "esconde; antígtio ou antigo; antre ou entre; àquela ou a
aquela; assi ou assim; asi ou anti; aycr ou er; blasfemar ou brasfemar;
ca ou que; cabdaloso cabdeloso caudaloso ou caudeloso; cibdad ou ctudad;
dines ou crines; continuo ou contino; comienza ou comieza; cudar ou
cuidar; destinto ou distinto; dizl ou dezid; exemplo ou enjcmplo;foge
ou fuge; fozil ou fuzil; grota ou gruta ; herir ou ferir; huego ou fuego;
huir ou fuir; ifante ou infante; incubrir ou encobrir; levantar ou lievantar; lealtad ou lealdad; manhã ou menhã; marmor ou marmol; medecina ou medicina; noite ou noute; obscuro ou escuro- ora aora ou
ajrora; pcor ptior ou pior; pêra ou para; piadoso ou piedoso; lerineo
ou Yirineo; polo c pelo; prisa ou priesa; prefecion ou perfecton; pozoíla
ou éonzoila; razon ou rezon; selvage ou salvage; tesouro ou hsouro;
írafndo ou trayendo; trasformar ou transformar: trasandar ou tresandar Só cm certos casos importantes relevamos variantes d este género.
O texto de per si, na forma cm que o apresentamos, ja oflcrccc bastantes
excmnlos de todas estas formas paraUclas, alias conhecidíssimas. O ms. D
nrefere cm cerai as palavras de feição arcliaíca c popular, bem desviadas
do typo latim, que hoje silo condemnadas como vulgares e viciadas.
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a obra nos contentasse mais, satisfazendo todas as exigências
da critica!
Km Portugal haverá amigos c admiradores do poeta, dispostos a censurar o nosso methodo, e que prefeririam que tivéssemos tido a ousadia de fazer uma escolha por entre a riquíssima
messe de flores, formando só com as mais bellas uma coroa
elegante, conforme o gosto moderno; cmfim, que publicássemos
uma ediçiIo modemisada, que os menos eruditos podessem lêr
sem trabalho.
Esperamos satisfazer mais tarde este desejo, como um lavor
secundário, mas ainda assim bem melindroso, que só se torna
possível depois de concluído este nosso trabalho preliminar, ingrato, mas indispensável.
A Orthographia.
Temos que dizer algumas palavras sobre o methodo que
adoptamos porque, infelizmente, ainda n2o se estabeleceu um
bom systema, que se podesse empregar cm todas as edições e
reimpressões de textos antigos, pertencentes ao periodo aurco
da litteratura portugueza, cuja orthographia merece plenamente
a censura de anómala e incoherente.
Ha quem amoderne completamente a linguagem, a ponctuaçflo e a orthographia dos velhos livros (adoptando aquella que
a maioria dos escriptores emprega hoje cm dia) „remcndando-os
dessas faltas que sem macularem o mérito real do escripto, ojfenderiam a sensibilidade dos olhos do leitor; despindo-os dos trajos antigos, das formulas arehaicas, lirando-lhes, sem desfalque dos erros
geniaes (mas ás vezes divertidos) da synlaxe os desaires da palavra
absurdamente escripta, desfigurada e fastidiosa para a maioria dos que
desejam saber."')
Ha quem uniformise também a orthographia conforme o
uso actual, evitando porém o emprego de todas as lettras que
nao se justificam nem pela etymologia nem pela pronuncia.2)
Emfim, outros nao alteram absolutamente nada, fazendo
edições diplomáticas, nilo só de monumentos archaicos que merecem ficar intactos pelo seu alto valor philologico [p. ex. os
Portugalliat Monumento histórica, o Cancioneiro da Ajuda, o Leal
Conselheiro de D. Duarte etc] mas também, de textos relativamente modernos, quinhentistas, impressos uma ou mais vezes.
Entendem dever conservar ató todos os erros que deturpam as
') Camillo Castcllo-Branco, nas Poesias de Soropita; Innoccncio da
Silva no Guia de Casados de Frco Ml dc Mello, c na Misccllanea de Miguel
Leitão de Andrade; Castilho nas Rimas de Ferreira; Tito de Noronha
nos Autos de A. Prestes etc.
') Ad. Coelho nos Lusíadas,
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velhas edições portuguezas, em geral posthumas e feitas com
pouco escrúpulo.1)
Nenhum d'cstes processos convinha ao nosso propósito e
ás condições particulares d'esta edição; o nosso modo de ver
devia ser outro, era face do variadíssimo material que tínhamos a explorar. Uma impressão inalterada do ms. D cora todas
as suas inconsequencias, barbaras adulterações, lusitanismos ctc.
seria empresa tão imprópria como a modernisaç-ao de poesias,
cujo sabor archaíco nSo se deve perder. Addicionando a uma
copia diplomática de D, os trechos que tiramos de outras fontes,
ein treslados feitos igualmente com escrupulosa fidelidade, teríamos apresentado ao publico ura texto inintelligivel e extravagante.
Seguimos por isso o termo médio, estabelecendo uma orthographia relativamente methodica, e uniformisada, nílo conforme
ao uso moderno, mas correspondente á pronuncia do século XVI
(cerca de 1550), tal como ella se manifesta nos numerosos Cancioneiros de mSo d'esta época, e particularmente nas fontes que
aproveitamos.
Partindo da orthographia adoptada no códice original do
Cancioneiro da Ajuda, i. é no mais antigo monumento poético da
lingua portugueza, reconhecemos que o collector dos cantares
de D. Diniz, dos seus próceres e juglares, transcreveu todas as
palavras como então se pronunciavam, sem se preoccupar com
normas clássicas c etymologicas. A sua orthographia é parca
e sóbria, e carece de todos os h mudos, de todos os et, gn, mn
e n3o abusa das lettras geminadas. Sem ser perfeita, ó comtudo superior á do Cancioneiro de Resende, e muito mais nacional do que a que resulta do moderno compromisso com a
etymologia.
No século XVI já se nota a tendência contraria, de recordar pela escripta a origem latina -do idioma, e todos os seus
elementos perdidos. O Canc. de Resende emprega profusamente
as lettras duplicadas e inúteis. Os copistas dos mss. de Miranda
obedecem ás duas correntes, inclinando-se ora para um, ora para
outro lado. A tendência phonetica, favorecida em todas as
poesias castelhanas, c, comtudo, preponderante: encontramos
muitas mais vezes dano dino ano falar calar sofrer santo do que
damno digno anno faltar callar soffrer saneio, e nSo descubrimos
um único y por /. Generalizámos este principio, substituindo
rriquo antiguoo Manrrique tall quall por rico antigo Manrique tal
') Tito de Noronha no Espelho de Casados do Dr. J0S0 de Barros,
na Grammatica de Jo3o de Barros; Th. Braga nas Obras de Christovam
Falcão c nos Inéditos da sua Antologia; o Visconde de Azevedo na Rhopica pneuma; o editor da Segunda 2'avola Redonda, de Jorge Ferreira de
Vasconccllos ctc. ctc.
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qual. Supprimimos todos os /; inctymologicos (lie por á, lu por /,
ha por a, hondc por onde, hordcnar por ordenar, Tia por htia),
trocando c contra f antes de e e /, simplificando em todos os
casos onde nao podia haver duvida alguma sobre a pronuncia
(nl por ml, nd por mt, co go por quo gno), Conservámos, porém,
escrupulosamente a escripta, atravez da qual transluz a verdadeira
pronuncia nacional e antiga. Por exemplo nao trocámos meo receo
contra meio receio, e dai lais rezdis contra dae laes rezSes, deixando
intactos os archaismos e viilgarismos antre antaiio frnito i/ante
mes/ura fegura som saberes dereilo verludc dezer milhor pior bivo
soberva na nenhua ó (ao) âs (aos) etc, registrados aliás, no Glossário. Introduzimos os signaes hespanhoes ;7 e //, substituídos
pelos nossos copistas portnguezes por //// e //;, e trocámos a
final ao, immotivada nos textos castelhanos, contra -an, separando
as vogaes u o ;" das consoantes v a j.
Einquanto á separação das palavras procedemos do seguinte
modo: Em vista da irracional agglomeracSo de três e quattro
palavras n'um único corpo [v. g. apraça = a praça, queremquclle
= querem que el/e], e da barbara desagregação de palavras em
syllabas [em ve ia = enveja, em cão lado = encantado], favorecidas
pelos antigos manuscriptos (e ainda hoje pela escripta do vulgo),
resolvemo-nos a destrinçar todos os vocábulos, escrevendo cada
um sobre si, nao excluindo os monosyllabos sem accento
próprio, e dependentes por indole. Exceptuámos unicamente
aquelles ençliticos que se encorporam na palavra dominante, a
que o sentido os associa, modificando a sua configuração, como
em ouvi-lo por ouvir-(l)o, no por em-no em-(l)o, ntTo-no por não-(l)o,
pelo por per(l)o, no/o por uos(l)o, fê-lo = féz-(l)o etc.
Confessamos com franqueza que este processo de separar
os elementos de formulas que tom um único accento, nSo
nos satisfaz completamente (apesar dos antigos textos, tanto
manuscriptos como impressos, separarem n.lo poucas vezes os
pronomes do verbo) [deu me] e que duvidamos do assentimento
dos críticos. —
Guiando-nos pelo sentido que reconhecemos nas phrases,
introduzimos pontos e virgulas, que faltavam absolutamente, procedendo, porém, com uma certa parcimonia, contraria á ponctuaçao moderna que corta as phrases em partículas diminutas.
Adoptamos também poucos accentos, com o fim de diííerenciar
palavras iguaes, na escripta, mas differentes pela pronuncia, pela
etymologia e pela significação.1)
•) Distinguimos entre e (et) c </ (cst); entre o c ti (ao); os c âs (aos);
as c Oí(íUS); entre se e si; de c Ac; da c dà; esta e está; este c este;
te e tê; ma (m*a) c mâ; mas c mas; so (sub) e sâ (soo = solus); no e
nú; por z pôr; vem e vêm; tem c têm; tomarão c tomarão; saia e sala
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O Hcndecasyllabo.
Miranda abre o terceiro período da littcratura portugueza.
Foi elle que iniciou a Eschola nova italiana, introduzindo o
hendccasyllabo, ensinando a cstructura do Soneto, dos Capítulos
(ou Elegias) era tercetos, as formas fundamentaes da Canção e
a Oitava rima italiana, e mostrando também como estas tres
formas estrophicas se pódem combinar na Egloga. Pôde-se
estar em desaccordo sobre o seu merecimento poético, mas níío
se pôde pôr era duvida a sua iniciativa emquanto ao emprego
das novas formulas e a introducção do espirito novo da Renascença.
Seria escusado repetirmos novamente estes factos, já analysados na Vida e no Commentario, se n.to existissem ainda hoje
bastantes historiadores das lettras pátrias, os quaes affírmam
afoutamente, „que os mesmos metros que se dizem italianos e introduzidos por Miranda, já eram conhecidos na península do uso dos
provc/içacs que os imitaram dos árabes (!); e que no tocante a artifício
métrico c variedade rhylmica. nada se píde produzir que não fosse
adoptado já por aquelles poetas S)
Faria e Sousa, fácil receptador e promulgador de quantos
contos fantásticos se inventaram sobre a poesia e historia portugueza, e auetor de muita fabula nova, foi o primeiro que negou
a actividade e influencia de Miranda como innovador. Ridiculariza-o a cada momento, rindo-se das suas pretençOes2) e
asseverando que muito antes d'elle se compozeram versos de
medida grande. Atreveu-se até a dizer que os Portuguezes foram
evidentemente os verdadeiros inventores e que os Italianos seguiram simplesmente o trilho dos poetas portuguezes3) — sentenças estas que os pósteros repetiram piamente e ainda repetem
hoje cm dia!4)
(sahia); cairão c cairSo c nos versos hespanhoes entre se c st'; dejo c
dejó; âeje c dejé; osára c osanl; huiá c tinia ctc. Devíamos ter diflcrenciado ainda nos (cm os), nos (nos c nobis), nós (nosoutros) c nós (pi.
de nó = nodus); fora c fora; em c cm (ainda).
') Longe de nós a ideia de querer negar a origem convmiim do decasyllabu limosino c do hemiecasyltabo italiano, ou antes a relação de dependência do segundo para com o primeiro. Km vista da pouca clareza,
com que os dous metros s3o classificados cm Portugal, i, porém forçoso,
accentuar a sua diferença. Parccc-nos por isso impróprio confundil-os
(como faz Th. Braga na sua Antologia), c designar o verso italiano simplesmente como forma mais moderna do antigo metro limosino, sem indicaç3o clara das particularidades que o distinguem.
2) Vciam-sc p. cx. Rimas var. vol. I p. 45 c 14: c II 289 c 329.
3) V. Fuente de Aganipe o Rimas Varias, Parte VI, Prologo ou
Discurso de los Sonetos No. 4, II 13; c Europa Portugueza vol. III p. 371«) Varnhagcn, Innoccncio da Silva, Salva, Boutcrwcck, Gomcz Diaz,
J. M. de Andrade Ferreira (p. 353 do Curs0 dc Lilt- Port' vo1- ]>-
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Segundo elles foi o Infante D. Pedro, o infeliz vencido de
Alfarrobeira, o das „settc partidas" (1392—1420) quem escreveu
os primeiros Sonetos, i. é aquelles dons opúsculos bem conhecidos, sobre Araadis, encontrados em 1598 (!) no espolio do
Doutor António Ferreira, c por elle compostos em linguagem
antiga (em nome do Infante D. Aflbnso, filho de D. Diniz), os
qnaes tem dado azo a largos e enfadonhos comraentarios.1)
Segundo elles ha hendecasyllabos e septenarios italianos, como
também muitíssimas oitavas rimas, n3o somente no Cancioneiro
de Resende, em Bernardim Ribeiro e Christovam Falcão, mas
até no Poema do Cid, no de Alexandre e em infinitas coplas
dos Gincioneiros da Vaticina, Collocci Brancuti e de Ajuda.
Esta deplorável confusão nasceu da falta de methodo no
contar o medir das syllabas, e da falta de clareza na terminologia dos versos portuguezes. Uns, partindo dos versos agudos,
contam por syllabas de um metro as que n'elle se proferem até
á ultima aguda (métrica), ou seja pausa, e n;1o fazem caso da
uma ou das duas breves que ainda possam seguir-se. Outros,
tomando por norma do verso portuguez o grave ou inteiro,
contam as syllabas nao accentuadas (grammaticaes) alem da
pausa. Uns chamaram por isso hendecasyllabo ou de onze syllabas o verso que outros denominaram dccasyllabo'1') jambico limosino, inventado pelos trobadores da Provença e imitado em Itália,
Citalunha, Castella e Galliza (Canc. da Ajuda, da Vat. e Coll.
Branc), com .incisão monótona depois da syllaba 4a ou 5", o
com accentos principaes na 3" ou 4", c io\ Exemplos:
Qni vo es /ris/ || de mos dieta/s no ctír
Porque no viúndo || mengou a verdade.
Nao distinguem este metro do variadíssimo c sonoro hendecasyllabo
italiano, com pausa constante na syllaba 6n (4" ou 8"), que os
partidários dos agudos apellidam dccasyllabo ou heróico. Exemplo:
Estavas linda Ignêz || posta em socêgo.
Ainda outros chamaram hendecasyllabos os versos de arte
maior, de origem nacional, de dez até quatorze syllabos, denominados geralmente dodecasy/labos, com accentos predominantes
na 2n syllaba, na 5", na 8n e na n", e pausa depois da 6n.3)
Exemplo:
_.
Da serra de Cintra || por deus enviado.
') Cfr. Castilho II p. 45. — Varnhagen, Da Litteratura dos Livros
de Cavallaria p. 61—72 e 212. — Andrade Ferreira p. 212. — Braunfcls,
Kritischcr Vcrsueh iiber den Amadis, Leipzig 1876, p. 118.
3
) De dez syllabas quando termina em agudos, e de onze quando em
graves.
3
) Comp3c-se de dous hcmistychios, dos quacs cada um í uma redondinha menor a qual pódc ser aguda, grave ou esdrúxula contendo ou cinco,
ou seis ou sette syllabas. Os graves predominam, naturalmente.
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Emfim, chamaram hendecasyllabo até os alexandrinos com hemistychios agudos!
N5o distinguiram entre os metros trochaícos peninsulares,
as redondilhas menores, ou quebradas das endechas, de 6 ou 7 syllabas, como
Saudade minha
e o Septenario jambico italiano:
Remédio a tanta míngua.
Alguns designam também a Redondilha maior de 7 ou 8 syllabas, o verso do romance,
Não posso tornar os olhos
ou
Dia de mayo choveu
com o nome de Septenario.
As oitavas rimas, que os mesmos críticos descobriram na
antiga poesia portugueza, s5o, em realidade, estrophes de oito
linhas 011 oitavas, mas estas estrophes ou se compOem de duas
quadras peninsulares, como
A tristeza e o tormento
sempre vi em mim sobejo
e não vi contentamento
que não viesse a desejo.
Como a vida não é segura
e dura pouco o prazer,
isso me dá ter ventura
como deixál-a de lír.
ou sao oitavas hespanholas em versos de arte major [abba baab;
abba abba; abba acac; abab bebe; abab bccb], como:
Oh armas divinas, que aqui sereis dadas,
dadas por Christo por mais perfeição,
ter-vos-hão todos tal veneração
quanto com obras sereis exalçadas.
Porque pelas terras ireis espalhadas,
lanhadas em sangue de vossa victoria,
cobrando de imigos tão grande memoria
que sobre todas sereis collocadas;
mas nunca sSo iguaes ás bel las estancas de Ariosto e Camões
[abababcc]. A oitava rima, o Soneto, a Elegia em tercetos, e a
Canção italiana nSo existiam, pois, em Portugal, nem poesia alguma
se compozera em hendccasyllabos e septenarios, eom aceentos fixados
d maneira toscana, quando Srt de Miranda partiu em 1521 para
Itália.1)
') Gomes Diaz, Memorias IV p. 65 approxima-se da verdade nas buas
affirmações sobre a actividade <le Miranda como iniciador.
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]'" verdade que na península, o Marquez de Santilhana j;l
escrevera antes de 1458 alguns Sonetos1); que outros poetas
metrificaram cm tercetos, como p. ex. Pedro Fernandcz de Villegas, traduzindo o Inferno de Dante; c que o Genovês Francisco
Imperial imitara 110 seu Dezir a las siete virtudes*) o verso de
onze syllabas, o qual o Petrarca catahlo, Ausias Marcli, já antes
d'elle tentara arremedar; mas estas innovacOes vieram cm má
hora; nao encontraram preparado o terreno cm que podiam
fructificar, e nao lia prova alguma de que fossem conhecidas
cm Portugal. Sc até em Hcspanha caíram logo cm esquecimento e nunca chegaram a ser moda! O pouco que se sabia
em Portugal dos Italianos ainda cm 1521, limitava-se a um
vago conhecimento da escola dantesca, inaugurada por Imperial
e cm que se enfileiraram João de Mena, o Marquez de Santilhana c D. Fadrique de Vilhena. O único efleito que os imitadores dos Italianos tinham produzido sobre os rimadores do
Cancioneiro Geral rcsnmc-se apenas cin uma tendência para o
symbolismo e a allcgoría, n'um gosto erudito escholastico, e
n'uma forte inclinação para o insípido género didáctico.
Miranda bebeu na fonte original, inspirando-se na própria
Itália, donde voltou, ao que parece, era 1526, exactamente no
anno em que em Hcspanha Andrea Navagiero, o illustrado embaixador veneziano, incitava João Boscao a ensaiar-sc nos novos
metros italianos, „a probar eu lengua castellaua Sonetos y otras artes
de trovas, usadas por los buenos autores de Itália". Aventámos n'uma
nota do Conimcntario a qncstito sobre se Miranda assistiu ás
memoráveis conferencias dos dous homens illustrcs nos jardins
de Granada, mas nao sabemos dar reposta decisiva, que satisfaça. K ainda que o facto fosse histórico, nem por isso é menos
verdade que foram as conversas continuadas com Sannazzaro,
Ruscellai o Tolommci c o estudo aprofundado de Dante, Petrarca c Boccaccio, as causas que acenderam no peito de
Francisco de Sá o desejo de reformar a poética portugueza,
desejo que a leitura de Ariosto e Pembo e as gloriosas tentativas de Boscilo e Garcilaso alimentaram e avivaram!
Fixámos as datas das primeiras composições hendccasyllabicas, approximadamcnte, datando a Cancro d Virgem de entre
1527 e 28, a Egloga Aleixo entre 27 e 30, a Fabula do Afoiídego entre 27 c 32. As Kglogas Célia, Encantamento c Epitàlamio sao de 1535, Ncmoroso ò de 1537, Andres de 1538, as
três Elegias melhores, Nos 145—147, dos annos 1553, 54 « 55.
') O primeiro começa
Lfxos 'te vós e cerca ite cuidado.
s
) Uaena I p. 240.
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Quando Miranda elaborava as três primeiras poesias, e
bastantes Sonetos, ignorava ainda os esforços dos campeões
castelhanos; quando limava as ultimas, ja os conhecia, c a influencia que clles exerceram sobre a sua musa, é bem notável.
Novas formas métricas que vingassem e florescessem, n3o
foram inventadas por Miranda, como por exemplo pelo divino
Garcilaso, o creador das Lyras. O innovador portuguez estudou os modellos estrangeiros, imitando-os, cm geral, escrupulosamente emquanto á estruetura das estrophes, c abstrahindo até
da faculdade que tinha de variar os typos, por meio de leves
modificações no encadeamento da rima e no agrupamento dos
Septenarios na Canção. Reservou-se, comtudo, uma perfeita
liberdade e originalidade emquanto aos assumptos e á linguagem
das poesias. Nas poucas innovações que fez e que assignalámos
na lista infra, n3o foi muito feliz.
Eis os scheinas métricos, usados por Miranda:
METROS PENINSULARES, DE MEDIDA VELHA.

A. Versos de arte menor.
(de 7 ou 8 syll.) c MENORES (de 5 ou 6 syll.).

RF.DONDIUIAS MAIORES

Io Esparsas
de 7 linhas: abba ede No. 16 A(?)
de 8 linhas: abab cddc No. 4. 22. 27. 38. 77
abba cddc No. 16. 156 (cfr. Res. 11 498)
abba eded No. 39 B. 43 (cfr. Res. 11 467)
de 9 linhas: abba edeed No. 31. 47 (Epitaphio). 132
de 10 linhas: aabba | edede No. 8
abba | cddccd No. 39
de 11 linhas: aabba | ccdcdc No. 160
de 12 linhas: abcabc | défdef No. 169 (Trovas) (cfr. Res.
III 342).
A ordem das rimas é nova em quasi todas as Esparsas.
2 o Cantigas
de 4—7 linhas: *a*a || eded | daa No. 54 (cfr. Res. 11 153)
de 4—8 linhas: abba || cddc | abba No. 7. 10. 18. 19. 25.
32. 33- 34- 35- 45(?)- >3'- !59 (cfr.
Res. 1 284 e 392)
abba || cddc eaea No. I 26
abba || cdçd abba No. 5. 11. 19 AB. 21.
24. 25 B. 45 (1 AB). 55. 63. 64. 65. 69.
118 (1. 3. 5) (cfr. Res. 1 234)
abba || cddc | baba No. 157
abba || eded | abab No. 40

CXII

abba || cdcd | baba No. 118 (2. 4)
abab || cddc | abab No. 3. 6. 46. 102 65—80.
102 296—307 (cfr. Res. 1 201)
abab || cddc baab No. 3B (cfr. Res. I 201)
abab j| cdcd abab No. 12. 2^. 28 B. 73.
158. 102782—830. 150 175—202

abab || cddc | abba No. 13 B
de 4—9 linhas: abba || cdccd abba No. 45 (1) (cfr. Res. I
abab || cddcd abba No. 13. 21A
[200)
de 5—8 linhas: ababa | cdcd abba No. 9
de 5—g linhas: ababa | cdcd ababa No. 9 A (cfr. Res. I
abaab | cdcd abaab No. 28
[47°)
abaab j cddc abaab No. 30
abbba | cddc abbba No. 161 (cfr. Res. 1
do 5 c io linhas: ababa |cdcdc ababa No. 9 B
[380)
abaab | cddcd abaab No. 20
[I27)
íibaab j cdccd abaab No. 129 (cfr. Res. I
abbab | cdccd abbab No. 37 (cfr. Res. I
ababa I cdccd ababa No. 133.
[134)
A ordem das rimas é typica em 11, e nova em 12 casos.
3 o Vil ametes
de 2 e 7 linhas aa || bebe | caa No. 29. 30. 58 (2). 59. 72
*a || bccb | baa No. 26. 58 (1)
de 3 e 7 linhas; *aa || bebe | caa No. 14. 15(2). 42. 49. 66.
68(2-4). 70. 102659-677. 135(2-3)
(cfr. Res. 1 128)
*aa || bebe baa No. 34
*aa || bccb baa No. 15. 17. 36. 42 AB.
53- 5o- 57- 6°- 61. 62. 67. 68(1). 71.
135 (O- J37- i°9- IO2 616—634 (cfr.
Res. I 125)
abb || cddc abb No. 41 (2). 44
abb || cdcd abb No. 41(1). 50
a*a || cddc caa No. 134 (1. 3. 4)
a*a || cdcd daa No. 134 (2)
de 4 e 12 linhas: abab || cdcd | efef | abab No. 136.
A linda poesia, que leva este numero, nio merece o nome de
vilancete, porque nSo entra em nenhuma das classificações stereotypicas: parece ser antes a espontânea inspiração de um momento feliz.1)
') As composições 54. 59. 60 e 136 s3o era versos menores. — Nos
Nos 58. 66. 77. 137. iqo e 102 m, DI OS quebrados andam de mislura
com as rcdoiulilhas maiores.
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4o Redondilhas, coordenadas em estrophes de 5 linhas: Quintilhas :
abbab No. 153
ababa No. 102 935—954.
5o Redondilhas, coordenadas em estrophes de 6 linhas: Sextilhas (com rimas repetidas)
abcdef No. 51. 52.
6» Redondilhas, compostas de 8 versos: oitavas hespanholas de
arte menor, designadas ás vezes com o titulo de Trovas:
abba cddc No. 119. 164 pass. 102 1—u2 c 863—934
(cfr. Res. I 166)
abba acca No. 102 240—379
abba cdcd No. 116 pass.
abab cdcd No. 76. 121 (?). 102 847— 854 (cfr. Res. I 32)
abab cddc No. 120. 116 pass. 164 pass. 102838—846
e 855—862.
abab cddc') No. 102 536-725, 536—725, 758-78» e
831—838.
7o Redondilhas de 9 linhas (das quaes uma pôde ser quebrada:
ababa | cdcd No. 105 (cfr. Res. I 13)
abba | ccdcd1) No. 102 114—239.
8o Redondilhas de 10 versos: Decimas, formadas de duas quintilhas independentes, chamadas Glossas, Trovas ou simplesmente Redondilhas:
abbab cdcdc No. 117 pass. 166
abbab cddcd No. 117 pass. 75
abbab cdccd No. 98. 99. 108
abaab cdccd No. 2. 107. 128. 155 (cfr. Res. I 354)
abaab cdcdc No. 104 (cfr. Res. I 6)
ababa cdccd No. 103. 106 (cfr. Res. 1 23).
9o Redondilhas de 11 versos:
abbab | cdcdcd No. 102 380—445.
B. Versos de arte maior.
10o Oitavas castelhanas
abba acca No. 48. 167. 168.2)
Ha duas composições de Miranda que merecera peculiar
attençao, porque oceupam um logar aparte, entre os metros
') A linha 6 é de verso quebrado.
) Cfr. o que dissemos a p. 864 sobre os N»« 167 e 168. A ultima
linha d'estas oitavas é idêntica á primeira, de sorte a formarem uma espécie
de canção redonda ou coita recordativa.
a
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de medida velha e os de medida nova. Formam uma espécie
do compromisso entre o gosto nacional e o estrangeiro, e dcmonstrilo claramente a sincera aspiração de reformar a poética
portugueza sem servilismo, valendo-sc para isso de uma imitarão livre.
Uma das poesias introduz uma forma estrophica, nova em
Portugal, mas conserva o rhytmo peninsnlar e é:
11 ° A Sexlina No. 74,
de que falíamos a p. 751. O encadeamento das rimas apresenta-se como de rigor:
abedef
faebdc
cfdabe
ecbfad
deacfb
bdfeca
A outra recorda, pelo contrario, uma antiga forma estropliica,
do fundo nacional, a da oitava castelhana, trocando porém a
medida velha pela nova, i. é substituindo os 8 versos de arte
maior por outros tantos hendecasyllabos. Mas o poeta, que
pretendia innovar ostensivamente n'esta poesia, intercala ainda
entre as duas metades mn Septenario italiano, levantando assim
sobre uma base nacional uma construceflo completamente nova,
ideada por elle, mas executada com elementos italianos, e adornada ainda com uns enfeites provencaes: os artifícios do Leixaprem (v. p. 771). O efleito é singular e surprehende, mas nTio
se pôde dizer que seja bello. Referimo-nos ao
12" No. 102 446—490
abba a cddc.
II. METROS'ITALIANOS, DE MEDIDA NOVA.
13

o

Sonetos
abba abba ede ded No. 1. 78. 80—82. 8,1—87. 90.
93—97. 110. 143. 144. 172—176. 178. 179. 182.
187' (cfr. Petrarca 7, Garcilaso 4. 7. 10. 13. 14)
abab abab ede ded No. 79
abba abba ede ced No. 83 (Gare. 16)
abba abba ede ede No. 88. 89. 101. (122 — 124).
138 — 140. 142. 102. 177. 180. 183. 184. 189
(Petr. 1. 2, Gare. 2. 3, Bosc. 56)
abba abba ede dce No. 91. 92. (125?). 141. 181.
185. 186. 188 (Petr. 3. 4, Gare. 11. 18, Bosc.
2. 3)-
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14 o Canções
**

**

*♦*#

*

abe | abe | cdeedff No. 149. 151 215—321. 151 347—
453- 115 1—79 Intr-> J '5 401—533 (cfr- 1>t;tr- x- xn*

XIII»)

♦

*♦

♦♦

abe | abe cdedeeff No. 150336—510
*#♦

*

abe | bac | cddeefef No. 111 (Petr. IV Vita)
** *
abe | bac | cddceffe No. 100. 163 (Petr. VIII Morte).
15o Terce/os (Capítulos, Elegias e Eglogas)
109. 114. 115 1—99. 155—193. 254—400
146. 147. 148. 150 1 — 106. 147—174. 202—224. 263—335
151 1—214. 322—346- 454—475i6° Oilavas Rimas
abababcc No. 102 726—757. 112. 113. 145. 150 1—40
Intr. 107—146. 151 1—32 Intr. 476—555.') 165.
Accrescentaremos ainda que lia rimas encadeadas nas seguintes passagens: No. 115 100—154. '94—253- '5° 225—262.
Paliemos agora das particularidades dos rhytmos de Miranda
(utilizados também pelo seu mais notável discípulo, António
rerreira, e em menor grau ainda por Bernardes, Camões etc.),
e da physiognoraia agreste dos seus versos. Quem, encantado
da lyrica de Camões2), e versado nas rimas de Garcilaso,
Herrera e Leon, e nas dos grandes mestres italianos, pegar
pela primeira vez nas obras de Miranda3), cuidará que entre
e
'le e o cantor dos Lusíadas ha a distancia de um século. Níto
perceberá sempre o rhytrao, o movimento binário dos versos
que lhe parecerão pura prosa, porque a accentuaeao métrica
nao está em harmonia com a acccntuaçSo ordinária, e porque
de todas as leis que regulam o metro italiano, só duas, fundarnentaes, s3o observadas: n3o ha n'este nosso volume um único
verso com accento predominante na syllaba 9a, nem taopouco
linhas com elisão ou synerese entre 9 e 10. Todas as outras
'eis s5o menosprezadas. Encontrará versos atulhados, e por isso
duríssimos, que só cora abbreviações variadas e pouco formosas
— elisiJo, apherese, syncope, apocope, synerese e synalephe — se
podem reduzir ás dez ou onze syllabas obrigatórias. Notará
outros, curtos em demasia, nos quacs é forçoso empregar dierese,
prothese, paragoge e muitíssimas vezes o hiato, que faz o rhytmo
') Cada cstrophc é seguida de um estribilho de duas linhas.
) De CamOes, lai qual cllc se apresenta nas cdiçBcs modernas de
Faria c Sousa, Thomas de Aquino, Harrcto Feio, Juromcnha ou Rraga.
3

3

)

NOM

109. 114 cie.

h*
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languido e frouxo. Versos ha lambem que erram as pausas;
versos que n3o se podem enunciar, sem que o leitor tome a
liberdade de se desembaraçar de um m nazal no remate das
palavras, elidindo-o á romana na vogal seguinte; versos com
rimas impuras ou com final agudo, cujo som rude e áspero fere
desagradavelraente o ouvido delicado e melindroso dos vates
modernos — centenas de versos, emfim, que nSo correspondem,
nem de longe, ao ideal do hcndecasyllabo, á regularidade, A
pureza e á harmonia musical dos seguintes versos, que nao
incluem nenhuma das numerosas licenças poéticas, empregadas
profusamente por Miranda:
Altna minha gentil que te partiste
e
e

La bocca sollevó dal fiero pasto

(Camões)
(Dante)

El dulce lamentar de dos pastores

(Garcilaso).

Compare-se a singeleza e melodia d'estes metros com o
desalinho, ;i falta de vigor, a trivialidade e o barbarismo dos
seguintes exemplos, escolhidos nas Obras de Miranda e de
Ferreira. Sao doze, mas seria fácil centuplical-os:
Moveste-me a alma e os olhos
Iania, saudade dos pastores
'Amo-o, honro-o e sigo-o, o inculto e fero
Obedecendo ao império e aos acenos
Quem me desse a tal magoa assi iguaes prantos
E eu som o que as só vejo, outrem ninguém
Quantas vezes mal é o que bem parece
Abre-me, diz, quem quer que és que aqui moras
Mostraste-te tégora tão esquecido
Arâo pôde um ingenho, já, musas, ser vosso
Com ter de mim em minha alma bom conceito
Com seu furor que tu com teu amor brando.1)
') É escusado dizer que Miranda produziu muitos e muitos versos
grandes, perfeitamente bem torneados e correctos, como:
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Podíamos responder laconicamente a todas as queixas sobre
as imperfeições métricas de Miranda com as palavras em que
D. Gonçalo Coutinho resume o que acabamos de demonstrar:

que o nosso poeta ,,/oi o primeiro que compoz versos grandes
neste reyno — bastante desculpei das miudezas que se tachão em
alguns seus d'esta medida {pêra aquelles homens ao menos que, atlendendo ao que se diz, não curão do modo)", mas os pósteros nffo

acceitaram esta apologia, porque nao acreditaram na iniciativa,
de sorte que temos que amplificar um pouco a brevíssima declaração do defensor de Miranda, reforçando-a com novos argumentos. Os limites que nos impuzemos n'este estudo obrigamnos a reduzir a exposição dos resultados que apuramos sobre
o processo de trabalho do reformador, c a dar um simples
extracto de uma anah/se mais extensa, destinada a illustrar a
historia da metrificação e phonologia syntactica dos Quinhentistas hispânicos.1)
O que nos parece estar fora de duvida e que ns muitas
singularidades, que se notam na estruetura dos primeiros hendecasyllabos, não silo defeitos c erros, causíidos pela falta de
capacidade ou pela precipitação dos velhos ciutores, mas antes
signaes característicos, por clles introduzidos voluntária ou involuntariamente com o fim de pôr em relevo o génio peculiar da lingua
materna. Os innovadores nao adoptaram todas as leis do códice
poético italiano, logo á primeira, sem recorrer a variadas experiências. Tentaram vestil-o cora o verdadeiro traje nacional,
adaptando-lhe todas as licenças, permittidas e consagradas na
redondilha peninsular. Só mais tarde, e cm face dos primeiros
ensaios menos felizes, ó que os theoricos intransigentes e archicultistas se conformaram rigorosamente com as leis italianas,
culpando de erros grosseiros as liberdades da ópoca de transição,
e
expurgando-as cuidadosamente das edições mais modernas/
-rou
ou

Prueva lagrimas tristes sin prõvecho
A principe tamanho, cujo rogo

Nazcan Jlores aqui, nazea ta grana.
•>crá lambem quasi inulil recordar que uma serie ininterrupta de linhas
de cadencia sempre regular, com boas, mas idênticas pausas c accentos
nos mesmos logarcs, seria fastidiosa c monótona! O principal encanto do
ncndccasyllabo, do verso por excellencia, no qual a poesia peninsular
ostenta desde 1550 toda a sua bizarria, consiste justamente na sua grande
vanaçjo e flexibilidade. Os accentos principaes podem ter o seu logar nas
syllabas 2. 4. 8. to, ou 2. 6. 10, ou 3. 6. 10, ou 4. 8. 10, ou 4. 10 ctc.
') J. Cornu publicou ultimamente um trabalho muito notável sobre
a prosódia do Canc. de Res., Romania vol. XII.
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dos Lyricos castelhanos e portuguczcs. [Faria c Sousa retocou
por exemplo as Rimas de Camões.]
A syncope de consoantes latinas, isoladas, g d b v n l,
dotou a língua portugueza com muitas palavras, compostas de
uma única consoante, seguida de duas vogaes immediatas, que
ora formam ditongo, ora n;1o [mao pao eeu deu veo vcu eu viu etc],
e com palavras monosyllabicas que rematam em vogal accentuada
[md pá dá; só pó mó dó nó; pf fé s,<; vou sou dou ctc.]. Kstas
palavras de pequeníssima medida, cm que as vogaes prevalecem
sobre as consoantes, e, ao mesmo tempo, o uso constante e
inevitável dos artigos e pronomes a e o, dflo ao portuguez a
singular brandura e suavidade que o distingue, formando uma
das suas bellezas, mas também um dos defeitos que se notam
nos versos nacionaes.
Só no portuguez é que se encontram innumcros versos que
peccam pela introdução de quatro e mais Inatos entre onze
syllabas:

j\fovesle.m

a alma

e os olhos;

ou pela absorpcao, sempre difficillima, de um som nazal na vogal
seguinte, como em:
Com ter de mim em minha alma bom eoneei/o,
Alia nobreza em li Iam bem empregada!
ou por uma barbara contracção de três, quatlro e até cinco
vogaes em uma só syllaba, como em:
Obedecendo ao império e aos aeenos
No primeiro período da poesia portugueza, duas vogaes,
concorrentes dentro da mesma palavra, e que procediam de
duas syllabas, originariamente distinctas, continuam a contar-se
por duas, mesmo quando pela sua natureza possam formar ditongo [soe doe eae = solei dolet eadil], c até quando s&o idênticas [soo doo). O velho trovador portuguez pronuncia e conta
só-e dó-e cá-c dó-o só-o a-a ve-er se-er vi-ir po-cr cre-o ni-un vi-it
di-a ce-o etc, formando ditongos unicamente em algumas palavrinhas atonas, de uso muito frequente, como eu meu leu seu mia
e deus. A mesma regra sobre a contagem das vogaes se applica
nos casos em que uma d'ellas esta no final de palavra c a
outra no principio da dicçílo seguinte, e ainda nos casos em
que cada vogal é uma palavra inteira. O trovador pronunciava
quasi sempre que o, se o, que ha, ha i, e o, absorvendo ou elidindo
(ou antes omittindo completamente) só o e surdo dos pronomes
me te se na vogal inicial da palavra immediata {mespanta =
me espanta), c reunindo algumas vezes, cm certos casos, duas
syllabas em uma só, conservando-lhes porém os sons distinctos,
como em mio = me o.
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No segundo periodo, os dictos vocábulos já tendem a transformar-sc cm monosyllabos, por contracçflo, como soo doo ctc.
ou por ditongaçflo, como mao eco, e contam por duas syllabas
ou por uma, conforme o arbítrio dos poetas. O hialo ficou permillido em Iodas as parles. Nota-sc comtudo, principalmente nas
obras vulgares, nos Autos, nos Romances, c na Cantiga popular,
uma forte tendência para contracções mais ou menos violentas,
ditongos syntactieos, crases e elisões multíplices etc, usos e licenças que só muito tarde foram abandonadas nas obras clássicas
(ou antes nas edições clássicas dos poetas da edade áurea).
As poesias de Miranda, as quaes toem cm tudo um sabor
archaico bem pronunciado que as assemelha ás composições
dos Cancioneiros Geraes, conservam este caracter emquanto á
contagem das syllabas. O poeta emprega, como todos os versificadores portuguezes, bastantes1 vezes o hiato, onde bem lhe
parece, e n3o despreza completamente a dieresc.1) Mas n;1o se
•) no: í monosyllabico em Pasipliae 113,329» bisyllabico cm tra-e-rà
113,225; áo: mon. cm cae caem saes traí, bis. em ca-en 112, 18 c 22;
nó: bis. ca-er 112, 17.
ai: é mon. vaidade airado, bis. va-i-da.de sa-i-rà; ni: mon. cais
guardais iguais Lais sinais tais; ai: mon. ainda rainha saístes 108,27,
bis. a-i-na a-inda Ca-im ca-ida ra-inha ra-iz sa-indo.
áo: mon. ao mao vao seraos solaos.
nu: mon. saudoso saudade, bis. sa-u-dade; áu: mon. saute 151,19.1;
aú: mon. anu.
ca: mon. aldeahuela 115,36 Beatriz lealdade pelearé, bis. ame-a-cada
le-aldade salte-a-dores; éa: mon. sea, bis. alde-as fe-as lisonge-as te-as
vc-as; oá: mon. pastando 115,65 peitando 112,331 receava sea, bis. amea-ça desenfre-a-da dese-ando le-al nome-avito re-al rode-a-do.
oi: mon. treiçUes: ól: mon. deis monteis.
óo: mon. ceo deseo 112,158 meo veo, bis. allie-o clic-o cre-o cente-o
este-o; mausole-o trofe-o re-o; eó: bis. Le-on pe-or.
éu: mon. deu cu deus meu seu teu veu metteu etc, bis. jitde-u 153,23
sande-u se-us 164, 604 (?) nasce-u I22,-I(?).
ia: mon. águia Briareu liviandade negociaçSis piadoso resfriaràn
"3,175, bis. cri-a-tura di-a-dema pi-a-doso 112,113; ^a: mon- 'i,a ,ie'
sa/ia 113,251 envian 113,204 havia 114,88 podido 149,484 seria 113,177.
115,300 solia 113,208 todavia 113,5, bis. di-a mi-a fri-a gui-a todavi-a;
iá: mon. cingiu/ diante desconfiança enviaste lidiar meridiano trosquiar,
bis. confi-ania cri-ado cclesti-al di-ante g/ori-ar li-anca parci-al trcsvaliando vi-anda 164,720.
io: mon. piedade piedoso 112,29. 114i 53 • 1)is' confi-es Jitequi-et
f'-el 112,176 fri-eldade ori-ente qui-eto vi-emos vi-esse; ió: mon. Jiel infiel
viere 112,45 '"feles 113,29.
io: mon. Guiomar ociosidade; io: bis. con/l-o; io: mon.pior■ questton
vicioso, bis. bi-ocos Cipi-ones 112, 32 gi-oihos glori-oso gui-on nii-olo pi-or
por/i-oso 112,117 preci-oso 113, 165 religi-oso 112, 369 sequi-oso turbi-on
115, 34 vi-o/a Vimi-oso 115, 34.
iú: mon. ciúme miúdo triunfo, bis. ami-u-da ci-uwe Dt-u 113,30
Ji-u-za 112, 273 tri-uinpho.
oa: mon. agoa fragoa magoa nevoa nódoa taboa; oa: mon. boa
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serve das outras figuras que prolongam versos e palavras, abandonando as protheses (atambor por lambor) e paragoges (martyrc
por marlyr). Aproveita, ao contrario, todas as occasiOes, em
que pôde encurtar e cercear as palavras, de sorte a poder incluir o maior número possível na medida prescripta. Escolhe
entre as formas duplas de uma dicçSo sempre a mais concisa;
emprega crase, ditongaçílo, e syncrese de duas até quattro
vogaes1), e supprirae lettras, mutilando as palavras no principio,
no meio e no fim etc.
E isto em todos os logares do verso, ató nos pontos em
que as pausas ou accentos fortes, a independência de palavras
formadas só de vogal ou ditongo, ou um /; inicial que substitue um f antigo (huir herir por fuir ferir etc.)2), deviam excluir a elisão. Offerece, em summa, pouquíssimos versos frouxos,
curtos e parcos de sons e palavras, e dá muitíssimos demasiadamente cheios, concisos e compactos, com cadencias desagracoa, bis. bo-a co-a coro-a mago-a perdo-a pesso-a so-a vo-a; ou: mon.
Joana Pascoala soarão, bis. coro-a-da ento-d-rão Jo-a-ne Pasco-al povoa-dos vo-ando.
oo: mon. proençais; óo: mon. heroe piem soem, bis. perdo-em
sô-em; oé: mon. coelho Manoel poeta, bis. co-elho Mano-el po-eta do-ença
jo-elho mo-endo almo-eda.
oi: mon. Moisés; ói: mon. coraçois hespanhois negociaçdis rezois
sois (oigan 112, 249); oí: mon. sola, bis. arro-ido o-id o-ir o-ido o-iste so-la.
ua: mon. agua estatua fragua Mantua 112,2 Juitnilla 113,393;
liá: mon. yuan 113,66 Pascuala, bis. su-ave effeitu-ar su-ar; Úa: mon.
tua sua duas, bis. tu-a su-a du-as.
uo: mon. crueldad, bis. cru-eldad; uo: mon. cruel Samuel Manuel,
bis. cru-el.
ui: bis. fu-i-dizo 115,150; Úi: bis. Lu-is 112,28; UÍ: mon. fuir
huir 113,183 c 236 JUíZO 164,149 concluir ruim, bis. ju-l-zo 112,33 f"~
l-do 112,18 ju-iz ru-im destru-i-do argu-ir huir restitu-l huí.
uo: mon. perpétuo; uó: mon. presuntuoso impetuoso 113,243, bis.
su-ores.
oái: bis. crt-dis re-dis le-dis.
iái: bis. andurri-dis.
iói: mon. Bieito 164,494 c 744> b\s. Bi-eito 164,704 fi-eis 112,189.
iói: mon. occasiãis 114, 6, bis. Scipi-Sis 153, 3.
uói: mon. cruéis, bis; cru-éis.
o!to: mon. João, bis. João.
uió: mon. atribuiesen 112,135? Talvez seja preciso emendar tribuiesen.
uBi: mon. Judis.
iSo: bis. Sebasti-ão li-ão.
o!t: mon. meã.
e5o: mon. camaleão, bis. Gcde-ão me-ão alde-ão.
') P. ex. Áustria outro, grande e assi, porto e emparo, vejo a alma,
como a águia, pareça a humanidade, varia a outra, monte i heis, teu amor
ele. ele.
') Vcj.vse 112,308. 226. 363; 113,10. 84. 85 etc.
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dáveis, difficcis de pronunciar, e em que o caracter binário da
medida apenas se reconhece.
Além dos phenomenos já apontados, h;i ainda outros, filhos
também da tendência de fazer entrar nos versos a maior porção
possível de syllabas. E é:
i° o costume de contar os pluraes castelhanos de lei rei
grei como uma única syllaba (V. Glossário e p. 766);
2o o habito de ver nos iniciaes castelhanos ie ia io um
simples ditongo, que pôde formar syllaba com uma vogal precedente; conta por exemplo d(e) ierva por duas syllabas, o qu(e) ia
por uma só, em contradicçao com Garcilaso, que pronuncia
siempre la yedra, verde yerbaS)
3o a liberdade de absorver o som nazal. com que terminam
tantas dicções portuguezas, na vogal com que principia o vocábulo seguinte, e isto nao somente em portuguez, mas até nas
palavras correspondentes da língua castelhana, em que nao ha
nazal, mas simplesmente um ti."1) —
O que, porem, difficulta a leitura das poesias de Miranda
mais do que todas as particularidades referidas, 6 talvez o facto
d'elle n.lo indicar por signaes graphicos o modo como pronunciava c queria que se pronunciassem e medissem os seus versos.
Os velhos trovadores omittiam, cm geral, as lettras que
n3o contavam, ligando aquellas que haviam de formar ditongo
[mio, mia = mi o, mi a]. Lemos 110 Cancioneiro da Ajuda quem
por que m(e), mentreu por menlr(è) eu, sempreu, quanteu etc, e no
Cancioneiro Geral escreve-se constantemente nos por tio os, que
por que hi ou que é, etc. O nosso poeta, porém, escreve quasi
sempre me lie, que lie ainda nos logares onde valem por uma
syllaba, n5o omittindo os sons que se devem elidir.
Só em poucas fórmulas notámos a completa elisão, p. ex.
do artigo a diante de substantivos que principiam com outro a
») Falíamos dos versos seguintes 111,3060572; 112,12.71. 107.202.
250. 253. 326. 386; 113,4. 40(p.722). 189. 210. 224; 115, 78 Intr. 219. 239.
378; 151,48633; 164,41c 123; 165,243 etc.; 177,14; 184,2; (192,142).
') Exemplos, cm redondilhas portuguezas: 103,670—671; 107,201 c
253; 108,500347; 117,490147; 153,38; 164,587; cm hcndccasyllabos
porluguczcs: 81,3; 147,10; 148,83; 150,139. 156. 320 (c 503?); 199,85
cn6; exemplos, em hendecas. castelhanos: 112,21.141.314.3180343;
113,840248; H5,45l(?). Esta absorpçao da nazal nao foi introduzida,
como dizem todos os porluguczcs, pelo classicista Ferreira, á imitaçSo do
costume latino; nasceu cspontancamcnlc cm Portugal, como se conliecc
pela litteratura irobadoresca c pela poesia popular portuguc/.a. N'uma
língua, cm que havia c ha palavras com formas duplas, nasalizadas c sem
nazal, que se empregavam indistinctamente [como mi mim, assi assim,
home homem, boo bo c boom bom, co com, soo soom som etc.] ó costume
de abandonar c reassumir a nazalisação ad Hbitum, conforme as necessidades do metrificador, devia nascer naturalmente.
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[109,157 alma por a alma'], e de o quando segue ura adjectivo
ou verbo, que remata com outro o, no qual fica envolvido1)
[164,558 certo perigo por certo o perigo; 164, 598 tudo por tudo o;
1 16, 376 todo dia por lodo o dia; 109, 159 fazendo por fazendo o. —
Cfr. 197, 131 todo mundo por todo o t/iundo].
Nilo poo trema onde quer desligar uma vogal da immediata, com que costuma formar ditongo [quieto suave jtiiz saiidoso];
nilo indica onde empregou aplierese [(e)st,i (c)s/>irito (e)sci/ro) ou
syncopc [/>{e)ra c(o)roa] ou apocope [quer(c) vien(e)], c menos
ainda a ethlipse, a nilo ser de vez ein quando cm com [co coa
cos côas]. E se nos manuscriptos »3o houvesse alguns poucos
exemplos dVstas liberdades, se nilo encontrássemos em 186,9
Guimar por Guiomar; 185,7 spirto por espirito; 185, 12 pra por
para; 171,28 tcmré por temerê; 164,404 si por assi; 164,355
espermentares por experimentares; 150, 348 ofreec por offerecc;
"5.445 spesas ]>or espesas; 115,355 spesos; 115,210 sobrano;
113,173 nel, talvez nilo nos atrevêssemos a ler em 192,375
sparziendo por esparziendo; 114,26 «//'//o por espirito; 112,47
.(/•/•//o; 115,504 stranjero por esiranjero; 114,32 sperieneia ou
espiiencia por experiência; 192,355 «o por <•///o; 108, 65B ////<7
por c/« KI/; 115,251 descap'/ir por descapulir; 115, ()\ Alvrcz por
Alvarez; 108,62 </Vm por (i«írai; 113, 157 ?'''"' Por 7"<>"'.
163,93 c'roada por coroada; 111,598 Primos por Painços;
112,86 esp'ronca', 150,81 havrã; 150,91 ofrecidas; 109,80 «<;;
192,61 si por Í///Í/"; 112,318 vien por zvW/m, //<•// por lienc; em
113, 103 (p. 722) halcon por /(/to//; 113, 155 (p. 723) co' un por
con un.
E quem nilo estiver familiarizado, pela leitura de Gil Vicente, António Prestes ctc. com todas as licenças dos poetas
populares, nem assim mesmo estará disposto a alterar em 181,5,
pondo Sazio em logar de Salteio', 192,181 c/t por cada; 164,604
madres por mais. Duvidamos ainda se será licito substituir em
113,84. 112,3140343 hizicran tuvieran e quisieran por formas
eontrahidas bisyllabieas Itizian tuvian quisian ou Itizau tuvaii quisan,
que corresponderiam ao vulgar e obsoleto puson plugon tttvon, admittidos por Miranda, p.cx. 111,548. 151. 4°0 « 112, 314?2) —
A palavra proparoxytona (ou esdrúxula) lágrimas conta por
duas syllabas nos Nos 167 e 168, 12. 33 e 40 no fim do primeiro
hemistychio do verso de arte maior, como era costume, mas
também no hcndccasyllabo do No. 113 (p. 725).
') Esla elisão occorre frequentes vezes nas Kiimts cie Bernardes,
Andrade Caminha ele.; lia editores que eliminam consequentemente os
artigos3 <í e o, quando estilo em contacto immedialo com outro a c o.
) Valdivielso p. 317 lem quijon por quijieron quisieron. Cfr. Tirso
de Molina p. 250 dijoren por dijieroti, e acompailoren por aeompailaron.
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Miranda nao foi o único autor que adoptou estes expedientes; houve muitos outros, antes o depois d'cllc, que os utilizaram. Temos visto versos, cuja medida só fica certa por meio
da desfiguração de uma sua palavra por accrcsccntos, suppressões, mudanças ou substituições, i. é pondo quis por (píeres ou
qvies por quines; /e/s por feres; livirs por tiveres; tcmrei havrei
potlni valrd assolvrá por temerei haverei poderá valerá asso/verá;
qurer por querer; quer rd por quererá; espranca espriateia espremeittar esprito espritual camra estrilidade Pieira praiso eermonias
eorgidor por esperança experiência experimentar espirito espiritual
eamara esterilidade Pereira') paraíso cerimonias eorregitkr; Guimar
e Lenor por Guiomar c Leonor; mor por maior; madre o padre
por mãe e pac; faes por fazes, faca por fazem; home por homem;
qui c si por aqui e assi; sabes passes por sabedes passedes; compreuder reprender por eomprchender reprehcnder; escuehá por eseucltad; a/an alauto por tan e tanto; mia por minha; ora por aora
ti agora'1); som por senão; huir herir por fuir ferir; segum aquém
por secundo aquende; imigo por enemigo e viceversa.
Mas o que parece natural c acceilavel na Cantiga e no Auto
popular, causa reparo nas formas cultas e no rliytmo mais elevado
do Soneto c da Canção. Os pósteros, ao menos, assim o julgaram, banindo do liendceasyllabo todos estes vulgarisinos.
Era pois necessário advertirmos o leitor.
Quanto ás emendas, com que se poderiam melhorar muitos
versos, achamos inútil o impróprio aventurál-as. Apresentamos
as poesias taes quacs o seu autor as legou á posteridade, com
todas as suas singularidades", que respeitámos, por as acharmos
muito interessantes e instruetivas.3)
A maioria dos vocábulos portugueses — dous terços aproximadamente — Sito graves ou inteiros, de sorte que a maioria
dos versos devia ser grave também.
>) V. Cornu, Rom. XIII p. 57- >• -• ™e e tleve-se ltr /W" n0
Canc. de Rcs. I 82.
») V. ibid. p. 53. Cornu propõe a substituição de «gora por agor.
Nao se deverá ler antes ora ou aora} (Rcs. I 46.)).
>) Alem dos versos, falsos na apparcncia, mas que se podem reduzir
á medida prcscripla, por meio de leves «U«*ac3cs PCrnutudas e icenças
noclicas, restam alfjuns que nao se podem melhorar, b são. 115,2.13 e
495 116,181. 146,177(094.59 c '43)- Propomos lèr em 115,243 (com
o Ms. E)
,, . .
A la traidora sigue otra mus olaiuta;
com
mcsmo collice
cm H5,495.
°
Mas, de los natura/es;
cm 116,189
.
.
A'ão sei que seja ou nao seja;
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E, porem, absolutamente falso que os versos inteiros lenham
preponderado desde tempos immemoriacs, estando de posse de
todos os géneros nobres, admittidos cm poesia.
Na primeira época da litteratnra portugueza, em que a lingua
materna imperava exclusivamente, os versos agudos sSo muitíssimo
mais numerosos do que os graves, cm todos os géneros poéticos, sem cxccpc.lo — na proporção de i i : i! Das 6131 linhas,
de que o Cancioneiro da Ajuda se compõe, 5509 sao agudas
e só 622 graves, proporção estranha, que deverá cansar o espanto
de todo moderno purista, c que n.lo agradará a ninguém! As
rimas monótonas e triviacs em ar cr ir (infinitivos), á ê i ai ei
eu ou iu') ou am 0111 (formas verbaes), e em or ai ei as ez em
im eus, enfiadas aos centos, silo de um effeito extremamente pobre
e seriam insoffriveis, se n;1o fossem interrompidas 622 vezes por
palavras que rematam em ia ado ada edes asse esse.
Na segunda época estas proporções já estilo alteradas, a
favor dos graves, cm parte por influencia do idioma castelhano3),
que se tornara a lingua favorita da corte e. dos poetas palacianos. De 2621 linhas do Cancioneiro Geral, 8444) têm rimas
agudas, i. é de 3:1. Kin v!ío se procura uma poesia só cm
agudos — que cm 1500 já passaria por inaudita —, mas de
balde seria também, se quizessemos descobrir uma única poesia,
de que os agudos fossem excluídos!
Que milagre pois que o nosso Sâ de Miranda, nascido cerca
de 1500, acecitasse os agudos (exactamente como o sen contemporâneo, o innovador castelhano I3osc3o), misturando intcncionalcm 146,177, com BcP
De toda farte, i como que se cuaja;
cm 194.59

Que pastor pobre em neve, chuva e vento;

c cm 194,143

ou

Não ja mais cantar posso e estou ja rouco

Nilo posso mais cantar.

') Averiguamos, ultimamente, que o povo pronuncia, cm algumas
partes de Portugal, viu leu ouviu etc. de sorte que se ouvem dislinctamente as duas vogaes. O uso geral considera, porem, as desinências eu
iu como monosyllabicas e agudas.
2
) O Diccionario de Rimas dos velhos trovadores era muito restricto:
nas 6131 linlias do Cancioneiro n3o ha scnílo 700 consonancias diflerentes,
que se repelem, pois, termo médio, 8—9 vezes!
3
) Muitas palavras, oxytonas cm portuguez, s3o paroxytonas cm castelhano. A's desinências <7<> <T(am) pi. ãos atts (ils), ais eis ois uis iles cor-

respondem cm castelhano ano ana anos anãs ales eles oles tiles ones ctc.
') As primeiras 100 pag. do vol. II da ed. de Stuttgart. Comparcmsc também os Canlos do poeta catalão Ausias March c as traducçCcs de
Jorge de Montemor.
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mente duro e molle [maior e menor), introduzindo a seu belprazer
os remates ,,barbaros" em todas as suas poesias, quer fossem
em metros peninsulares, quer em rliytmos estrangeirosl), e entremeiando-os até com alguns raros esdrúxulos?'2) Que milagre,
que o fino conhecedor da lingua pátria corapozesse um soneto
inteiro era agudos} Os dous introductores do hendecasyllabo
n3o tinham ainda o precioso melindre dos pósteros, que censuraram, e censuram ainda hoje em ambos os paizes, em unisono,
o modo secco e estalado, a falta de elasticidade e vibração dos
versos masculinos, ingratos e desapraziveis, segundo elles, ao ouvido,
e próprios só para assumptos jocosos, satyricos e extravagantes
ou para eflfeitos onomatopicos.3) Abandonaram e proscreveram
esta maneira de rimar unicamente porque a lingua italiana, mais
favorecida do que as línguas hispânicas em harmonia natural
e em bellas consonancias, e dotada meramente de palavras graves
e esdrúxulas, se vira impossibilitada de empregar agudosl Elevaram em dogma fictício o que lá era um lei natural e legitima.
Em geral nao se acceita o veredicto de estrangeiros sobre
a harmonia d'uma lingua — motivo porque nao citamos a
opinião de Sismondi e I3outerweck, que sublinharam o soneto
agudo de Miranda (No. 89) como um dos mais bellos, em contradiccao com os críticos nacionaes, cujo ouvido afinado reconhece
n'elle só dissonâncias e versos claudicantes e mudos. Apontaremos, porém, o facto muito singular de um dos adversários mais acérrimos dos agudos, o poeta nacional Costa e Silva,
gabar o Soneto Camoniano No. 254), (cujos versos rematam em
er or ou e ;'!) como um grilo de desesperação solto contra a desven') Contamos só tres Sonetos portuguezes como exemplos de agudos,
e sao os Noa 79 (122) c 143. Entre os Sonetos hespanhoes lia muitos
mais, inteiramente em graves, os No» 84—88. 90. 93—95- '38—139. p toda
a serie que abrange as composições 172—189. — Das poesias mais extensas, nenhuma evitou as consonancias „nacionacs", a nao serem as Elegias No» 170 c 171, que consideramos apocryphas, por esta c por varias
outras razoes.
2
) V. No. 116, 122. 164,153. 184,10 (e 192,358).
s
) D. Adolfo de Castro (Bibl. Kiv. vol. XXXIII p. xxxvm) diz, rcferendo-se a Fabula do Mondego, do nosso poeta, que tem a mesma incorrecção e frouxidade das obras de Boscan „y hasta algunos consonantes
agudos que tan mal sientan en el verso endecasilabo, d menos que no se
usen ai tratar asuntos festivos, ó que un dou Pedro Ctilderon de la Barca
los engrandeica con su vigorosa entonacionl" — É interessante relÊr as
passagens, em que D. Froo Manoel de Mello trata dos versos agudos. Vejase p. ex. nas Cartas Familiares a XC« da Centúria II, em que se formula
um JUíZO sobre as Obras Poéticas de D. Francisco de Portugal.
«) Começa: Que poderei do mundo já querer. — As rimas sao:
querer ser viver ver, amor desfavor dor maior, assegurou ensinou ficou,
perdi vi nasci. — Comparem-se ainda os Sonetos 132 "e 207 de CamOes,
que rematam também em agudos (or ão er im c er ar or em t).
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lura1), pondo em luz, por esta contradicçílo involuntária, a insignificância e futilidade de toda a questão.
Diremos lambem que Faria e Sousa2) qualifica a guerra feita
;'is rimas masculinas, como um escrúpulo impertinente, e que Rengifo nSo as desapprova.
As rimas de Miranda s3o consoantes por regra, e toantes ou
assoantes só por excepção, em algumas poucas redondilhas, p. ex.
em 103, 9 calma chama; 116, 518 perlonga sombra; 116, 381 ouvida
liga; 126, 2 Domingas, digas. Nos números 55. 58. 59. 60 nito
sSo obra do poeta, porque pertencem a Motes populares, recolhidos por elle da tradição oral.
As consoantes s.lo boas, puras e castiças quasi sempre. Notámos, porém, rimas idênticas em 67. 103,83. 103,614. 116,334.
116, 353. 105, 142 onde as palavras dana deu vemos d'elles homens
temo3) foram simplesmente repetidas. Ha repetição ainda em
outros casos (164,613 e 101 parte, 78 culpa, 28 conta, 82 guia,
83 magoa, 103, 32 Intr. troca, 150, 171 mas, 164, 550 contmiro,
164,34 alcanço) mas com a difierença, das palavras terem uma
significação levemente variada. As vezes a significação e a etymologia divergem, em quanto a pronuncia e orthographia sao
iguaes, p. ex. em 38 são, 41 queda, 46 penas, 97 vtlo, 103,379
fundo, 193, 325 SIM, 103,440 si. Temos o mesmo som aproximadamente, mas uma orthographia diversa nas rimas era hera
116, 309; ceo entendeu 164, 414; ceo entendeu venceu 100, 71; veu
receo 16; perdeu ceo 100, 107; ceo creu 104, 10; seo seu e deu
116, 145; em dignos peregrinos 150,34 da lntr.; indigna desatina
149,47, e em canse vãm-se 14. Em 116,29 onde pergunteis e
pês rimam, póde-se melhorar facilmente, introduzindo a forma
vulgar peis\ e em 96 so poderá substituir mudáveis por mudaves,
para ficar em consonância com aves graves naves. S.lo imperfeitas as rimas agravos cabos 15; cabo agravo 31; recibo bivo 244);
arriba cativa 33; escravos gabos bravos 106, 111; palavras cabras
104,381 e 103,574; e impuras as seguintes rogo fogo afogo
logo 1; logo fogo 62; rogo fogo 103,345 e 106,180; maiores
dores 8 o 29; mór dôr 21 e 40; pior fôr 21; ara fora 32; óra
fora fora 61; agora fora 77; senhora óra 100,112; — estranha
serrana 55; desertos secretos 117,77; discretos certos 117,142;
largos tragos cargos 151,50; mili pai 149,74 e cai mãib) sai
«) V. Ensaio II 19 c III 139.
")
Rimas varias 178 •».
3
) A emenda tremo por temo, conforme a liçSo de AB, é fácil, mas
desnecessária.
*) Em 104, 105 tomos deve c beve (por bebe).
') A forma provincial mae ou mai existe.
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150,306'); nua c tia 108,133. — A diflcrcnça entre apreção o
pareçam (108,357) n3o ó scnilo apparente porque o som que
provinha de um -ani latim era antigamente sempre o mesmo.
Temos rimas evidentemente adulteradas, mas que se podem
emendar com facildade cm 100, 107, onde se deverá ler enjloreceu por enjlorece (cfr. 163,108), e cm 165,287, onde teremos
as rimas grande ande. A restituição & um pouco mais custosa em
186,9, onde o texto trocou um nome feminino cm -aua (Si/vaua?
Mariana}) por Guimar, em 121, 10 (questão e doí), 125, 11 e 14
(pis o. causardes) e em 165,311 (cargando e sitmergicndo). Ponhase: cubriendo.'1)
Obras em Castelhano.
Muitíssimo se tem escripto c discutido sobre a moda funesta
que levou, no século XVI e XVII, todos os poetas portuguezes
menos um (o bom Ferreira, da língua amigo), a escreverem, cm
parte, ou exclusivamente, em castelhano — moda que cerceou
a litteratura portugueza, roubando-lhe muitas obras boas e algumas de primeira ordem e de fama curopea, como a Diana de
Montemor, e enriquecendo a nação vizinha.
Esta moda mio se devia, comtudo, censurar e condemnar
asperamente, como c costume, sem que ao mesmo tempo se
apontasse outra corrente, que arrastou poetas castelhanos como ,
.
<> Rei Aflònso o Sábio, 110 século }$ffi, cm sentido opposto, i. 6 (J2-2-ô-o«.
a metrificarem em porlngues (ou seja em galkgo).
Miranda, apesar das feições accentuadaraente portuguezas
das suas creações Iilterarias, obedeceu á moda da epocha e
cedeu á corrente. Nilo desdenhou nem poz de parte o idioma
pátrio: tornamos a repetir que o conhecia e manejava destramente, e que todas as suas prosas, i. é as comedias silo em
porluguez legitimo e vernáculo3), mas nilo o achou prompto e
apto para todos os effeitos poéticos que queria produzir. Reconheceu com magoa que, longe de poder hombrear em harmonia e doçura com a canora Iingua italiana, o portuguez nem
mesmo iguala o magestoso castelhano emquanto á sonoridade.
') É possível que haja ua ao lado de uma tia e unha.
") Na InlroducçSo ao No. 115 o verso 76 foi repartido cm dons, por
descuido. Leia-sc:
ia sobervia amenaza o el ruego blando.
3
) „Sá de Miranda distingue-se por unia tal abundância de locuçdes
populares, que se não sabe, se aquella é a sua linguagem natural, se um
effeíto artístico aproveitado com um delicadíssimo gosto. Com esta linguagem, a sua expressão sentenciosa toma uma magestade secular, as seus
quadros pastoris uma frescura de realidade, a sua tristeza deixa de ser
um mal estar pessoal, mas o sentimento da vida como as cousas o despertam." Th. Draga, Manual p. 272.
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Coinbatte-se hoje o preconceito arraigado entre os próprios
portuguezes de que a língua de Camões se nao possa accomodar as exigências do canto, e isto com toda a razão.1) Longe
de nós negarmos as qualidades da branda e suave falia lusitana.
Mas nao se pôde contestar que ella tem os seus palpáveis senões
(p. ex. a abundância de nazaes); e menos ainda se deve esquecer
o que já foi dicto: que, quando Sâ de Miranda começou a sua
campanha em pró da* litteratura nacional, a bella língua de
Camões ainda nflo existia!
Entre as 189 obras de Miranda que este volume encerra,
75 sSo castelhanas e 115 portuguezas. Das 74 castelhanas'
374) sSo composições hcndecasyllabicas que se subdividem em'
27 Sone/os, 1 Oitava Rima, 3 Elegias e 6 Eglogas (em tercetos,
canções e oitavas). Estas ultimas sSo as creações artísticas que
lhe conquistaram reputação europea. Das 115 composições portuguezas só a se apresentam no novo traje italiano, pertencendo aos Sonetos 25, 4 aos Capítulos ou Elegias, 3 ás Canções e
ás Eglogas 1 única. Em face de 37») Redondil/ias na língua
estranha, ha a oppôr 80 na língua pátria, e entre ellas as cinco
Cartas 011 Salyras e as 8 Eglogas rústicas, de sublime aspereza,
phraseologia castiça e natural, que o collocam n'um dos primeiros logares do Parnasso lusitano.
Temos, em surama, em hespanhol 4024 versos hendecasyllabicos e 1650 era redondilha; em portuguez, porém, só 1853
dos primeiros, mas 5010 dos últimos. É pois licito affirraar:
•i° Que o poeta empregava sempre, com predilecção a
lingua materna, quando as suas ideias se conformavam com o
giro rápido, desembaraçado c gracioso do metro peninsular,
deixando-se attrahir c vencer, coratudo, muitas vezes pela moda,
predominante entre os aulicos, de se servir da lingua irmã, favorecida por três princezas hespanholas que suecessivamente oceuparara o throno portuguez. Refere-sc isto sobretudo, como é
natural, ao período que passou na corte.
2o Que recorria, como que instinctivamente, ao idioma
estranho, quando as difficuldades do novo metro que tencionava
introduzir, embaraçavam o seu estro poético. Corabatteu, porém,
energicamente este impulso, luetando para amoldar o portuguez
a todas as combinações harmónicas dos rhytmos novos, e pugnando
assim em favor da litteratura e lingua nacional que aperfeiçoou
') A. F. de Castilho, Lyra portuguesa c Salvini, na 1» e 2» ediçSo
do seu Romanceiro musical.
a
) Sao 38, se contarmos o Ireclio intercalado 110 No. 102 v. 446—535,
o leixapren em metro italiano.
3
) Mais exacto é dizer (em logar de Rcdondilhas) 37 poesias hespanholas d maneira velha da Eschola nacional, porque duas, os No» 167 e
168, sSo Trovas de arte maior.
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e enriqueceu, menos pela introdução de neologismos emprestados ás línguas clássicas, do que com phrases e locuções
descobertas no thesouro popular.
Os estrangeiros1) que escreveram sobre litteratnra hespanhola dao a Miranda ura logar mui distincto, „envitíiable", ao
lado de Hoscao e Garcilaso, elogiando o seu castelhano puro e
castiço, e sustentam que da omissão do nome de Sâ resultaria
uma lacuna. Estamos de accordo com a ultima affirmacâo: o
seu castelhano, porem, nâo merece tao altos louvores; é bom
apenas relativamente, como o de todos os Quinhentistas, mas
nSo é exemplar e livre de muitos erros.
Poesias curtas e singelas, como as verdadeiras creacões da
alma popular — cantigas, vilancetes e alguns poucos sonetos,
sem phraseologia complicada, — sahiram-lhe da pcnna fluidas
e elegantes, sem macula, lia três, em especial, que ganharam
renome e brilham em todas as Antologias hespanholas, originaes
c traduzidas. Sao
Quitn vitse aqiul dia
e
Sola me dtjasle
e
Tango os yo mi pondero.
Nas obras maiores, porem, o seu estro cansa de pressa; encontram-se alli trechos frouxos e incolores, outros artificiosos; ha
n'ellas lambem phrases obsoletas que destoara nas rimas modernas, bastantes irregularidades, e muitíssimos lusitanismos.
Grande parte dos lusitanismos, que notamos nas obras
castelhanas de Miranda, Camões, Gil Vicente ctc. deverão ser
attribuidos aos copistas c editores. Jí, natural que boccas e
pennas portuguezas troquem muitas vezes, por engano, um quiere,
') Ticknor, Boutcrweck, Sismondi, 1'uymaygrc etc. Os críticos castelhanos c alguns portuguezes (Faria c Sousa c D.Fr<=o Ml de Mello) reconheceram, como c natural, os fracos c desprimores de quasi todos os versos
licspanhocs, cscripios por poclas portuguezes. — Em uma das suas Cartas
lamihares (No. 67 da Cent. V) Mello diz a hum amigo poeta, tornando-lhc
<im livro de versos, que lhe havia dado a ver; „ V. m. he tão bom portuguez
d ' Sí-J"^° fard " face vermelha quando no castelhano haja algum
escuidmho de abana-mosca!"— Parece até que já os contemporâneos de
iranda acharam que criticar nas suas Eglogas. O seu primeiro biographo
clcndc-o contra os ataques dos adversários, dizendo que n3o c pequena
esculpa pêra os muy observantes da língua castelhana (se, no que compôs
neiía, acharem que calumniar em rezam de palavras"), haver escrito em
tempo que os Portuguezes se não entendiam Iam bem com cila como com
'lies. E — accresccnta — as línguas vulgares que não pendem de preceitos coartadamente, nunca se sabem bem senão co uso contino e trato
civil; e sempre os estrangeiros que as nom tiverem praticado muito, faltaram e escreveram com grande perigo nellas ctc.
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um si, um bien, poeo, no pelas formas correspondentes, análogas
e parecidissimas da lingua materna: quer, se, bem, pouco, não; mas
seria ridículo querer sustentar que uma pessoa culta, conhecedora
do castelhano, nSo saiba distinguir perfeitamente entre estas formas, e que um poeta n5o estaria no caso de emendar na impressão todos os lapsos d'esta sorte, que escaparam na primeira
elaboração mannscripta. Intencionalmente, e de propósito, ninguém
escreverá dous por dos, maneira por maiíera; c a critica regeitaria,
de certo, com justa indignação um texto mascavado, em que se
misturasse, a cada passo, idiotismos castelhanos e portuguezes,
como suecede nos manuscriptos antigos, dos quaes nenhum será
exempto de taes senSes. Certas edições feitas d'este modo, levianamente, foram sempre censuradas por causa das suas innumeras
erratas.
Corrigimos pois os erros d'esta natureza'), regulando-nos,
como era justo, pelo estado do idioma castelhano no sec. XVI,
e em especial, pelas formas empregadas por Miranda. Se ainda
assim deixamos escapar um ou outro lusitanismo, foi por lapso,
involuntariamente.2)
Os lusitanismos pódem-se dividir em duas cathegorias. A
primeira abrange todas as palavras castelhanas, trajadas á portugueza, como:
poi abriendo
abrindo
baixo
bajo
blason
brason
tf
custume
coslumbie
»f
concepção
concepcion
dano
dafio
fiei
fié
ff
fugir
fuir
ff
maneira
manera
tf
(Ji)ouvera
hubicra
tt
manifiesto
manifesto
no/o
nos lo
tt
oje
hoy
t>
outro
oiro
tt
peito
pecho
tt
prazer
plazcr
t»
pola
por la
quen
quien
pouco
poço
>t
') Muitos s!to emendados nos próprios manuscriptos, em notas marpinaes e entrelinhas.
%
) P. ex. 113, 163 p. 723 Praia por p/aia.
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primeiro
renda
sinal
tudo

por
„
„
„

primero
rienda
seiial
iodo etc. etc

Na segunda, que e menos rica de exemplos, mas de maior
interesse, entram palavras que o poeta portuguez sujeitou a leis
phoncticas validas no liespanhol, em casos onde n5o têm
alcance. Substituiu p. ex. um o portuguez (lat.) por ue onde nao
convinha, um e por ie, pr br por pi bl, l por //; (1')' Pondo
sue lo
em logar de solo
pueco
„
„
„ poço
nueche
„
„
„ noche
agi/era
agora
cielos
„
„
,, selos
guierra
„
„
„ guerra
sierpiente
, serpente
acidiente
„
„
„ acidente
momicnto
„
„
„ momento
picnsamienlo „
„
„ picnsamento
pcsadumble „
„
„ pcsadumbre
costumble
„
„
„ eostumbre
pio
„
„
„ pro
nomblar
„
„
„ nombrar
alumblado „
„
„ alumbrado
calhe
„
„
„ cale.
Do conjuncto de todos estes erros (cuja lista formamos),
nao se colhe, comtudo, resultado novo, difTerente do que aqui
indicamos. Conservando-os escrupulosamente, creavamos um
texto deturpadissimo, desagradável a todos, portuguezes, hespanhoes e estrangeiros.
Além dos lusitanismos c hyper-hespanholismos ha outras parv
ticularidades que entram no domínio da prosódia, da morphologia e da syntaxe, e que n;10 podiam ser eliminados sem prejuízo maior. O poeta serve-se p. ex. em castelhano do Infinitivo
variável (v. Glossário)1), usa, como dissemos no capitulo antecedente, da etclipsc nas dicções que têm a final n (an en in on
= port. nazal do cm im cm etc.)2); introduz o plural -Is por -eles
(port ant. ces e és, mod. eis)3), contrahe con el em col (port. co);
emprega a crase de a aquel em âqiicl; substituc bueyes grcyes
')
128,48.
")
»)

3, 12. 102,176. m,39lntr. 111,2720431. 112,285. 113,62.
171,9. 184,6.
Ut supra a p. CXXI.
Rabis por rabeies 151,446; col 183,3.4 c 172,9; aquel 113,481.
i*
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leves rycs pelo plural monosyllabico bitcis greis leis reis1); pOe
vaiado por citrvo c vera por ribera'1); vie/i (port. vêem ou vêm)
por vieneii; veran (port. w/-<7o) por vendran 115,308.
Temos duvidas em fazer alteraç.Oes nos seguintes casos,
substituindo em 165,276 bienes ]>or lie/is (bems); 115,86 tenemos
por temos 112, 370 A e 165, 370 por venir por por vir; 112, 244 B
eu la por na.
O Commenlario.
Miranda compoz a maior parte das suas obras lyricas e
pastoris „sobre easos particulares que suecederam na cSr/e, em seu
tempo, introduzindo pessoas, conhecidas d'aquelles que então viviam
(de que ainda temos algumas tradições c vestígios, derivados a nos
dos contemporâneos que o venceram em dias). E se houvera algum
que fizera uma anotação d'islo, por ventura, que fora bem agradável
historia f porque não ficaríamos só pendentes cada hum de seu juízo
na especulação d'estas cousas! ainda que o engenho c arteficio poético
com que as elle dispôs, é bastante matéria pêra oceupar e deleitar a
toda a curiosidade.
Sc um escriptor, quasi coevo do poeta, que tratara com
próximos parentes e amigos Íntimos d'elle, se queixou d'esta
maneira da pouca transparência de certas allusfles a suecessos
contemporâneos, as quaes se escondem nas Eglogas de Miranda,
e dos altos ínysterios que encerram, os críticos dos séculos seguintes tinham dobrada razSo para lamentarem o escuro sentido,
a difficuldade de interpretação de poesias, censuradas ainda,
como se sabe, pelo desalinho, incorrecção e secura do seu
estylo hespanhol, c pelo „ccrrado" do seu portuguez.
O desejo formulado em 1614 por D. Gonçalo Coutinho, já
se comprira antes de 1630, porque n'esta data o Dr. Luiz da
Silva Brito (f 163o)3) terminara um Comento ás Poesias de Sd de
Miranda, do qual Harbosa Machado teve noticia, mas que nunca
chegou a publicar-se. Está extraviado, como tantas outras preciosidades bibliographicas, sem tèr prestado serviço algum á
naçilo portugueza.
Cerca de 1660, outro escriptor notabilissimo, um dos admiradores mais enthusiasticos do estylo sentencioso e da locução
popular de Miranda e seu imitador, o grande D. Francisco
Manoel de Mello, planeou umas Annotacioncs ã las Epistolas de
Francisco de Sd, como se vò pelo Catalogo das suas Obras não
') Glossário sub voe. bucis ctc.
) Venado 112,363; vera 113,181; vien 112, 6. 238 c 318 A. 146,20.
3
) Vide Juromcnha vol. I p. 314—15; Barb. Mach. Ill 137, c o Extracto cia lista dos mamiscriplos do Conde de Vimioso, dado a Academia
de Historia pelo Conde da Ericeira 110 anno de 1724, No. 62 (c nao 70 e 72).
a
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estampadas, imperfeitas.*) Ninguém, que saibamos, chegou a ver
os rudimentos d'esta obra que, escripta por tal mestre, devia
ser de summo interesse.
Nilo temos noticia de mais nenhum trabalho exegetico
sobre Miranda, porque nao podemos contar como trabalho especial as raras notas soltas que Theophilo Braga e C. CastelloBranco deram, casualmente, um na sua Historia dos Quinhentistas, passim, e o outro nos seus Narcóticos I 55. 90. II 165—89
e na Obra Historia e Sentimentalismo I 29—35. Achámo-nos,
pois, sem subsídios auxiliares, ein face de um problema extremamente complicado.
O que fizemos no Coramentario é o seguinte: Indicamos
as fontes, as vezes bem oceultas, de que Miranda tirou os seus
conhecimentos, formando assim o catalogo das obras antigas e
modernas, que o poeta tinha sempre á inflo, e que constituíam
a sua bibliotheca. De outro lado assignalámos as imitações
dos pósteros, reminiscências mais ou menos vagas, citações litterarias e textuaes, empréstimos de maior ou menor vulto, demonstrando ad óculos a influencia, que a Lyrica mirandesca exerceu,
durante três séculos consecutivos, sobre a poesia portugueza.
Discutimos as datas das composições e os suecessos que as
provocaram, com o fim de estabelecermos a lista chronologica
dos poemas maiores em metro novo. Ponderámos as razões
que faliam pró ou contra a autlienticidade de certas poesias,
interpretando também as allusões a historietas e aneedotas, e
explicando nomes históricos e mythologicos. Caracterizámos
os personagens a que Miranda dedicou suas obras, e os indivíduos que feriu nas suas Satyras, esboçando d'esta maneira o
quadro das relações que o estóico poeta sustentou coin a sociedade aulica — cmfim, accumulámos tudo o que podia auxiliar
o leitor na intelligencia de elementos complexos, como eram o
caracter de Miranda, o seu gosto poético, o espirito do seu
tempo, a sua dependência ou independência da corrente, que
no século XVI envolveu todas as nações europeas, fazendo-as
entrar no grande movimento da Renascença italiana.2)
Tivemos em vista em as nossas Annotações nílo só o
publico nacional, mas também o estrangeiro; ao primeiro offerecenios as notas sobre historia e mythologia antiga, ao segundo
°s esclarecimentos sobre as pessoas que constituíam a numerosa
corte portugueza, e a uns e outros os apontamentos sobre costumes e superstições populares, difficuldades linguisticas etc.
') Obras Moralcs, Roma 1664 a foi. 12 (innum.) dos Preliminares.
') Rectificámos também, em as Notas, bastantes erratas, inevitáveis,
infelizmente, n'uma etliçSo (cila no estrangeiro, e da qual vimos uma
única prova.
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Evitámos cautelosamente um defeito de muitos commentadores: o de formular sentenças auetoritarias sobre o valor das
poesias, de diluir bons versos em prosa trivial e semsaborona,
apregoando-lhes as bellczas e sublinhando todas as sentenças e
máximas conceituosas. Também julgámos fútil fazer reparo
das cacoplionias, dos versos rudes e inliarraoniosos, dos termos
pouco usuaes etc. Estes últimos (archaísmos, neologismos, estrangeirismos e vulgarismos) foram elucidados, summariamente, no
Glossário, em que\ difTerenciamos o pecúlio liespanhol do lusitano por uma particularidade da impressão, a qual é espaçada para
as palavras castelhanas.
O Retrato.
„Foi homem grosso de corpo; de meã estatura, muito alvo de
mãos e rosto; com pouca côr nelle; o eabello prelo e corredio; a barba
muito povoada e de seu natural crecida; os olhos verdes, bem assombrados; o nariz compfido mas com cavallo; grave na pessoa, mclancholico na apparencia, mas fácil e humano na conversação, engraçado
nella, com bom tom de falia, c menos parco em faliar que em rir."
Eis o retrato de Miranda, como o delineou D. Gonçalo
Coutinho (t 1634), o qual, comtudo, nflo conhecera pessoalmente
o eremita da Tapada. Fica-se pois cm duvida, se nos descreveu
a physiognomia do poeta, conforme a caracterizavam os seus
informadores [Gomes Machado de Azevedo, e Jeronymo Pereira
de S.1, seus sobrinhos; Henrique de Sousa, o Commendador
de 'Rendufe; Diogo Bernardes e D. Manoel de Portugal, seus
Íntimos amigos c discípulos, que lhe sobreviveram de meio século],
ou se o esboçou diante de um retrato qualquer, conservado na
Quinta da Tapada. É muito possível que se servisse de ambos
os meios de informação, i. é: que as conversas com os amigos
illustrassem e reavivassem os traços de uma velha pintura, rejuvenescendo a physiognomia. Em todo o caso a descripçao que
D. Gonçalo Coutinho esboçou, tem apparencias de fidedigna e n,1o
discorda muito de uma gravura moderna, de medíocre valor, que
Varnhagen mandou abrir, era 1841, para o Panorama (p. 252).1)
LA vemos o eabello preto e crescido, as barbas muito bastas,
o nariz aquilino, os olhos grandes, a apparencia melancholica!
Mas o que n3o encontramos, é a indispensável declaração sobre
a origem e procedência da gravura, que ficou sendo, até hoje,
a única conhecida e que teríamos reproduzido, n'esta edição,
se n3o encontrássemos outra mais antiga.
') No ..Catalogo dos Livros de jf. Gomes Monteiro", 1'orto 1880, adiamos citado um ..retrato de Miranda <í/íH««"[NO. 1766], mas nSo podemos
descobrir quem o arrematou no lcilJo da livraria.
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Estudámos a questão do retrato, c felizmente n3o procurámos de balde.
As notas bibliograpliicas de Innocencio da Silva sobre as
edições de Miranda, asseveram, como o leitor sabe, que a raríssima edição das Satyras (1626) contém uin retrato do poeta,
grosseiramente gravado em chapa de metal — noticia que o
Snr. Visconde de Juromenha nos confirmou. Mas as Satyras nSo
appareciam! Restava-nos, porém, a esperança de encontrarmos
a gravura, avulsa, n'uma das grandes collccçõcs iconographicas,
do paiz ou das bibliotliecas estrangeiras.
Três circumstancias fortaleciam esta supposiçíto. Em primeiro logar sabíamos que o Snr. Visconde vira era tempos um
exemplar das Comedias (de 1622), accompanliado do mesmo
retrato. Em segundo logar, presumimos que Varnhagen, o qual
mtnca conheceu as Safyras, encontrara a gravura solta. Em terceiro logar notámos que o poeta, que os contemporâneos diziam
„grosso de corpo" apparccia na gravura do Panorama muito
reduzido na sua estruetura, magro c extremamente estreito de
hombros — incongruência que podia ter uma explicação nas
dimensões apertadas do volume das Satyras. O editor mandaria
accomodar o formato do retrato ao formato da edição, e um gravador menos perito executaria mal a reducçflo.
Examinámos bastantes colecções iconographicas existentes
no paiz, e o snr. Ferdinand Denis teve a fineza de percorrer as
de Pariz, na parte relativa a Portugal — sem resultado. Afinal
lembrámo-nos da collecç3o Barbosa-Machado, oíTerecida pelo
proprietário a El Rei D. José, e conservada hoje na Bibliotheca
Nacional do Rio de Janeiro. Consultámos o artigo que Innocencio da Silva (VII p. 84) consagra aos ,,715 Retratos de Varões
Portuguezes insignes em Santidade, Litteratura, Scie/icia militar e
politica", e logo no principio- debaixo do No. 1 demos com o
retrato de Sâ de Miranda.1)
É á complacência do snr. Dr. B. Franklin Ramiz Galvão,
antigo e digníssimo chefe da Bibliotheca do Rio de Janeiro,
c hoje preceptor dos Príncipes Imperiaes, que Portugal deve o
achado da velha gravura. N'uma carta particular recebemos
uma descripçSo exacta do retrato, e mais tarde uma „fidelissima
reproducção photographica que não descrepa senão pequena cousa do
original emquanto ás dimensões." Esta photographia, dadiva valiosa
do feliz descobridor2), foi entregue pelo nosso prestante editor
a afamada casa Bruchmann, de Munich, que se incumbiu da
') V. Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, vol. I p. 34
(Rio 1876).
a
) Um exemplar foi ofíerecido pelo snr. Ramiz GalvSo á Bibliotheca
Nacional de Lisboa. •
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phototypia. A copia, tirada no Brazil sobre uma gravura antiga
e já gasta, não permitliu á celebre officina fornecer uma obra
mais perfeita e apurada — mas ainda assim será, de certo, bem
vindo, aos admiradores do poeta o
„ Verdadeiro Retraio de Francisco de Sd de Afira/ida."
Sobre a procedência da gravura da eollecção Barbosa
Machado (cujo auctor ficou incógnito, porque não assignou),
nada se sabe ao certo. O original tem o'",o67 de largura e
o"',125 de altura. Estas dimensões tão acanhadas predispõem
em favor da hypothese já enunciada que a gravura fosse extrahida das Satyras, cujo formato lypographico relembra. Seria
pois idêntica á que Varnbagen viu e aproveitou.
As differenças que se notam entre a gravura Barbosa
Machado, e a xylographia do Panorama são, comtudo, numerosas, ainda que de pouca importância. As proporções foram
levemente modificadas pelo gravador moderno, o qual cortou a
parte inferior até ao contorno do braço direito, que está preso
ao collar e segura um rolo de papel, emblema do escriptor,
em logar de um par de luvas, que caracterizam o velho fidalgo.
Prolongou, ao contrario, a linha dos hoinbros, arredondando o
busto e amputando a mão esquerda. No collar, indicativo da
Commcnda da Ordem de Christo — cuja aste se destaca sobre
o estofo do pelote — trocou o gravador do Panorama os anneis
grossos e ovaes por outros mais delgados e angulosos.
"•-".• O vestuário também soffreu leves alterações: o original antigo
•"•deixa '•reconhecer uin gibão abotoado até ao pescoço, coin collarinho estreito e, manga justa, e por cima ura pelote folgado e
<".' aberto adiante, de cabeção teso e largo e meia sobremanga
golpeada. Varnhagen faz do gibão e do pelote uma única
peça, formando a abotoadura sobre a golla d'este ultimo, e
recorta caprichosamente a sobremanga. Emquanto âs feições,
os retoques que sofíreram são bastantes; as barbas e o cabello
apparecem lisas em vez de encrespadas nas pontas, etc. etc.
N'uma palavra: o gravador remoçou e vulgarisou a physiognomia,
tirando-lhe todos os traços característicos da fina modelação,
visível na gravura original.
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Parte Primeira.

Poesias que Sâ de Miranda mandou
ao Príncipe Dom João
pela primeira vez.

■<■•;■

••

^'

O nosso AfS. principia: Obras <lo' doutor Sà/dc Miranda Ao príncipe 1104*0 senhor ipie llms mandou pedir.
í' Alk.- Qliras de Francisco de Sâ de Miranda Dirigidas ao príncipe nossj£. senhor <pie llias
in.inilou pedir.

:

'

■

Aí*

>.'\

te Kx s/
ir-

% }.

i í

</S\

Soneto T.
Ao príncipe nosso senhor.
A príncipft tamanho cujo rogo,
\i mais aos seus, indn é mais que mandar,
Que posso i ai fazer se n3o passar
Pola augiin, polo ferro e pelo fogo?
Se firo, se queimo, se ine afogo,
5
Se dou di' mim ó mundo em que falar,
Levemente se ])ode desprezar
Tal dano! e inda mal que nSo foi logo!
lira ja tudo como encomendado
A trava e pô da aldeã e sua baixeza,
10
Kntre teas de aranhas encantado:
Ja 'gora, grain senhor, tudo despreza
Quem sai á praea por vosso mandado.
Abasta o nome sô de vossa alteza.
I' f. 2. A f. I Ao príncipe dom Jo3o nosso senhor quando lhe
mandou pedir estas suas obras. — I! f. 1 Sem rubrica. — 3 11 Q, p. cu
• " 5 A Sc me firo, se me queimo. B Sc me firo ou me queimo ou
s
e m afogo. P Sc me firo, se queimo, se me afogo. — 7 B Facilmente.
- 9 A Mas era (piasi tudo encomendado.— 10 A Aa traça e a nao sei
que com tal presteza. B A' lraça, ao pô d' aldeã e sua rudeza. — 1 1 A Com
(
l»e ja quasi em pô tudo é tornado. B Entre teas de aranhas sepultado.
- '4 B Basta llie o nome s. d. v. a.

Glosas.

Cantigas.

Vilancetes.

Kedondilhas.

Diálogos.

Esparsas.

Sextinas.

Epitáfios.

O nosso MS. Jiz: Cantiga* Vilancetes Hsparsas e Sonetos.
1' Cantigas, Vilancetes, Ksparsas, Cançõis e Sonetos. One arremedando 1 loratio tudo pode pastar por odas.
A reúne ,is cantigas etc. ,ie f. 148V
H>;v sob a rubrica: Glosas
•amigas e Chistes ao modo italiano. De Kr. d. S. de M.
R traz a f. I.|4 as Esparsas; a f. 145 as Cantigas; a I". 15^ os
Vilancetes, sem os ajuntar sob uma rubrica geral. Os Sonetos ocu/ilo
tanto em A como cm B as primeiras folhas tios volumes (A f. 5 — t6v. —

H í. i-Sv).

2.

Glosa l «a esta Cantiga
DE DOM JORGE MANRIQUE.
I

.

2.

Xo si' por tjui' me /digo
Pites eon raso/i me venei,
JVo siendo nadie comigo
/ vos i io contra mi;
Io />or haver vos querido
/ vos a mi desamado,
Co» vueslra fuerza i mi grado
Havemos a mi vencido.
/ pites fui mi inimigo
En me dar como me di,
Quien osard ser amigo
Del enemigo de si?

5

IO

(Jlosa.
.•>■

Dòl tormento enajenado
No st- qiu; consojo sigo:

1 O MS. f P f, 2v tratem em rubrica as únicas palavras: de dom
Jorge Manriquc. A f. l.[8v ,■
B f. 159V dizem: Glosa como se naquele
tempo costumava a esta cantiga de dom Jorge Manriquc. O Canc. de
Re/., insere a f. \Oiya (Ed. Kausler TI p. 316) uma primeira redacção
d' esta glosa mas que dijfere das posteriores tanto ijue vai como nova na
nossa P IV No. 155. A mesma encontra se repetida no MS. E f. 57—58.
— 12 13 O A/S. diz: Grosa de Francisco de Sà como se aqucllc tempo
acusmmava. A H Glosa ao custnme daqucllcs tempos. I' Glosa de Francisco de Sá como se naquclle tempo muito acostumava. — 13 AU D. 1.
fatigado.

f. 1 v.

Voi mo de cuidado en cuidado,
Mas, ia algo on mi tornado,
+Vo s<' por ■///(■
me fatigo.
1 laze lo que suele cl pesar
Desatinando mo ansi,
Mas como os buelvo a pensar,
No só de quo mo qucjar
Pites eon rezoi) me venei.
En aquolla mi agonia
La verdade soa o] tostigo:
Tri&le! quien ir»; aiudaria,
Quando io me a vos rendia,
Xo siein/t) ihtdie eomigo?
I eon esto no abasto,
(Harto mal ora ello on si)
Que a mi me faltaso io!
Mas no fui comigo, no,
/ vos i io eonlra mi.
En verdade, cruel eoncierto,
(I tal noinbre lc es devido)
Que antrambos me haiamos muerlo,
Vos por que no sé por cierto
Io por harer os querido.
Triste i como lo sabre?
Que en aquol punto ordenado
Que a vos inis ojos al/.é,
A mi desamado mes lie,
/ vos a mi desamado.

15

20

-D

.30

35

40

16 A ti Mas despue» en mi tornado.
18 1' Hnz. — 20 A B Mas
bolvicndo a en vos pensai. -- :j P vwdnd. - 24 2(> A H Ia no me
<]itejo mas digo: Quando fuú la prision mia Quien aiudar me podriar
26 lui/tn em 1'.— 28 ABI' 1 aun esto no abasto.— 29 Ali (Jue harto
mal era por si. I' One harlo mal era ello en si. — 31 A M No fui
comigo alli, no. — 32 luilln 110 MS. — ^ V verdad. — 3$ — 3(1 AH Que
dir.-ín a tal eoncierto Sin mas dilacion cumplidor Entramos me havemos
muerto. Vos porque no sé, mas cierto. — 34 1' Si. — 35 P entramos.
— 39 A B Lo mas como lo sabre. — 40 A B los ojos.

6.

7.

8.

f. 2.

Kn d mal quando acontece,
Consuela algo ol ser forzado;
.Esto laiubien me falece
Que ol corazon se esmorece
Con vueslra fuerza I mi grado.
No digo que lo quesistes,
Quie.n de mi nada ha querido,
Poro vos me vuncislí*,
Vos i los mis ojos tristes
Havemos a mi vencido.
Qui lagrimas ni (]iii niegos
.Me aneauzaron un abrigo
Kn lautos desasosiegos
Pues me jugué tales juegos
7 pius fui mi inimigo.
Que la razon natural,
Va derecha por aqui,
Que a los oiros seré lai
Quando a mi me be liecho mal
Kn me dar como me di.
Todos andaii ai porveebo,
lo que a mis daflos me obligo,
Bivo comigo eu despeebo.
De tan duro i cruel pecho
Çuii/i osnrá ser amigo?

.]5

50

55

<>o

65

14— .|<> A H lis consuelo cl ser for/.ado; Tambicn eslo aqui lallccc,
Q»c juntamente parece. — ]8 51 AR Kuer/.a eu que 110 consentistes,
• 'a* vuestro poder snbiilti Kn que venceis quanto vistes Kl i los mis
"J"* tristes. ■
.]<) O J/S. i-Sirc-.r: nadie. I', mais cmrrcto, <scie<v: nada.
~ Í3 — 54 A I! One lagrimas i i|iie niegos Alcanv.aián un abrigo. I" Que
'■'«rimas ni que MICRO-. Me alcan-caráu un abrigo.
5(1 A li l'ucs acendi
'"" '"is Cuegos.
58 A li Ks la ra/.on natural.
50 A Cada uno aiui
l'or si, li Que cada uno sea por si.
do — í>2 B Que 11 los oiros seré
'l"al Para mi fui se lii/.c mal Kn dar me como me di.
<>i A Quando
* »'i miftmi hi/.e mal. — <>.? V proveclio.
03 — f>; A Todos van ai su
provecho lo que a mis males me obligo, Ando comigo cn despecho.
~ *'3 — <>ò B Todos andan a su proveclio, Jo solo a mi mal me obligo
or
maior que es ol despeebo Vero de tan crudo pecho.

IO

Mas por que digo osará?
I no digo antes ansi:
Qual peligro deterná
Aqucl que fuicndo va
Del inimigo de si?

7o

68 AB Mas que digo io: osará. — 69 A T no nuicho antes ansi.
B Mejor lo dijera ansi.

8.

Ca 11 ti <? a T.
Quanto mal era ordenado!
Los bienes con que naci,
Los unos me lian desechado,
Otros son ia contra 7ni!
De la mi alma no sé,
No sé de mi eorazon.
A la fuerza 110 ha i razon!
Cada uno trás vos se fue,
Vida, memoria i cuidado.
Sentidos que a vos erji,
Estos nunca me han dejado
Por seren mas contra mi!

5

to

P f. 4. J f. 22. A f. 149. B f. 148V. E f. 49. — 1 AEP me era o.
1.5 me han o. — 2 — 4 AB Las cosas con que naei, Alçunns me han
deseehado, Aleanze olras contra mi. — J E Los otros s. i. c. 111.
(> A Que es d'cila i mi eorazon. — 10 E subi. — 12 B acrecentu mais
uniu Còtroplif que diz:
Dejó me mi libcrlad
I cl amor que me tenia!
Dejó me mi alegria.
Dejó me mi volunlad!
Los ojos con que io os vi,
Vida, memoria i cuidado,
Estos nunca me lian dejado
l.'or scren mas contra mi.

4.

Esparsa T.
Porque poderá abafar
Ouvindo o que nace mudo
Com desejos de falar,
Antes se llie nega tudo.
Ora havendo de nacer
De ouvir de ver tal desejo,
Por que ouvi, se vos nilo vejo
Nem vos espero de ver?

c

I' f. .|v. J f. 22. A f. i49v. B f. 144. E f. 48v e em re.lacfHo
completamente .lifferente (que seria a primeira) no C. de K. f. 109 f.
(K. II 322). V. V IV. No. .56. - 4 B „eCon. - 6 AB IX- ouvir de
vos tal desejo.

5.

Cantiga II.
Sefíora, oid la mi suerte,
Ved la vueslra crueldad:
]'or no pedir os piedad,
Antes la pido a la muerte!
Es mi corazon caido
Kn tanta cuita i desmaio!
I'ues que nunca os ha movido,
Antro la muerte lo traio.
Mas no sé como eoncierte
Ta» grande contrariedad
Que me hazeis pedir piedad
Contra la muerte a la muerte.

\

10

V f. 4v. J 1. 24v. A í. 149. B f. 148 (142 Err.). K f. .,9
Utl
C. de K. f. 1 I 1 :i (K. II 323) em rcJacçXu completamente diferente. V. V I VL
No. 157. — 2 AB I <le vuesira crueldad. — 5 ABEI' El mi c. c. —
S ABEB Ante. - 10 ABE dcsigualdad. B Tan grave contrariedad.—
ti Em V falta: pedir.

12

6.

Ca n tiga TTT.

f. ;v.

i.

Ja 'gora quem mo dirá
Que é de mim? se nao estou,
Como ouvi que dizeis, la
V. eu ca comigo nílo vou?

2.

Inda que me cu ca nlto via,
Passava indo a boa lei,
Crendo que, onde vos deixei,
A vos o ;i mim me acharia.
Agora quem me dará
Novas do inim onde estou
Pois dizeis que nílo sou la
V. eu ca comigo nilo vou?

1' f. 5. J f. :3v. A f. 149V. U f. 145.
,r i\'iinl entre si mas completamente differente
t/„e se encontra no C. de K. f. 109 f. (K. II
atribuída a C/iristovão Falcão nas Obras
No. 158 e 15<J. — 4 vou falta no MS.

5

IO

A redacção dos hw/os A H
da supra citada e de outra
323) <" 9«" ™'»> repetida e
d' este autor.
V. P IV.

7.

C a 111 i g i\ TV.
1.

Puede se esta llainar vida
A la qual se entra ilorando,
Que se ]iasa sospirando,
Por la muerte es la salida?

2.

Por lo qual io sin ventura
Con grau cuita he deseado
Que liuviera sido Uévado
Del parto a la sepultura.

5

V f. jv. A f. l.|0v. 15 f. 148v. V. í. 48v. - 3 1? 1 so p.
4 A B Ui nuie.lc os la si. ftiluto. - 8 O J/ò', escrevera: puerto.

13
Por esta noche complida
No viendo, mas a])al])<indo
Voi me asi devaneando
Kntre Ia muerte i la vida.

10

9 10 A Tal esperanzn perdida Io no sé trás que ando B Toda
esperanza perdida Io no sé loco trás que ando. Os dons versus do AIS.
estão transpostos em E.

8.

Esparsa II.
Tornou se me tudo em vento
Em fim de muito tormento
Que eu passei cuidando em ai!
Vejo que foi cedo o mal
E tarde o conhecimento.
Eu assi desenganado
Vejo vir inales maiores.
Oh tempo! a que sao chegado!
Que posso doer ás dores
E dar cuidado ao cuidado.

5

10

P f. 5V- J f. 6. A f. 149V. B í. 144v. E f. 48V e no C. de K.
f. 110l> (K. II 325) em redacção completamente diferente. V. V IV. No. 160.
— I E T. se tudo e. v. — 2 ABE Após tormento c tormenlo. — 4 ABE
Em fim veio (1. e. vco ou vejo?) cedo o mal. — 8 BE O lempo cm
q. sou cl).

0.

Cantiga V.
1.

Mal de que me eu contentei,
Ja a conta por feita está;
Agora desancarei.
Sc me segue, matar me lia,
.Se me deixa, matar me hei.

5

0 f. ò. J f. 23V. A f. 150 (140 KIT.). H f. 140. Outra redacção
completamente dij/erciitc encontra se em E f. 4^ v e no ('. de H. f. IOIíU
(K. II 321). /' 1* IV. No. 161. — 2 A Contas rematadas ja. B A conta
leita está ja.
.| 5 A l'.sta dór me matará, Se não cu me matarei.

>4
Nas cousas que nílo têm meo
í'. escusado cansar mais,
Ir <l' esperança cm receo
!•'. de sinais cm sinais.
Km vão ca c la cansei,
Tudo me é. lomado ja:

'°

<■

Ksla dòr me inalará,
Sem «ila n;"to vivirei.
6 AC nao lia nico. - 7 B Escusado c. — 8 AH Ir de receo cm
8 —<| li intercala: Espreitando o bem alheo. - 12 AH Agora
descansarei. — 13 A «>u me esle mal inalará.
« Que «ele mal me
malaia. A H nciccuntão: Se não ou me inalarei.

recco.

10.
I-3-

Osuitigii VI.
Naeido «! criado (>m meo
De diires, fez se a dòr tal
(v)uc fiodu chegar o mal
( Ilide não pode <> receo.
Qui! se eu poderá nlgiia ora

5

Km lanlo tempo esperrar
De. ver lainanho pesar,
Poderá o sofrer agora.
Mas, c|iie farei se a ser veu
Crecendo sempre a «lôr lai

10

Que passou muito o sinal
Que antes posera o receo?
P f. 6. J f. 21. A f. 150. B f. 145 v. — 1 A Criado sempre no
meo. — OAB cuidar. — y— 10 15 M. <(. f. se a dôr veu Crecendo a fa/.er
se tal. — 10 A Crecendo a dôr a ser lai. — 11 Ali Que pos avante o
sinal.
12 A Donde o posera o receo.

15
11.

Cantiga VII.
Comigo me desavim,
No estremo som cio perigo;
Nilo posso aturar comigo
Nem posso fugir de mim.
Com dòr da gente fugia
Antes que esta assi crecesse;
Agora ja fugiria
i)e mim .se de mim pudesse.
Que meo espero ou que liin
Do vão trabalho que sigo
Sé trago a mim comigo,
i>
'1 amanho imigo de mim:

5

10

I f. «v. J 1. 2IV. A I. 150. M f. ,45 v. K f. 40v. C. de R.
'• 'Oye (K. Jl 320) ,■
/„,,■
Obras ./,• Crhf.,1 a/n/,. „ Chrístovn» Ju,k,l„. 2 A B Sou posto em todo perigo. K k (; Vejo m' em grande perigo.
3 ABKC Não posso vive. comigo. - 5-0 K R C Ames .pie este mal
tivesse Da outra «ente l\,gia. - y
,, KRc Quc eal.o (C Oue gloria)
espero ou ,,„c fim IV este cuidado .p>e sigo Pois Irago a mim "comigo. 11 A 1'ois <jla. trago a mim comigo. H l>ois m<- levo a m. c.

12.

Cantiga VIII.
A esperança é perdida,
Tudo veu a falecer,
li o que liça da vida
Ficou pêra me eu perder.
Aquela esperança minha
Assim fraca c va como era,
Cos olhos que 11'ela tinha
Mil anos me sostivera.
I' f. 7. A f. 152V. B f. 147. K f. 49. _ , AJ5 Toda esperada
P3 B ''- <> <l»e inila f. d. v. — 4 Jí Ficou para mais p. (' A falsa. K Asi fraca e como era.
7 Ali epie cu 11. t.
a ,\B A
lodo mal me atrevera.
6

ió
Ei-la de todo perdida!
Far me li3o mui asinha crer
Que i n3o ha mais n'esta vida
Se n3o nacer e morrer.

IO

g A Ora cia é toda perdida. H Ora ela está ja perdida.
IO—u AU Mas nao me hao de fazer crer Que n3o ha m. n. v.
11 li Que ahi n3o ha m. n. v.

13.

Ciiii tigii TX.
f. 3v.

I.

Por estes campos sem fim,
Em que a vista assi se estende,
Que verei, triste de mim,
Pois ver vos se me defende?
Todos estes campos cheos
S3o de dôr c de pesar
Que vem pêra me matar
Debaixo de ceos alheos
Em terra estranha e mar.
Mal sem raco e mal sem fim,
Dôr que ninguém n2o entende,
Ate quam longe se estende
O vosso poder em mim!

1Mu T:iSf.i,

5

10

V f. 7. A f. 152V. Cantiga feita nos grandes campos de Roma.
B f. 147. — 6 AB S5o de saudade e pesar. — 9 A 1' c em mar. O verso
falta cm B. — 10 B M. s. m. mal s. f. — 11 B n5o na entende.

14.

Vi la 11 ccte I.
1.

Ksperancas mal tomadas,
Agora vos deixarei
Tani mal como vos tomei.

I' I". yv. J f. :if,

A 1. 150.

B I. 152.

K f. 51.

V
'7
2.

Que vida lia do ser a minha
Por tempos nem por mudanças
Que possao vir? qno n*o tinha
Mais bem que estas esperanens.
Agora ás desconfianças
V. suspeitas que farei?
Com que lhas defenderei?
Trabalhos desenganados,
O tempo ó menos vos canse!
Partao cuidadas e vâm se!
li l)orem, oh que cuidados!
Mas deixem me erros pesados,
Km que cu por meu mal entrei
E por meu mal sairei!

IO

i^

6 O A/S. escreve-: possa. B Q. ,,. v. pois nao linha.- c, 1U-T' A>
sospciíw. _ ,o n Como me «1. _ ,, AH Conselhos mal minados.
M as
'
, . l'0,enl- - 'SAI' passados. B Deixemos erro, passados.
i: .Mas deixemos erros passados.
• ,;

15.

Vi lanceie Ií.

f r. 8.

i.

Que mal avindos cuidados
-Me tomárilo antre si!
Nunca tais cuidados vi!

2.

A minha alma nao repousa
Nem de noite nem de dia;
Dentro n'ela contraria
Toda cousa a toda a cousa;
O cuidado, que mais ousa
li que mais confia em si,
Ora é assi, ora assi.

j i. -V.

') A i- ura :i-i.

A

r. ,5ov.

ií r. ,S2. -

U

|,

IO
1)enlro (1V0a

i8
3.

f. 4.

4.

Que me quer este recco
Sobre tantos meus agravos?
Tem me tomados os. cabos
K os males meus niio têm meo.
Ja níto confio nem creo,
1". ja confiei e ja cri:
Mal assi e mal assi.
Se esperanças inda i houvesse
(Que por tempos se faria)
Que ua ora me níio temesse,
Isto me sastifaria.
Mas eu nílo sei por que via
Se possa fazer que assi
Nilo moura como vivi.

15

20

11 Ali tnda sobre meus agravos. — 13 A15 NKo lendo meus
males meo. — 16 ABI' Ja c. -■
18 Ali Inda se islo ser podesse. —
19 ABI' lempo. — 21 ABP descansaria. — 22 Ali Mas niio vejo por
que via.

16.

Esparsa III.
Que la mi vida se asuele
Sin razon que ansi lo quiera!
lo me pene, io me muera!
Que nadie no me consucle,
Ni porque ansi me acontece
Ninguno me lo demande!
Que en toda cosa mui grande
Toda razon desfalece.

5

1' f. 8v, A f. 153. B f. 145. — 2 — 3 B Razon es que ansi lo
quicra t cpie ])ene i que me nnicra. — 5 A 1 porque. B 1 cl porque
eslo acontece. --■
7 Falta em A. — 7— 8 B Ouc si cl mal parecer
grande, tíran causa no le fallcce.

'9
17.

V i 1 a li c c t e ITT.
i.

Km p;igo do tanta dor,
Se verei indu algum dia
Que nfio vo-lo merecia?

2.

A vos, senhora, aprouvesse
De haver esta minha fe
Ua ora sò antes que
Morresse! e despois morresse!
Quem por isso olhos tivesse,
Com todo mal poderia
Esperando aquele dia.

5

P f. 9. Falia em A. B I". 152V. K 1'. 54. — 1— 3 B Em pago
•l'a(|ucla dor Que cu Iam mal vos merecia, Se verei iuda algum dia- —
2 — 3 P Sc vereis inda algum dia Que nito vo-la merecia.
- 4 B Se
vos s. a. — 5 ISEP De ver. — o K Ua sô ora a. q. — 7 15 li .Morresse,
despois 111.
8 EP ollio. — 8—10 li Quem lai esperar pudesse Coro
lodo o mal poderia Cos olhos 11'aquele dia.

18.

Cantiga X.
Até quando me tereis
X'esta dor que por vos quis?
Os serviços que vos fiz
Quando mos perdoareis?
Nilo ser vosso n;"lo é em mim.
Isto quereis mo acoimar?
Que perdão posso esperar
1'era a alma, vossa sem lim?
Se me tanto mal fazeis
Por serviços que vos li<!,
() bem que vos quero e quis,
Quando mo perdoareis?
P f. 0. J f. 21. l''<ill<i •■m A.
esla alma é vossa sem lim.

H í. 151 v.

E C 4<).

5

10

8 ISK Se

10.

0aii tiga XI
A 1ÍSTA

CANTIGA

t.

Lii i/ue tcu^o tio es prision,
\'os sois prision verdiide)a;
Esta liem- lo de fuero.
Vos leneis mi corazon.

2.

De la gente que aqui viene
A ver me, de risa mucro;
Kio me dei carcelcro
Que pien.su que aqui me tiene.
Ven i miran la prision,
Ven los íierros por de fuera,
No ven cadimo que ende era
Donde era su corazon.

VKI.UA:

5

IO

P f. (|v. A f. 153 A esta cantiga velha, B S. 149 Allica. E f. 51 v
Cantiga. — ! A B io tengo. — $ O MS. escreve: Esto. — $ A rubrica
t/e A diz: Por ilon Fernando de Lima e ulribue a Sá outra eslrop/ie que
falta no nosso MS. — B uilo tem rubrica alguma, o que quer dizer que
aceita as duas estrophes como scihio de Sâ. — O MS. e \i dizem ser a
primeira estrop/ie de Sâ e uilo tratem outra. — 6—7 A Entre mi de ris*
mucro 1 dei ciego carcelcro. — 8 li piense. — 9
10 A Solamcnlc la
prision 1 hierros ven como qtiiera.
B Vieue i mira la prision Vc los
hierros p. d. f. E Ve i mira la prision Vc los hierros como quicra. —
10 V Ven los íierros como quicra. — 111' que onde era. B Mas no ve
que cada uno era. E Xo ven cadaun quien era Vodas as ires tições parecem
corruptas. — 12 A B têm mais uma estrop/ie que diz
Toda vista, por mas clara
Que sea, lia por torcida
Sca remo o sea vara,
Si esta en el agua metida.
(B O remo sea, o sca vara,
Si está cn el agua metida,
Oiialquiera vista, por clara
One sea, la lia por torcida.)
No os eiigaiiu mi prision!
Aunque el cnerpo aqui se mucra,
Buscad me alli (B alia) por de lucra
l'or dondu anda ul corazon.

21

20.

Cantiga XII.
1.

2.

Úa morte liei de morrer;
Que faz mais assi que assi?
Islo nao posso sofrer
Haverem se de perder
Os olhos com que vos vi.
Os olhos por quem passarão
Os vossos ao eoracSo
Onde pêra sempre esiao,
Que me somente ficarão,
Me fora alto quinhão!
Mas se inda os hei de perder
Alem de quanto perdi,
Acabarei de morrer,
Acabarei de saber
Pêra quanto mal naci.

5

io

'5

I' f. 10. J f. 24V. A f. 153. B f. 149- E f. 49V. — 6 AUli por
que p. — 9—10 A Sós estes que me ficarão Fora a minha salvação.
15 Sao estes que me ficarão Para minlia salvação. — 10 V foiao.
12 Al! Afora quanto perdi.
21.

Cantiga XTT1.

>

1.

Pois meu mal, com quanto é,
Vossa crueldade é raòr,
Ao menos faça esta dor
Ante vos fe de tal fe.

2.

Vistes passar lautos anos,
Durou sempre este cuidado;
Nilo estranheis desenganos
Km homem liío enganado.

5

1J f. 10. .) f. 2. A f. I5.?v. B f. 147. K f. 50. — 1 AB Inda a
cr. c ni.
S li tantos de anos. — 0 7 A intercala (Juc nunca se viu
mudado.
7 S li Mas de homem desenganado Nunca e. d.

}

22
Assi .si'in causa ou porque,
Trás uni mal outro pior!

10

Mas de mim soja o que for
K ao menos salve se a ff.
0 11 li Oue sem causa c sem porque. — 9 IO A Sem causa, assi
sem poiquc Traz um mal outro mal mór. - 10 J? Trás um mal oulro
mal mór. li P Tia/ um mal outro maior. — 13 A Lembre que foi pola
fe. B Lembre só que é pola fe. li Ao menos s. s. a f.

22.

Esparsa IV.
Como nilo quereis que seja
Meu perigo cm todo estremo
Sc minha alma assi deseja
Tudo o de que me eu mais temo?
K pera môr meu tormento
Cego, trisle o enllicado,
De quanlo tinha roubado,
Ficou me o conhecimento.

5

P f. íov. A f. 153. B f. 144V. li f. 48V. — 4 A Falta: cu. —
o — 7 A Assi cego, assi enllicado De tudo o ai foi roubado. —
(> 8 J? Assi cego, assi alheado De tudo o ai fui roubado Sc n3o do
conhecimento.

23.

Cantiga XIV.
f. 5.

1.

Sortes c venturas s3o
Nos males que me fazeis;
Se tendes porque, se niío,
SA sois a (pie o sabeis.

V f. 11. j f. 24. A f. 150V. B f. 145 v. Ji f. 50. — 2—3 A Xo
mal que me assi fazeis; Sc tendes causa 011 iiJto. B Os males q. m. f.
Se tendes rezilo, se não. — 4 A B Senhora, vos o sabeis.

23

Por isso, quanto padeço
!•'. o mais (que inda mais espero),
Quero o, se o mereço,
li st: mio, também o quero.
K que agora o não cuideis,
Dias e anos fanlo
Que o que sem rez;1o fazeis,
Inda julgueis por rezao.
C*o mais que de vos espero
5_7 B 1'oslo (iuc cu quanto padeço
Oucro o se vo-lo mereço. - 6 A E o mais que de vos espero. 0 A Ouc agora mal o cuideis. - IO AB Anos e lempos farto. li —12 B Que o que por rc/.ao haveis Inda hajais por sem rc/.3o.

24.

Cantiga XV.
i.

Kl agravio que recibo
De quien io menos diviera,
Dejad que llorc siquicra,
la que pêra mas no bivo.

2.

Alivio sea o salida
Al dolor; esto que os cnesta
Que no pase a la otra vida
Con tanta qucrella d'csla? _
Mienlras de mal lan esquivo
Mas mal no quiere que mu era,
Dejad me Uorar siquiera
Por que tenga algo de bivo.

io

P f ll
\ í 150V. B f. i48v. K f. 50v. - 3 AB Dejad me
Uorar siquiera (B Deja. Uia se Deja). _ 7 A ai otra. v. - 9 1' De
un mal. _ 11 B Deja me 11. a. - 12 AB Temi- (B Tendre) solo esto
de bivo.

24

25.

Ciuitiii-a
XVI.
í-i
1

i.

Ja 'gora tempo seria
Que visse tal vaidade
Aquela cega vontade
Que t3o cegamente guia.

2-

listando ás contas comigo,
Boa é de ver a rezilo:
Por mimos do coracío,
liula tudo pior sigo.
Vou me assi de dia em dia
Olhos de longe á verdade,
Entretanto esta vontade,
Minha guia cega, guia.

5

10

lJ f. 1 1 v. J f. 4. A f. IJOV. B f. 146. K f. 51. — 1—2 Ai! Rczio
e tempo seria De ver sua vaidade. — 2 O J/S. escreve: verdade. —
5 — 6 AB Que (B Se) poderá um grande imigo Eazer mais? certo é que
uiío. — 7—8 Andam transpostas cm B. — 8 ABI' luilo o pior s. E De
ludo o pior s.
12 AB Assi cega guia guia. E Minha guia sege (sic)
a guia.

20.

Vi lance te IV.
A ESTK CANTAR VIíIILO:
1.
Todos vitiitn de ia veia
I no viene Domeiíga.
2.

Toda pcrSona bolvió,
Que parado he mientes bien;
Una falta, i es por quien,
Quanto a mi, nadie torno.

5

1J f. 12. J f. 4V. A f. 151 A este vilanecte velho. B f. 152V Vilan<ele alhco. E f. 52 A este c. v. - ] AB villa. — 2 A ]■' No viene
nomenga. ]! Solo n. v. D. — 3 A Quanta zagaia lornó. B Toda persoiiii lornõ. — 4 A Aliolns (pie io las vi bien. — 6 A B bolvió.

Que ine haré cuitndo io
Con que la vida sostenga
Hasta que mi vida venga?
8 A defenda. — 1 B H. q. Domcnpa venga.

27.

r. 5 v.

E s p a r s ;t V.
Do passado arrependido,
Seguro de outro erro tal,
Seja o perdido perdido
E do mal o menos mal.
Faca se o que vos mandais,
N;lo nos ouça mais ninguém,
Que do mal vosso e do bem
Nao sei qual quisesse mais.

P f. 12.

J f. 4V.

A f. 151.

B f. 144V.

E f. 48V.

5

6 I* vos.

28.

Cantiga XVIT.
1.

2.
&

Nada do que ves é assi,
Trás os ollios nflo te abales,
Olha que mio es em ti.
Tudo c: tirem me d'aqui
Matem me n'essoutros vales.

5

Isto que te assi parece
Pôr ti ha em fatiga vil,
Que de fora resplandece,
Dentro nílo ha cousa sa.

1' f. I2V. J I. 2. A f. 151 v. H f. 146. li f. JOV. — 3 Falia em
AB. — 4 A Tudo é: mudem me d'a<]in. — 6 — 8 AB Tosto <|uc ai le
assi paixya D'tsie sonlio o mostra vH, for dcfoia resplandece.

Cuidado cego, ;i])os ti

IO

Corri montes, corri vales.
Que ganhei triste ou que vi?
Deixa me acabar ja assi,
N;1o me mandes ver mais inales.
10—11 JistHo transpostas em AB.— 10 B Cego cuidado.— 12 Falta
em AB. — 1.5 AB Deixa me morrer ja assi (B aqui). E Deixai me
a. j. a. — 14 li Xiio me mandeis.

20.

V i 1 a 11 c e t c V.
A ESTE CANTAR VELHO:

1.

Por maios cmbolvctlores
Perco Iriste meus amores.

2.

A um descanso que eu tinha,
Ua sô triste esperança,
Donde veu Iam azinha
Ua tamanha mudança ?
Que se fez da confiança
Com qne nos males maiores
Eu passava as minhas dores?

3.

Males que eu tanto estimava
Quem se nos meteu no meo
Em tempo que eu mais andava
Sem sospeita e sem receo?
Oh engano e oh enlheo!
Que engeitao os servidores
K querem antes senhores.

5

10

15

1' f. I2v. J f. 3v. A f. 151 A estoutro vilanecte também velho.
B r. 153 Vilancete alheo. E f. 52V A este cantar velho.— 2 AB lJieido.
triste""Jmis amores. — 3 — 4 AB A um sô descanso q. e t. E (B: A)
uma sô esperança. — 6 A Assi t. m.
- 8 — 9 AB tormentos mores
Eu sufria a. m. d. — 9—10 AB têm as estrop/ies 2 e 3 transpostas. 13 E sospeitas. — 14 B Que gr.ind' engano, que enleo ?

27

.].

Sc havia o ser do ser tal,
() millior fora o não sor,
Houvesse mo enveja ó mal
Que outrem não podia sofrer!
E eu vejo vir a correr
Sobre mim os matadores
F. fugir os valedores.

18 ABE Milhor f. anlcs n. s. V O milhor fora n. s. — 20 A pode.
1' podrá. B Que ao bem mal pudera ser. E Que o. mal poderá sofrer. -I B Ja vejo."— 22 AB meus matadores. — 23 E aos valedores.
30.

Vilaucete VI.

f. 6.

FEITO TOR OUTRO VFXHO QUE DIZIA:

1.

Coraçilo onde estivestes
Que tatu maa noite me destes?

z.

Toda a noite pelejei
Eu que ja mais não podia;
Busquei vos, não vos achei.
Sem vos eu sô que faria?
Destes me dores de dia:
Pelo que assi me fizestes
De noite dores me destes.

V f 13V. J f.
A f. iei v Vilancetc
dormindo. B f. .53
onde jouvestes." —
2 E deste.

5

5 Vilancctc por outro velho que diz: Serrana ctc.
por outro que diz: „Scrrana onde jouveste" feito meo
Vilancctc. E f. 5«. A este cantar velho: ..Serrana,
1 AB Coraçilo onde jouvestes. — 1 E jouveste.

31.

Esparsa. VI.
Todas as cousas têm cabo,
Seja paz, quer seja guerra.
Olhai que brada da terra
O meu sangue e o meu agravo.
1* f. 13V. J f- 5V-

A f

- '52- " r- '*»lv-

E f

- 48v- — 2 B ou seja K-

28

Cada ora cm tudo lia. mudança;
Virá após esta outra tal
Fazer justiça e vingança.
Negra da minha esperança
Que me doi mais que meu mal!
9 B o meu mal.

32.

Cantiga XIX.
Foi me grande agravo feito!
Ser me hia ora mao de crer.
Quem o fez, pode o fazer
Ou a torto ou a dereito.
listava ordenada via ora,
Veu e nílo houve i tardança,
F levou me ua esperança
Que, se n3o fora, eu nílo fora.
Que remédio ao ja feito?
Feze o quem tinha o poder.
Eu que posso i ai fazer
Que gemer dentro em meu peito?
t> f. 14. J
mo fez. — 6 B
que é ja feito?
fazer Mais que

5

10

f. 5v. A f. 151 v. B f. 146. — 2 A mal. — 2 Ali Quem
Vco, nao li. i t. — 7 A E levou fla c. — 9—10 AH ao
Quem o fez, tinha o poder. — 11—ia B ICu ja que posso
gemer cm meu feito? — 12 A Sc nao gemer cm meu peito?

33.

Cantiga XX.
I.

I' f. 14.
vos culpem.

O eoraçflo que vos ve
Aos olhos que vos mio vêm
Nilo-nos culpem, que nílo têm
Algiia rezflo por que.

A f. 151V.

B f. 146V. — 3 A Nao m'os culpe.

1' Nao

2y

2.

f. Ov.

Cada ora estes olhos canso
Por estes montes arriba
Que á vista curta e cativa
Tolhem todo seu descanso,
Deixein-nos cegar, que têm
Olhando rezito por cjiu-:
O cora<;So eme la é
Os tristes chorilo d'aqnem.

5

10

IO AH Chorando. — n Alt Buscou vos a alma c la í. — 12 B í-".les
ca chorio ira(|iicm.
34. ♦

Viliuicctc VIL
1.

Deixai mo minha tristeza
Que ja 'gora outra alegria
De môr perigo seria.

2.

Os males acustumados
O mesmo cnstuiue os cura.
Uens tilo vãmente esperados,
Quem os sofre? quem atura
Se n«lo desapaixonados?
Criei me com meus cuidados,
]a 'gora níío saberia
Tomar outra companhia.

V f. I.JV. A f.
irislczas. E 1' a 111. t.
5 A é cura. — 7 A c
H AB Andar n'oulra

5

10

i;2\\ B f. 153V. E f. 54. — 1 AB as minlias
— 3 AB Maior perigo seria. — 4 A Aos males. quem alura. B quem os atura. — 8 Falta em B. —
companhia.

35.

Cantiga XXI.
1.

Tudo passa n'um momento,
Vive sem]>re este cuidado
Que o meu cora«,:;1o coitado
Cà ora põi a tormento.

P f. 15. J f. 3- A f. 153V. B f. 147V. E f. 50V. — 1—j AB Tudo
passa como um vcnlo Um mal sempre me é presente Que í> coraeSo
inocente Cada ora p8i a tormento.

I

2.

As voltas com as sospeitas,
Contas fiz, contas desfiz;
listas, dcspois que as fiz,
Korílo pêra sempre feitas:
Jaz alto sen fundamento!
De ínfios e de pès atado,
Por um corac,-3o culpado
Moura um sem culpa a tormento!

5

10

5 A Aas vollas côas sospeitas. B c'umas s. — 7 li Mas csias. —
10—12 AJJ N'csle bravo fo};o ardente Por quem culpado se senle (B culpa
(1'ojc senle licito corrupta! /.eia se: culpado se senle) Moura o s. c. a l.

36.

Vilanc.ete VIU.
1.

(> meu mal pude o sofrer;
Este, por que todo é vosso,
Que vos nfio doa, 11ÍI0 posso.

2.

Vos passai-lo alegremente;
Mal hajílo os inaos sinais.
Que então silo eles mortais
Quando homem seu mal nfio sente.
N;lo sentis ainda ao presente
Quanto vos custa este vosso:
Assi quero, c assi posso ?

3.

Mas se ahi ha peso e medida
Nem de todo é tudo vento,
Também o meu sentimento
Deve ser sinal de vida.
Mas esperança comprida
Por que? eu esperar nilo posso,
N;lo por mim, mas polo vosso!

5

1o

15

P f. 15. J f. 2v. A f. 153V. B f. 154. E f. 54. — 2 A Com este
que lodo c vosso. — 6 0 JWS. escreve: serão. — 8 A Vos nilo senlis õ
presente. BE Nada senlis ao presente. — 11 At' Mas se i. — 12 AE indo
é venlo. — 14 B Pode ser s. d. v. — 15—16 AB Oh esp. c. Que eu
somente polo vosso. — 17 A Tanto esperá-la nao posso. B Esperar
lauto nao posso.

3'
37.

Cantiga XXTT.
Ja lodo em males sem cura,
Dos desejos trasportado,
Querendo e sendo forcado,
Ora cuidar me assegura,
Ora me inata o cuidado.
Assi me tèin repartido
Estremos que níto entendo;
De toda parte corrido,
De todas desacorrido,
De nenhíia me defendo.
A vida está mal segura,
Eu tenho outro ínôr cuidado:
Que mal em tanto estimado
Que n'esta desaventura
Me faz bômavciiturado!

5

10

15

V f. 15V. J f. 8. A f. 154v. H 149V. E f. 50V. C. de R. f. 110b
(lv. I] 325). _ [—2 AU Ledo cm meus males sem cura, E nos descansos
cansado R l,cdo em minha tristura, Em meus descansos cansado. —
3 E Querendo, sendo forçado. — 5 AB1'R Ora ine mala cuidado. —
7 —8 BE Estremos que nao me entendo. De Ioda a parle corrido. —
8 K De todas partes corrido.
q A desoconido. HEI' De toda
desacorrido. -- 10 HE Em ncnhna me defendo. — 11 R A vida nao
está sejjnra.
12 li Mas eu quero este cuidado. 13 AB Que mal
Iam bem estimado. R O mal Iam bem estimado. 14 li Em tanta
desaventura. K Que em lanla desaventura.

38.

Esparsa VIL
Nflo vejo o rosto a ninguém,
Cuidais que sâo, c nílo s3o.
Sombras que nilo vílo nem vóm
1'arece que avante v;lo.
1' f. 16. J f. 5. A f. 152.
a. n. — 3 A li Homens que.

H f. 144V.

E f. 48v. — 1 E X. v. rostro

Antre o doente c o silo
Mente cada ora a espia;
No moo do eraro dia
Andais antre lobo ti cílo.
5 — 8 li Knlic o doente, entre o s.lo Alente cada pasto a espia !•'.
ás oras do meo dia Andai-, entre o lobo e o cao. — 7 A Na mela do
nico dia.

30.

Esparsa VIII.
A ua obra intitulada „Bula de amor".
A vossa bula de amor
Nilo é pêra toda a gente:
Perdoa a culpa somente,
A pena nflo, nem a dor.
E assi faz amor com ela,
5
Que com esperança incerta
Traz ó mar e morte certa
Leandro, e Mero â janela,
Assi que de amor e d'ela
Mais se abarca que .se aperta.
10
P f. i6v A fla obra intitulada da Bula cTamor. Falta em A.
B f. 144 sem rubrica. Compde se de só 8 linhas. — 1 B A nossa bula
do amor. — 5 P com' ela. — 5—8 B Assi faz amor com ela Que com
fla esperança incerta A Leandro Hcro á vencia Trás o mal, é a morte
certa (Sie! Leia se: Traz õ mal e á 111. c). - 10 P abraça.

_.;' "

40

-

i* h

8

Cego creste meu desejo.
Mal dos males, mòr dos mores,
Que nilo daria e.stas dores
Por quantos prazeres vejo.

v ;** .

'

Cantiga XXIII.
1.

1' I". I0v.

~"^X

A f. 152.

B f. 146v.

■'■'• •'*,.<•

K f. 51. — 3 A Quem.

03
Meu mal tudo tem por si:
Tam cegamente deseja
Que inda no mundo níío vi
Cousa de que liouvcs.se enveja:
Teve o meu mal os seus meos
De aprazerem suas dores;
Porem trago os olhos cheos,
Que liei de ver inda outros mores.
7 A Quem. — 7—12 AB
enveja. Teve este mal os
tra<;o inda os olhos cheos,
o meu mal seus nicos. —

5

io

Que inda nao vejo nem vi Cousa que me faça
seus meos Com que aprouve a sua dor, Mas
Que hei de ver cedo outro mór. — 9 K Teve
12 E Que hei de ver cedo oulros mores.
41.

r 7v

Vi lance te IX.
1.

Os meus castelos de vento
Que me cm tal cuita pusestes,
Como desaparecestes!
Armei castelos erguidos,
Esteve a fortuna queda,
E disse: gostos perdidos,
Como is a dar tam gram queda!
Mas, oh cego entendimento,
Em que parte vos pusestes,
Que então nao me socorrestes!
Caírfto me tam azinha,
Cairão me as esperanças;
Isto nao forâo mudanças
Mas forílo a morte minha.
Castelos sem fundamento,
Quanto que me prometestes!
Quanto que me falecestes!

? „-"■

\

5

10

15

P f. 17. J f. 6v. A f. 15:. B f. 153V. E f. 54v. — 2 A B Que
cm t. c. me posestes. — 3 A B Como me (B Como ja) vos desfizestes! —
3 — 4 As ditas cstrophes rstito transpostas em B. — 5 E Esteve f. q. —
8 AB fraco cm. — 10 ABE me nao. — 11—12 AB Caistcs me tam
azinha, Cairão as esp. — 13 E E isto. — 16—17 '* Quamo me prometestes Quanto me falecestes!
3

PÍ)
!

3t
42.

Vilftnoete X.
i.

Acustumei me a meus males:
K eu assi acuslumado a eles,
Ancião por me apartar dVIes.

2.

N3o lia a furtuna vergonha
Do mal que me assi fazia;
Ha medo de fia pezonha
De que eu ja agora bebia.
Quando os meus males sentia,
Quando me queixava d'eles,
Deixava me jazer n'eles.

3.

Agora que o custume
(Que ai n3o) mos tinha abrandado,
Vírâo me andar sem queixume,
ProvSo me no meu cuidado.
Que bem é de acuslumado
Os males, calar com eles!
K assim me matem por eles!

5

10

15

1' f. 17V. A f. íòov Vilancele Seu. B f. 157V Vilancete alheo.
E f. 54v. — 1 No nosso MS. falta: me. I' ôs meus males. — 1 — 2 A
Ac. me aos meus males Eu assi ac. e eles. — 2 B li ja a. — 4 P Nilo
ha f. v. — 4—6 AB Ah que cruel tirania! NSo sei (]ue nome lhe ponha;
Nilo me doi de ila peçonha. — 6 P 1 la me dóo. - 7 A De que ja 'gora
vivia. BP De que eu ja 'gora vivia. — 8 B meus males. — 10 AB Lá
me «viesse com eles.
11 12 A Despois que se ia mais brando Fazendo o mal por custume. B Mas despois que ja mais brando Sentia o
mal por custume. - 14 A B Alatao me remédios dando. P Prova me. —
• 5—'7 AB Tudo se vai revezando, Males que tremia ante cies, (B eu
d'eles) Mouro de (B com) saudade d'eles. — 15 E Que bem que é cuslumado.— 17 El' Que assi me afronlao per (1* por) eles.

JD

43.

Esparsa IX.
Quando nos meus erros cuido,
No meu craro e longo engano,
Levemente passo o dano
A par de tanto descuido,
Passando a força de braços
Por mns e outros empeços.
Quam inal por estes espaços
Dizem as fins cos começos!
J' f. 18. J f. 3. A f. 153V. B f. 145. E f. 48V. — 6 AI5 Por
ums, por outros empeços. — 7 AJi Q. m. cjuc n'esles espaços. — 8 BE
os fins.

44.

Vilanocte XI.
f. 8.

1.

listes meus olhos que assi
Lisonjeio de vontade,
Se me falario verdade?

2.

Medo hei que ma riflo falem,
Nilo me fio do que vejo,
Que s3o segredos do desejo
Contra quem olhos niío valem.
Nilo s3o pêra mais que assi
Andar ao som da vontade,
Chorar á necessidade.

5

10

P f. 18. J f. 3v. A f. 154. B f. 154. E f. 54 v. — 2 A a vontade. B á v. — 3 B lhe. — 4 AB liei mudo. — 5 ABE no que
vejo. — 6 A cousas <lo desejo.
BEP Sito s. d. d. - 10 B Chorando
a necessidade.

36
45.

Cantiga XXIV.
A KSTA CANTIGA VKLHA:
1.

Como no se desespera
Quieti se ve'como me vco?
Tau lejos de do deseo,
Tan cerca do no aiusiera!

2.

Triste, que lia de ser de mi?
Como bivo sola una ora
Cansado i corrido ansi
De lo que me veo aqui,
1 lo que he visto alguna ora?
Ali esperança lisonjera
C011 quien tanto ha que peleo,
Que me quereis? que no veo
Por que ia la vida quiera.

5

10

DE PEDRAZA:

3.

Los ma/es de los anscnles
Sanan cosas de presencia;
J/as a mi, enfermo de ausência,
Matan me cosas presentes.
Pites esloi do no diviera
I lejos de do deseo,
No llcgara a do me veo,
O nunca de alia par Hera I

15

20

P f. l8v. J f. 7 Canliga de Joílo Crú fidalgo galego. A f. 154
Cantiga de Joílo Cru. 13 f. 149V Cantiga alhea. E f. 51 v C. A. —
2 li como io me veo. — As estnrphes 2 e 3 estão transpostas em A: e
estão com as rubricas seguintes: ajuda do dito Pedraza e ajuda de Fr.
de Sâ. — 13 E a miam faltos tia ajuda de 1'edraza. — 7 Falta em Ali. —
8 — 9 B Viendo qual me vco aqui I qual me hc vislo alguna ora, —
11 Falta no nosso Jt/S. — 13 A13 Por que la vida ia quiera. K Por que a
la vida quiera. — 13—14 O nosso A/S. e P têm aqui a rubrica seguinte:
Ajudou Pedraza que 110 Cancioneiro Geral se chama Coslancio. E foi a
milhor de iodas ao menos a primeira parte.

37
4G.

Cantiga XXV.
Olhai a camanlia estreita,
Senhora, minha alma é vinda:
Na vida ha infinda sospeita,
Na morte snidade infinda!
Quem me dará novas penas,
inda que tudo IUC tolha,
Coin que voe, e que me acolha
Do nico de tantas penas?
Mao sopé e mil dercita
Causao tanta ida e vinda:
Da vida lanea a sospeita,
Da inorte suidade infinda.

5

10

1* f. 19. A f. 154 v. B f. 147 v. — 2 A S. é minha alma vinda. —
3 A Na vida tanta sospeita. B Na vida infinda sospeita. O A/S. escreve:
vinda, em lugar de: vida. — 4 AB saudade. — 6 A me tudo. B Inda
que o mais tudo tolha. — 9 AB A saida agra c estreita. P ereita. —
10 B Causar3o tanta ida c vinda.
47.

Ejntaphio I.
A' sopultura do Podraza de quo acima ó dito.
f. 8v.

Alma que cn tan poços dias
Tal nombre i tal fama has dado
Al cuerpo aqui sepultado,
Que a otra parte rejias,
Aqui la carne pesada,
Ia tierra, espera por ti.
Alma bicn aventurada,
Ksto 110 te cumplc nada.
Los hombres piensan que si!

5

1' f. 19V. J f. 6v A' sepultura de 1'cdrasa. A f. 154. B f. 158.
A li Na «cpuHura de l'cdraza que 110 Cancioneiro geral (A : de Castella)
se chama Constâncio. — 1 AB breves dias. — 8 AB lin esto 110 te
va nada.

3«
48.

E'pitaj)bio II.
A outra sopultura.

D'úa dama.

De tam pouca torra satisfeita jaz
A quem torla ela niío merecia
Aquela que triste ou leda como ia
Assi punha tudo em guerra ou em paz.
Levou no-la a morte cruel, que desfaz
As melhores cousas com maior presteza.
Ah morte! oh mundo! a tua riqueza,
De quam pouca terra satisfeita jaz!
1' f. 19V. J f. 7V Na sepultura de fln dama. A f. 154V. B f. 158V.
Ambos dizem: A' sepultura de tia dama. — 1 ABI1 quam. — 1 O MS.
escreve: cie. ABI' A que. A a niío. B níío-na. V nHo a. — 3 B ou
como ia. — 4 A ou em guerra ou e. p. — 5 O MS. escreve: nela; em
lugar Je: no-la. —. OAB As maiores cousas. — 7 AB Ah morte! ah
mundo! B ah tua riqueza.

40.

Vilanccto XII.
1.

Se meu tormento me desse
Lugar pera cuidar n'cle,
Nilo me queixaria d'ele.

2.

Foi me dado um sô momento!
Dcs ali pude cu cuidar
Que n3o fora ele tormento
Se me dera algum vagar.
Niío mo quiscriío mais dar,
E a que poderá com ele
Ser vida, é morte sem ele.

5

10

1' f. 20. J f. 6. A f. 151 v. B f. 153V. E f. 55. — 2 A Vagar. —
5 AR Des (B Desde) enlao pude atinar.— 7AB este vagar.
9—10 B
Porque pudera com ele TCT vida e mouro sem ele.

39
50.

Vi lancete XIU.
VKLIIO:

Pusicra io mis amora
En nu laii alio lugar
Que no los puedo olvidar.
Al mi mal tan in«il creeido,
Dolor sin fui i sin médio,
Remédio le era olvido,
lo olvide me cl remédio.
Por vos no dnclen dolores,
Por vos no pesa el pesar.
Como os podre olvidar?
Por vos el eoiitentainiento
(Quicn nunca tal cosa oió?)
Antre la imiertc i tormiento
Lugar pêra si lialló;
1 en médio de mis dolores
Que andan pêra me matar
A plazer se puede estar.

5

io

15

1' f. 20. J f. 10. A f. 155 v A esle vilancclc vcllio. B f. 158 Alheo.
E f. 55 A este vilancclc velho. — 1 AB Pusicra los mis amores. —
3 O nosso MS. escreve: pudo. — 4 ABEI' acido. — 5 A Sin fin,
comicn/.o ni medio. — 6 A El remédio era cl olvido. B El remédio era
olvido. E Remédio le era el olvido. — 7 K I olvide me cl remédio. —
14 A falló. — 15 BEP mil dolores.
51.

Dialogo I.
r. o.

As damas
Estando ahi dona Lianor Mascaronhas.
uii HKKNALDIM RHUíIKO:
1.

L'a cousa cuidava eu,
Causa de outras mui las cousas;
Kezíto linha de o cuidar

V f. 20v. J f. 8v Dialogo ás damas. A f. 154V Dialogo que mandarão os fidalgos ás damas. 1'nlln em B. ■
A rubrica ,,de B. R." fulln
em \. — 3 A Razão linlia de a cuidai.

\o
Dão me. sem rezão cuidado,
/:' inda //<•/ de pedir a outrem

5

Das siuis culpas perdão.
KlibI'ONI)KU HLI.A:
Ua cousa ros di«o eu:
Que udo são pêra essas cousas!
Rezão fora não cuidar
Em Iam se/u rezão cuidado,

10

Pois hei de sofrer a outrem
Culpas que não têm perdão?
TORNÁKÃO Llllí A MANDAR AINDA ESTOUTRO:
A mim me liei de tornar eu
I'er;i vingar muitas cousas,
Que nito silo pêra cuidar,

15

ForSo pêra dar cuidado.
Seja minha a culpa de outrem
Que assi vai mais que o perdiío.
4 A Da me. — 5 A Inda hei de. — 6—7 A Respondeu a senhora
Dona Lianor Mascarenhas. — 7 A cuidava eu. — 8 AB Que nao sou.
AI' p. estas c. — 10 AB cuidados. — 12—13 A Replicou Bcrnaldim
Ribeiro. P Tornarão lhe a mandar inda essoutro.

52.

Outro Dialogo (II).
OK Vl<CO DK SÂ TAMH1ÍM A líl.I.A :
1.

Vi sinais: o mal é grande,
Vi os no eco, vi na terra,
Houve se de achar caminho
1'era se tudo perder.
Desejos demasiados

5

Nilo s;lo desejos de vida.
P f. 21. J f. 9 Outro dialogo fis damas. P e o nosso MS. (a f. 9.V.)
acrcccntum no Jim a no/11 seguinte: polo d'ela que é cousa rara pus aqui
isto por que se veja que também 1'orlugal teve a sua marqueza de Pescara.
A
•"■
'55 Outro dialogo que lhes tornamos a mandar. — luiltn cm B. —
3 I' Houvesse.

liLA A RESPONDEU:
2.
Outro mal lia muito grande
X'cste mundo c ríesla terra
Em qitc mio vejo caminho
Pêra me n'e/a perder.
10
Desejos meus e cuidados
.Xilo sflo postos líesta vida.
TORNOU

INDA A IMPORTUNARãO MAIS:

3.

Cavarei, e o meu mal grande
Em gritos direi á terra:
Da alma liei dô, que é em caminho
Posta pêra se perder.
Quem acabasse os cuidados
Quando se acabasse a vida!

15

6 — 7 P Tornou ela a responder isto. — 8 A X' esta vida. —
11 A meus desejos. — 12—13 A: Francisco de Sa de Miranda. — 16 A
Claro para se perder. — 17 A Quem ja a. o. c. P Que aeabassen.

53.

V i 1 a 11 c e t e XIV.
DE GRACI SANCHES:

f. 9 v.

1•

Secarou me tos pesares
Los ojos i el corazon
Que no puedo //orar, non.

2.

1 de quedar qual io quedo
No se como pudo ser;
Si otros lloran con plazer
lo con tristeza no puedo.
Pues, quando un corazon ledo
Puecle llorar, como non
Lloni un triste corazon?

5

10

P f. 22. J f. 10 A cstoulro. A f. 156 A este vilanecte de Garci
Sanchcz de Badajoz. B f. 15-v De G. S. E f. 53 Vil. de G. S. —
1 AU Sccaran. K Sacarem. — 4 AB Quedar ijual esta alma queda. —
5 Ali pueda. — 7—8 Que ella de triste no pueda; Quando una porsona
leda. — 10 AB Pucdc un triste corazon?

42

54.

Cantiga XXVI.

Eni Dialogo.

A KSTE CANTAR DAS MOÇAS AO ADU1'1C :

i.

N'aque/a serra
Quero ir a morar;
Quem me bem quiser,
La me irá buscar.

2.

N'estes povoados
Tudo silo requestas;
Deixai me os cuidados,
Que eu vos deixo as festas.
Daquelas florestas
Verei longe o mar:
Pôr me liei a cuidar.

5

10

RllSPONDli-l.llE OUTRA COMPANHEIRA l/OUTRA OPINIÃO:

3.

Sombras e auguas frias,
Cantar de aves bem!
Quando as tardes vêm
Por ca bradarias.
Ves que pressa os dias
Levito sem cansar?
Nunca liílo de tornar.

15

A PRIMEIRA:
4.

Nflo julgue ninguém
Nunca outrem por si!
Mais d'um bem que vi
A vida nflo tem.

20

1' f. 22. J f. Qv A esta cantiga. A f. 155 A esta cantiga que cantão
polas ruas em dialogo. B f. 151 Alhca. Atuía falto de todas las rubricas.
K f. 52 A esle cantar velho das moças do adufe. — 1 BE X'aqucla alta
serra. — 2 A Mc ir quero a morar. B Mc quero ir morar. K quero ir
morar. — 3 A B Quem me quiser bem Quem me bem quiser. K Quem
me bem quiser (bis).— 8 B cm vos.
12—13 A Kcspondc a parceira.—
14—15 AB Quando o sol mais arde Pcspois sobre a lanlc. — 16 fc. Bor
(piem bradarias. — 17 li ums dias.
20 V Outrem nunca.
21 A qnc
cu vi. B ente ouvi.

43
Nilo deixa este bem
Onde se. ele achar
Mais que desejar.

2

5

A OUTKA:
f,

l0.

5.

Deixa as vaidades,
Que da mao á boca
O sabor se troca;
Troc3o se as vontades,
S;Ho essas suidades
Armadas no ar:
N;1o podem durar.
A 1'KIMKIUA:
N'aquela espessura
]\Ie liei de ir esconder;
Venba o que vier,
Acliar me lia segura.
Se tal bem nío dura,
Ao seu passar
Tudo lia de acabar.

35

25—26 A A parceira. E A segunda. — 28 B O pra/.er se troca. —
30 Ali Essas v3s saudades.— 32 AB Que podem durar?— 32—33 Em
A falia esta rubrica. - 38 li Ao seu trespassar. E Ao seu pezar.

55.

Cantiga XXVII.
A'QUELE CANTAK VELHO:

1.

Eu Ioda la Irasinonlana
Nunca vi cosa mejor
Que era Ia esposa <k Anton,
Vaquerizo de jMorana.

V f. 23 v. J f. 10 v A esla cantiga velha. A f. 156 A'quela cantiga
velha. B f. 150 Cantiga Alhea. E f. 52 v A este cantar velho.
1 A En
Ioda la õj (Err.) Tramontana. — ..Tramontana" lambem em BE.
,\ /'alia
no nosso MS. em V e em li.

44
NViquelc longo desterro
Q110 ou por vontade segui,
(Quer fosse rezSo, (|iior erro,
Quis o coracfio assi),
Vi fia visilo estranha.
(As vezes cuido que nflo)
Fosse verdade, 011 visilo,
Pareceu me ela serrana.
Nflo era o coraeflo quedo,
J'a o tornava a miude
Ora o pesar, ora o medo:
Tive me o milhor que pude.
Quantos bens mil sorte dana!
Brada quem o ve em vflo.
Sospirava por Antão,
Um vaqueiro de Morana.
Olhos que tais olhos vistes,
Vivei bem aventurados.
K porem, ouvidos tristes,
Pêra tanto mal guardados,
Que é isto que assi engana
E assi despreza a razflo?
Que sospira por Anlflo
Quem nflo tem nada de humana?

5

10

15

20

25

6 B escolhi. — 9 AB visío ufnnn. — 12 AB I'a em trajo (B trajos)
de serrana. — 14 O o falta 110 MS. AB Indo c tornando a miude. —
15 ABE Ora ó prazer, ora ó medo sem signa! algum de pontuação. —
16 E Tive o milhor que pude. — 17 B me a sorte dana. — 18 O A/S.
escreve ouve em lugar de o ve. — 19 A B Tal como era, era de AntSo.
— 25 B assi me encana. — 26 A B Que assi ctc. — 27 AB Suspirava
por AntSo. P Que suspire.

45

56.

Vilancctc XV.
ALIIEO:

.

De ias tierras donde vine,
Vi mas bien que pude ver;
Aila me quieto bolver.

2.

Poro ínientras dcvanco
Pensando a quanto alia vi,
Forzado i tinido aqui,
Llevado alia dcl deseo,
Micntras debato i peleo,
Si me piensan detener,
El alma havrá de bolver.

I

f. iov.

5

10

P f. 24. J f. 11 A este vilancctc alheo. A I. 156 A este vilancctc
aliieo. Iif. 154 Alheo. E f. 55 Vilancctc do embaixador Lopo Furtado. —
1 AB En. — 2 O nosso MS. escreve: pudo. AB Vi quanto se puede
ver. E Vi mas bien que puede haver. P Vi mas bien que puede ser. —
5 BE en quanto. — 6 B Forzado he. — 9 A de tener. 15 Si la vida
falleeer. E Si me pensais de tenei.
57.

Vilancctc XVI.
DE MANOIíI.

íVOí.iviuitA:

1. Pois os meus olhos silo vossos,
Que faro eu
Em dar a se(f dono o seu?
2.

Quantos conselhos se chio
0's olhos com que vos vi
Um diz assim, outro assi,
Rezões que niio vêm nem vao.
V;1o se depôs o corucilo
Que vos ja deu
Quanto soía a ser seu.

5

10

L* f. 24v. J f. 12 A este vilancctc de Manoel d'01iveira Do Infante
Cardeal. A f. 156V A este vilancctc de Manoel de Leiva. li f. 15.|v
Alheo. E f, 55 Outro vilancctc alheo. — 8 ABE Vou me após o c.
1* VHo se após o c. — IO O A/S. escreve: quando. A Quando soía lc-i
ile seu, I' (j. s. de ser seu.

46
Tudo é cm vosso poder;
Livre que eu ;iqui vim,
Nilo deixastes uadn em mim
Nem olhos que ai possílo ver.
E como podia ser
Ver vos eu,
E ter mais olhos de meu?

15

10—M I! Allico. — 12 AHÊ De livre. — 15 BE Mas como p. s.
O MS. E escreve: e como; despois riscaram o: c e puseram: mas no seu
lugar. — 17 AH mais nada de meu.
58.

Vilanoete XVII.
A 1.111:0:
1.

Eu mi corazou vos lengo:
Por las genles rio os veo.

2.

Voi como loco siti lienlo
Con los o/os a buscar os,
I de no poder mirar os,
Dios sabe lo que io sienlo.
I 'ro os cu el pensamienlo,
Eu el alma, cu el deseo:
Con los o/os no os vco.

O CONDE DOM J« DA SILVEIRA:

5

FRANCISCO DE SA:

3.

l'or lo qual ufano i lleno
De quanto bien dei confio,
El mi corazou ajeno
Bolvió de nuevo ser mio.

10

V f. 24V. J f. 13V Cantar velho. A f. 157 A este vilancetc que se
canta. 15 f. 155 v Alhco. E f. 153 Vilancetc alheo collocado entre os
cantares velhos V e VI. — 1 B os. — 2 — 3 AEP têm a rubrica:- O
Conde Luis da Silveira. — 2—8 B anda falto de esta estrofhe. — 5—6 E
I despues de no bailar os, Sabe dios lo que io siento.— 10—11 AB 1'or
lo qual vucllo a mi seno Por quanto bien. - II O MS. escreve: desconfio.
12 !' lín mi. — 13 ABEI' a ser mio.

47
De otra parte io sandio
Kngaííado dei desço,
Con los ojos devaneo.

59.

Vilaiujetc XVIír.

f. ii.

A IíSTH CANTAR VELHO:

I.

Stiidade minha,
Quando vos veria?

2.

Por terra j;i assi
Tudo em tal mudança,
Que faz ainda aqui
Minha esperança?
A minha lembrança,
A minha perfia,
Que mais aperfía?

3-

).

Que faz um desejo
Tam desenganado ?
Que faz o sobejo
D'este meu cuidado,
Comigo apartado,
Quando anoutecia,
Quando amanhecia ?
Suidade (: sospeitas,
A torto ou a dereito,
Nao sereis desfeitas
Quando eu for desfeito.
lnda o frio peito,
Inda a língua fria
Por vos bradaria.

5

io

'15

20

I' (■
25. J f. 11 A esle vilanecte velho. A f. Ij6v A cslc vilanecte
velho. B f. i54v Alhco. E f. 53 A este cantar velho. - I ABIC Saudade. — 3 K Tudo acaba assi. — 5 A ]'i inda. J! vida (/ir,:). —
8 ABEP Nenhua esperança (]' XMiíIa). — 16 B aferrado. — 20 AB e a
direito. P 011 dcrcilo. - 21 B lnda frio o peilo. E E inda o frio
peilo. — 21 ,■
22 U A/S. «tw: fero fera. — 22 E E inda a língua fria.

iS
60.

Vilanecte XTX.
A ESTE CANTAR VELHO:

1.

So/a me dejaste
Eu aquel iermo,
Vilhino, maio, ga/lego!

2.

Do te me escondiste?
Corro i no sú donde.
El valle resjionde,
Tu no respondi.ste!
Moza, sola i triste!
Que Morando ciego
Has lo burla i jnego.

3.

F.n iermos ajenos
Lloro i grito eu vano,
Gnllcgo, villano!
Que esperava menos?
Ojos de agua llenos
Que aciende mi fuego,
Donde liavran sosiego?

5

10

15

1' f. 26. J f. 12 A este vilanecte vellio. A f. 156V A esle vilnnccle
vellio. B f. 155 Alhco. E f. 53 A esle cantar velho. — 1 A dejastes. —
3 E i gnllcgo. — 4—5 A A do te fuislc? Voi i no sé a donde. B Voi
me a do le fuislc, Voi me 110 sé a donde. — 5 El' a donde. — 8 B ai
triste.— 10 A Passaste lo en juego. B Tu passas lo cu juego. El' lias
lo a b. i j. — 11 AB Por iermos ajenos. — 13 ABEP Gallego i villano. — 14 B Que esperava io menos? — 16. A El pecho de fuego.
B Vos pecho de fuego. E P Que acicndcii mi fuego. — 17 A B Quando.
61.

Vil aneete XX.
A ESTE VILANCKTE ALIIEO:

1.

Que vos farei, meu cuidado ?
Onde vos irarei me/ido
Que iiilo sejais entendido?

P f. 26 v. J f. 12 v A este vilanecte velho. A f. 157 A este vilanecte alhco. 15 f. 155 Alhco. E f. 55 v Vilanecte alhco.

49
f. iiv.

2.

Descobris ine cada ora,
Cuidei que era á minha mingua,
Mas em quanto velo a lingua
Saís poios olhos fora.
E nílo cuidais que ine fora,
Sendo me tal entendido,
Milhor nunca ser nacido!

5

10

4 AP Descobríeis me cada ora. B Descobris vos cada ora. K Descobri me cada ora. — 6 ABE vedo. — 8 K cuideis. — 9 A Sendo meu
mal entendido. — 9 —10 B Milhor nunca ser nacido Que ser meu mal
entendido.
62.

Vilancete XXL
A ESTE V1LANCETE TAMBÉM ALHIÍO:

1.

Desenganei um cuidado
E mais o meu coração
CT/a desesperação.

2.

Tenho minha conta chea:
O que ha de ser, seja logo,
Pelo ferro e pelo fogo;
Que nílo é a morte tam fea.
Vivi â vontade alhea
K moura á minha, e quando nílo,
A pesar do coração.

5

10

P f. 26v. J f. 13 A este alheo também. A f. 157 A estoutro
também alheo. B f. 155 Alheo. E f. 55v Vilancctc alheo. — 2 AB De
parte do coração. — 4 A 15 Tenho :< conta feila c chea. — 9 ABE Moura
a minha. — 10 O MS. repete: do.
63.

Cantiga XXVIII.
i.

P f. 27.

Se me este cuidado atura,
Que ine persegue e que eu sigo,
A vida esta em perigo
Jí a alma pola ventura.

J f. 13.

A f. 157 Cantiga sua.

B f. 147 v.
4

E f. 51.

5«
Bem sei tudo o que ha de ser,
Mas é de tanto pesar
Que liei medo de o dizer
K medo de o cuidar.
Nao vejo cousa segura:
Seguro é sò o perigo!
E o que agora 11S0 digo,
Deixai fazer á ventura!

5

10

12 O nosso MS. escrevi": Deixar.
64.

Cantiga XXIX.
i.

Fuie cl tiempo, esta cl mal quedo;
Pense morir ine .. i no mucro;
Pucdo enganar me .. i no quiero;
Quando ia quiero, no pucdo.

2.

Todo se me va cn antojos,
La cruçl carcer es escura.
Cuitados de los mis ojos
Que pagan tanto loenra!
De todo me pide el miedo
Lagrimas como de fuero,
De lo que puedo i no quiero,
De lo que quiero i no pucdo.

5

10

P f. 27. J f. 14. A f. 158. B f. 150V. E f. 51. — 3 AB DescnRanarme no i|uicro. — 6 A B En esla prision oscura.
65.

Cantiga XXX.
A íiSTii CANTAR VIXHO:

f_ ,,_

1.

Dolia M/a.
Asi que aquella hermosura
Jamas vista sin espanto;

P f. 27. A f. 157V A'quela cantiga velha: Dorta bclla mal mariila.la cie. B f. 15OV A la bella mal maridaila. E f. 53v A esle cantar
velho: Dona bella. — 2 AB Xunca v. s. e.

La gracia i dcscraboltura,
Todo se os mudado en llanto.
Suerte tan ])resto mudada
Tan iinbidiosa de si!
Donzella ditosa ansi,
I dueíía tan desdicliada.
2.

No se que me diga, o a quien
Culpemos en mal tamaflo?
No se ajunta tanto bicn
Si no pêra tanto daflo.
En todo tan acabada,
(Dije io luego que os vi)
No nacistes vos ansi
Pêra ser bicn empleada.

5

IO

15

4 A se es tornado. B se ha tornado. — 5 -6 AB Fortuna tan
mal mirada Oue cnvidia liene de si.— 7 ABKP dichosa. -8 1' Dona.
— 9 ABE que diga. — 11 A ayunta.

66.

V i 1 a íi c e t e XXT.
A F.STE VH.ANCETE AUlliO:

1.

Este mal que agora sienlo
Oiro litmpo lo senli,
Mas no me dolia ansi.

2.

Por demas es que me vele,
Que me tema i que me guarde,
Que el sol que mas tarde sucie
Descobrir, rezio mas arde.
Auitque ia tarde,
Abriendo los ojos, vi
Que otro mal 110 duele ansi.

5

10

I' f. 28. A f. 157V. li f. 155V Alheo. K f. 53v Vil. allieo. hm ABKI* a primeira linha compõe se 11 nica mente ilus duas palavras:
Esle mal. — 4 As estrop/tes estilo transpostas em AB. — 6 0 nosso A/S.
escreve: tardo. — 0—7 A Oue el sol que mas tarde, sucie Salir mas recio
> mas arde. BK mas re/.io arde. I' Descubrir rezio i mas arde.— 8 A li
Aunque lardc. — 9 B Abri ios ojos i vi.
1

Jístc es cl fucgo por cicrto,
Si dcl todo no soi loco,
Que me quemó poço a poço:
Crcció andando encubierto,
No fué muerto
Como diviera; io si,
lo soi cl que me perdi.
12 BK estoi. — 13 BE abraso. — 17 ABE ync no se parte de mi.
67.

Vilanccte XXII.
1.

2.

3.
1. i2v.

VlLANCETE ALIIEO:
Quem cuidar e quem disser
Que de malar sois servida,
iVão sabe que cousa 6 vida.
Nao é dano o que níto dana:
Té morte da vossa mao
Nilo é morte, é nome vao
Que á primeira face dana.
Onde nfío ha cousa humana,
Tudo espirito c tudo é vida,
Mal jará a morte escondida.
Fica se porem julgando
Antre a fla e outra sorte,
Se dais vida dando a morte,
Que fareis a vida dando?
A fe que vai embicando
Nilo vc dos olhos tal vida
Nem julga porque duvida.

5

10

15 •

1' f. 28v. J f. 14V A este vilanccte velho. A f. 158 A este vilanccte allico. B f. 155 v Alhco. E f. 55 v Outro v. a. — 5 A de v. m.
B A morte de v. m. E Té a morte cl. v. m. — 7 ABP engana.
9 AB e tudo vida. — 12 A Antre na c a o. s. B Entre fia, entre o. s.
K Enlte tia e a o. s. — 14 O MS. escreve com erro manifesto: a morte
dando. — 16 O MS. escreve: des olhos. — 17 A So mente p. cl. BI' Somente p. d.

53
08.

Vi 1 juiccte XX11I.
A ESTE VI LANCEIE AL11EO:

i.

Tu presencia dcseada,
Zagaia desconocida,
Di, porque la fias escondida?
FRCO DE

2.

El cie/o niega cl rocio,
El gaitado se nos pierde,
El campo ia no es verde,
Xi corre lan claro el rio,
Seco se el valle sombrio
Con la tu triste partida,
Zagaia desconocida.
FRCO DE

3.

4.

SÂ DE MENBZKS:
5

IO

SÂ DE MIRANDA:

Has Ia tierra asolada,
Que eras toda su riqueza.
Nacida en ella i criada
Pudístc liazer tal crueza?
lín miséria i en pobreza
La dcjastc en tu partida,
I a mi, cuitado, en tal vida.

15

Oidos que ensordecistes
A sospiros i a los ruegos,

IJ f. 29. J f. 14 v Vilancclc <lc <lom Simtio da Silveira. A f. 158
•A- esle vilaneete de dom Simito da Silveira. B f. 156 De dom Sim3o da
s
'lvcira. E f. 53 Vilaneete allico. — 4 As voltas ile Sfi de Menezes
faliam cm B. — 11 ABEI' la lu tierra.— 15 ABE Que en tal miséria
1 pobreza. — 16 A Dcjastc con lu p.
BE Pucsto la lias con tu p.
" Ja d. — 17—18 As estrophes 3 í 4 filiam em E que pSe no seu lugar
0
seguinte:
RlCSPONDH JlMN PASTOR.
Ouisc buir de la jjcnle
Si 110 <|uc mu buve a mi miedo;
Traia cl eorazon {/.da se: cl roslro) de lcd»,
El eorazon de dolicnte.

54
Que vernn los ojos tristes
Aqui dejados t;m ciegos?
Vascos i desasosiegos
Nos son en lugar de vida,
Trás los tus ojos finda!

20

Las sombras, las aguas frias,
Flores i iervas que lias pisado,
Quanto te via i tu vias
Todo queda avelenado!
Un triste, 1111 ciego, un cuitado,
Un loco, en la tu partida
Pasmado pierde la vida.

25

30

Mas quien sabe i no siente
De que fuerza podria (Leia se: podrian) ser;
Muestras falsas de plazcr.
Parece nos que esta rstrop/ie tttlo devia um/ar aqui, porque pertence ao
Vilancete XXV. —
20 B mis ojos. — 22 B Vascas. — 23 A Son en lugar de la vida.
— 23 — 24 ]5 Qucdan cu mi por la vida Que es trás tus ojos huida.
25 A Iervas por las sombras frias. B Las iervas, las sombras frias.
26 AB I las flores que li. p. — 31 ABP Pasmando.

00.

Cantiga XXXT.
ALIIEA:

que el alma se me sale!
Lo por que siento perdei-la,
Es porque estais vos en cila,
Que la vida poço vale.
AI

Loco de mi que pensava
Podei-la aqui detener
Comigo, una alma que estava
Ufana en vuestro poder!
I' f. 30. A f. 157V A esta Cantiga alhca. B f. 150 Allica. E f. 51 v.
2 li I cl por que siento perdei-la. li I porque lo siento perdei-la. —
6 15 Poder aqui detencr.

55
f. 13.

Quien quereis que esto lo iguale?
Estava rico con cila,
Siendo vos sefíora d'ella;
Que lo mas todo, que vale?

IO

0 AB Que quereis que a esto iguale. — 10 —11 AB Siendo vos
senora d'clla? Esta es ioda mi querella. — 11 EP en cll».

70.

Vilaiicete XXIV.
ALHEO:

1.

Polo bem mal me quisestes!
E eu nunca lenha prazer
Se vos mal posso querer.'

2.

Fora ela raztto igual!
IMas vede as leis que Amor tem:
Que cm vez de vos querer mal,
Assi vos quero môr bem.
E passo tanto inda alem
Do que esta dor soi fazer
Que me vim a aborrecer.

5

10

P f. 30. J f. 15 v Vilancclc de António d'Azcvcdo. A f. 158V A este
vilancete de António de Azevedo. B f. 156 Alheo. E f. 56 Vilancete
alheo. — 3 BE Se mal vos p. q. — 7 O MS. escreve: maior bem.
E Ent3o vos q. môr b. - 8 E E p. índa tanto a. — 0 A B este mal. —
10 A Que me venho a ab. B Que me venho ab. E Que me vim ab.

71.

Vilancete XXV.
DE JUAN DEL ENZINA:

Quien le hizo, Juan pastor,
Siu gaza/o i siri plazer?
Que alegre solias a ser.
P f. 30. J f. IQV Vilancete de João de Lcnsina. A f. 158V Vilan
cete de Jnao dcl Enzina. I? f. 156 Alheo. — 3 AB Que tu ai. s. s
P Que ai. s.

Un iorro, i mas ôn zagal
No ob caso que mucho espante,
Mas seguir iendo adelantc,
Que es mal, si esto no es mal?
Pesa me de ver te tal;
Pesa me, Juan, de saber
Lo que ptiede acontecer.

5

10

RKSPONDE JUAN I*ASTOR:

Quise fuir de la gente
Si no que me huve a mi miedo.
'Praia el rosto de ledo,
Kl corazon de doliente.
IMas quien no sabe i no siente
De que fuerzas pueden ser
Muestras falsas de plazer?

15

3 — 4 A intercala uma Volta de Fr«> de Sá de Menezes que diz:
lise plazcr que me viste,
Todo fue vano i de viemo,
Mostrava conlcnlamicnlo.
Por me dejaren ser triste.
Mns pues que lo entendiste,
No te lo quicro esconder:
Io nunca tuve plazcr!
4 O MS. escreve: un zagal. — 5 AB cosa. — 6 AB Mas seguir siempre
adelantc. — 7 AB este. — 8 A de te vecr tal. — 9 P de entender. —
9 —TO A Huic cl gazajo a correr, Nunca pasa cl dcsplazcr. B Que huic
cl gazajo a correr I no pasa cl desplazcr. — 11 — 17 Faltam em AB.
Veja se a lição de E mais atras no Vil. XXIV.

72.

Vilancete XXVI.
1.

A ESTE CANTAR VELHO:
Tailo os to, mi pondero,
Tafío os i f)icuso c/i ai.

P I". 31. J f. 18. A f. iCo A este vilancete que se canta. B f. 157
Allico. li f. 53 v A este cantar velho. — 2 ABEP Tano os io i p. c. a.

57
2.

f. 13V.

3.

Mientra cl fuego arde i dcstruie,
Busco con que el tiempo engafie;
A desora el alma huie,
Que no sé, triste, quien tafíe.
Deja aqui que me compafíe
La mi cuita tanta i tal,
1 aun va pensando a mas mal.
De Amor, por cierto villano,
Fie me como sandia;
Puso mi pandero en mano,
1 llevó me el alma mia.
1 en la postrera agonia
De la mi ânsia mortal
Ni muere, ni mata el mal.

5

10

15

3 AI? el mal arde. — 6 A B Que no sé quasi q. t. — y O nosso MS.
escreve: quien.— 8 A tanta cuita. B Esta mi cuita mortal. — 9 A B I va
pensando en mas mal. E Que aun v. p. mas ma). — 10 E Do amor. —
'l ABEP l'uso me cl p. cm. — 12 A Fue se me con la a. m. B Fue
se con el a. m. — 14 A En esta tanta a. B En esta triste a. EP En
la postrera a. — 15 A B De mi cuita desigual. — 16 E Ni mucro.

73.

Cantiga XXXIT.
1.

Alma tam sem assossego
Que nem d'este ar me farto!
Donde co' um queixume chego,
Com mil queixumes me parto.

2.

Vos, meus segredos medonhos,
Em que a alma cada ora empeça
Os ventos, a névoa, os sonhos
Que nilo têm pes nem cabeça!

5

V f. 3 iv. J f. 16. A f. 159 Cantiga sua. B f. 148. E f. 51V. —
- AP me nHo farto. — 3 E com queixume. AB tini as estrophes
transpostas. Seguindo a oriiem do MS. deve ler se 3. 2. I. A terceira
falta em K. — 4 A Com cem mil d'eles me parto. — 5 A B Os meus
perigos m. — 7 B nevoas.

58
O que com a língua nego
Por muitos sinais reparto
Km poder cTaquelc cego
Nunca de lagrimas farto.
Mal as noites, mal os dias
Com medos e cora sospeitas,
Fazendo contas baldias
Como tormentas desfeitas,
D'este meu desassossego.
(Que ora dou volta, ora parto)
D'este ver tanto, de ser cego,
Todos do que encubro farto.
Nas cousas que ja algíía ora
Esperava algum repouso,
Triste de mim, que ja agora
Nem cuidar n'elas n;1o ouso.
A que fraquezas que chego?
Km quantas partes me parto
Por este coracilo cego
Nunca de seus males farto?

10

15

20

25

12 Ali De cujo poder nilo parlo. — 16 — 18 A 15 Que asinha scrab
desfeitas. Com muito desassossego Com que cliego C com que parto, Com
ver tanto c ser Iam cego (B e com ser cego). — 19 P c ser cego. —
21 AB cm que ai. o. — 22 A B Esperei de têr repouso. — 24 A B Somente cuidar nilo ouso. — 25 B fraqueza.

74.

Scxtina I.
1.

N3o posso tomar os olhos
Onde mos leva a rczSo.
Quem porá lei á vontade

A rubrica do nosso MS. (que é a mesma de P) diz: Úa maneira
<le canção italiana a que clinmSo scxtina porem no nosso i mediria. —
'' f- 32- J f. 20 Scxtina a Ualiana na nossa medida. A f. 1 fio Scxtina á
maneira italiana. B f. 143V Scxtina. — 2 A B P Donde os n3o 1. a. r.
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Confirmada do custiime,
Vontade que as suas leis
Manda defender por força?
2.

f. 14.

3.

4.

5.

Isto que ai é se nílo força
Que me fazem os meus olhos,
Qucbrantadores das leis?
Brada após mim a rezSo!
Mas que vai contra o custume
Em que está posta a vontade?
Conselhos, contra a vontade
Fracos e de pouca força,
Que nflo podeis do custume
Tirar fia ora estes olhos,
Tendo por vos a rezilo
Que faz e desfaz as leis!
Que tirania de leis!
Que dureza de vontade!
Ah gram mingua de rez3o!
Queira ou ntto queira, é por força
Que se me vilo estes olhos
Onde mos leva o custume!
Nflo valem leis sem custume,
Vai o custume ecra leis;
Tanto pode ele e estes olhos,
Seguidores de vontade.
O tempo a tornou em força,
Em desprezo da rez3o.

5

io

15

20

25

30

6 B obedecer. — 12 A Que senhores a vontade? — 13 —17 AB Conselhos \ilos il vontade Que só pode c sò tem força, Ajudada do custume,
Vos n!lo podeis estes olhos Alzar (B Erguer) um pouco á rezilo. —
'9—21 A Amor lais s!ii> tuas leis, Tal dureza a da vontade A g. 111. da
rezão. - 2.] A Onde se vílo por cusiume. — 27 A B Ai escravos dos
meus ollios. - 28 A Mandados da vã vontade. II Governados da voulade. P S. da v. • 29 AB A que (15 quem) destes tanta força.

6o
6.

7.

Onde devera a rezíío
Vencer vontade o custume,
Que farei á maior forca?
Ilajilo piadade as leis
De quem, entregue á vontade,
Vai preso após os seus ollios!

35

Ollios apo-la vontade,
As leis apo-lo costume,
Após a força a rezílo!

31 AB É morta ou dorme a ra/.ao? — 32 P Vencem. A Xao sente
ja por custume. B Ou nSo sente por custume? — 37 A B após a. —
38 ABP após o. — O tiosso MS. e P têm 110Jlin a nota seguinte: Esta
composição das scistinas é a de mais arterteio de (P que) quantas cm
Itália se usSo, e pois que tudo ha de ir.

75.

Re do n d ilhas I.
A António do Sâ na fugida do uma sous criados.
1.

2.

Partiu Francisco e Florido!
As mâs novas logo so;lo.
As aves mudadas voao,
Criados mudilo vestido,
K mais quando armadas to.to.
Diz o pai de Salamao
(Que ó homem pêra alegar.
Se vos lembra em que cantar?):
Quem me comia o meti pilo,
Tratava de me enganar.

5

10

Que graça me ja o cantara o
Ha dias d'tim castelhano,
A quem criados tal dano

*' f- i3- J !"• 25 A António de Síi alcaide mor do Porto na fugida
de unis seus criados, /''alta em A. B f. 159V A António de Sá fugindo
lho ums seus moços. — 1 B Partiu Francisco florido.
I* e Frotido. —
4 P muda os v. — 5 ]} K mais se armadas atroiio. — 8 B cm que lugar.

6i

Por vezes lhe assi tratarão
Do sen pilo e do seu pano.
Veu o seu dia e achou
Moços de novo empenados.
Estes bem abeberados,
Os vestidos lhes furtou
E fugiu aos seus criados!

15

20

14 B eausárSo. — 18 15 Como os viu adormentados. — 19 B llic.

76.

Redondilhas TI.
Sobro a prisão d'um sou galogo.
A sou cunhado Manool Machado
Sonhor da torra d'antro Homom e Cavado.
f. 14V.

1.

2.

Inda que eu ria e me cale,
Que me eu faça surdo e cego,
Bem vejo eu por que o da Vale
Correu tanto ao meu galego!
Como e'um liao fez festa!
-Mas inda mal, ala fe,
Porque um escrito na testa
NSo traz cada um de quem é.
Antrc craros e escuros,
Ladrõis de seiscentas cores
Andão por aqui seguros,
Nao lhe saem tais corredores.
Após quem torna por si
E primeiro mata ou morre,
Nao corre o da Vale assi!
Que após um tolo assi corre.

5

10

15

P f. 34. Falta em A. B f. 158V Na prisão de um seu Galego.
' BI* Tnda que me cu ria e (me) cale. — 2 B E me faça. - 3 B Bem
sei eu porque o do vale.— 5 BP com ladrão. -- 9 B Entre claros, entre
escuros. — 10 B Homcms. — 12 B XSo lhe saem corredores.
1: J|
<> do vale. - 16 B Após.

3.

4.

5.

6.

Bom matador, bom Iadriío
Que fugindo arma entretanto,
Deixou acolher bastiito,
Que pica e nfío rende tanto!
Vive pola tua pena,
Outrem prenda, outrem condene
N;lo me toques no da pena
Em que te as barbas depene.
Kscrcves polo Ribeiro,
Anda após o mais proveito.
lias de pagar a dinheiro,
Ganhão a torto ou a dereito.
Deixa andar os encartados,
Deixa os, que têm os caminhos
De palhetos ouriçados
Que andilo como porcos espinhos.
Come e bebe, pois te presta,
Nilo cures das assoadas
Que se vem juntas a festa
K vos tèm todos em nadas.
Onde vires um coitado
Que em te vendo perde a còr,
Dá após ele, homem ousado!
Nilo se vil tal malfeitor!

20

25

30

35

.(O

Eixecutorcs da lei,
Havei vergonha algum dia!
Este chama: aqui dei rei!
Estoutro chama: a valia!

19 B Deixa. 1' Deixo. — 21 O nosso MS. escreve: Vivi. — 23 B
Nunca toques. — 25 B pelo ribeiro. —- 26 B Anda sô ao que i proveito.
27 B pagai' lhe.
28 B Ganhe se a torto c -a dereito. V Ganhas a
torto e a dereito. — 30 B Que tím cheos os caminhos. — 31 Jl De
virolSis. P palhetas. O MS. escreve: ou riquados. — 32 Jl Que sHo
quais porcos espinhos. I' porquespinhos. -: 35 B Com que vem juntos
á festa. - 36 B Tendo vos todos em nadas. — 37 B íi onde. — 39 B
Ferra d'ele. — 40 B maofeitor.

Outro chama: Portugal!
De varas nilo ha i mingua.
Desata a bolsa, que vai.
Trazè sempre atada a língua.

45

45 B O oulro <liz: Km Portugal De clc. — 48 I» Trazem.

77.

Esparsa X.
A Poro Carvalho.

f. 15.

viandar por tais calmas luvas,
Serviço era ele escusado!
Outra cousa forilo uvas!
Outra vinagre rosado!
Certo que outra cousa fora,
-Mas porem
Ninguém da o que nao tem,
K nem do que tem ja agora.

O MS. e P dizem: A I'. C. mandando lhe um presente de luvas
nos dias caniculares de Kvora anlcs (I' anlc) da agua da praia. P f. 35.
J f.2.Sv A l'ero Carvalho mandando ílas luvas cm Évora ardendo cm
calinas. 1'alln em A.
15 f. 145 A Pêro Carvalho. K f. 53%- Francisco
de Sâ a Poro Carvalho mandando lhe ilas luvas nos caniculares em
Kvora. — 1 15 Mandar cm lai lempo luvas. — 7 KP do que nHo leni.

Sonetos.

Trovas,

O nosso MS. e P dizem: Os Sonetos.

Canções.

#*

78.

Soneto TI.
!.

Em pena tam cruel, tal sofrimento,
Em dor tamanha, dor que nunca aliva,
Chamar a morte sempre, e que inda viva,
Como so fosse vida este tormento!

2.

E ver no
Naturalmente
Jazer tam de
A quem nílo

3.

Bem sei ums olhos que têm toda a culpa,
E silo os meus que-a toda parte vêm
10
Após o que andilo sempre, e os desculpa.

4.

Oh minhas visõis altas! meu sô bem!
Quem vos a vos n;lo ve, esse me culpa,
E eu som o que as sô vejo, outrem ninguém.

mal (que todo entendimento
foge) estranha e esquiva
vagar a alma cativa:
fará crer que é tudo vento?

5

1' f. 35 v. J f. 26 Soneto primeiro do mesmo Fr«° de S!l emendado.
^ f. 9. B f. 2. — 1 A Em tormentos cruéis lai sofrimento. — 2 A Km
tam continua dor que n. a. — 3 A e que cila altiva. — 4 A Se ria dos
meus rogos no tormento. B fora. — 6—7 A Naturalmente foge, c quanto
aviva
A dor mais, o vagar da alma cativa. — 8 AB um vento. —
" A Após o que vem sempre. B E aquillo que vem sempre isso os
desculpa. — 13 B Esse vos culpa. — 14 A E cu sou o sô que as vejo,
o- n. BE eu sou sô quem vos ve, o. 11. P sou «.■
outro.

68
70.

Soneto III.
1.

Aluiu que fica
Na vida mais, se
Que sempre sigo,
Ja quanto a vista

2.

Fortuna, que fará? Roube e despoje,
5
Prometa de outra parte, cm abastança,
Que tem, ou que me alegre, ou que me anoje.-'
Quantos pesos liver, lance á balança!

3.

Chorei dias e noites, chorei anos
li fui de longe ouvido, polo escuro,
Gritando, acrecentar muito em meus danos.

4.

por fazerdes hoje
ó vS minha esperança
que me sempre foge?
alcança, a nfío alcança.

IO

Agora que farei? por Amor juro
De tornar a cantar ja sem enganos,
E, por ser muito o mal, posto em seguro.

1" f. 35v. J f. 25V. A f. 7. n f. 3v. F f. 117V. — 1 AB descriioje. — 2 ABFF se .1 va. — 3 » Que sempre sigo mais, sempre me
foKc. -4I) For onde a visla «Icançu c nito alcança. — 5 A FF Roube,
despoje. — 7 A Que leni com que m'alcgre ou com que anoje:- B Que
ja nSo ha que me~alcgre ou que me enoje. — 8 A Tanto tempo ha que
dei mito a balança. — 10 A K fui ouvido ao longe, pelo escuro.
11 1? Grilando acrceenlci sempre em meus danos. — 13 A B fora d'enganos. — 14 A li por muilo do mal, p. c. s. B K por muito, do mal.
F E por ser muito mal.
80.

Soneto IV.
Amor bravo o rezão dentro cm meu peito
Têm guerra desigual. Amor, que jaz
1 ja de muito tempo, manda e faz
Tudo o que quer a torto ou a dercito.
P f. 36. J f. 32. A f. ov. ]{ f. 2v. — l AB Desarrczoado amor
dentro em meu pcilo. — 2 A B Tem guerra coa razão. — 3 A de muitos
dias. — 4 A e a direito.

«9
2.

Nilo espera rezilo; tudo é despeito,
Tudo soberba e força; faz e desfaz
Sem respeito nenhum; nunca está em paz;
Quando cuidais que sim, tudo é desfeito.

3.

De outra parte a rezilo tempos espia
Aqueles, quando traz de tarde cm tarde
Força de sem rezilo e inillior dia.

4.

5

10

Nilo tem Amor lugar certo onde aguarde:
Antão trata treiçíiis nesta agonia.
Triste, que farei cu quando tudo arde?

5 A Nilo espera razfíis. B Nilo admite rczBis. — 6 AI)1J faz,
desfaz. — 7—8 AB S. r. 11., c quando cm paz Cuidais que sois, emito
tudo c desfeito. — 9 O Jl/S. eicivve: lempo. — 10 AB Espia (B K espia)
occaMõis de tarde cm lardc. I* quando os traz. — 12 A B Que ajunta
o tempo: cmfim vem o seu dia. P sem re/.Sis. — 12 AB Enlilo nito
tem lugar certo onde aguarde (B cm que aguarde). — 13 A Amor
trata ireiçOis que nilo confia. B Amor c IrciçOis trata que nilo lia. —
14 AB Nem dos seus; que farei quando tudo arde?

81.

Soneto V.
1.

Aquelas esperanças que cu, metido
A tormento, lancei fora por vils,
Que fazem ainda aqui com aquelas sils
Contas, feito em pò ja tudo bebido?

2.

E será Amor tain cego e sem sentido,
Será tfiiu bravo, que nilo veja as chils
E rezõis craras? nflo veja estas cils?
Tempo lançado a longe e não vivido!

f. 15 v.

5

P f. 36V. J f. 32v. A f. 10. B f. 2v. V f. 117V. — 3 A O. f. inda
'qui? côas mais sils. B Que fazem ainda aqui côas minhas sils. — 4 ABI'
e bebido. — 5—7 A B Como, c scril tam cego, c sem sentido Amor que
ilas razõis claras, iam cliiís, Nao ouça? e que nilo veja tantas cas. —
7 P KczBis claras. — 8 B Tanto lempo baldado: e nilo vivido.

3.

4.

lista alma tantas vezos enganada
Nilo liav'rá do si dô, niío fará conta
Co sol, coa despesa, eoa jornada?

10

Mns ai! que eu vi ja alguém que, em quanto conta
Que nadando escapou ao mar sem nada,
Pfli se fia e outra vez â mesma afronta!

10 AH NSo tomará por si? nHo fará conta. — 11 II Coa despesa,
co sol. B Coa despesa, co Sol c coa jornada. — 12 —14 AB Quem
do mar escapou, quanto mal conta! Que perigos sem fim! c (B mas) logo
brada Outra vez ós da nao: na terra afronta.

82.

Soneto VI.
Mas que nSo pode Amor? Foz me engeitar
Tam levemente a mim por quem me engeita.
Castelos de esperança e de sospeita
l'"nz, e nao sei que faz! é tudo um ar.
Fez me pedra* colher, fez mas lançar.
5
A alma, apertando as mãos, toda cncolheita,
A' força que fará e á lei estreita
Que cm fim, queira ou niío queira, ha de passar?
Como, e tíío cego era eu que da vontade
Fiei tudo, que tudo a traves guia,
10
Tam grani contrairá minha e da verdade?
Que ai se podia esperar d'fía tal guia?
Cai onde ora jaço; oh crueldade!
Nilo sei quando é noite ou quando é dia.
1' f. 36V. J f. 33. A f. IOV. B f. 3. — 1 AB Amor que mio
fará? — 2 P porque. — 4 A tudo 110 ar. B tudo ú 110 ar. — 6 AB
Aperta se a alma triste em si cncolheita. — 8 AB Queira ou uSo queira
em fim ha de passar. I' E cm fim. — 9 A Tam cego e tanto era cu.
B Ora tam cego era cu. — 10 A B Tudo fiei. — 11 A Tam grande
imiga minha. B Tamanha imiga minha, — 14 ABI* N3o sei quando é
de noite.

7i
83.

Soneto VII.
1.

Aquela fe Iam limpa o verdadeira,
Ua vontade sempre tam sem magoa,
Tantas vezes provada em fogo a fragoa
E como ouro apurada c sempre enteira,

2.

Aquela presunção que achou maneira
5
De encher de fogo o peito, e os olhos de augua,
Por que eu ledo passei por tanta magoa,
Culpa minha primeira e derradeira,

3.

De que me aproveitou tudo? por certo
Não de ai que de ura nome ledo e vito
Custoso á alma, custoso á vida.

4.

10

Dei de mim que falar ó longe e ó perto:
E ja assi se consola a alma corrida.
Se nao achar piedade, ache perdão.

]' f- 37- J f. 33- A f. 7V. B f. 2. — \ A palavra: fc falta no
MS. — 2 A tam clara. B iam pura. — 2 A B A vontade tam limpa c
tam s. m. — 3 P em fogo e fragua. — 3—4 AB T. v. p. em viva fragoa
De fogo, i (B e i) apurada e s. c. — 5 A Aquela confiança de maneira.
B Aquela perfeição q. a. m. — 6 A Que encheu de fogo o peito, os o.
d. a. B D'cnchcr de fogo o peito, os o. d. a. — 7 B Por quem ledo
8 A C. primeira minha. — 9 AB D. q. m. a.? nao de ai por
eu p, —
certo. — 10—11 A Que d'um só nome Iam leve c tam vito Custoso ao
rosto, tam custoso a vida. — 10—12 B Que d'um nome somente leve c vJío
Custoso ao rostro c mais custoso a vida. Dei que falar em mi ao longe c ao
perlo. — 13 A Ria (Err.) assi se consola a alma perdida. — 13—14 B
Consolara se ja alma captiva {JV. Aí. arrependida) [Pois piedade nam acha]
achar perdão, (sic.)
84.

Soneto VIII.
1.

Quien dará a los mis ojos una fuente
De lagrimas que mane noche; i dia?
Respirará siquicra esta alina mia
Llorando ora ul pasado, ora el presente?

I* {• 37v- J f- 56 l'a ^li^cellanca: Otro soneto de Fr<=» de Síi.
A f. 8. B f. 4. — 2 A manen. — 3 B cl alma mia.
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Quicn me d;ir;'i, apartado de !a gente,
Sospiros que rn la mi lucnga porfia
Hagan que sienta fuego aquclla fria
Causa do que nació tanto acidente?
Quicn me dará palabras con que iguale
Quejando me, dei mal que Amor me ha liecho,
Pues que tan poço el sofrimiento vale?

5

10

Quien me abrirá por médio este mi pecho
Do iaze este secreto i|ue no sale
Eu grande cuita mia i mi despeclio?
6 A agonia.— 7—8 A Mc valgan que cl afan tanto encubria Siguió
se 111c despues tanto accidcntc. — 9 O J/.f. escreve: igual. — 10 A A
tanto agravio quanto Amor me ha hecho? 1? Q. m. ai mal que amor me ha
hecho?— 12 B Quicn abrirá.
13 A Do iaze tanlo mal? donde no sale.
B A do iaze cl secreto que 110 sale. — 14 A A lanta cuita mia i mi
despeclio? B Con tanta cuila mia i mi despeclio?

86.

Soneto TX.
f. 16.

1.

Del Tibre embuelto ai nuestro Tajo, ufano
De sus arenas de oro i rica plaia,
Enchi todo de quejas, venga o vaia,
Llorando por la muerte surda en vano.

2.

Fragoa de fuego, que no pecho humano,
Quantas de torres, quanta de atalaia
Alzas cada ora a lín que todo caia
Por tierra i metan todo a sacomano!

3."

Que Sisifo quereis mas embevido
lín sus trabajos i loca porfia?
lieis lo arribado ai monte! i heis lo caiclo!

5

10

1J f. 38. J f. 3-)- A f. 8v. B f. .|v. — 3—4 A Todo lo enchi de
lagrimas, que vaia Dando ai mundo scfial dei dolor vano. — 4 BI' Llamando por la muerte sorda cn vano. — 5 AB Fragua, no corazon, no
pecho humano. - 6 1) Quanta de torre. — 7 A Alzais. — 10 B E11
MI trabajo vano, cn sn porfia. — 11 AB eis lo bolvido.
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4-

Noche trás nodie va, dia trás dia,
la no pido inoreed, rumedio pido,
Holvcr me lie a loqucar como solia.

12 A Xoclics trás noches van.— 13—14 A No pido a Amor piedad,
consi-jo pido Manda me loqucar como solia. — 13 B No pido amor
piedad, remédio pido.— 14 O nosso MS. escreve: Bolvcr me a lo que cm
como solia.

80.

Soneto X.
i.

Io 110 untiendo bien que, mas esta fiiente
Ilabla comigo, i ora se inc antoja,
De tantas quejas mias que se enoja,
Oras que me consuela i que las siente.

2.

Amor que aqui me trajo, no constante
Que io vaia a otra parte donde me acoja
D'cstcs suefios cn que ando, jtizgue i escoja:
1 os vergufinza tardar tan luengamentc.

3.

Grande fuerza se lia beclio a los mis ojos,
Grande ai entendimionto, andando aqui
10
De veras ocupado en mis antojos.

4.

Con cllos me ando, o devaneo ansi?
Quicn puso tal sabor a mis enojos
A pesar, (que es peor,) tanto de mi?

5

P f. 38. J f. 26 v A na fonte. A f. 5 v. B f. 4V. — P tem a
rubrica: a ila sua fonte. - 1 A Io no la entiendo bien, mas esta fuente.
— 2 AB oras. — 3 A (Como de tantas quejas) que se enoja. — 4 ]' Ora.
— 5 ^ Trujo me aqui un cuidado, i no consiente. B Amor que, aqui
me trujo. — 6 A Que me vaia a otra parte i que m'acoja. B Que
io me vaia a otra parle i que me acoja. P do me acoja. — 7 A B De
los sucilos. 0 MS. escreve: es olha. — 8 A la vergiicnza es t. B Si
es verguenza el t. 1' I es vcrgiicnza el t. — 9 A Grau fuerza se me lia
hecho. — 10 AB andando asi. — 12 AB No se lo que me vi, ni que
no vi. — 13 A B en mis enojos. — 14 A B soncas de mi.

7-1
87.

Soneto XI.
Aquella presuradu meda biva
De sobressaltos, que mudan tau profito,
Tantas vezes cada ora este mi gesto,
Nunca la voluntad presa i cativa;
La mi llama cruel, la pena esqniva
Que no reposa, sol nacido i puesto,
Sofial de como os voo maniliesto,
Turbada sieinpre, i desdefiosa, altiva;
Si 110 me dejan (como digo) el dia
1 no la noche, todo me es tormento,
I de otra crueldad: que culpa mia?

5

10

Kl tiempo pasa en vano: ha heclio asiento
Kn el alma abrasada i luego fria
Tal ser que es menos ser cada momento.
I' f. 38v. A f. 11. ]{ f. 5. — 1 A A. apresurada i r. h. BI' apresuraila r. 1>. — 4 H Nunca la volimtad tanto ha eaptiva. — 5 AH Esta
llama cruel. — 8 AH desdefiosa i altiva.
10 AB antes mes tormento.
— 11 AI agora crueldad. B Contino, i crueldad. — 13 A B mi alma.
— 14 H Un ser.

88.

Soneto XII.
Era dialogo.
Cabe una fuente, a voz alta i sin tino,
Se queja el bueu Salicio, atormentado
De un mas que vano amor. Zagal coitado,
A que remédio de sus males vino!
O nosso A/S. e P têm a rubrica seguinte: Em dialogo do Amor
cum (]' com um) paslor a- que chama Salicio a quem o amor responde em
Eco. — p f. 30. J f. 34 v. A f. 11 v Em Eco c em Dialogo. H f. 6v
Sem rubrica. — 1 A alta sin tino. B cn voz. — 3 A mas que nuevo
amor, vano cuidado. — 4 A A tal remédio. H Vcd de su mal a que
remédio vino.

75
2.

Amor i|iK! nunca va por su eamino
Aca.so onde pasava a vuclo alzadò;
O fuesc cl Manto que dcspcdazado
Del monte respondia alto i vizino:

f>

3.

S. Qiiicn dio principio a mis cordojos? — A. Ojos.
S. Cicrto crucies! i a mi dcsticrro? — A. Icrro.
10
S. Dcscos a (|tic fin llevanos? — A. Vanos.

4.

S. A lagrimas, cnojos? — A. Mas cnojos.
S. Pucs que remédio a tanto de ierro? — A. lliorro.
S. Que muera asi a mis manos? — A. 1 a mis manos.

5 A por buen camino. — 6 A Iva volando por el dcspoblado.
}' onde. — 7 B Oió el llanto. — 8 U 121 monte repetia alli ve/.ino. —
1: Ali i cnojos.

89.

f. iov.

So neto XIII.

1.

Nilo sei que cm vos mais vejo e uílo sei que
Mais oueo e sinto ao rir vosso e falar;
Nilo sei que vejo mais te no calar
Nem, quando vos nflo vejo, a alina que ve?

2.

Que llie a]>arecc,
Que olhe o eco, que
E triste aquele vosso
Km quanto mais vai,

3-

Certamente nilo sei: nem isto que anda
Antrc nos, se é ele ar como parece,
Sc fogo d'ontra sorte c d'outra lei.

onde quer que cia csté,
a.terra, o vento, o mar?
sospirar
que direi que é?

5

10

Y f. 39 v. J f 27 v O mesmo Soneto mais antigo. Precede o outra
reduccilo do mesmo soneto que se verá so jVo. 162. A f. 12. 1! f. 3. —
I O A/S. escreve: em que. A NSo sei qu'um vos mais vejo; nSo sei
que.— 2 VB Mas. íV. M. de M: Mais.— 3 Ali Nilo sei que entendo mais.
— 5 Ali em qual parte qu'cslfi. — 6 Al) Olhe o eco, olhe a terra, ou
olhe o mar. — 8 Al) Km que tanto mais vai. — 9 A Em verdade nílo
sei, nem islo que anda. B Em verdade nSo sei que è isto que anda.
!0 AB E. n. ou se è ar como parece. — 11 B Ou fogo.
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Km que ando.-' de que vivo? e imnca abranda
Por ventura .se á vista resprandece?
Ora o que eu sei tam mal, como direi?
12 A c de que vivo. — 13 A li que à vista r. — 14 A P como
o direi.

90.

Sou «to XIV.
A' morto do Loandro.
1.

Kutre Sesto i Abido, el mar ostreclio
Lidiando con las ondas sin sosiego,
Nochc alta cl buen Leandro ])rueva el ruego,
Prucva lagrimas tristes sin provecho.

2.

Viendo que es todo en vano, pone cl pecho 5
De nuevo ai mar airado, ojos ai fuego
■
Que en la torre alta luze. Ai Amor ciego
Que tanta de crueldad lias visto i liccho!

3.

4.

Nadava mientras pudo házia la ])laia
De Sesto, deseado i dulce puerto,
Porque siquiera alli muriendo caia.

10

K11 fm, ondas, venceis, (dijo cubierto
la d'ellas,) mas no liareis que alia no vaia:
Bivo no quereis vos, mas ire muerto.

P (• 39v- J !• 2(>v A In muerte de Leandro. A f. 13 A la muerte
de Leandro. B f. 5 Sem rubrica. F f. 97v. — 1 AFPal mar cstrecho.
— 3 A cl fuego. — 4 A I lagrimas que corren sin provecho. — 5—6 A
buelvc cl pecho De nuevo a aqucl mar bravo. — 6 BF mar irado. —
7 A Que lime cu la alta torre. F reluzia. Oh amor ciego. — 8 A Que
tanta crueldad lias visto i has liccho. B Quanta de crueldad. V Que
tanta crueldad. — 9 O MS. escreve: asi. P hasta. — IO 1'" dcscnmlo
cl dulce puerto. — 11 B alia.
12 V vencereis.
14 B queríeis.

77
01.

Soneto XV.
Do Dom Manoel do Portugal a Frco do Sâ.
i.

Soem iis vezes ser mais estimadas
As pálidas espigas, puramente
Ofrecidas, que o ouro reluzente
Descnberto por vens soterradas.

2.

Por isso ante vos vilo confiadas,
Raríssimo Francisco excelente,
A rudeza do estilo diferente
E estancias incultas, desordenadas.

3-

O <]ue brotou de si a natureza.
De arleficio nem de arte ajudada,
Colhido sem sazão, senhor, ofreço.

3.

5

10

A vontade de vos seja estimada,
Que (em Iam baixo tempo em ijue pureza,
Em que obras jiilo ha) deve ler preço.

O nosso MS. í 1» têm ,1 rubrica seguinte: De cl. M. de I'. a Vrc
de K;\ mandando lhe fia cgloga que fizera a (P fizera) n'esla arte italiana.
P f. 40. J f. 28 Soneto de dom Manoel de Portugal a Fico (lt. Sâ mandando lhe fia Egloga. A I'. 6 Dom .Manoel de Portugal a Fr«« de Sa
mandando lhe fia Egloga. BfJvDcU. M. de P. K f. 124. — 3 li refulgente. -5 li v3o tam confiadas.
6 A15 e excelente. — 8 A B E as
incultas estancas desornadas. E Estancias ocultas c desordenadas. —
10 A» D'arte nem d'arteficio ajudada. — 13 B Porque.
92.

Soneto XVI.
Resposta de Frco do Sâ.
'•

Tantas mercês tam desacostumadas,
Como as servirei eu devidamente?

O nosso .l/S. e P têm a rubrico seguinte: De (P Reposta de) Fruo
de Sâ poios (P pelos) consoantes seguindo o Petrarca também nas suas
rezois (P repostas). — P f. 40. J f. 28 Reposta de Frco de Sft poios
consoantes como as do Petrarca. A f. 6v Reposta de Francisco de Sa
pelos mesmos consoantes como fez o Petrarca. B f. 8v Sem rubrica alguma. — 2 B Como as posso eu servir devidamente ?

7«
Farei o que ja fez um inocente,
Um rústico pastor d'antra as manadas,
2.

Que da augua ofereceu em mitos lavadas
A Xerxes: bebeu ele, e santamente
Jurou que nílo bebera tè o presente
Com tal sabor por copas de ouro obradas.

3.

Senhor dom Manoel, se a crareza
D'um peito aberto, fe pura e lavada
Muito merece, muito vos mereço.

f. 17.

4.

3 AB
que viciaria
peito aberto,
— 13 B Os

5

10

A pedraria vãmente estimada,
Os ricos cristalinos de Veneza
La se achao: eu ós meus palmos me meço.
Farei como ja fez. -80 J/S. escreve: labradas, palavra
a medida do verso. — 9 A B a sô clareza. — 10 A D'um
puro e fe lavada. B D'itm peito aberto c limpo e fe lavada.
vasos cristalinos.

93.

Soneto XVII.
í.

Ah! que diró? Que es esto que ansi engana
Tau dulcemente en lo que tanto duele?
Tan ai contrario en todo lo que suele
De acontecer en quanto ofende i dafia.

2.

El mal crece i en el mal crece la sana;
Quanto en tierra se mueva, o en aire vuele,
Engajado, por fuerza es que se vele
I aun en seguro puesto de arte i mana.

«

P f. 41. J f. 29. A f. 13V. B f. 5v. — 3 A En contrario dei
lodo a lo que sucie. B Tan en contrario a todo 1. q. s. — 4 A en lo
que ofende. — 5 V El mal crece, cu. — 5 ~ 7 A B Vemos (i es cosa
clava) que se cnsana Quanto se mueve en tierra i ai (B o en) aire vuclc
Una ve>. enganado i que se vele. — 8 A Nunca seguro o dei caso o de
mana.
B Aun pucslo en seguro de arte i máfia.
1' I aun cn seguro,
lema (?) de arte i maila.

Ora este eorazon tan ofendido,
Tantas vezes llegadn a la su inuerle,
Como lo pone ansi presto en olvido?

10

Quanto ai liado se dió, quanto a la suerte!
Quan poço a la razon, poço ai sentido;
Viendo una vez, morri; mil buelvo a ver te.
9 B eorazon mio ofendido. — u AB todo cn olvido. P pones. —
M Ali Por ver te soi io tal i buelvo a verte. O MS. escreve: bivendo,
em /ligar de viendo.

94.

Soneto XVIII.
A' morto de Policena.
i.

Traída en sacrifício Policena
Al sepulcro de Acliiles, ia que vido
De Pirrho el cruel brazo en alto erjido
Por la ferir, bolvió toda serena,

2.

Diziendo: a quanto mal i a quanta pena
Pomas fui luego, oh golpe bien venido,
Dejando el cuer]>o frio aqui tendido
En estrafia, [>ero vezina arena.

3.

I luego, la real cara animosa
Holviendo a todos mas clara que el dia,
Aun de ese cuerpo muerto recelosa:

4-

5

to

Trocad me a lloros de la madre mia,
Les dijo, con sus liijos desditosa,
Que a oro os los compro quando podia!

P f- 41 v. J f. 28 v. A f. 13 v. B f. 5v. Ff. n6v A' morte de
Policena. — 1 B Elevada. — 3 A brazo erguido. — 5 A Diziendo descansada: A quanta pena. B I dijo: a quanto mal i a quanta pena.
7 15 cl cuerpo muerto. — 8 A Cabe Tróia, su nombre solo apena. B En
desierta pero vezina arena. F En eslraila c provezina. — 11 A despues
recelosa. B su cuerpo. ■- 13 O MS. escreve: destidosa.— 13—14 A I,cs
dijo que ia no le queda otra cosa 1 qu'a oro nos remió quando podia.

So
05.

Soneto XIX.
Nisa o Filis.
Nisa.
1.

Que es esto Filis? que estas tan turbada
Aqui, asi sola, tau sin color?
Vos esta fuente? El merlo? El rutscflor?
Oie esta avezilla enamorada.

2.

Si lo que vcs i que oies no te agrada,
Que te puede agradar? Ves quanta dor?
Ves quanta diferencia de color
De que la tierra esta como esmaltada?

f. 17V.

5

Filis.

3.

4.

Oh Nisa, Nisa, leda i descosa
De cazar, vine a la verde rihera:
Todo olvide por esta fuente hennosa.

10

No soi la Filis, no, que de antes era:
Salteó me un cuidado asi pensosa
A tal allegué que aina me mitriera!

P f. 41 v Em dialogo de Oas ninfas. A f. 12V Em dialogo de duas
ninfas. 13 f. 6v. — 2 A Sola, demudada i sin color. B Tan sola, dcmudada i s. c. P Asi aqui sola Ioda sin color. — 3—4 AB Cabe esta
fuente tanto ruiscfloi' I tanta otra avezilla enamorada. — 4 O MS. escreve
com erro manifesto: oj estava avc/.ilha. P Oies tanta. — 6 — 7 AB ni
dar sabor Vcs tanta diferencia i tanta flor. — 9 B Oh Nise Nisc. —
10 A vine a la fresca ribera. B vine aqui a esta ribera. — 11 B Todo
me hizo olvidar la fuente Iiermosa. — 12 A la Nisa (Err. Leia se: In
Filis). B i a que d'antcs era. — 13 AB Salteó me aqui nn cuidado; ali
llaca cosa (13 ali falsa cosa). — 14 A La vida mui aina aqui muricra!
B Quan presto esta mi vida se perdicra! P llcguó.

Si
9G.

Soneto XX.
O sol c grande, caem com calma as aves
Km lai sazío que soía de ser fria.
Esta agua que cai de alto acordar me Ília
De sono nito, mas de cuidados graves.
Oh cousas iodas víls, todas mudáveis,
Qual é o coração que em vos confia?
K passa um dia assi, passa outro dia,
Incertos muito mais que c> vento as naves?
Eu vira ja aqui sombras, vira llores,
Eu vira frui ta ja, verde c madura;
Ensordceia 11 cantar dos ruiseiíores!

5

10

Agora tudo é seco e de mistura:
Tamliem mudando ine eu, fiz outras cures.
E tudo o mais renova: isto é sem cura.
P f. 42. J f. 33v. A f. 14. K f. 3V. — 1 A coa calma. —
2 AJ$ Do tempo cm lai sa/.So que soi sei fria. — 3 AH <pic d'allo cai.
4 B Do. — 5 A mudaves. — <> A lai coração. 7 A 1'assâo o»
tempos, vai dia Iras dia. B Passando um dia vai, passa outro dia. —
8 B Incertos lodos mais. — 9 — 11 B Eu vi ja por aqui sombras e flores,
Vi aguas, e vi fontes, vi verdura, As aves vi cantar todas d'amores.
10—11 Vi tantas aguas, v' tanta verdura, As aves todas canlavío d'amo1 es. 11 — 13 A Tudo é seco e mudo e de mcslura X. 111. m' eu li/
d'outras cores. B Aludo e seco é ja tudo c d. m. Também fazendo me
eu fui d' outras córes.
97.

Soneto XXI.

A úa Elogia ou Capitulo de Proo do Sâ do Monezos.
1.
A' vossa verdadeira penitente
Quam bem que lhe guardais pontos devidos:
A Rubrica do nosso J/6*, (que é a mesma de I') continua depois de
Menezes: que lhe mandou a mostrar sen irmão António de Sâ; e era o
capitulo sobre a „Madancla", a maneira de Itália (!': Magdalcna). —
V f. 42 v. J f. 34 A Frco de Sâ de Menezes sobre íla elegia que fez da
Magdalcna. A f. 5 A um capitulo da maneira italiana que fez Fr^o de
Sâ <lc Menezes â Madancla, e repetido a f. 161 : Soneto de Fr. de Sâ de
Miranda á Madancla. B f. 7 A Frc» de Sâ de Menezes. - 1 O MS.
escreve por engano: penitencia. — 2 A Quam bem guardastes seus p. d.
6

Do sepulcro os apóstolos partidos,
Kln não parte: vede o que ali souto!
]•'. assi mereceu ver primeiramente
Quem viu que fosse em hahitos fingidos.
Tudo amor vence! Altíssimos sentidos
De a cpiem tal hortelão sempre ò presente!

5

Gregório a faz sempre íia, outros doutores •
A fazem três; após Gregório vfio
10
Despois os mais com todos os pintores.
Aqueles, diria cu, senhor, que silo
Aqueles, (outra vez,) que silo amores:
Tantos sospiros! um sò nunca em vão!
3 A Os apóstolos crio ja partidos.
0 A Deus em leira cm li. f.
U A deus (|iie f. c. li. f. — 8 Alt A quem tal hortelão se faz (li: fez)
presente. — <) Al? G. a pfii por fia, o. il. — 10 A Fazem as ires.
II Kazem-iia Ires. — 12 Ali direi eu. — 14 A Dos tais sospiros um
sô 11. c. v. ]? Tantos sospiros e uni só n. e. v.

98.

Troviís I.
Foitas ú Conòoição do nossa Sonhora om Alealá.
1.

f. 18.

Principio, médio ni rabo
1 Iallo, Virgen singular,
Para poder os loar,
Porque, si mucho os alalio,
Mas es lo que lie de ignorar.
1 pllestf) epie se ailintasoil
Todos cpiantos hizo Dios
1 siempre en vos se ocnpason,
Uu punto, dudo, nlc.iiiziíscni
De lo mucho que ha i en vos.

^

10

A rubrica do nosso -IAS', (<>;/<;/ ti de V) diz: cm Alealá onde enlSo
eslavito os infantes; e porque estas levarão o preço, que foi um crucifixo
de 01110, forão ca enviadas. — ]' f. 43. A f. 161 Trovas que em Alealá
il<" Menares k-vririln o preço que foi um crucifixo de ouro. Sobre a conceiçío de nossa ículiura. /•'<;//,; cm \\.
0 P juntaseii. - 7 A erió.

83
2.

3.

i|.

5.

Madre de nuestro consuelo,
Dccliado de prefecion,
Con divida pcrmision
Vistes vos aca en el snelo
Persenrada en concepcion.
K tuvistes entre nos
'I'an alta palma i vitoria
Que concebistes a dios, I
1 antes concebió el n vos
Mentalmente eu su memoria.

15

20

De do nos consta sentir
Que no solo no pecastes,
Pêro pecar no. pensastes,
Porque en vnestro concehir
De toda graeia abundastes.
1 en vnestro vientre iocundo
Vemos que pudo caber
Por mistério mui profundo
Aquello que todo cl mundo
No lo pudo eomprender.

25

30

Ili/.o os dios tau limpia i pura
Por acnerdo de los três,
1 en vos tal merecer as
Que la anjelica natura
Toneis debajo a los pies.
I cu tan supremo lugar
Os quiso dios sostoner,
Que no ])iidistes pecar,
Porque, do havia de encarnar,
Sin pecado havia de ser.

35

-|0

Vêd que mistério excelente
Vuestra concepcion ohró!
Que por vos se reparo

11 A fnente. — 13 A Con divina p.
'•"nisies.
23 A 1'evo ni pecar pensastes,
35 A debajo los pies.

I* l'or divina p. - i.| Al1
30 O .IAS', escreve: puedo. —
o*

«4
Kl dano ík' la scrpionte
Que ;i nucstro padre engano!
I quiso i permitió dios
Por su decreto divino
Por vos tuviasemos nos
De côngruo lo que vos
.Merecistes de conclino.
ò.

Quando dios os dió la silla
Que está segunda en el cielo,
Limpia os liizo i sin receio,
Concebida sin manzilla
Por la niejor d'_csto sucio.
Porque quando os fabrico
E11 cl vientre maternal,
Al pnuto os predestino
I''. de alli os eximió
Del pecado original.

15

50

55

60

59 A Desde alli. — 00 A tem no fim uma nota ijiif se. refere em
[Hirte o estas trovas, em parte às outras ijite seguem immeiliatamènte. Dh:
K01S0 mandadas estas trovas alras de Castela ao senhor Dom Duarte.
Kc/, lhe I-V'" de Sã outras tantas (?•. 110. 99) na mesma sorte de trova.

09.

Trovas IT.
1. itSv.

Nosto mosmo propósito o na mosma
sorto do versos.
1.

Ha i razon que tal consienta?
Pensamiento altivo, ufano!
Que se atreva un pcclio humano
Kn poncr en tal afrenta
Su Icngna ni la su mano?
Madre biendita, si a vos
No Mamamos, no ha i remédio

lJ f. 41 v. A f. 162. 1? (. 143 A nossa senhora. — 4 ANI* A poner.
5 O A/S. escreve: Na Icnjjua. I' La Icngna.
7 AH No acudimos.

Que ado desmaiamos mis
Del todo, coinicy.ii dios
Sin fui, eomiczo ni médio.
2.

3.

\
í cfi

J ¥%\
t». ^j}

4.

Si ai soi los ojos iily.iimos,
(Que alguna vez acontece)
La vista nos desfalece
De manera, si tardamos,
Que a toda parle escureci-.
Si ante los maiores fuegos
No van los menos a cuento,
Que nonadas i qne juegos
Auto vos son ojos ciegos
De tan (laco enlendimicnto!
Seso, 110 te sohresaltiis,
No turbas, no alteras todo,
Del ininenso amor .sin modo?
Quien hizo COSíIS tan ;tlt;is
Cobrirse de miestro lodo?
Virgen i madre sin par,
Alzad lo que abalo io;
Kn vo.s se vino ad encarnar
Dios que no cabe en lugar:
Vuestro pcclio lo crio!
Kl que en principio ia ura,
Como no tenga eomiczo,
De la cadena ai pescuezo
Que el pecado nos pusiera,
Os siilvó ante el destruezo.
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8 A Oiulc. H Ouc omlc. -- 9 AH Comicn/.an obras de dios.
.olt Sin lin, principio"» ...edio.- 12-15 Al! Como alKuna ora acontece,
l.a vista I..CKO ci.flaip.ccc De sucrlc si aporfiamos (li porfiamos) Ouc- a
toda (B a) parle anochccc. - 10 AB Son a vos los o. c. - 22 A B 1 alteras 1 - -4 B De .piicn I.1/.0 obras l. a. - 27 A B abajo. - 28 A B
.1 encerrar V vino encarnar. - 3' —35 A15 Madre i virgen jnnlamcntc
(Quicn nunca lai cosa oicra?) Kl «iuc cn principio ia era, Del Rolpe de
bTscrpicntc Preservada os Inibo (15 I1Í/.0) enteia?

86
Esto, como pudo ser?
Que contradize la edad!
Quien todo lo puodu ha/.er,
Como dios Uivo poder?
Como hijo vohmlad?
5.

f. 19.

6.

Fuente, doudo grada mana,
Siempre clara i toda ajena.
Del turliio, digan que suena
(guando a boca llcna os llama
El anjel di: gracia llcna;
Virgen, divino sacrário,
No Uivo poder algimo
Conlra vos nnestro adversário,
Que no puede el un contrario
Con otro estar de consuno.
Al qiu; anles llamava errado,
liolvl me ai misnio caiuino!
Madre ciei verbo divino,
A lai rosplandor alzado,
Quien tema sr.so? qnien tino?
Claro espejo de la fe
Escurecido jamas,
Ai, seiíora, ai (]ue clirc?
Ai que soy nifio, i 110 sé
Que baga o que; diga mas.
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36 A lt puudc.
39 H tuvo cl poder. 40 B l.i voliinlntl.
.\2 AH clara, linipia i ajena. H—IS AU Quando por cosa tan liana
Os llanian de ;;. II. — |8 A pudo. 51 —52 AH Holvin ai caulino
eirado De en ti liablar, xcftora, indino. 53 O MS. cir/rjr: der.
54
5" A li l)c lai claiidad liubado Como alinaré sin tino? Linipio
espojo de la fe. 58 e 59 AH Ali. — 60 15 l.o IJIIU hajja o q. d. m.

100.

0 a u (; ã o.
A nossa sonlioru.
Virgem fennosa qut: achastes a grava
Perdida autos por Eva, onde não chega
O fraco tiiititndiínunto, chugue a fc.
Coitada d'fesla nossa visla cega
One anda apalpando pela nevoa bara
E busca o que, ante. si tendo, não vi-!
Sr.in saber atinar como ou por que
Entrei poios perigos,
Rodeado dr imigos:
Por piedade: a vos venlio, e por mercê;
Vos quô nos destes claro a tanto escuro,
Remédio a tanta mingua,
Me. dareis lingua o corarão seguro.

5

IO

Virgem toda sem magoa, inlrira r pura,
Sem sombra nem daquela culpa errada
<5
Por todos até o fim des o começo,
Ctaridadc do sol nunca turbada,
Santíssima e perfeita criatura,
Ante quem de mim fujo e me aborreço,
liei modo a quanto fiz, sei que mereço!
. Dos meus erros me espanto
Que, me aprouvrrão tanto,
E a"ora á sò lembrança desfaleço,
.Mas lembra me porem que vos fizestes
2
Paz antre deus t: nos,
5
E a quem por vos chamou sempre a mão destes.
P f. 40 A rubrica do MS. <«'»«/ « * >') continua: l-cita por aquela
«lo Petrarca: „VirBinc l.clla".
A f. :» Canelo a nossa senhora sc«mnuo
ao Ccirarc:. na comporão J'a.,.ida: „vcrBcnc bclla». B f. .38 A nossa
senhora. Can^o. <' f. i7«> '»' redacção completamente dq) crente V. 1'. IV.
^.() ,0,
|-_i(, AU hcnla.la !'or todos nos, tê o fim ilcsilc o começo.
-o ABC Ajjora.
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f. 19V.

5.

Virgem, seguro porto o cinpnro e abrigo
As mores tempestades; ali i|iic tinha
0's ventos esta vida encomendada
Sem olhar a c]iu- parto ia 011 vinha,
Vilmente descuidado do perigo,
Surdo aos conselhos, tudo tendo em nada,
Nilo vos seja cm despreço na coitada
Alma que ante vos vem,
Por rezòls que tem,
De imigos grandes mal ameaçada.
K que eu tam pecador e errado seja,
Vença vossa ])iedade
Alinha maldade grande e assi sobeja.
Virgem, do mar estrela, neste lago
K nesta noite um faro que nos guia,
Pêra o porto seguro 11111 certo norte;
Quem sem vos atinar, quem poderia
Abrir somente os olhos vendo o estrago
Que atras olhando deixa feito a morte?
Quem proa me daria com que corte
Por tam brava tormenta?
De toda a parte venta,
De toda espanta o tempo feo e forte.
Mas tudo cpie será? coa vossa ajuda
Névoa que foge ao vento
Que num momento s'alevanta e unida.
Virgem, e do sacrário santo
Porta que Ezequiel cerrada via
A' parte que responde ao oriente;
Silvado inteiro que todo ele ardia
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27 A Hl' V. s. p. emparo c abrigo. — 28 O A/S. escrevi-: icnpcllulc. — 30 A B Sem olhar ja ;i q. p. — 31 Ali Descuidado de mim c do
perigo. — 32 I' lenho. — 33 AH esta coilada. — 35 AR Cos receoí q. 1.
I' l'or reccos q. I. — 38 AB bondade. — 40 A B c ncsle lago. —
42 AH Tcra o porto, antes claro c certo norte. --46 AH Quem me daria
proa. — 51—52 AB Ncvoa da lagoa, Que 10 vento voa c num momento
a muda. — 52 1> se levanta. — 53 A B Virgem perfeita e d. s. s, —
56 AB Alto silvado.

«9
Sem ofwiclido ser tanto n<'in i|iianto,
K foi tjil testemunha ali prosélita;
Vcllo de Oidwío, divinamente
Dado em alto sinal
De orvalho celestial
Que eslava tudo enxuto e ele só sente:
Senhora, que podeis, em tal afronta
Restitui -mi: a mim
Antes da fim. que o sol vai se e transmonta.
ò.

7.

6o

65

Virgem e madre juntamente, quem
Tal nunca ouviu nem d'antes nem despois
So nilo em vos? quem foi o que o entendeu.-'
Vos madre e (ilha, vos esposa sois
D'ai|iielc que apertado õ peito tem
7o
Os vossos braços santos, outro ceo?
Na vossa alta humildade se venceu
O soberbo tirano
Que com enveja e engano
Nos fez tam perigosa e longa guerra:
75
Em molher começou tal dano nosso;
Quem nos restituiu,
De vos saiu, senhora: o preço é vosso!
Virgem, nossa esperança, um alto poço
De vivas aguas, donde :i graça corre
Km que se maUlo pêra sempre as sedes;
Nilo de Nembrot, mas de David a torre,
Donde socorro espero ao meu destroço,
Assi Iam perseguido como vedes,
D'antre tam altas, tam grossas paredes,
De ferro carregado,
Um coração coitado

80

85

50 O A/S. e f escrevem: verlo. — 60 AH E divino sinal. — 61 A BI'
Do orvalho. — 6: AB Que tudo o mais enxuto, cie só sente. 1' One
estando tudo enxuto ele sô sente. — 68 A B Somente cm vos cntiío quem
o entendeu. — 71 AB Vossos braços, o que nao pode o ceo. — 76 A B
for mollicr se causou t. d. n. — 80 AB que contino corre (B correm
En:).

90
Chama por vos envolto em bastas redes.
Ksse que cu som, sinais inda algum* tr:nho
De. ser do vosso bando,
Qui- a vos bradando por piedade wnlio.

go

8.

Virgem do sol vestida, o dos seus raios
Toda cuberta n ainda coroada
De estrelas, c debaixo o sol, a líia,
S;lo vindas minhas culpas d'assuada
95
Sobre mim tantas; talei-me ós meus desmaios!
De tantas que possa ir chorando algiia!
Não me deixarão desculpa nenhua
O.s meus erros sobejos;
Levarão me os desejos
IOO
O milhor das idades fia e fia.
Quem Iromenta passou por toda a praia
Cos ventos contrastando,
Saia nadando, ja coa vida, <• saia.

9.

Virgem, horto cercado, alio e defeso,
Rico ramo do tronco de ]essé
Que milagrosamente cnflorece,
Custodia preciosíssima da fe
Que toda junta tivestes em peso
Quando um e o outro sol sua luz perdeu;
Rompão os meus sospiros o alto ceo,

f. 20.

105

110

80 AB Das sobre outras; porem sinais tenho. — 0- A nos seus
laios. — 03 94 AU Claros envolta toda c das cstrcllas Coroada 1: dcIwixo os pes a liia. — 05 A B culpas o querelas. — q(> A li aos desmaios.
97 AH De muitas. — 101 A li Tantas oceasifiis, indo, ila e Cia.
— 104 B com vida. — Estiophes 9 — 11 AB:
9.
Virgem, horto precioso, alto c defeso
Rico ramo do tronco de Jcssé
Que llorcccu iam (tam faliu em A) milagrosamente,
Custodia preciosíssima da fc
Ouo vos só toda tivestes cm peso,
(B (Juc vos tivestes só de lodo cm peso)
Tendo um c o nutro (B c outro) sol sua luz ausente;
A alma que os seus enganos tarde sente

9i

E a vos cheguem, senhora,
Que assi vou di-: ora «ri ora
Envolto nVslc cego <■
hasto veo;
De dia «111 dia, vou me de ano em ano,
A minha lim chegando
Dissimulando a vergonha e o dano.
10.

Virgem celestial ja andando aqui
li ein corpo trespassada ao ceo impirio
Sem ser ca visla inais de olhos humanos,
Espelho craro, puríssimo lirio
Que tam suave, odor lança de si,
Dada por sò remédio ós nossos danos;
Contra os demónios, scjao meridianos,
Sojilo da noite escura,
Esperança segura;
Contra lais forças, contra lais enganos
Com vosso esforço por terra c por mar
Nflo digo eu haver medo
Mas sair ledo ao campo <• pelejar.
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Allinima senhora,
Por vos sospira c cliora.
Honlcin niinino, sou velho ao pro««nte
He dia cm ília vou 111c, (II: V. 111. cl. d. c d.) d'am> cm ano
X minha lim chegando
Dissimulando a vergonha c o dano.
Virgem, andando aqui ja celestial
K cm corpo assi levada ao eco empíreo
Sem sev vista mais ca de olhos humanos,
Certa porta do eco, dos vales lirio
Que nunca leve nem terá igual,
Dada por só remédio a nossos danos
Contra os demónios, scjiío meridianos,
Sejiío da noite escura;
Kspcrança segura,
Tais forças contra tais mestres d'cnganos,
Com vosso esforço por terra c por mar
Niío digo cu haver medo
Mas sair (B ir) ao campo ledo e pelejar.

y2
li.

Virgem <l;is virgems, como o tempo voa!
Quem sabe quanto avanea
Nossa cert;i esperauea!
Quaiilo sospiro a toda parti: soa,
Quantas lagrimas caem mal derramadas!
Mas posto de giollios,

i 35

A vos os ollios: tudo o mais sito nadas.
11.

Virjjcin das virgems, como o tempo voa!
Nimsn certa esperança,
l'or toda ,i vezinhança
Quanto gemido a Ioda a parte soa!
Quantas lagrimas são mal derramadas!
Mas posto (R postos) de yiolhos
A (I! Km) vos os olhos: Ilido <i mais silo nadas.
13(1 I' Mal poslo. — O J/S. P. acaba aqui com a rubrica stgitintt: Kiin
da primeira parle das obras de Francisco de Sâ.

4-

Parte Segunda.

Poesias que Sà de Miranda mandou
ao Príncipe Dom João
]>clii secunda voz.

O nosio MS. iliz: Outra parle <le Obrai .lo Frnnriscn ,le Síl <pie
tambem ínamloii ao príncipe.

Hr

101.

Ho n et o XXTI.
Ao principo.
Inda c|iu- em vossa alteza a monos parte
(Km imòiu dons repartiu tantas o lais)
Seja esta, todavia antro as roais
Sc contou cia sempro cm toda parto.
Dar favor aos engenhos, e a toda arte
Das boas, faz os reis aqui imortais
Por faina, e passando avante mais,
Unis foz deuses em todo, outros cm parte.
A' guerra leva o môr Cipião consigo
As musas brandas de sou natural
Que assi som armas silo do altas ajudas,

5

10

K ainda eaiitito d'aquolo tempo antigo.
Caírflo as estatuas de metal!
Que se podia esporar de cousas mudas?
A f. 1 v A secunda vez que llic mandou mais papeis (/'. Snn. /.).
11 f. iv Sem rubrica. V f. 71 v. .V. M.: pouco mudada. - 1 R menor.
2 AI$K Km ipic (BI'" quem) deus ajuntou.
.} II Ja se ela conlou
sempre em Ioda a parte. - 7 A l'or fama; inda p. a. 111. Hl' V. f. e
passando inda a. 111. — 8 A 15 de lodo.
9 O MS. escreve: capitão em
lugar tie Cipião. Ainila que o sentido ficasse o mesmo, não sncceiierin
outro tanto com o metro e por isso substituímos Cipião por c.lpilao.
12 A Ainda nos canino do bom tempo antigo. 11 Elas nos conlSo do
bum l. a. K Ainda canino o"a<|. I. a.
i.| Ali One ai s. p. e.

Egloga I.
Alojo.

102.

Egloga I.
Pastores do la Egloga: Alejo zagal; Sancho vicjo; Ninfa
de la fucnte; Jnan pastor; Anton; Toríbio, i 1'elaio.
Alojo,
f. 20 v.

i.

2.

Io vengo como pasmado
1 no só lo que me diga,
Que el mi corazon letiga
Kntre cuidado i cuidado!
Valas me, dios, que pecado
Fue el mio atati estrafio?
lo no soi el que era antafío:
Han me como barajado!

5

Dias ha que no me entiendo,
No percutido este mal mio:
Al sol rnuero me de frio,
A la sombra estoi me ardiendo!

10

O MS. tliz: Egloga de muitos pastores e o primeiro que nela fala
é um moço a que chamSo Aleixo. — J f. 68 v. A f. 81 Alcxo. Egloga (1)
cn que liablan los siguientes pastores: Alcxo Zagal; Sancho Viejo; Ninfa
de la Fucnte; Juan Pastor; Anton; Toribio; i Pclaio: Pastores. B f. 77V
A Antouio Pereira senhor do Basto. Egloga Vil. Anda precedida (como
lambem J) de uma Epistola dedicatória que se vera na P IV No. 145.
Pastores da Egloga: Alexo; Sancho; Juan; Anton; Toribio; Pclaio; Ninfa
de la fucnte. — E f. 27 v— 37v Egloga (IV) de muitos pastores e o primeiro que fala ú um moço chamado Aleixo. — F f. 71 v—81 Egloga (I)
de muitos pastores e o primeiro è um moço por nome Alcxo. — N. Jlf.;
SA Miranda 7". — 3 A Que mi corazon 1. — 5 E Valgas me. — 6 AB
1'udo ser mio lamario. E Fue cl mio tan eslrailo. F Fue esto mio atan
cstraHo. — 7 A quien me era antailo. — 8 li abargado. — to B pescudo.
II AB Al sol muriendo de frio. — 12 AB A la sombra cn fuego ardiendo. E A Ia sombra estoi ardiendo.
7*

IOO

lvn ninguna
Que pueda
Como si de
Ansi do mi
3-

4.

5.

parte atiendo
pensar que fuc.se?
otren fuiese,
voi fuiendo.

li me aborrecido el liato,
I-os apriscos i inajadas;
Ando trás unas nonadas,
Que no sé que ende me cato.
Quiebran se me a cada rato
Los pies, las manos i aliento.
Voi me como nicbla ai viento
Que ella llcva en desbarato.
Quina de los mis cabellos
Debajo de mi portal
Me los pusieron, por tal
Que pasa.su ende sobre ellos;
Embolvcr me liían con ellos
Del pan de los mis bocados;
O pasé sobre finados,
No hize oracion por ellos.
Acaso de tal dolor
Que en lei de razon no cabe,
La benzedera que sabe
Lo quellotrará mejor?

15

20

25

30

35

13 Falta no MS. B A n. p. a. EFE (/. c. I) en n. p. „. _ ,4 AB
No sé dar con lo que fuc.se. - 15 A F oiro. — 17 E Jla me. - ,9 ABF
unos.— 21—24 AB Que huena fianancia i traio Sospirar noches i dias'
Vanas esperanzas mias Que me cngailan cada ralo.— 24 O MS escrneQue lha leva. E el desbarato. - 26 AB Debajo dei. E debajo de
uno. _ 27 BE pusicran. - 28 A B Que huviesc a pasar por ellos.
I'- Que pasasc ende por ellos. O MS. escreve.- endo. — 29 AB I embolver. _ 33 A Si acaso. E La causa. — 34 AB Que en buen jui/i„
no cabe. - 35 B si sabe. - 36 F quillolrará. As edites posteriores feitas
sobre „ de 16.4 mudarão esta palavra ,jue mio compre tenderão em: ,|„c
«orara (,632, ,651 ,■
,78.,, quello irará (1677).
E „,„*■; Lo qudlo
scra

IO!

Mas vamos a lo peor
(No sé que se me afigura):
Quiza puede ser locura,
Quiza pucdc ser amor.
6.

7.

r,

21.

8.

Soncas si hc sido asombrado
De los cucrpos huidizos?
O me dicron bevcdizos
Que todo me lian Irastornado.
0 quiza fuc mal de ojado
Quando cantava i tania
Jín las bodas de mi tia:
Buclve ca pastor cansado.
Mas, porque ansi me acorde
De aquel dia i aquel cantar,
Quicro lo ora aqui cantar,
1 cl tiempo me pasaré,
Dias ha que 110 cante:
Con cl corazon no puedo.
Antonccs cantara ledo,
Ora, como cântaro?
Que fantosia tan loca?
Bienes de zagal perdido!
¥.) tino ado lo i sentido?
Do la voz cansada i roca?
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37 A Ando como ai derredor. — 38 O MS. escreve: o que. — 39 A
Soncas si fuc asombrainicnto. — 43 BK dicran. «14 A Con IJUC voi
beviendo cl viento. — 45—48 A No sé pero mal me sicnlo 1")c quando
esposo Guiomar Que dije aquel mi cantar : JJuehv aca pastor sin tienlo.
B O qniza si fuc aojado Kn las bodas de mi lia. Quando cantava i tafíia:
Buelve aca pastor caiisat/o.
EF O quiza fuc mal de aojado (F ojado)
Quando cantava i lafiia lin las bodas de mi lia: liuelve aca pastor exilado. — ,jg ]i Pcro pues que me acorde.
50—52 AB De aquel dia
de plazcr, Quicro a eanlal-io bolvcr, Quiza que descansará. — 55 AEK
Kslonccs. B Knlonccs cantava. — 57—(>\ /''a/tão em A. — 59 BI'" i el
sentido? — 60 O MS. escreve: loca.

102

Ai la mi ventura poça
En poder todo de enojos!
Quando ansi iloran los ojos,
Como cantará la boca?

9.

10.

41
começa:

Canta:
Kuclve aca, pastor cansado,
Huelve! A que peligro vas?
Corres lan desatinado!
Sabe qne te perderás.

65

Porque ansi te acudas, di,
Las mentes enajenadas?
Cala que a poças pasadas
No havrá memoria de ti.

64 V tem em lugar d'estas três estrophes quatro.

A primeira

Empcro si esto es amor,
Mal es qne no licnc cura,
Tambicn si fucse locnra:
Uno mal i otro peor.
e continua com as variantes das linhas do ie.xto 41 — 44 que ja se indicarão. A estrophe segunda corresponde ás linhas 45 — 52; a terceira
"'•>' 53 — (>0, (tudo isso com as variantes ja indicadas); a quarta começa
com as linhas 61—64 e continua:
Esla voz de llorar roca
I cl corazon ado lo?
Peia cantar, pera solo,
Aunquc mal, la fruta es poça.
65 — 68 A Huelve aca paslor sin licnlo Buclvc! a que corriendo vas?
No 1c engane el pcnsamicnlo Sino que te perderás. — 66 B que a peligro vas! — 68 B Que nina te perderás. — BF têm mais uma estrophe
intercalada entre 68 e 69 que diz:
De quien liuies? o porque?
Buclvc aca, buclvc nl rcbnfio.
Oic, si no ves tu dnno,
Quien te nvisa i quien Io ve!
No te acuerdas dei ganado,
Ni de ti: si ansi te das
Tal priesa, soncas priado
A la 111 fin llcgarás.
69 E 1'oique ansi le acoseas de li?

IO3

Buelve, buclvc, a porfiado,
Que si no buelves atras,
Solo en ver a do lias llegado,
De rniedo te raorirás.
Buclve aca pastor cansado!
Buelve! A que peligro vas?
Corres tan desatinado!
Sabe que te perderás.

75

80

11.

Estonces aun era sano.
Fue — si me acuerdo — por maio.
Luché, corri como un raio;
Davan me todos la mano;
Despues me vino un afano
85
Que a poças muerto me tiene.
Bien dizen que cl mal se viene
Soncas de suio a la mano.

12.

Si aqui estuviera mi hermana,
— Que me la llevó su esposo —
Con ella huviera reposo
Esta mi cuita villana
Que tantas vezes liviana
Me altera i muda tan presto,
De la raanana ai sol puesto,
Del sol puesto a la mariana.

13.

Quantas vezes me dezia:
No me parece mi hermano.
Que es hablar cosa de sano
Tanto d'esto noche i dia.

90

95

100

73 A ah perdimiento. E Buclvc, buclvc profiado. — 75 A Solo cn
ver tu atrevimiento. — 76 E De miedo só que mor(i)ras. — 77—80 1. e.
>i repetiçilo de 65—68 falta em A B e E. — 81 Aun estonces io era sano.
B Iva aqucl dia lozano. — 82 A Era (me :lcucrdo) por maio. — 83 0 MS.
escreve: Luchi. — 84 A Iva contento i lozano. B Era mozo rezio i
sano.
85 B Lucgo ctc. — 87 A Dizen que cl mal se vos vienc. —
89 AB Como de suio a la mano. — 89—104 Faftão em A. — 90 B Que
nos la llevó s. c. EF Mc t. 1. 11. s. c. — 94 BEF Sc altera.

104

No só que contado havia,
Ciertiis zagaias loando,
Io hoquiabierto escuchando
Siempre alli bolver queria.
14.

f. 21 v.

Ai que locura pense!
Quanto aquel euento me plugo!
Ora ia atado ai iugo
Arar, o rebentaré.
Mas oli que fuente! Echar me he
Cabe ella en ierva tan fresca:
Pucdo ser que me adormezca,
Sino, que descansaré.

105

11 o

Sancho (pastor), ol viojo.
15.

En vano el viejo afano:
Ha quanto que me parece
Que el mi mozo 110 aparece!

115

103 BE boca abierta. — 104 I? querria. — 105 A Ai que locura
hc pensado. BE Ai que locuras pense. — 106 A aquel ierro. — 107 A
Agora. BIC Aora. — 108 A Tirar, 110 saltar ai prado! BE Araré o
rebentarc. — 105 — 108 Em lugar d'esta estrop/ie, V tem duas que dizem:
Lo que cnlonccs 110 sabia,
Saber por mi mal buscava.
Con que sabor lo contava,
Con que sabor lo oia!
Aquel remédio falto;
I cu partiendo d'csta tierra
Por cl valle i por la sicrra
Todo se me cscurcció.
El cora/.on me caio
en lauto desespero
Que a pensar ralos me paro
Si soi io o si 110 soi io.
Ali que locura pense!
Quanto me pingo aquel ierro
Del qual sin fuego i hin liicrro
Nunca ni'cscabullirc!
Mas oli ele.
109 — 112 A Que buena fuente hc bailado! Que sabrosa, fria i fresca!
Pncdc ser que me adormc/.ca A la sombra aqui abrigado. — 1 10 F En cila
cn licrra lan fresca. — 114—115 A B Sanclio viejo. — 115 A Soncas lo que
me parece. B l.a visla se me esvanece. — 116B El muchaclio no parece.
LUCRO

IO5

Antes desapareeió.
Quantas vezos sin provecho
Que esto he hecho!
Aqui va, por alli v;i,
Des que he corrido un buen trecho
Otro lo vido aculla!
16.

17.

Con el liijo junUuiiente
Te nace cuita i fatiga:
Pêro costume es antiga
Que ande trás sti mal la gente.
Bucn descanso me fue dado
Del mi liado
Odienta anos quando menos,
Mal con hijos que he engendrado,
Mal con los hijos ajenos.
Un lunes por suerte estrafia
(Niembra-me que lluviscava)
lo mi ganado urriava
Por cl pie de la montaria.
Ende de una brefia escura
A ventura
Una mi cabra perdida
Vi fuir a la espesura:
Trás ella di de corrida.

120

125

130

135

14°

118 — 119 A Quantas vezes que esto lie lieelio Sin provecho. —
119 B Que esto heelio. (Jirr.). — 121 A Ia cansado sin provecho. —
123 —127 A Juntamente con el liijo Te nacen mnchos enojos No nos
deja abrir los ojos Uno i otro regozijo. Que' descanso me fue dado. —
123 — 128 N Con el liijo juntamente Nacen cuidado i fatiga, 1'ero coslumbre es antiga Andar Iras su mal la gente. Bucna vida en vejez fue VAí
mi fe. — 128 Falta em A. — 130 15 que engendre. — 133 AB Aun no
me deja aqnel dia. - 134 A De la noche me acogia. U De la lluvia me
acogia.— 136 A brava brefia. IJ espesa brefla.— 137 AU Zaliarcfía.—
138 — 140 AB Una cabra que perdicra l'or el hueco de una perla Vide
que se me acogiera. 140- 141 V intercala:
lo, que bien la conoci,
Doi con ella en una CMCV.I
Do vi la cosa inas nueva
Oue en toda mi vida vi!

io6

18.

19.

Que cri;iv;i ciido mi mozuelo
Mas, que digo? un nino tierno;
I, aunque ia no era invierno,
Atcri me como un ielo.
Pêro que havia de liazer
Sino ver
El cabo a los embarazos?
Era niíío ai parecer;
Saque Io fuera eu mis brazos.
Vi lo envuclto eu tales panos
(I cierto e) nifio era tal)

145

150

Ia desde fora se oia
Que plafiia
Un cabritillo la dentro,
for lo qual, como vénia
Ansi tias mi cabra entro.
141—149 Ali Kui me alia, vi que plaflia Un nifio lierno mas dentro
(H alia dentro) I'or do trás mi cabra entro (R Por lo que trás cila me entro)
Que contra si me fue guia. Que mas me havia (R io) doestar Si no entrar?
Como iva por ver lo que era, No pude alia divisar Saque lo en los brazos
fuera. — 149 EF Saque lo ai claro cn mis brazos. — 149 — 150 A intercala aqui uma estropia, R duas cuja primeira ,/ igual d de A.
A B:
Cierto que es cosa devida
Tener ai canado amor
I que aventure el pastor
Por el mil vezes la vida;
Que cl su buen entendimiento
Es sin cuento.
Pasa ansi — i es caso cstraMo —!
Trás mi la mi cabra siento
Recelosa de mas daiío,
R continua:

Mas piadosa que cl padre,
Mas que deudo ni pariente,
(No hablo de la otra gente)
I aun quiza mas que la madre.
Digo os en mi conciencia
Huvc verguenza,
Kn una causa tan digna
De piedad que nos venza
Una cabra montesina.
150 U Era envuello en ricos pafios. — 151 A El por cierto era se tal.
B El nifio i todo era tal.

io7
Que harto alli dezian mal;
I esto ha sus diez i nueve afíos.
Quien dei lierapo no se vela,
Como vuela!
Parece que fue esto aier!
Uno puja, otro se asuela,
Nunca deja de correr.
20.

f. 22.

Llevé el mozo a mi Taresa.
(Ella fue siempre qual es.)
160
Veis lo que anda en quatro pies;
Veis que en dos se erje a la mesa;
Veis que a maiores alcanza
En crianza
En saber i ser Iozano.
165
Ai! de una vana esperanza
Al fui que queda en la mano?

21.

* 22.

> 55

Lira locura pensar
Cosas que aun nifio dezia.
Despues cantava i lafiia
Kl caramillo sin par.
Sabia mas que el jurado
Pien jurado,
Aiudava a misa ai crego
Aunque este es mal mui usado
Seres con tu hijo ciego.

17o

175

Pêro en esto no me engafio.
(Aunque es hijo en el amor)

152 A iazia mal. BE dezia. — 153 ABF Esto lia (BK 1 esto lia)
sus dezisicte anos. E dezanueve. — 157—158 AB Dando se como
d'cspucla Que prisa llcva a correr! — 159 A Traje lo 11 mi Teresa.
B Truje cl nino a mi Teresa. V Llevé cl nino a mi Teresa. — 160 AB
Que podria ser de un mes. — 162 AB Veis lo que se ergue a la mesa. —
163 A Lucgo a maiores alcanza. B Veis los maiores alcanza. — 165 A B
I en costuinbres (B En) i en saber. — 166 A Vcd de lamarta esperanza.
B Vcd de tan grande csp. EF Ai de una gran csp. — 167 A B I.o que
queda ai recoger? E Al fui que quede en la mano? — 169 —171 AB
Sus donaires i los (B sus) sesos. Ante tiempo aquellos pesos En esto van
(B vienen) a parar. — 172 EE Sabia mas que un jurado. — 177 — 185
Faltão em A.

io8
Mal crcrán que 1111 lai pastor
Ande Iras el ini rebafío.
Io dijc ande, antes ando,
Trislc io!
Que aora ia médio loco
Del ganado descuido
I aun de si 1c cale poço.
2

3-

24.

Q»c lo vicron por aqui
Mc dijo uno que lo vido.
Perdido Iras cl perdido
Se puede dezir por mi.
Ando cansado i soi viejo.
Que consejo
Tomarc? o que camino?
Veis el ini perro vermejo:
A la fc, trás mi se vino;
1 tu hijo, andas fniendo
De mi de vai 011 collado!
Que mal camino lias tomado!
El porque io no lo entiendo.
Sigucs nntojos livianos,
No los sanos
Consejos dei viejo padre;
No te iniembran tns liermanos,
Ni la vieja de tu madre!

180

185

IQO

195

200

'"O —181 15 Que cl no parece paslor. Aunquc f;iui(ln, mi rebailo;
Dijc guarda, anles guardo.
179 li Mal querran. — 181 E Io dijc
anda. — 185 li de si cale |>. li A cl i a mi perdi ha poço. — 186 lv
Diz que vino por a(|ui. — 186 —189 A Dijo me uno que lo vido Aun
agora por aqui. Que es <I'cl? Hicn diián por mi 1'erdido trás el perdido,
li Dijo me uno d'csa banda D'alla que lo viera aqui. Bicn pueden dezir
por mi Un perdido trás oiro anda. — 190 B Soi ia cansado, i soi viejo. —
19; A Tomarc <Icl mi camino? — 193 V.V Vco cl. — 197 15 mal consejo. —
199 Ali No se te acnerda d'hermanos. — 203 A.E1-" No. — 203—204 V
intercala:
Ai Alcjo! ai mi Alcjo!
Ia no mio, antes ajeno,
Al lu viejo i padre bueno
Dejastc, io no te dejo.

too.
25.

26.

27.

f. 22v.

lia me diclio un escolar
Que sabe de aquestos males
Que siete rios caudales
Te conviene de pasar,
1 bailar te en la laguna
Con la lima
Nueva; i buscar siete fuentcs
Perenales; i en cada una
Lavarte i cobrar las mentes.
Ma i quien tcuga tal sospeclia,
Ha i quien otras: dicho me lian
Mtichas, i muclias dirán.
Mas sin ti que me aprovecha?
La vejez es cierto cosa
Trabajosa,
Ninez sin entendimiento,
Mocodad tau peligrosa
Que no escapa uno de ciento.
Este cuerpo flaco cansa,
De andar todo me despeo,
Mas puede tanto el desço
Que algo el corazon descansa.
Quiero dar vuelta ai lugar;
Quiero dar
Gritos por el por do fuere;
Todo lo quiero provar
Antes que me desespere.

205

210

215

220

225

230

Quiero torrar me ai lugar,
Quiero dar
Gritos Iras el por do fucre;
Todo lo quiero provar
Ames que me desespere.
205 A Que sabe de encantar males. — 208 A I nadar por la laguna.
--- 209 B A la lima. — 210 O MS. escreva: Nucvc. — 213 — 214 BF
Unos tiiiicn tal sospeclia, Otros otra i diclio me lian. — 219 A Niftcx
sin distinto alguno. — 221 A de ciento uno. — 222 A (laco cuerpo.
227 J$ 1 quiero dar.
228 Ali Vozes si por aqui fuere.

no
28.

Ai Alejo! el bucn zagal!
Quiza si de mi te escondes?
Di me, por que no respondes
Al tu viejo que anda tal?
Ai Alejo! aqucl tu viejo
Que, parcjo
A qualquicr loco gritando,
No quellotras de bucn rejo
Sino te duelc qual ando.

235

La Ninfa do la Puonte.
29.

30.

31.

Ducrme cl hcrmoso donzel,
No zagal, no pastor, no.
Micntras ;tl sucfio se dió,
Mi alma dió se lc a cl.
El sol es alto, i con cl
Es dei dia ido un bucn trecho,
No sé que de mi se es becho,
Será lo que fucre d'cl.
Loca de mi que a mirar
Me pare i dijc tal viendo:
Quien tanto aplaze diirniíendo,
Despierto, que es de pensar?
Quisc me lucgo apartar,
No sé quien me bnclvc aqui;
Ai (mas tarde lo entendi,)
Que. pcligro es comenzar!

240

245

250

255

Micntras pensando csinagino,
Sin bicn pensai-lo primcro,

231 Ali Ai Alejo, ai hijo Alejo. — 233 A Di me que no me
respondes. — 234—237 AB Que por ti (B Si io por ti) todo atras dejo.
Alejo, aquel viejo loco A que tan poeo De consejo i vida queda. — 238 A
1'ues ando cansado i ro(n)co. B De ll.1m.1rtc estA tan roço. EF No te
lhoras (sic!) de buen rejo. — 239 AB Que no sé como mas pueda. — 245 E
dió se a el. — 246 ABE Del dia es ido un buen trecho. — 247 B se
ha hecho. — 249 ABEF Me puse. F i dije tremiendo.— 250 F Quien
ansi plaze dormiendo. — 254 A Quan tarde que lo entendi. B Ah quan
tarde que entendi.
256 BE imagino.— 257 A Sin examinai-lo primcro.
B Sin rumiaMo primcro.

111

Amor, falso consejero
Con sus razones me vino:
Tornar se ha por su camino
El mozo como despierte.
Que harás tu? Que es la lu suerle
Estar te aqui de contino.
32.

33.

Luego mi fucnte encanto.
Pêro quando la encantava,
Quien las palavras guiava?
(El me es tcstigo) Amor fue.
Agora que mas pense,
Es me otra cuita mortal:
Pudiera sufrir mi mal,
El suio como podre?
I quando el mio quiza
No pudiera sufrir io,
Pagara aquel que peco,
Que la razon ansi va.
D'esto quien me absolverá,
])u la pena i de la culpa?
Su beldad no me desculpa,
Antes mas culpa me da.

260

265

270

275

258 — 261 A Amor cruel consejero Mostrando ine aquel camino
Alto, i quiso me dc/.ir El donzcl se querri ir. — 262 B Que lias de
hazer lu? Que es tu suerte. — 263 A Luego que cobre su tino. —
264 A Poro mi f. c. — 2C5 A Mas quando me la e. — 269 Al! Fue
la mi cuita mortal. — 274 A aqui el. — 276—277 Ali Qual otra alguna
valdra Que me quite d'esta culpa? — BF intercalfio entre 279 e 280
milrn estrophe que diz:
Fuerza fue, que io la senti,
1 miedo de mas enojos;
Baste ai fin (F liasla de) cerrar los ojos
Di/.icndo (F Dezir): amor manda asi
Quantas cosas que io me oi
Contar de (F De) sn gran poder,
Que podia io ende hazer,
Donzclla úaca, de mi?

I 12

'• 23.

34-

35.

Una hennosura ufana,
Q110 eu la viendo desatina,
Que parece mas divina,
Mucho mas digo que humana,
Cruel por cierto i villana,
Pudieron dezir por mi,
Trael-lo encantado aqui,
Si lo fiziera mas sana?
Ora los ojos, dejeis
Pagar a Amor su derecho,
Salgan sospiros dei pecho!
Llorad, que ge lo deveis.
Aves, que ansi os sabeis
Cantando qniza aliviar;
Miuntras me entiendo quejar,
Ruego vos que me aiudeis.

280

285

2Ç)0

295

Canta:
36.

De Amor bion dizcn que es ciego,
Nifio, i liviano, i cruel.
Si en mi fuente encendió fuego,
Quien podrá valer se d'el?

280—287 Faltilo em A. — 280 0 MS. escreve: hermosa. — 281 B
Que a tjiiicn la ve, desatina. — 284 E Cruel por cierto liviana. — 285 B
Pudieran. — 286 B Tenel-lo encantado aqui. — 287—288 1!F têm aqui
mais uma estrophe que diz:
Tal fuerza esta agua tendra (F terna)
De hoi mais (F Hoi mais) que luego cu la viendo
Toda persona corriendo
Por bever d'ella arderá.
Aquella sed matará,
I a otra nueva pasando,
Nunca el cuidado mudando
Por este bosque andará.
288 1$ mis ojos. — 289 A Pagara (Leia-se: Pagar) a Amor su tributo.
B Pagar Amor su tr. E Pagar ai amor derecho. F Pagar Amor su
derecho. — 290 AB No quede aqui nada enjuto. — 291 B que bien lo
deveis. — 292 A B que os ansi s. — 293 A Quiza quejando aliviar. —
295 AB acompafleis. — 297 ABKK Xiflo liviano i cruel. — 298 E
acendido fuego. — 299 B librar se dei.

H3
Poderoso amor altivo,
Quien razon dar me sabria
Si en la mi fucnte hivia,
Como agora en fnego bivo ?
Sordo en todo, en todo ciego,
Todo brevajes de liiel,
Todo guerra a sangre i fuego
Tal se es cl, tal dizen dei.
37.

38.

39.

300

305

Alejo.
He dormido. Ora que atiendo?
Qniero ]>asar la montaria:
Qniza que en la parte estrafla
310
Me estará el bien atendiendo.
Kia! que a dios me encoiniendo,
Que en esta tierra, zagal,
Dias lia que me va mal,
Mal despierto, i mal dormienclo.
315
Io sofiava que me via
Kntre unas cerradas brefias;
De una parte i de olra pefias
Do nunca el sol descobria.
Quando no me aparecia
Socorro de parte alguna,
Quejoso de la fortuna,
En Mantos me- desliazia.
I mientras que asi me quejo
La muerle sola esperando,
Parece de quando en quando
Que oía llaniar Alejo.

320

325

301 AB Si mi vida era agua fria. EF Si cn la mi agua bivia. —
306 B guerra, sangre i fuego. — 307 AB Tal es el. — 307—308 F Alejo
despierla. — 314 A13EF te va mal. — 316 A que me fuera. — 318 A
Por. — 319 A Que n. e. s. clcscubriera. — 320 — 321 A No viendo via
o mancra De esperan/.a eu parlo alguna. — 323 A En lloros me deshizicra.
EK En lloros me desliazia. — 324 E I enmientras que asi me quejo. —
324—325 A Entretanto que me quejo La sola muerle esperando. B Mientras
epie lloro i me quejo Solo la muerle esperando. — 326 A Ji Oia de quando
cn quando.
327 A A grilos llaniar Alejo. B Que llamavan por Alejo.

(14
Si es quiza que si me alojo
De ;iqui que me irá mejor?
Kn cortesia do amor
1 de ventura lo dejo.
I. 23 v.

40.

41.

42.

Semejava la voz que era
Como dei buen viojo mio.
Abajo espumava un rio
Que nunca puente sufricra.
Io, que aina me muriera
En tau grande angustia pueslo,
Desperte i fui de presto
Del inieclo i dei sueflo fuera.
Mi fe, lo que fuere, sea!
Mal parece i mal será;
Kl corazon me lo da
Ni sé que otra cosa crea.
Un mal siempre oiro aearrea.
De qirien quereis que me lie?
Amor me Ileva, el me guie,
Kl despierta esta pelea.
Que el corazon se me encierra
I no quiere oir consejos.
Adios mi lierra i mis viejos,
Gran mal de vos me deslierra.

330

335

3 IO

315

350

328 — 329 B Quiza si tVaqui me alejo Alia que me irá mejor. —
330 — 331 A Kn aventura de amor I cortesia lo dejo. — 332—333 AB
Scmcjava ciet lamente La voz dei buen viejo mio. — 335—336 Ali Q. n.
sofriera puente Veia (I? Via) la muerte presente. — 336 K lo que a poças
me muriera. — 337 A Kn lan liera a. p. — 338 A Desperte me i fui
ti. p. — 339 A Fuera d'aqucl accidente. B Libre d'aquel accidenle. —
340 Ali Mi fe, sea lo que fuere. — 341 B Que el corazon me lo da. —
343 — 347 AB Jlaga dios lo que quisierc, Hueitemicnle me requicre,
Soledad grande i deseo De quanto desde aqui vcu. Sufrirô lo que podieie. — 344 K carie». — 347 EK Kl doparia esla pelca. — 348 E
se me cierra. - 348—349 A La volunlatl se me enciena, No es tiempo
tle mas conUejoS. — 349 15 A lodos oiros consejos.

"5
Si inuriere en olra tierra,
Aqui los huesos me traian!
Que mundos piensas que vaian
Alia trás aquella sierra?
43.

44.

No cale tierapo perder,
•Mas dei perdido, que es mengua
A devanear la lengua,
Las lagrimas a correr?
Lo que se ha de acometer,
De que aprovecha el tardar?
De los niiíos es dudar,
De los zagales hazer.
JMalaré en la fuente fria
Primero esta sed que tengo.
Con que cuila ora a ti vengo,
Kuenle de la tierra mia!
Si veré aun aquel dia
Que, holviendo por aqui,
Beva mas alegre en ti
De lo que aora bevia?

355

360

3C5

370

351 A Si io inoriere. — 353 O MS. escreve: osos e Iraigan. —
354 1? pensais. F piensan. — lintre 353 e 354 HF intercalSo uma
eslrophe tjtie (fiz:
En fin dada es la sentencia;
Sea simplcza o locura,
Provará la mi ventura
Pucs me aqueja lai dolência.
Provará por experiência
Si este mal oiro aire cncicndc
(F Si el mal d'esle aire reciende)
Si no (B Si con) mis amigos ende
Mc (|ncda la mi paciência.
358 Kl" cabe. — 358 — 359 Al! Palabras vanas la lengua 1-os ojos a
(B sem: a) aguas correr. — 361 A Para qiie es mas dilatar? B De que
sirve el dilatar? — 362 AH De los viejos. — 364 —371 A Malar me lie la
sed de nuevo I gran secura que tengo. Con que cuila ora a li vengo,
Fuenle que en mi alma llevo. Si a bevir lanlo me alrevo (Juando vernií
por aqui Que beva mas ledo cu li De lo que- agora en li buvo? —
368 H Si veudrá aun algun dia. FF Si vivre aun aq. d.
8*

u6
Bovido quo ha, encantado dizo:
45.

46.

No veo ai monte sulida;
La vista se me esvanece;
Por toda parte aparece,
Nunca viene esta mi vida.
A la fe que se me olvida;
Soncas queria de/.ir:
lo era el pêra fuir,
Vos no para ser fuida.
Anton i Juan pastor.
Anton.
Sospirado lias, compaiiero.
Juan.
No sé como 110 llorava.
Sabes porque sospirava?
Porque aqui canto Ribero,
Aqui nuestro amo escnchava,
Rodeavan lo pastores,
Colgados de la su boca
Cantando el los sus amores.
Gente de firmeza poça
Que le dió tantos loores,
1 aora gc los apoca!

f. 2.1.

375

380

385

390

Anton.
47.

2 A

Kso falta, Juan pastor!
Soncas, porque sospirar?
I a que se pueden alzar
Ia los ojos sin dolor?
Ni a que se pueden bajar

395

37' —37
Ia encantado. B Encantado (1784 Fala como encantado). K Bivió i qncdó encantado i dize. !•' Bcvido que ha queda encantado i dize. — 372 ABEF bosque. — 374 AB escurece. — 375 AB
Mal se ordena esta partida. — 376 — 378 B Parece que se me olvida
Eslo que 1c iva a dezir Io era para huir. — 379—380 E Anlon i Juan
paslor. — 380 O MS. escreve: sospirando, erro que se encontra repetido em E. — 389 F tantos de loores. — 390 13 K se los. — 391 A Eslo. —
39.j A A que etc. U A que puedes lu alzar. E A que se pueden a.
395 A li I a que los puedes bajar. V abajur.

"7
Donde los pomas enjtitos?
Adelanlc, o cara atras?
Las tierras niegan sus frutos:
El sembrar es por demas,
Los aires andan corrutos,
Los hombres cada vez mas.

400

48.

De aquel grau pino a la sombra . . .
Ia ves quanto que ensancho!
Que el prado i zarzas cobrió,
1 los vezinos asombia.
^05
No ha i pêro mucho, no,
Vine por Ribero ver,
Como otras vezes solia,
(Quan presto fuie el plazur!)
Pasastes pieza dei dia
410
A cantar i a tafier
Mientras la siesta caía.

49.

Kebuelvo eu el pensamiento
Lo que cantastes i sé lo . . .
Mas a fe que olvidado he lo,
Del ton me acnerdo i dei tiento,
Las ])alabras van se a vuclo,
Mas atinemos ai ton.
Amigo, que juro a mi
liste era el tiempo i sazon,
El lugar este era aqui:
Las palabras tales son,
Elias se vernán por si.

4 15

420

398 A La tierra niega. B 1-as plantas niegan. — 399 O MS. escreve:
Sospirar c. p. d., erro que também se encontra repetido em E. - 402 A
A la sombra de aquel pino. — 403 AB Que a tal dicha se planto. —
404—406 No lia (sic) por muclio no Que todo cl campo vezino, De la su
rama asombró. — 406 15 No ha p. m. n. — 409 li que liuie. — 410 AB
Consigo aqui te tenia. K Casaste presto cl dia.— 414 AH Lo que cantastes estando. E Lo que cantastes i lié lo. — 415 AU Mi fe, fue se
me olvidando. — 416 A i dei cuento. BEF Del sou me acuerdo i dei
cuento.
417 AB Eu busca dcl cantar ando. - 418 A Ora a. a. 1. —
419 EF juriami. — 420 EF Que este. — 422 A B Las palabras de rondou.
EF Las palavras Iras el son. — 423 B vendran. E veran.

u8
50.

f. 24 v.

51.

Juaii pastor.
Porque ese cantar fné llanto,
Como dei cisne se euenta
Quando la su muerte aventa,
Io tu aindaré, con quanto
Es cantar eu la tormenta.
No ves que mundos son estos
Nunca tales fueron, creo,
En las mudanzas lan prestos.
Truecan se a cada óleo:
Vide aqui mil buenos gestos.
Quando miro, uno 110 vco.
Mas las quejas a deparle.
A lo que mandas, vengamos,
Al cantar que aqui cantámos:
IMIO (sabes) de eslrafia parte;
Donde 1111 lieinpo ambos andamos
1 dir te lie como pasô:
Acerto se que io Uiflit.se
Aquel modo, i cl canto;
Rogo me que respondiese.
An ton.
la, ia ia comien/.o io
Como si Ribero fnese:

52.

425

430

.135

^40

] 15

Canta:
Amor burlando va, muerlo mo duja!
Tiene de que por cierto; a su inercod,
Como de seflor, vine; agora ved
Si es justa su razon, si la mi queja.

424 B contar. — 425 A De cisne (como se cuenta. — 426 AH Kn
su postiimera afrenta.) — 428 A como cn tormenta. — 429 AH Bicn
ves. — 430 B fueran. — 432 AB Truecan se te. — 437 AU El cantar
<iuc aqui cantámos. 1C Que el c. — 439 Faliu cm ]£. — 439 — 443 A
Donde amluvinios, entramos, lo le llcvava el descante, Kl se cnlonav.i
piimcro Con cl su triste semblante Al modo i son cslranjcro. — 443—444 A
Júilta n rubrica: Anton. que se encontra só ti frente tia linha 445. ■ll-l —-145 ^ Ia 'a 'a vo' ">c adclantc Como si fuese Hibero. — 447 ]£
su inerced.
448 K Como de amor. — 449 A Quanta de razon lengo
cn la mi queja.

HO
1 lo que mas me aquejít
Que estás leda, gozosa i aun plazienle
I anu ufana. Que es esto? Kl que vonció
T.ucliando pierde? Gana el que caio?
Ciego i cruel amor que lai consienle!
53.

54.

-15°

Juan pastor.
Ciego i cruel amor que tal consiente 455
1 ado la razon buena i la verdad?
De hoi mas traia la noclie claridad!
Kl sol venga a nacer de liázia ponicnlc!
Con un mozo un valiente
I huen pastor cantava en cuenta uslreclia
160
Del cauto, i la su voz lilanda cutonava,
Dió se el precio ai inocliaclio que asilvava.
Ved! razon ante amor de que aprovecha?
An to 11.
Ved! razon ante amor de que aprovcelia!
Un ciego, un sospeclioso, un voluntário,
-I ^*5
Al maior servidor maior contrario,
Anlojadizo, lleuo de sospeclia,
Este por que cohecha,
Por atrevido estotro. 1 mal mirado,
Aquel por no sé que, veis lo adelanle.
470
Quien se ponc a pensar que 110 se encante
Sin ventnra que liará quien lo ha provado?

450 452 A Cada~ora mas se alcja De mi mucho cruel; quien me
.lesn.ic.Ue? Ali q«c lo sal.cn lodos: quien ganò Kl precio de la lucl.a,
ese pe.dió. - 451 B <>c eslá ledo gozoso i aphuici.te. - 45=» » »»"
ufano. — 452 11 i gana. - 454 AB Kncmigo senor q. t. c. - 454 e 455 *■*
Ciego i cruel senor «,. t. c. - 455"4»3 A B Encmigo senor q. t. c. Alas
ames favorece tal maldad, Todo se rije por la voluntad, I s. esto fnc
nlguna ora, es ai presente Un pastor inocente La zampoila tafl.a cn
rcílH cstrcclm, Del cierto i l.ucn tancr i asi cantava, IMugo mas un /.agal
,„,c alto silvava, Ved ete. - 462 EF <iue silvava. - 4»4 E entre amor
cuc aprovecha. - 4"5 A Mozuclo antojadizo voluntário.
4«7-47' A
Volando aca i alia, siempre en sospeclia, Uno por que cohecha, Otro por
atrevido i mal criado, Otro por no sé que mejor atina, Quien lo piensa,
'cnloquccc, i se esmagina. -- 470 B Otro por ... s. q. - 470 B no se
espante.

120

Juan pastor.
55.

Sin ventura que hará cjuien lo ha provado
I lo prueva cada ora? Oh suerte fiera
Que biva eu el enerpo d'otren i en el suio mticra! 475
De otren cuidoso, de si descuidado!
Todo me han trastornado
Ante de los mis dias viejo i cano.
No dejó en su ser cosa este acidente,
I pienso enternecer una serpiento,
^8o
Llarnando noclic i dia un nombre en vano?
Anton.

56.

Llamando noclie i dia un nombre en vano
Con ânsia tanta de las mis entraílas
Antes enterneci las alimafias
Pasando d'ellas seguro cercano.
485
Ia ia que alzó la mano
Zagaia hermosa pêro fementida,
En tantas partes que estos ojos íieres,

472—473 v intercala aqui três estrophes (como pertencentes a Toribio);
mas o seu- verdadeiro lugar ,< entre as estrophes 79 e 81. Uma nota do
MS. dizendo: Adiante a f« . . . na trova que proseguc J0ÍS0 Pastor lia de
começar Toribio o seguinte mostra que o copista reparara no seu erro. —
A faz das duas estrophes 55 c 56 uma única que diz:
Juan Pastor.
Sin ventura que liari <|tiicn lo lia provado
I lo prueva cada hora (estiaria suerte)!
1'ucdc haver ipiien asi corra a la muerte
D'otro cuidoso, de si descuidado?
Amor cruel te ha dado
(Zagaia hermosa, pero fementida)
Kntcramenlc todos sus poderes,
Mas ingrata mujcr de las mujeres
Quien cl alma llevò llevc la vida.
174—475 u estiaria suerte! Pucdc haver cpiien asi corra, a la niucrlc. —
476 BF Cuidoso d'otro i de si descuidado? — 478 A palavra: dias/,///,;
no MS. — 479 li X„ deja,
K d'estc accidcntc. — 480 B Pudicra
enternecer u. s. — 483-484 B Kuc tanta cl ânsia de las mis cntraíias
Que enternecidas vi las alimafias.
485 BKK Pasando d'cllas seguro i
cercano. — 486 EF Ai ai etc. — 486—488 P. I solo fuc liviano Aquella
hera humana i fementida A quien amor ha dado sus poderes.

12 1.

f. 25.

^las ingrata mujer de las íuujcrcs
Quion todo lo llevó, llcve l;i vida!

49°

Juan pastor.
57.

Di me, zagaia, como ])iicdes ver
Kl sol que has perjurado i las cstrcllas?
De dia viendo a cl, de noche a cilas,
Quando puedes dormir? quando comer?
Que cuidas ai tremer
De tierra como liogaíio? o si arde cl ciclo,
Picnsas que es burla? o que? no pienses tal,
Que si fuo vano un raio, otro hi/.o mal;
I donde cl 110 caio, caie cl receio.

495

Anton.
58.

Aquellos ojos tuios que ai pasar
No sé lo que callados me dezian,
Aquellos ojos que cl alma embaian
Un tiempo a mi plazcr, otro ai pesar;
Kl blando murmurar
Con las amigas, mudar la color
Una i aun otra vez cn un momento,
Todo lias soltado, olvidadiza, ai viento,
1 bives. Mucro io. Sufrc lo Amor.

500

5°Õ

490 O MS. escreve: lho lliciio leuc la vida. — 491 AB i como
puedes. — Em A t< a Anton que pertence esta cstrophe. — 492 A Kl
sol cn paz en quien juraste i cstrcllas. RE El sol por que lias (li: ha)
jurado i las cstrcllas. F El sol por que has perjurado ctc. — 494 A
Como puedes dormir? Como comer? — 495 AB Que picnsas. — 496 O
MS. escreve cm lugar de: como hofjaflo: como como ajeno. A : si arde. —
498 E Que si no fuc vano. B Que si un vaio fuc vano. — 499 li caia cl
receio. — 500 A ÈJ.p. (/nem continua. — 501 ABE callando. — 502 A
Aquellos falsos que esta a. c. B Aquellos que la mi a. c. E Aquellos
ojos que cn (sic) alma mia c. O MS. escreve: cnbaron. — 503—505 AB
otro a pesai, lil dulcc murmurar Con la tu compaiíia, i de color. —
506 A Mil vezes trastrocav te cn un m. B Mudar te a cada paso cn
un m. E Una i otras vezes cn un m. — 507 A Todo soltaste. B Soltaste todo.

j 22

J11 a 11 pastor.
59.

I lasta quando seré tau eiego io? hasta
Quando tau sin razon i siri sentido?
1 cl licnipo i la ra/.on piden olvido,
Amor solo no quioro, i solo el basta.
Que ceguedad fcm bnsla!
Viendo tau claramante lo inejor
Tomé a la inano esquierda i esa sigo,
Los oidos cerrando ai buen castigo
De amor desenganado i desamor?

510

515

Anton.
60.

Zagaia altiva con los tus poderes,
Qual fiu: nunca el sefior tan ficro i bravo
Que nunca tal dijese: eres mi esclavo,
lo no soi tu sefior, ni sé quien te eres?
Pareceu las mnjeres
Mas piedosas. Di, sobervia es esta
Que se pueda sufrir tan desigual?
No basta tanto agravio? i tanto mal?
Mas tal (aun sobre todo) la respuesta?

520

525

Juan pastor.
61.

Quando luego te vi, vi te piedosa;
Despues por te querer i te adorar
Supilamente te senti mudar.

509 A íi Anton quem continua: H. q. s. I. loco io?
510 A V
sin jni/.io i s. s. — 511 A15EF El liempo. — 512 A solo cl basta. —
513 -514 AI! Quien asi me contrasta Que vicmlo claramente lo mas cierto.
515 —516 A Tomo cl camino nvieso i esc sigo Tambien oidos cerrando
ai castigo. — 515 EF Tome la mano. — 516 li Los oidos tambien cierro
ai castigo. EF Los oidos cerrados ai bnen castigo.— 517 Ali Con mis
cuidados vmios de concierto. — 518 —5:6 AH (A: Juan pastor.) Mas
dejadas un poço las peleas V)\ me: qual (R i qual) sefior fue nunca tan
bravo Que tal (H Qual que) dijese? enlin (H ansi) eres mi esclavo? lo
110 soi tu sefior ni sé quien scas. A palabras tan fcas Tc trae el tu
rancor? Sobervia es esta Que: se pueda sufrir en dicho o cn hcclio? A
que somos venidos, tiempo cstrcclio! Asaz bastara (Si bastava) el mal sin
la respuesta. — 521 EF quien cies. - 525 E lauto mal. — 528 AB
por te adorar. — 529 AH Subitamente.

12.'

Que es t:slo?

Ks bien ;nn;ir l;m inala cosa i

530

Quitai es cl que amar osa?
Ora se vaia cl carro ante los bneies
Vcngan los pejes poblar los currales!
f. 25

1'azca cl ganado los rios calitlales!
Oido havia amor d'cslas lus Icies!

5.35

Anton.
62.

No signió Ribero mas.
Anlcs, como era cuidoso,
(1'ienso que le acordarás,)
Esluvo un ralo pensoso.
Jmtai pastor, en lu mal ciego,

540

Como lo es
Cada uno, pêro despurs
Mas en dar te a palaciego!
Toribio pastor.
03.

No pensastes d'esla vez,
Paslorcs, de ser sentidos,

545

Mas enfin, júri a diez,
Parte cupo a mis oidos.
Digo os, que aqui me eslnviera
Todavia
530 A El'" es bien querer. B es querer bien.
531 A 1! Ai (H Ali)
vida dolorosa. — 533 A Los peces a pacer los montes vaian. B [.os
peces rclozar vengan ai prado. — 534 A Los ganados cubiertos d'agua
vaian. B A los rios pacer vaia cl panado. — 535 B Oi oi d'aiiior estas
sus leics. EF Oido havia amor estas tus lcics. — 536 A Ê y. p. <]iiem
fala. R No signió Ribero tal (Jirr.). — 537 B como iraspoilado. —
8
íJ
543 A Esluvo un ralo en reposo 1'icnso que te acordaras, Hablava
a liempo i lugar, l3ero despacio. Ai buen pastor si ai palácio No le
dejaras ca/.ar. B Esluvo un rato callado Picnso que te acordara*. 1 lablava
cl poço i despacio Mas siempre a tiempo i lugar. Ah buen pastor si
cazar No se dejara ai palácio! — 540 F eon tu mal ciego.
543 li Mas
544—5-17 A No es mucho quien lan bien supo Negociar, jure
cs clca diez, Si ganasc d'csta vez. Que la mi parte 111c cupo.
B No pensastes d'esla vez Que nadic os huviesc oido Cantar, ]>cro juro a diez
Que mi parle me ha cabido. 545 El1' Pastores de ser oidos. —
548 A asi me est.

124

Hasta que pasado el dia
La nochc nos desparticra.
64.

Sigtii os desde ha buen cacho
Que os vi venir pascando,
Dejé cl ganado ai mnchaeho,
Vcngo tras vos acochando,
1 luego en mi lo pense:
Estos que van
Ansi solos, cantarán.
Oh si tal fuesc! I tal fué!

Anton.
65.
Toribio, vengas en paz,
Mcjor zagal dei aldeã;
Llcga te, haiamos solaz,
Que en ti todo bien se eruplea.
1 por que eres verdadero
'IV pergunto:
Como parceió te apunto
El cantar nuestro cstranjero?
66.

550

555

560

565

Toribio.
Anton, a dezir verdad,
Pucs con ella me esconjuras:

550 E pasando cl dia. 551 A vos. B os. — 552 B desde lia
buen rato. — 554 e 555 estão transpostos em A. — 555 B Dejé ai mozo
mi hato.
O MS. escreve: ai ganado. — 555 B T tras vos vine acochando. — 556 AB LUCRO entre mi lo pense. EF I luego entre mi. —
558 AB Solos, quiza cantarán (B contaràn). — 559 — 560 BF têm mais
ti ma estropke que diz:
Puse me aqui a escuchar
Tras esta zarca escondido
El son i el canto (F cuento) a notar:
Estoi como embevecido!
Harto de tiempo pasó
Que en esto andava,
Lo que tanto descava.
Acaso se me ofreciõ.
5^>i AB Todo el bien de nuestra aldeã. EF Mejor zagal de aldeã.
562—563 A Que en ora buen* lai sca, l.lcgate, haiamos solaz.
567 A
Nuestro cantar estr.

'25

Grau bien es la claridad,
Nunca supc hablar a escuras:
Pêra mi cierto es sin par
1 nim ])ara todos,
Sou que en esto de los modos
Cada uno quicre juzgar.
67.

f. 26.

Una vez io fui en villa
(Que es menester mas palabras),
Dieron me ende una escudilla
Do unos como pies de cabras.
Io dudava de coineí-los,
Mas despnes
Comi uno, i dos, i três,
Comi las manos trás ellos!

570

575

580

Anton.
68.

A ti todo se te entiende,
Que has licclio d'ello mil pruevas;
De muclios otros ])orende
Se alaban las cosas nuevas.

585

57°—57' -A Nunca supc hablar a escuras, Voi me por la claridad. —
571 B 1V0 te pienso hablar a escuras. — 572 -575 Ali Quanto a mi, 110
soi mas de uno, Quanto a lodos, Digotc que d'estos modos (11 Digo
cjiic cu lo de los modos) Se quicre juzjj.ir cada uno. — 574 li I.o es
que en esto de modos. — 576—577- Estão transpostos cm A. — 576 A
me fticra. — 578 JJ Dicran.
E en u. c. — 580 A Io no podia
comei-los. — 583 — 584 F intercala:
Por lo qual deves d miar
Por que liai algunos pastores
Que ansi son en cl juzgar
Como ciegos en colores.
Todo quicre experiência
Mal i bien
1 todo quicre lambicn
Adobo de paciência.
584 AE A ti cn todo se te entiende. — 584 — 587 F A ti cn todo se
le entiende Que crés zagal avisado, De muclios oiros por ende Lo
nuevo es mas alabado. — 585—5^6 A Empem las cosas nuevas Alaban
lodos por ende. H Mas muclios oiros por ende (<• li) Alaban las cosas
nuevas.

I2Ó

Toribio.
Si, mas, eon tu paz, concluio
Que no lucgo.
Primero se asopla el íucgo,

590

Despues el arde de suio.
Juan pastor.
6g.

Andar contra la costumbre
Es nadar contra la vena.
Korzado es que se deslumbre
Aunquc tenga buena lcna

595

1 mas en tierra do tanto
Kl uso vale.
Si alguno dei hilo sale,
Kncomiende se a buen santo!
Anton.
70.

Alguno ha de eomezar!

000

Mas bien o inal ia cantámos,
590 15F se sopla. — 591 ABF El despues a. cl. s. — 592 A Contraria a las costumbres. — 594—595 A Aunquc tcnjjas grande lcna Forzado es c[nc tf deslumbres, li F. c que te deslumbre Aunquc tendas
buena lcna. — 596 A ado. — 597 AB Envidia vale. — 600—607 luiltilo
em E. A tem em lugar i/'esta estrophe outra que diz:
Anton.
Ora el murmurar dejeinos
(Juc es mal que mucho se apega,
De cantar lambicn te plcga
Bien o mal, cantado havemos.
Juan pastor.
No haia aqui mas rodeos,
Que tambien
Sabemos que cantas bien:
No nos mates a descos.
H principia:
Toribio.
Un raposo dió mil saltos
Por alcanzar los parralcs;
Nunca pudo, que cran altos:
Dijo de las uvas males
Que cran verdes! mal bocado !
Mi fc, amigo,
Claramente te lo digo
1 lábias como lastimado.

127

Tu taml>km luís de cantar,
Que unos do otros no riamos.
Soncas, digamos lo todo,
Tu tambien,
Sabemos que cantas bien
Sca qual se lucra el modo.
71.

Toribio.
No lo digo por que quicra
Mas palabras ni mas ruegos,
.Mas porque en toda munem
lo me veo antre dos fuegos;
No cantar crianza es mala
1 cantar mal
El se lo dize que es mal:
Vucstra mesura me vala!

O05

Oiu

615

Segue 11 estrophe supra citada de A „0ra" ate" ,,descos", mas como
pertencendo a Anton, e depois a nossa 71 como pertencendo a Jitan; vem
porem com lautas variantes que a repetimos:
Alguno ha de comenzar:
Nos,bien o mal, ia cantámos,
Tu tambien lias de cantar.
Unos de otros nos riamos.
Kl gnnado sesteara
Por la calor,
Aunque ai cantar de amor
Qtiicn corriendo 110 vcndni?
O10 — 611 AB Mas porque ardo entre dos fuegos (Jue muclio escusar
quisiera.
015 O MS. escreve: vale. — 615 — 616 BK intercalão aqui
Juas estrophes tio teor seguinte:
J 11 a n.
BF
Xo te aprovechan escusas,
lo lo juro, este (B esto) lo jura,
Kl lugar es de las musas:
Sombras, aguas i verdura!
B No te puedes escusar
Ni es razon:
Mira que le escucha A1U011.
Kmpic/.a, amigo, a cantar.
V Kl ganado cnccslará
Ka calor
Aunque que cae; canta d'amor
< )ue el lo rcconoccra.

128
Canta:
72.

Del mi tormiento vencido,
Lo que só, lo que no sé
Quanto mandardes dirc.
Mas rairad que si dijesc
Lo que io nunca pensara,
Ksa crucldad es clara.
No pcnsú que en vos la huviese.
Quereis saber lo que fuese.
De tal numera a la fe
Sabreis lo que nunca fue
De mi tormiento vencido etc.

620

625

Toribio.
Haviendo de cantar io
Ante vos, aunque me atrevo
A mucho, de que si no
D'amor cantar puedo i devo?
li Dioscs, luna, sol i viemos
Todo manda.
Qual dirc? Amor en que andar'
No! mas la de rnis tormentos.
V Que los nnestros pensamientos
Todos manda.
Que dije? Amor en que anda?
No, mas que? por mis tormientos r
A intercala sA uma estrophe que corresponde á ultima das ja citadas
de BP:
Aunque a mucho me atrevo
Cantando, si a cantar hc
Dclantc de vos, de que
Si no de Amor puedo i devo.
Amor que este pensamiento
Rije i manda ?
Qual dirc? Amor en que andai'
No, mas la De mi tormento.
BK

616 A De ini tormento v. — 619 — 625 A Pcro pensad si despues
Digo lo que no pensara, Esta crucldad es clara Que os saldra mucho ai
íevcs. Andais a saber lo que es. D'esa mancra a la fe Sabreis lo que
nunca fue. — 619—620 B Aqucllo que'110 pensara Que csa crucldad tan
clara. — 622 El? No cuide. — 623 B I d'cse modo a la fe.
625 K
Sabereis lo que no fue. — 626 A repetifiío do mote falta em A B !•'.

73-

f. 26%'.

Kn pena que a tanto obliga,
Que no rae eleja ni mo avaga,
Maré, que mandais que liaga,
Diré, que mandais que diga.
Lo que siguierc se siga!
Que en tal tormiento a la fe
Lo que liaga o diga no sé.
De mi lormienlo vencido ctc.

O30

Anton.
74.

No te quiero dar loores,
Amigo, ni dezir mas
Si no que con tus amores
De amores muerto nos has.
Hablo ansi como lo entiendo,
Hable el maestro.

635

0.|O

Juan pastor.
Si callando no lo mucstro,
Menos mostraré diziendo.
Anton.
75.

Pues io quanto a mi, de presto
Ge lo digo aqui dclante:
Que he de ser villano en esto
615
Porfiando a que mas cante.
Ainda me ora a rogai-lo,
Juan, te ruego,
Quando no bastare el ruego,
Ainda me ora a forzal-lo.
650

627 BE Unto. — G28 ABE ni avaga. li ni alarga. — G31 AK
Lo que se siguierc siga. — 633 Al' Lo que me digo no sé. — 63G AH
Toribio, 11. d. m. — 638 A mucrtos. E muerto me lias. — 639 A Io
liablo como 1. c. — 642 A Mal lo mostraré diziendo. B Xo lo m. d. —
643 A Antes que se esfrie, presto. — 644 AE Ge lo digo ansi dclante.
B Te lo digo aqui delante. — 645 — 646 A He lo de forzar que cante
Mas, i ser villano en esto. E Que bc de ser villano honesto (Err.) Porfiando
a que mas cante. — 646 B Porfiando que mas cante. — 649 A 1 si no
nos basta el ruego. B I si 110 bastare el ruego. — 050 E Aiudar me
lias a forzal-lo.

>.^o

Juan pastor.
76.

De los sus cantares bucnos,
A quanto por prueva veo,
Viene ser la culpa menos
Que nos causa este desço.
Toribio.
Kuerza es esta, ;t la fe inia;
Soi tomado:
Bastara vuestro mandado,
Quanto mas tal cortesia.

Ò55

Canta:
77.

Mientras io tanto a los ojos
Todo me obligo engaíiado,
Vcd amor qual me ha parado!
En la verdad que soi ínuerto:
No pense que era el mal tanto!
1 Ian me tenido en concierto;
Solto se todo en mas llanto;
Descuide me i entretanto
Que amor me vió descuidado,
Vió tiempo i tuvo cuidado.
Mientras io lauto a los ojos etc.

78.

Trastornaron me el mi pecho
Sin dejar cosa en su ser,
Es suio, pueden lo hazer,
Mas jínin crueldad han liecho.

00o

0O5

670

651 — 654 A l'or los sus cantares bucnos De que nacc esle desço,
Si porfio i si pclco, Viene a ser la culpa menos. li Xo faltaré de mi
parte A lo menos ai rogar; Con quien dios lan bien reparte, No se
deve de negar. — 653 E Viene a ser. — 655 A F. c. c. todavia. — 657 K
Bastaria. — 659—660 A Mientras tanto a los mis ojos -Me obligo, i doi
me ai cuidado. B Mientras que tanto a los ojos Me obligo i tanto ai
cuidado. — 662 Ali Para que es mas? io soi mnerto. — 66.| AHEF
Iraido en concierto. — 666 A Dcscudé me algo, entretanto.
668 Falia
cm 10. — 66y F (fiz: Vcd amor qual me lia parado! — 670 A llan me
Uastoinado el peclio. li lia me trastornado. -• 672 Falia em A. —
]? pmlii lo ha/.er. — 673 li li t*' lia liecho.

•3'
Io tal, i de que aprovecho?
Cruelmente lo han pensado
Que mejor fuera acabado.
j\fieulras io /a/1/0 a los q/os etc.

675

Juan pastor.

79

f. 27-

Si tmichos tales pastores
Iluviese por la montana,
No se irian los loores
Todos pêra tierra estrafia.
Aqui buenos naturales
Suele haver

680

674 A B Io ansi de q. a. Falta em E. — 675 B ha. — 677—678
II tem aqui a mais as duas estrophes seguintes. F uma, iifual. d 1 »
ile I!:
Toribio.
HF
Amigos, ia (F io) cantado hc,
Ilize Io que me mandastes,
l'or e) vnestro amor canto,
I vos (F Lo que) por mi 110 cantastes.
l'crdonad inc si me atrevo
Iin la) razon,
<Jiie en verdad es mi opinion (F en la lencioii)
Que en (F Kn) lo imo i oiro os devo.
B

Juan.
.\liicho te lo agradecemos
I d'cstos i oteos cantares
Mil vezes te cantaremos
Si tu mil vezes mandares.

Toribio.
Tambicn io de ser villano
Tcngas miedo
Como dizen: d;i )e el dedo
1 tomará te la mano.
679 A IJcvascn nuestras montarias, li IFuviesc en nucsiras montaíias. —
681 AB Todos a lierras cstranas. — 682 685 Km B i! Anton quem
continua.
682 — 685 A
I aunque alia los merecian
Bicn i bien,
Pêro por aca tambicn
Algunos nos dejarian.
Segue se tmiis uma esirophe que ilfc :
9*

«32

Mas vezos sin «aprender
Nos dafian nnestros zagales.
80.

A risa mas que a pesar
No sé como defender me,
Que se quicre avantajar
Kl que duennc ai que no dncnne.
1 despues médio durmiente
Como iaze,
Dezir: esto no me plaze,
Le es razon mui suficiente.

685

,
690

Quantos buenos naturales
H* i por aqui, si aprendiesen!
Mas, delicados zagales
En plazercs se enterneceu.
A Irabajos cuerpo tierno
Sc demuda,
En verano, quando suda,
Quando ticmbla, cn cl invierno.
684 BK Mas juzgar sin aprender.
1£ Mas vozes s. a.
E Mas vezes
(Nota: juzgar) s. a. — 685 B V dana. — 686 A A risa ia que no digo
ai. _ 689 A Que se quicre hazer igual. — 690—691 A ansi dormiente
Qual se iaze. — 686 — 693 B tem duas estrophes em lugar d'esta única,
que pertencem a jfuati Pastor; e dizem:
A risa mas que a pesar
No sé como defenderme,
Que se le quicre igualar
El que duernie ai que no duerme;
Trabaja con cuerpo i esprito
Nochc i dia;
La caza mata porfia
1 a buen bocado, buen grilo.
Vicne cl delicado i tierno
Que pasó su tiempo en vano,
Tendido ai sol en invierno,
I'or la sombra en cl verano;
Entónces, médio dormiente
Como jaze,
Dczir solo: no me plaze,
Es razon mui suficiente.
F concorda com o nosso texto. Mas ja encontrámos mais atras (472— 473)
três estrop/ies de V fora do seu lugar, das quaes então dissemos que

l

00

A n lo n.
81.

Es lo cjutí dizes sin falia:
Mas cada uno alia lo voa.

695

Aunque Toribio se calla,
Dios sabe que el mas desea;
De cantares estranjeros
Grau sed muestra;
Seria esta deuda nuestra

700

Pagai-la! i mas sin dineros.
deviam entrar entre 79 e 81. — Uma N. M- referindo se a outra anterior,
ja copiada, diz: Xota atras a f* . . . sobre este paso. As três estrophes
são do teor seguinte:
Es cierto, de haver pesar,
Juan, que no pucilo tener me.
Que se le quiere igualar
El que (luernie ai que no iluerme.
Trabajo de cuerpo i esprito
Nochc i dia;
La caza mala porfia
I a buen bocado buen grito.
Viene cl delicado i tierno
Que pasó el liempo en vano;
Tendido ai fuego cn invierno,
Por las sombras en verano,
Eslc tal, médio durniicnlc
Dcs que iaze,
Dczir solo: nò me plazc
Es razon mui concluientc.
Si se ha de ir tias las orejas,
En general, soncas que
A las nucslras zagalejas
Grite la gaita i rabé,
Manda el callar las vihuclas
I arremetas! (mal legível)
Oian se las zapatetas
I aviven las castafiiiclas!
693—701 BE Juan. — 694 B dezis. — 695—696 A Cada uno alia
se lo vca Pcro Toribio aunque calla. — 697 A D. s. lo que desça.
B D. s. lo que cl desca. E D. s. que mas desça. — 700—701 B Si la
deuda acaso es nuestra Pagar la hemos sin dineros.
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82.

83.

84.

J11 an pastor.
Qualquiera cosa se avenga
Que Toribio de mi mande,
Por màs que cierta la tenga,
I antes que pequefla grande,
Sea como se acertare,
Maio o bueno,
Que hurtaré de lo ajeno
Si Io mio no bastare.
Con deseo de ver tierras,
Huve de pasar los puertos;
1'tise me a las blancas sierras,
Rios dei liielo cubiertos.
Alia que pastores vi!
Quan ensefiados
A cantar versos rimados!
Que plazer que ende senti!
Vino un dia un viejo cano,
Convidamos lo a cantar,
Tomo Ia zampona cn mano,
Toco, bolvió la a posar.
Todos, sobre todo io
Deseando

705

710

715

720

70: — 709 Em B / Anton quem fala.
A
Grande o pequefia que sea,
Toda cosa que cl demande
Pucdc estar seguro i cie*
Que holgaré d'antcs ser grande.
Porque querria que fuesc
Kl cantar bueno,
Diré ora de lo ajeno
I despues quanto cl qiiisic.se.
702 B Qualquiera cosa que venga. — 703 K madre (Err.). — 705 K
pequcilas. — 708 li Que hurlar te lie. — 708—709 B Que limlaré io de
lo ajeno Quando cl mio 110 bastare. — 710 Em B <! Juan gutm fala.
A Descoso d. v. t. — 713 A Por caminos poço abierlos. B R. de iclo c.
— 715 BEF Tan ensefiados. — 716 A Kn cantar. — 717 A a taficr. —
721 A a poncr. B a dejar. — 722 ABIiF sobre todos io.

•35
De oir mas, i porfiando,
Kl buen viejo asi canto.
85.

f. 27v.

Canta:
Los manjares do Amor son corazones;
Humanos ojos son sus claras fuenles
En que cl mala la sed; sus dulces sones
Son los sospiros de los inocentes,
Que cl trata cruelmente en sus prizones,
Todos cnajenados de las mentes,
Celos, cuidados, cuitas: d'eslo os da.
Lo que no tiene Amor, como os dará?

7'25

730

86.

No veis que va desnudo? i que no lleva
Si no con que liaga mal, i bien ningnno?
735
Fuego, arco i saetas con que os prueva?
Hartos dei mal, dei bion siempre en ajuno,
Unos a oiros is dando os la nueva
Que es falso, que es sin fe, que es importuno.
Que es esto, me dezid, liombres perdidos?
740
Ia que ojos no teneis, tencd oidos!

87.

1 tu que enfengimieuto es este luio,
Un nino en cueros sin vergiienza i ciego,
Mui esforzado si te lie miedo i Iniio,
Si cl rosto buelvo a ti, vencido luego?

745

724 A Que cantasc, porfiando. — 725 — 726 K Cançito do velho.
Em estancias a modo italiano. — 727—728 A Beve de nuestros ojos, las
sus fuentes Sabrosas, las musicas i sones. — 727 B las claras fuentes. —
730 A Que cruelmente trata en sus prisiones. — 732 B Cuidados, celos,
cuitas: esto os da. — 735 E Sino lo que liaga '"»•• — 73° A Fuego,
arco i las sus flechas. B Saetas, arco, i fuego. — 737 — 738 AB Con
todos los tormentos uno ,1 uno. Vos uno a uno os is ciando la nueva.
E Harto de mal, de bien siempvc aiuno Unos a oiros is dando la nueva. —
730—740 A Que es falso,-que es cruel, que es importuno Sin que nada
aproveche: liombres perdidos. — 736—740 Jr Ku«-'«°, arco> 1;ls silclas con
<|iic os prueva Quasi todos de piorno (Nota: pagadores) i de oro alguno
Unos a oiros is dando os la nueva Que es falso, que es sin fé, que es
importuno. Dezid me que aprovecha, liombres perdidos. — 742 B fingimiento. — 743 A Un nino (ah que vergiienza nucstra) i ciego. BF Nino
desnudo, desarmado i ciego. — 744 A BK lluies si voi a ti, sigues
quando (BK buelves si) liuio. E si lie miedo. - 745 A Vencedor* i vencido, luego i luego. BK Aora vencedor, vencido luego.

136
Ah que no li<;iic Amor cosa de suio!
Nos las flechas lc damos, nos cl fnego!
Quereis su divindad ver tan alzada?
Abrid los ojos, i no vereis nada.
88.

No os pongan iniedo sus espantos vanos!
Holvc por vos: vereis como esvanece,
Un cuerpo de airc, sin fnerzas, sin manos
A quien osado cn campo se le ofrece;
Un engafio comun de los humanos,
Un como cncanlamicnto que enloquece,
Ora leon, ora dragou, cn la garganta
Fnego con que oiros si niííos espanta!
89.

Cantado que cl buen viejo huvo,
Toda aquclla nnestra gente
Como personaje cstuvo,
Io tambien por consiguienle.
Kn fin que licencia toma
1 adivino
Que era pastor peregrino
Que iva cn romaria a Roma.

750

755

760

765

746 A Vcis que no tiene Amor nada de suio. F nada de suio. —
747 A Nos los tiros lc damos, nos cl fuego. B Nos Ias armas 1c damos,
nos cl flicto. F Vos las armas lc dais i vos cl fuego. — 748 A Quereis
la su deidad ver tan loada? BF Quereis su (F la) divindad ver tan
loada? — 749 ABEF Abrid los ojos bien, no vereis nada. — 750—757 F
Bolvcd por vos, vereis como cnllaquccc, No os espanten sus miedos lodos
vanos; A quien osado cn campo lc aparece Todo un nonada, un cuerpo
cn fin sin manos Que cn cl su nombre solo os enloquece, lerro, engafio
cruel comun de los humanos Con los ficros, i amenaza lanta Simples i
como si niflos espanta.— 751—753 A No sus triunfos, que todo esvanece
Perdcldc cl miedo, que es cuerpo sin manos A quien cn campo osado
le aparece. — 753 B sin fucr/.a i sin manos. — 756—757 A Nicbla con
un asoplo se levanta, Nifio que como a si nifios espanta. B Nicbla que
solo un soplo la Hcvanta Nifio que oiros, como cl nifios, espanta. —
757 E Fucgo con que otrosi fuegos espanta. — 759 V Toda aquclla compartia. — 761 E por conceito (Jirr.). — 761—765 F Que ni cl ojo no
movia. Una mas os dirc Allendc ai modo Cantando dcclaran lodo, No
como aca: bc bc bc! — 762 — 763 A El viejo licencia loma. Io adevino. — 703 E la a. — 764 E pclcngrino.

'37
go.

Mas no es bien que pasc asi,
I (juu solo Anlon s<; quede
Sin cantar (]uc, júri a mi,
Si quiere que sabe i puede.
Si no que nos quejaremos
Al jurado.
Kl rabé presto lia tomado,
Amigo, bien lo tonemos.

770

Anton.
91.

Haveis tan corteses sido
Uno luego, oiro despues
Que aunque haia de quedar corrido,
Sea antes que descortês.
No espereis cancion estraiía,
Bien lo digo;
Que no me atrevo comigo;
]a bien fuese a fuer de Espana.

775

780

-66—769 A Mas no es bien que esto ansi pasc I que <lc nos solo
Anton, quede Ricndo se si no cantasc De lo que cl sabe i que puede. 766 F Mas no es bien que esto pasc ansi. — 768 — 773 I'
Por cantar, despues burlar se
I demas quien sabe i puede
Sino que nos quejaremos,
Eli concejo.
Toribio.
Cantar te hc que eras mas viejo,
Nos porque no cantaremos?
771 —773 AH Al maioral; Mas la zsmpona, zagal, Tomado lia, bien lo
tenemos. — 772 O MS. escreve: lian. — 77<| Em B è Juan quem falia
c canta; porem só pode ser erro de imprensa. — 774—781 A Haveis tau
corteses sido En quanto se os lia rogado, Uno i luego oiro despues,
Que, aunque haia quedar corrido, Sca antes que descortês. La mi musica
aídeana Que os dirá? Diga os un cantar de aca D'cstos de la tierra
liana. V Haveis tan corteses sido Que 110 sé quien no se venza, Aunque vaia c quede corrido, Antes pague la veigiienza. Avcnga lo que
avinicre, Sabido era Xo fui a parte estranjera, Dirc de lo que supierc. —
776 H baia quedar. — 778—781 B Mas la zampoila aldcana No os dirá
Si no un cantar de aca D'cslos de la tierra liana. — 781 E Ia bien
fuese oir (?) de Espana.

'38
Canta:
92.

Quando tanto alabas, Clara,
lilás que a Inchar se desnuda,
La mortal do la mi cara
Que frios sudores suda!
Ora alabas tal blancor
Discorriondo pieza a pieza,
Que no queda sin loor
De los pies a la cabeza.
Qnien de tal mundo pensara,
Aunqtie cada ora se muda?
Ver te contra li ta 11 clara,
Ver te contra mi tan cruda?
Quando lauto alabas, Clara etc.

r. 28.

93.

94.

Llamas las madejas de oro,
El hablar blando i suave,
Las fuerzas de un bravo toro,
La ligereza de una ave.
Comigo el alma no para
Fuiendo a su cuita aguda,
Quando tu aliciou dispara
I ai gesto sale desnuda.
Quando lauto alabas, Clara etc.
Tambien de los mis cordojos,
De los mis vasques i fuegos,
Sou testigos muclios ojos,
Que los ven hasta los ciegos,

785
\

19°

795

800

805

784 A La triste de la mi cara. — 786—791 A Ora alabas el alvura
I dizes dei blanco peclio Con toda aquclla hermosura Del su cueipo
alto i dcrcclio. Quien de tal nunca pensara (Cruel mi suerte i safiuda). —
790 K Quien tal dei mundo pensava. — 793 E tan dura (E11: Uia-se
nula). — 794 Falta em F. — 795—797 A Dizcs sus madejas d'oro, Kl
mirar manso i suave, l.as fuerzas como de un toro. — 795 B Llamas le
madejas d'oro. — 799 — 803 A Todo esto te es-cosa clara, Busca a tus
oios ainda, La vista tan turhia aclara I verás quien d'ello duda. —
804 li enojos. AK los mis vascos. B la* mis vascas. — 807 A Que lo
ven. E One no le ven. — 804 — 812 Ealttlo em F.

'39
Las mudanzas de mi cara,
El mi peclio que amenuda,
Mi mal todo lo declara;
Sola la mi lengua es muda.
Quando lanto alabas, Clara ctc.

95

96.

810

Triste! i en luclia tan estrecha,
A brazos con los sentidos,
Que Blas caia, que aprovecha
A quien tiene ojos i oidos?
Maguer de grado dudara,
No dejes lugar de duda
A quien de tus ojos, Clara,
Nunca los sus ojos muda.
Quando tanto alabas, Clara ctc.
Entre dos males tamaftos
Que. no sé, triste, qual venza,
Grandes fuegos de mis dafios,
Grandes de la tu verguenza,
Si dei todo me pasmara,
Como lo pense sin duda,
lUucho cl mi mal me aiudara
Que en todo me desaiuda.
Quando lanto alabas, Clara etc.

815

820

825

830

Toribio.
97.

IMejor es que el hombre se calle
Que hablar poço en tus loores.

810 AB Eos mis secretos declara. — 811 B Sola mi lcngu» esla
muda. — 813—821 Juillão em A. — 813 E Triste, en 1. I. c. — 817 B
I aunque io d'ello dubdara. — 818 BK No dejas. — 823 A Que no só
qual d'ellos venza. BK Que no só d'ellos qual venza.
824 B Grandes
miedos de mis danos. — 825 — 829 F Grandes de la mi verguenza. El
corazon se declara En la su cuita lan cruda. Vc se lodo en la mi cara,
Solo la mi lengua es muda. — 827 AB Que cia de pasmar sin dubda. —
828 A El mal mucho me aiudara. B El seso ai mal aiudara. — 829 B
Que aora me desaiuda.
E Que en lodo me da aiuda. — 831 ABKF
que liombrc.

i

140

Mas bicndito s«a cl valle
Que lleva tales pastores!
Jiiau pastor.
Ni fue como el mio robô.
Todo tieno,
.Mas quien corriendo aca viene?
En la consoja os el lobo.

835

Pelaio pastor.
98.

f. 28 v.
831 — 838 A

Amigo, vengo pasmado
Juan amigo, i no poço,
Que anda aqui cerca emboscado
Un zagal, dad lo por loco.

840

Juan pastor.
Mcjor es que liombrc se callc,
Mas cn mi vcrdail diria
Que resonava cl vallc
Como que te respondia.
Toribio.
Esta rassea, (sic) esta pareja
A lo cstranjero.
Qiiicn viene alia compaficro?
El lobo es cn la conseja.

835- 838 li

Anton.
Io me estava como un bobo.
Ansi cscucliando
Mas quien vienc alia trotando.'
En la conseja es cl lobo ?

li

Juan pastor.
Mi fc, como el mio, robô.
Todo tienc.
Mas quien corriendo aca vienc?
El cn la conseja es el lobo.

839 — 84; A

Io vengo fucra de mi,
Mis amigos, i no poço,
Que cn cl bosque un zagal vi
Solo, que parece loco.

839—840 BEF Amigos, vengo pasmado

I aun medroso i 110 poço.

i4i

Mas porque son mui diversos
Los modos de enloquecer,
Digo os que a mi parecer
Que anda componicndo versos.
Jtian pastor.
99.
Daldo por mal remediado
• Si tal dolência es qual dizes;
Comer se ha de arrabiado
Las manos como perdizes.
Quando ardeu todas tus venas,
1 luego tiemblan de frio,
Pcra todo ha i cosas buenas,
A ese mal todo es baldio.

845

850

843 B I aunquc son m. cl. — 845 A En vcrdad este a mi vecr. —
845 —84O B A quanto pude entender Anda c. v. — 847 A Da lo.
B Da lc.
848 — 854 A Si tal es la MI dolência. Comer se ha como
arrabiado Sin ninguna paciência. Dcstcmpladas las tus venas Que arden
o tiemblan sin medio, Para todo ha i cosas buenas, Esc mal es sin remédio. — 849 B Comer se ha eiif;olosinado. E C. s. h. arrabiado. —
851 — 854 F Dcja lo iazer hcrniano, No pienses que el mal es poço: Piicclc
se curar un loco. Ese tal? trabajo es vano. E continua acrecentaudo uma
estrophe que diz:
Quando arden Iodas tus venas,
Las tus cnlrafías i cl pecho,
Buscan medicinas buenas
Que lc llcvantcn dei lecho.
D'csc morir se han de risa
Todos de el cn su persona
Quando cl sus versos entona
I cl está se un rei cn Frisa.
E intercala também entre 854 e 855 uma estrophe muito parecida á acrecentada de F:
Anton.
D'esc morir se han de risa
Todos dei en su persona
Quando sus versos entona
1 cl se est:V un rei cn Frisa.
Deja le, Pclaio hermano,
Que puesto que el mal no es poço,
El querer curar un loco
Es trabajar siempre cn vano.
EF continuiio:
Pelaio.
Cosa es que os espantara:
El rumino no es um liiciig<>

«42

Pchiio.
IOO.

Venid, que vos lo podreis
Ver i juzgar quanto abonde,
^las no sienta que lo veis
Si no que lucgo se esconde.
A la fe io dije i hize!
Veis que cn la frente se liiere;
Está como que hablar quierc,
Ora escuclicmos que dize.

855

30o

Alejo 1.
IO 1.

Los mis deseos sandios
Que adrede a su mal se dieron!
Para vos, que nunca vieron,
Guurdan estos ojos mios.

86 =

Juan pastor.
Si la vista 110 me emlirusca
(IMiro lo de luengo en anclio)
Si <iuercis, vamos alia,
I si no, vislo lo tcnno.
Toribio.
Vamos, andad, abalemos
(F Vamos, dad aca, abalemos)
Que gana ten^o <lc oil-lo
Llcgucmos (F Ucva nos) alia, carillo,
Que liarto de liempo tenemos.
855—858 A Venid i ved si dubdais Io os guiaré por donde, Callad
que si mucho hablais Como siente aljuien se esconde. — 855 B Venid
(pie bien lo podreis. — 857 E Mas no sicnla quanlo veis. — 858 B P01<pie ai momento se esconde. — 855 — 858 F Venid! i ninguno sea Que
mas liablc! id sin ruido! Xo nos sicnla ni nos vea Son que es Irabajo
perdido. — 860 A Con la mano la frente bicre. -- 861—862 B Scmcja
ine (pie liablar quierc Escucliad bien lo que dize. — 863 — 866 Faltão
,■„, A. — 864 B dieran. — 865 B vicran. — 867 EF no es ia brusca. —
SO7 870 A estas quatro linhas correspondem as seguintes <le A:
Si ia la vista no se crnbrusca
(Fui me al/.ando cl sobrecejo)
I este es el liijo que el viejo
Sancbo nuestro lia dias busca.
JCstão porem col/ocaUas em outro lugar. - 808 V. de médio cn ancho.

'43
Este es Alcjo el de Sancho
Dç que el viejo se anda en l)iisca.

870

An 1011.
102.

Quiza, si es asombramiento?
No entiendo que otro ser pndo,
Que no se via entre ciento
Otro zagal tau sesudo.
Juan pastor.
.Mozo pêra dar consejo,
No es mana inucho segura,
.Mas asiento liaze locura
Kn la cabeza dei viejo.

875

Alejo 2.
103.

Kste mi mal tau estrano
Si os viese, i aunc|ue maior,
Nunca seria dolor
Por inucho que fuese el dano.

880

To ri bio.
O bien de. mi i que bueno!
No veis que cosas se eleja
Dezir? quien tau bien se queja,
No está de si mui ajeno.
f. 29.

104.

885

Ai con que ânsia sospira
Que hermoso i que bien dispuesto!
Veis lo alia vuelto tan presto,
Veis <]ue otra vez aca mira!
890

869 EF 1 esle es ele. — 870 15 De quien el viejo anela cn busca. —
871 F Ouizas. — 873 KF Ni enliendo. li Ni vco. — 871—874 J'a/tão
t-»i A. — 876 A No es cosa de muclia lura. Ji No es cosa mui scjjura.
— 877 BEI'" Atai asicnlo. — 879 — 882 Faltão em A. 880- 881 Ji
Esta mi cuila si os viesc No puede ser que ilolicsc.
883 li Oh liucii
de mi. — 884 A Mil cosas d'eslas se deja. — 884 — 885 BK Que cosas
de/.ir se deja. Quien dei mal tan bien se queja. — 887 A li No veis
con que ânsia suspira. -- 888 HE Que liermoso! que bien dispueslo! —
890 A li Veis lo epie vuello aca mira.

'44

Alcjo 3.
A todas partes, pensando
Ver te, miro i no to veo;
Si no muere este deseo,
Morir me lie io deseando.
Juan pastor.
105.
Segun suenan sus palabras,
Amigos de este mochacho,
Es que da Ic amor empacho
Ni el aqui busca otras cabras.
Amor malvado, i no tal
Por cierto como el se nombra,
No lo deja a sol ni a sombra;
Haze, como suelc, mal.
Alojo 4.
106.
Kl mi corazon liviano
Fuc se me, no sé trás quien;
Van buscando cl su bien
Trás el los ojos cn vano.
Anton.
Ora ved que me lie pensado
En eso que vi (que es poço),
Empero nunca vi loco
Que no fnese enamorado.

895

900

905

9to

891 A A ioda parte. — 895 BEK las palabras. — 896—898 A Io
os clijjo ireste muchacho Da Ie Amor (parece) empacho 1 el no guarda
aqui otras cabras. — 897 Es que Amor le tia empacho. — 898 EK Ni
el no busca aqui o. c. B Ni cl busca aqui o. c. — 899 -900 A Amor
cruel i no tal Como el de falso se nombra. — 900 B Como dei dizen i
se nombra.
li Por cierto como se nombra. — 902 O MS. escreve:
Hazer. — 903 — 906 A El mi corazon malsano Fue se me, no sé trás
quien. Eso se buscan tambien Los ojos tristes en vano. — 905 BEF
este su bien. — 907 — 910 A lo 110 sé que d'esto crea Mas con el mi
saber poço; Nunca por nunca vi loco Que enamorado no sca. —
907—908 B Ora ved lo que hc pensado En esto que vi, que es poço. —
907—910 V Muchos se lo han pensado. I io vi dei mundo algun poço,
Mas nunca conoci loco Que no fuesc enamorado.

'45
Alcjo 5.
107.

Aqucl cuidado por racdio
Que cl mi corazou abrió,
De quantos males ine dió,
No me dió solo un remédio.
Toribio.
Catad, catad, mis pastores!
A otas! bien lo entcndistes!
Jtian, quando luego dijistes
Que este mal era de amores.

Q'5

Alejo 6.
108.

Por un bosque tan sombrio
1 puertos tan mal seguros,
Entre inimigos tan duros,
Que descuido es este mio?

t)20

Pelaio.
No se puede qnillotrar,
Mas cllo cn fui no es buen juego.
Vamos a buscar el crego
Que lo venga a esconjurar.

925

911—914 A Aqucl gran golpe por médio Que el mi pecho tierno
abrió A quantos males me dió, No me dió solo un remédio. B Aqucl
cuidado que en médio De mi pecho el alma abrió A quantos etc. —
912 E Que mi corazon abrió.
F Que mi pecho i alma abrió. —
915 — 918 A Cata, cata Juan pastor! A otas! bien lo entendiste; Viendo
lo luego dijiste Que cl su mal era de amor! - 916-918 Jí lJoi cierto
bien lo entendiste" Juan, quando luego dijiste Que su mal era de amores.
— 915—918 FaltUo em li.
K Cata cata, Juan pastor A otas bien la
entendiste Lo que eu Ucgando dijiste; Confessado lia que es amor. —
919 A Por cl bosque tan sombrio. — 92° AB Por puertos. — 919—922
FaMo em F. — 933 K escreve: aqui llorar como o nosso AfS., V: quello
trar. A velha palavra: aquillntrar costuma aparecer mutilada em todas
as edições e códices.
'923-925 A Pelaio. Vamos su padre a llamar.
Juan pastor. Antes, carillo, te ruego, Vamos a buscar un crego Que
lo venga a esconjurar. FaMo em A. U No se puede mas burlar Que
a la fe. que no es buen juego, Vamos a buscar un crego Que 1. v. ;i esc.
10

i.tú
Toribio.
íog.

No es tiempo de otra rcspufcsta
Sou que a la fuente te uspâro.
Anton.

I. 21) v.

Tambien correis, compaítoio,
Parece que es sobre apuesla.

93°

Juan pastor.
lo tambien que alia mo voi,
A la fuente me atencied.
Que si no mato esta sed,
lUi fe por ínuerto me doi.
927 — 930 Pertencem em A a Pelaio. — 9^9 — 93° A Allsi corres
compancro Como que va sobre apuesta. BF 1'claio. Tu tambien cones
Anton, No veis la (F que) priesa que lleva. Anton. No me ternán
que (F a que) no beva Quantos en el mundo sou. — 929 E Tambien
corres compancro. — 931 — 934 A Todos nos vamos alia Que nunca luve
tal sed. Si no la mato, sabed Que ella a mi malar;!. B Io tambien alia
me iré, Que nunca luve tal sed. Si no la mato, sabcd Que mucrto
d'clla seré.
Faltiío em F. — Até aqui só indicámos as variantes das
estrophes comuns ao nosso MS. e a um ou outro dos textos; as diferenças
na ordem Wellas e nas pessoas a que se attribuem stlo porem tantas que
nos pareceu melhor reimprimo-las aqui em extenso. Só K (e F ate' estr. 11)
andão concordes com o nosso texto, tendo de menos uma única estrophe
(14 Calad); dos outros textos ABF têm a mais duas estrophes (A 14 e 13
— B 22 e 15 e F 18 e 14). BF quatro (B 14. 19. 23. 26 = F 12. 20. 19. 22).
AB uma (AB 1). B uma (7). A duas (15 e 19). — O que ha de novo
vai impresso em grifo.
F
B
A
1.
Alejo 1.
1.
Alejo I.
I.
Alejo I.
Los mis deseos sandios
Engafió me el mal estrailo,
Engana me el mal estrailo,
Que adrede a su mal scFnisi cuitado que os via
J'e/isé coitado que os veia.
dieron!
Mas bien, que no mal seria
Afãs bien, que no mal seria.
Para vos que nunca vieron
A durar solo el engaiío.
Durase solo el engaiio!
Guardan estos ojos mios.
(= A I.)
2.

Toribio.
Oh bien de mi, i (pie
bueno!
Mil cosas d'eslas se deja
Dezir! Quien lan bien se
queja,
No est;i de si mui ajeito.

2.

Juan.
Si la vista no me embrusca,
(Miro lo de lucnçn en ancho)
Kste es Alejo el de Sancho
De quien cl viejo anda en
busca.

2.

Juan pastor.
Si la vista no es ia brusca,
(Miro lo de lucnjjo en ancho)
I este es Alejo el de Sancho
De que el viejo se anda en
busca.

'47
Todos encantados.
Anton.
10.

Viste jurar Violante,
Viste qtie fne por domas:
Como qtiies, pastor, que cante?
Oh rios, bolved atras
I montes, id adelante!

935

A Encantados dir.cn. B Encantados. F Encantados todos di/.cn. —
935 — 936 Em A fallão todos juntos mas de 937 — 939 é Anton quem
continua.— Em V 935 — 939 fallão todos. — 937 li Como (inicies tu que
cante. — 938 A coircd atras. — 939 BEE Vos montes.
F

B
3.

Anton.
Qui/.a si es asombramiento?
Ni veo que oiro ser pudo,
Que no se via entre ciento
Otro zagal tan sesudo.

3.

•|.

Alejo 2.
A toda parte, pensando
Ver te, miro i no te vco.
Si no muere este desço,
Morir me he io descancío.

4.

Juan.
Mo/.o para dar consejo
No es cosa mui segura;
Mal asieuto ha/.c locura
En la cabeza dei viejo.

4.

3.

Juan pastor.
Scgun Micnan sus palabras
Io os digo d'cstcimicliacho:
Da 1c amor (parece) empacho
1 el no guarda aqui otras
cabras.

5.

Alejo 2.
Los mis deseos sandios,
One adrede a su mal se
dieran!
Para vos que nunca vicran
Guardan estos ojos mios.

5.

Alejo 2.
Este mi mal tan cstrafio
Si os viese, i aunque maior,
Nunca seria dolor
for mucho qne fuese cl
dafio.

6.

No veis con que ânsia
suspira ?
Que hermoso i que bien
dispuesto!
Veis lo alia vuelto tan
presto!
Veis lo que vuelto aca mira.

Anton.
Quizas, si es asombramiento ?
Ni entiendo que otro ser
pudo,
Que no se via entre ciento
Otro zagal tan sesudo.
Juan pastor.
Mo/.o pera dar consejo
No es máfia mucho segura,
Mal asiento ha/.c locura
ICn la cabeza dei viejo.

6.

Toribio.
Oh lmcn de mi i que
bueno!
Que cosas de/.ir se deja.
Quien dei mal tan bien se
queja
No cstA de si mui ajeno.

6.

Amor cruel, (i no tal
Como el de falso se nombia)
T
N o lo deja a sol ni a sombra.
Ha/.c, como sucie, mal.

7.

7.

7.

Alejo 3.
El mi corazon malsano
Ene se me no sé trás quien.
Er.o *e hutcan tambien
I.os (íjos iriMes cu vano.

Alejo 3.
Que remédios se convienen
A tan vários pensamientosr1
Que unos se van con los
vientos,
Otras ran rllot xe vime».

Toribio.
Oh bien de mi i que
bueno!
Que cosas dezir se deja!
Quien dei mal tan bien se
queja
No está de si mui ajeno.
Anton.
Ai con que ânsia sospira!
Que hermoso i que bien
dispuesto!
Veis lo alia vuelto tan presto,
Veis que otra vez aca mirn.
10*

t.,8
Toribio.
9 IO

Kl bosque arde ai derredor!
Tira Amor tiros a pares!
Piedad, oli piedad seflor,
Quando mas erueldad pensares,
Micimbni te que eros Amor.

9.]0 V El monte arde ai derredor. - 9.10—914 Em A c' J. p. quei
fula. — 942 HE Piedad piedad sefior. — 944 Micmbre te.
F
Alejo 3.
A todas partes, pensando
Ver te, miro i no te vco.
Si no mucre este desço,
Morir me hc io descando.

A
Anton.
Io no sé que d'csto crea;
Mas con cl mi saber poeo,
Nunca por nunca vi loco
Que enamorado 110 sca.

B
8.
Anton.
Xo veis con que ânsia sospira!
Que heimoso! que bien
dispucslo!
Veis lo allá vucllo tan presto
Veis lo que vuclto aca mira.

9.

Alcjo 4.
Aquel grau golpe por medio
Que cl mi pechotiemo abrió,
A quantos males me dió
No me dió solo 1111 remédio.

9.

Alcjo 4.
A todas partes, pensando
Ver te, miro, i no te vco.
Si no mueic este desço
Morir me hc io descando.

10.
Toribio.
Cata, cata, Juan pastor,
A olas! bien lo cntcndislc!
Vicndo lo luego dijiste
Que cl su mal era de amor!

ro.
Juan.
Scgun suenan las palabras,
Amigos, d'cste muchacho,
Es que da lc amor empacho
Ni cl busca aqui otras cabras.

11.
Alcjo 5.
Por cl bosque tan sombrio,
h'or puertos tan mal seguros,
Kntre enemigos tan duros
Que descuido es este mio ?

11.
Alcjo 5.
El mi cora/.on liviano
Ene se me, no sé Iras quien;
Van buscando este su bien
Trás cl los ojos cu vano.
12.
Anton.
Ora ved lo que lie pensado
Mn esto que vi que es poeo,
límpero nunca vi loco
Que no fuesc enamorado.

11.
Alcjo 4.
El mi corazon liviano
Fuc se me, no sé trás quien,
Van buscando este su bien
Trás el los ojos cn vano.

13.
Alcjo 6.
Que la mi alma se vea
Eu lai aprieto i fatiga!
/'lies la ventara enetniga
1'ues amor ijniere, asi sca.

13.
Alcjo 6.
Este mi mal tan cstrailo,
Esta mi cuida, si os viese,
No puede ser que doliese
Por imicho que fuesc el daiio.

'3Muchos se lo han pensado
I io vi dcl mundo algun poeo,
Mas nunca conoci loco
Que no fuesc enamorado.

14.
Anton.
Ilablò contigo P o con
guiei) r
Juan no ves que este zagal
Ari se tjueja dei mal
Soncas t/ue parece bien.

14.
Juan.
Io os Jigo esto e/i mi tino,
Escuchd me ora si os plazt;
Cierto, Amor mucko mal kaze
/'era sabed que es divina.

14.
Alcjo 5.
Que la mi vida se vea,
En tanta cuita i fatiga !
l'ues la ventura inimiga,
1'ues Amor quiere ansi sea.'
(= A 13 e U 15.)

8.

12.
Juan pastor.
Si ia la vista 110 se embrusca,
(Fui me abando el sobrecejo)
1 este es el hijo qnc cl viejo
Sancho nucstro ha dias
busca.

8.

9.

Juan.
Scgun suenan las palabras
Amigos, d'estc muchacho,
Es que da le Amor empacho
Ni el no busca aqui otras
cabras.
Amor malvado, (i no tal
Por cierto, como cl se
nombra,)
No lo deja a sol ni a sombra
ílacc como snclc mal.

12.
Anton.
lo os digo eu mi tino,
Escudai me ora si os ptaze
Cierto, Amor macho malhaze
A/as dizen me que es divino.
(= B 14.)

149
Pelaio.
IH.

Por estos buenos abrigos
Ai que zagaia Leonor!
Sean los ojos testigos!
Reine, biva i venza Amor
I mueran sus inimigos!

945

945 i'or falta no MS. — 946 A Clarcnza. E Vi zagaia Jjonor. —
947 B Son me los ojos testigos (1784 Son maios o. t.). — 948 A Kcinc
Amor i biva i venza. B Biva, reine, i venza A. F Reine i biva i vcnz.a A.
A
15.
Toribio.
Ah nora mula esta sca.'
Quien to puede ver sin
duelo r
Que na havia aqui mozuclo
Tan sesudo en toda aldeã.

B
15.
Alcjo 7.
Que ia mi vida se vea
En tanta cuita i fatiga !
Pues la ventura enemiga
J'ues Amor quicre, ansi seu !
(= A 13.)
16.
Anton.
Amor malvado, (i no tal
Como dcl dizen i se nombra,)
No lo deja a sol ni a sombra,
Haze, como sucie, mal.

F
15.
Toribio.
Cala, cata, Juan pastor,
A otas, bien lo entendiste,
l^o que en Ucgando dijiste.
Confessado ha que es amor.

17.
Alcjo 8.
Por un bosque tan sombrio,
Por puertos tan mal seguros,
Entre enemigos tan duros,
Que descuido es este mio?

17.
Alcjo 6.
Aqucl cuidado por medio
Que mi pecho i alma abrió,
De quantos males me dió,
No me dió solo un remédio.

18.
Pelaio.
No es tiempo de otra
respuesta
Son que a la fuente te espero.
Ansi corres compaRcro
Como que va sobre apuesta.

18.
Toribio.
Catad, catad mis pastores,
Por cierto bien lo entendiste,
Juan, quando luego dijiste
Que su mal era de amores.

18.
Anton.
Ilablô contigo o con
quien y
No ves que dijo cl zagal?
Ansi se queja dcl mal
Que me semefa que es bien.
(= A 14 e B 22.)

19.
Juan pastor.
Jistos a que van corriendo,
7'an a prisa i tal porfiar
Anton.
Correu a la fuente fria.
Io ardo de sed en la viendo.

19.
Al ejo ').
Sea pues lo que se fuere,
Corazon mio enga fiado;
Que este soberrio cuidado
Todo lo que quiere, quicre.

19.
Juan pastor.
Mirava a ta clara fuente
Que tan hermosa eu la peila
Biva dei alto se despeita,
Alia te espero, pariente.
(= B 23.)

20.
Juan pastor.
Todos nos vamos alia
One nunca uive tal sed.
Si no la mato, sabcd
Que cila a mi me matara.

20.

16.
Juan past-or.
Mozo para dar consejo
No es cosa de mucha tura.
Mus asiento haze locura
Eu la cabeza dei viejo.
17.
Pelaio.
Vamos su padre a llamar.
Juan pastor.
Antes, carillo, te ruego,
Vamos a buscar un crego
Que lo venga a esconjurar.

Pelaio.
No se puede qucllotrar,
Mas cllo en fin no es buen
juego;
Vamos a buscar un crego
Que lo venga a esconjurar.
16.

Pelaio.

No se puede mas burlar,
<Juc a la fc que no es bucii
juego;
Vamos a buscar un crego
Que lo venga a esconjurar.

Sea pues lo que se fuere,
Corazon mio engailado,
Que este sobervio cuidado
Todo lo que quicre, quiere.
(= B '9-)

'5°
J u a 11 pastor.

95°

Huerlo ceguednd malsana
Que nos a todos dcstniic!
Vedes que es incierta i vana,
Vedes que la vida fuie:
Andais vos d'hoi cn maíiana.

9-19—95° £'" E e na Ed. de 1784 falta a rubrica: Juan. — 950 AE
Fuel te ccgucdxd humana. RF Fiiertc cegnedad crstrafla. — 951 í- 95; J5
Vemos. — 954 A Andais os. B I andamos. E Mandad. F Anda os.
A

B
21.
Alcjo 10.
Aquel cuidado que cn
medio
De mi pcclio cl alma abrió
A quantos males me dió,
No me dió un solo remédio.

F
21.
Pclaio.
Tu tambien corres Anton,
No veis que priesa que lleva ?
A n ton.
No me lernan a que no beva
Quantos cp el mundo son.

22.
Anton.
22
Pclaio.
llablô contigo? o con
Que es estor miedo lie
quien r
que ciegue,
No ves que dijo el zagalh
Antes que llegue, de sed.
Ansi se queja dei mal
Ora los mis pies corred!
Que me semeja que es bien.
Que no séqua ndo alia llegue.
(= B 26.)
(- A 14-)
23.
Juan.
Mirava a la clara fuente
Que tan hermosa en la peila
Jiiva dei alto despeiia ;
Al/a te espero, pariente.
24.
Toribio.
lo tambien alia me irí,
Que nunca tuve tal sed;
Si no la mato, sabed,
Que muerto d'clla scrí.
25.
Pelai o.
Tu tambien corres, Anton.
No veis la priesa que lleva?
Anton.
No me ternín que no beva
Quantos cn el mundo son.
26.
Pclaio.
Que es estor1 /medo lie que ciegue
De sed antes de bever.
No hago sino correr,
I no sé quando alia llegue.

Egloga II,
Jtiislo.

103.

De (li ca to ri a
A Nuno Alvaroz Poroira.
Polas ribeiras de unis rios
Por onde cantão as aves,
Por esses bosques sombrios,
Despois de contos mais graves,
Ouvi d'cstes meus baldios.
E porque eu também me afasto
Do povo, que me nao reja
Ou trás si me leve a rasto,
Vede em que do tempo gasto
0 que me ás vezes sobeja.
Em quanto um joga, outro ca<,:a,
Outro dorme, outro trasfega,
J f. 87. — A f. 90v A Nuno Alvarez Pereira (i. e. Dedicatória a
N. A. P.); f. 91 Egloga (II). — B f. 93 A Nnnalvercz Pereira Egloga
Oitava: Basto.— E f. 81 A Nunalvarez Pereira Epistola. (Tem a N. Aí.:
Sft Miranda 8o) f. 81 v Egloga. — (N. M. 8o È fragmento e acaba com o
verso 420.) O leitor encontrará mais adiante na Pt 3" (No. 116) outra
redacção completamente diferente d'esta Egloga que tiramos também do
nosso Jí/S. e conferimos com F (onde se encontra de foi. 91 até 95 sob o
titulo: Dialogo); e mais outra redacção nova na Pt 4» (secção 2» Aro. 164)
que copiámos de E. — 2—5 A Como dizem os cantares E pelos bosques
sombrios Dando lugar aos pesares, Ouvi meus contos baldios. — 3 B Por
entre li. s.
4 B Despois. E camos. — 5 B Ouvi cl'cSlcs mais baldios.
-r- 6 A m'cu t. a. - 8 15 E trás si. — 9 B V. do tempo em que g.
10 A Também o que me sobeja.

'54
Outro murmura na praça
li co mal d'cstcs se rega,
Co bem d'esloutros s'cmba<;a,
Um de si se preza tanto
Que sô cuida que enche as festas,
Outro sospira e fax pranto:
Coa natureza entretanto
Falemos pelas florestas.

(5

20

Grande sinal de saúde
K tèr tudo aparte posto,
Olho somente ;t virtude,
Ledo e triste um mesmo rosto
Que nao ha quem vo-lo mude.
Quem sabe por onde vai,
Leva sua conta feita,
Nunca do caminho sai,
Nao olha a quem diz: tomai
A esquerda ou a dereita.

30

A virtude ó paga igual
De si mesma sem mais troca.
Mas tratemos ora d'al:
Sabe se que vos nilo troca
O bem nem menos o mal.

35

25

13—15 A Tantos murmurao na praça, Outro, quanto afíirma ou
nega, Com juras tudo embaraça, De si lauto outro se preza. — 14 B
d'este. — 15 B E co bem (1'estoutro embaça. — 18 — 20 A Outro pelas
ruas reza, Falemos coa natureza Andando pelas llorestas. — 13 A B
Olhos. — 24 AR Ledo ou triste. — 20 F a sua conta. — 26 — 30 A
Sabeis sem outra mais troca Que 6 ela assi paga igual, l'or isso nSo vos
trastroca O coraçíío nem a boca O bem nem menos o mal.
B Por
demais tudo aporfia Ciim peito tam livre e são Que tomou tam certa
guia; D'aqui nace a presumpç3o, Cuidilo que da fidalguia. — 31—40 A
tem os primeiros 5 versos iguais aos 26—30 tie B (l'or demais até fidalguia) os outros aos 26 — 30 do MS. (Quem sabe a/r' dereita). B tem os
primeiros 5 iguais aos 31—35 tio MS. (A virtude até mal) e os outras
aos 26 — 30 também do MS. (Quem sabe até dereita). — 34 F se nito
troca.

'55
Selo ;i vos vindos pastores
Que antre si tem diferença:
Silo panos de muitas cores.
Vos ouvi os contendores,
Outrem parta a diferença!

40

40 AH acrecentílo mais uma cstrophe que diz:
Ambos nos temos A banda
De Gil que aqui (B ahi) vos envio
Por onde a menos gente anda;
Eu porem n3o aporfio
Que a cada um seu gosto manda.
N3o falecem (B Más nao faltão) contendores,
Seja a razão a que vença;
Estêm (B Estém se) a parle os favores
Ouvi os vossos (B os meus) pastores,
Outrem parta a deferença (B desavença).

4

E g 1 o g a.
Basto.
Pastores da Egloga:
Busto Representndor.
Bieito
, Contendore
Gil

)

Basto.
Como corre o como atura
Quem vai após o seu gosto,
Quer por frio, quer quentura
E no suor do seu rosto!
Busca ás vezes da mil ventura,
Sem guia e sem esconjuro
Cos medos se desafia,
Sô vai afouto e seguro
De noite polo escuro,
Por montes ermos de dia.
Este apetito que digo
Quem o desse a mâ maleita,
Que traz mil artes consigo!
Guar-te d'ele, que te espreita
Por dar d'avesso contigo.
Rosto ó si e rosto ó niio,
A fortuna ó feita assi;

10

15

A Rasto representado!' de quem se toma o nome, Bieito Gil pastores.
I! 1'astores <la Egloga: Bieito. Gil. Rasto. F Pastores <la Egloga: Bieito
Gil. — 3 .1 A Xao sente frio ou quentura Mas no senhor (sic' Eir.
Leia-se: suor) do seu rosto.
5 ARE Busca ás vezes mâ ventura.

a

'57
Ma! a conhece o vilão.
Cuidas que ;i tens na mao:
lista se rindo de ti.
3.

f. 3ov.

4.

5.

Onde quer clio demo jaz!
Fera haver d'embicar nele,
Topei c'um lobo rapaz,
Dei me cos meus efles trás ele,
Tive da fadiga asaz!
Eis que traspOi, e eis que assoma!
Desfazia me correndo:
Toma aqui, cão, a/i toma.
Cego da perfia cm soma
Fui me traspondo e perdendo.

20

25

30

Isto a quem niío acontece?
Seja porein na mà ora!
Que lia de vir e níto se estrece.
Kstao se rindo os de fora,
A nos n3o no-lo parece.
A correr e a dar á choca
liste desafia mil;
Vende aquele, compra e troca;
Outro traz graças na boca,
Faz falar sen arrabil.

40

Cuida que as namora todas,
Nilo sei quem clie, por formoso,
Vai se ás festas, vai se ás bodas;
Tenho me eu co dadivoso:
Que unta o carro, audito a.s rodas.

45

35

19 20 A Cuida que a tem na mão Ela sorri se entre si. —
2! B o demo. — 23 A Fui lopar c'um mao lobaz. BI! Topei c'um lobo
roaz.
24 B Fui me. — 25 AB de fadiga. — 26 A Eis dcsparccc, eis
(]iie assoma. BF eis q. a. -- 29 — 30 A Som caçador, fui me em soma
Assi traspondo e perdendo. — a A B O tempo desaparece. — 38 A A<]uel
outro vende e troca.
40 A D'oulro chia o arrabil. B D'outro fala o
arrabil. — 42 B escreve literalmente: nil scy quê clie lie pie fermoso.
<■
tem 11 X. .1/.: Errata: Jlnm que se tem por fermoso. E J assim <ju<escreve a eiiicilo Je 1784. — 15 O .WS. escreve: anda o cairo.

158
Grandes cousas, capa em colo
Conta, (se elas silo assi)
Que me dílo volta ao miolo;
Deve me de ler por tolo,
Kn a ele outro que si.
6.

7.

8.

Como lontra jaz no rio
Um c|iie o seu gado mal passa,
Ele pesca, ora co fio
Ora cana, ora com naca;
Outro anda sempre em cio,
(K nilo sei como se chama),
Parte e deixa ;i niolher nova
Dando voltas pola cama,
Ele por neve e por lama
Corre cos seus c3es a prova.
Vai assi ja muitos dias
Que n3o torna atras ninguém;
Hebemos das bcmqucrias
Que cada um comsigo tem,
Damos d'cssas rezões frias.
O bom Gil sendo mais moco
Muita da terra correra,
Vem um, vem outro alvoroço:
Co seu fardel ó pescoço
A ser pastor se acolhera.

50

55

60

65

70

Ora ele assi pastor sendo,
Se primeiro andara mal,
Foi apalpando, foi vendo

46 A Cap' cmcolo. — 47 AJi se elas assi sao. — 49 A Devem. —
50 A B 1£ cu (13 En) a cie por que iiSo ? A/as a /islã de Erratas de A
quer que se leia eles.
52 A e o seu fjado. — 53 B com fio. — 54 A
c ora nassa. 13 Com cana ora. — 55 A Oulro que anda. B O oulro
anda. — 55—56 A D'aquell'oulro a esposa crama (sic.') Vc se desejosa c
nova. — 55 B Oulro resfriada a chama. — 59 B K por neve c pola lama.
F Klc por neves e por calma. — 61 AB ja ha m. d. — 62 A Que n3o
volve. — 68 A Passa um, passa oulro alvoroço. BK Vendo um, vendo
oulro alvoroço. — 69 A O seu f. ao p. — 70 A for bom parceiro
escolhera. — 72 A Sc primeiro eslava mal.

'59
Antro nos que era outro igual.
Também se foi delambendo!
Ua vez lama, outra poo,
.Sempre homem anda achacado!
Fez inda mais outro voo:
Por milhor houve andar soo
Que assi mal acompanhado.
9.

Era grande amigo seu
Hieito, e vendo a tal inania,
Consigo acinte la deu.
Tiverilo grande podia,
Um rezõis deu, outro deu:
N;lo ha quem se nilo defenda
A pareceres alheos.
Antes dez quedas que emenda!
Contar vos hei da contenda
Sem meter verbas nos meos:

75

80

85

yo

Hieito.
1. 31.

10.

Que é isto, Gil, que assi triste
Te nos fez este ano abril?
Nilo sei que demo tu viste,
Que tu nilo pareces Gil.
Di me e u.te nos sumiste?
U-lo aquele grande amigo
U-lo dos bofes lavados
D'aqueles do tempo antigo?

C15

74 A BK Anlrc nos che (B que) era outro tal. — 77 A Sempre te
achas achacado. — 78 A índa deu. M Deu inda. — 82 B c vendo a
mania. — 83 ABF Consigo um dia la deu. JV. M. de 1<\: Quasi leve por
*andeu. — 88 A Antes mais quedas. — 90 B versos, o que se encontra
corrigido em: verbos na /is/a das Erratas. F diz também: verbos. —
91— 92 A Oue é isto Gil que andas triste Dcspois que entrou este abril.
— 93 A te viste. B luviste. — 94 BK Que ja nao pareces Gil. —
95 A Amigo, onde te sumiste? B Di/e onde te nos sumiste? K Di me
e u se te nos sumiste? — 97 A De limpos bofes lavados. DF Ulos os
bofes lavados. O MS. escreve: Ulos dos. - - 98 A D'aquelc bom tem] o
antigo.

i6o

Que o siguro o o perigo
Nao mos trazia cncubados.
i i.

12.

13.

Assi tflo soo te vieste ?
Tomaste forte borrão!
Tantos amigos vendeste,
Por nilo sei que nem que níio,
Que nem a mi o disseste.
Ora di me, se te praz,
Depois de tanto so! posto,
Tal inchaço inda em ti jaz?
Arrenega o mal, que traz
Sempre consigo mao rosto.

100

105

110

Tu olhas me de traves?
Parece que a mal o tomas,
]\Ias se tu inda este es,
Níio hei medo que me comas
Por mais mudado que estes.
Que inda que certo hajas feito,
Ua tamanha mudança,
Que te tem como desfeito,
D'estc nome de Bieito
Sequer has de ter lembrança.

120

Muitas vezes esmagino,
Gil amigo, cm ti cuidando,
Na brandura e bom ensino
Que departias estando
Duas oras c'um menino;

125

I 15

99 100 A Que assi falava comligo, Tu comigo os ICIIS cuidados.
n Que o segredo c o perigo N!to nos trazia cncubados. — 102 A Fone
burrito foi o leu. — 103 —106 A Tanto d'amigo esqueceste Como aqui
linlias de leu Nem a mim n3o mo disseste. — 105 JÍF Que nem a mi
sô o dixeste (F disseste). — 106 A apraz. IJ Ora dize se te apraz. —
110 A Sempre a memoria mao rosto. — 113 Ali Mas se Gil tu (U tu Gil)
inda este es. — 115 A Por anojado que cslês. — 116 —120 A Posto
que por mao acerto Fczcslc forte mudança, Ja tanto lo n!!o referto:
Atas de um amigo Iam certo Deveras ler mais lembrança. — 117 HF Ua
Iam forle mudança.
121 li imagino. — 123—124 A Na lua brandura
c ensino Que faiarias eslandn.

IóI

Olha bem, olha o que fais,
Tinhas tantos de bons modos
Cos iguais o n3o iguais,
Das que em ti falem os mais
Quando estavas bem com todos.
14.

15.

Que se fez do teu cantar?
Ninguém nilo cantava assi.
Mas, para que é preguntar
Se não que se fez de ti?
Onde te iremos buscar?
Não ha ora um tanto espaço
Quando Ginebra casou
Com Gregório teu colaço,
Quem teve rosto ós do paço?
Quem tangeu c quem cantou?

130

135

140

Morreu do gado raiudo?
Foi uni andaço geral!
Nâo se pode lograr tudo,
Virá bem após o mal.
Sofre, que sofre o sesudo.
Arrenega dos assanhos,
Ia os devias ter provados;
Nao s5o os males tamanhos!
Se n2o foi o inverno de anhos
Outros virSo melhorados.

145

150

Gil.
C31V.

16.

Seja, amigo meu Bieito,
Esta vinda, em ora boa.
Eu digo amigo escolheito
Como quem o leite coa
Que deça limpo ó seu peito,

155

126 A Ora olha bem o que fais. — 129—130 AB Quando estavas
bem cos mais, Dás que em li falar a todos. — 136 B N3o ha ora tanto
espaço. — 137 A Janebra. B Genebra. — 141 AB Morreu te gado meudo
(B o g. m.). — 142—144 A Assi vai de grão em grão, Nao se pode salvar
ludo, Vem bom tempo após o mao. — 149 AB Se este março não foi de
anhos. — 152 A A ta vinda. — 155 A One ha (Vir por dentr'ao seu peito.
II

IÓ2

E, respondendo ó que dizes:
Vos me fardel e cajado;
Nilo vou armando a buizes;
liem sei que lia muitos juizes,
Ando trás este meu gado
17.

18.

19.

E espreito andando o que quer,
Parece que folga mais
Por agora de paeer
Por estes andurriais.
Faca como lhe aprouver.
Que por certo homem dirá
Nas cousas que nilo siio certas,
Kis nos ca e eis nos la.
A's vezes 110 pior se da,
A's vezes também acertas.
Do mais que pesa e vai
(Ca a nos parece nos muito)
Diz Toribio, diz Pascual
Palavras vans e sem fruito,
K ás vezes inda sem sal.
Quando a bibora no ar morde,
Por mais peçonha que traga,
Nilo temas que inche e que engorde,
Nao hajas medo que acorde
Bradando pola triaga.

1O0

105

170

175

180

Ves tu cousa que este queda?
Ora é noite, ora amanhece,
Ora corre íla moeda,

156 A Mas. — 157—160 A Vos me cajado e fardel, Bem sei que
ha muitos juizes, Nilo caçador de perdizes, E muito poucos sem fel. —
158 — 159 B Bom sinal é que as perdizes Nilo vou aunando boizes. —
160 BF Ando após esle meu gado. - 161 —170 Faltilo em A. — 1O1 HF
Esprcilo. — 164 BF esses. — 170 F As vezes no pior acertas.— 171 A
Mas em lim que pesa ou vai. B O mais que pesa 011 que vai. F Do
mais que pesa ou que vai. — 172 A A nos parece que muilo. BF A nos
parece nos muilo. — 173 BF c diz Pascual. — 175 li A's vezes. —
176 A bibera. — 178 A que eu inclie c engorde, B que inclie ou que
engorde.

i63
Ora outra; tudo envelhece,
Tudo tem no cabo a queda.
Nas vilas um bailo dancSo
Km que todos ó som audito,
Unis ca, outros la se lançilo;
('omo ú tanger nilo alcançao
Mais jxls nem braços nilo mandão.
20.

21.

f. 32.

Do leite e sangue empolado
O bezerrinho viçoso
Corre e salta polo prado,
Despois lavra perguiçoso,
Tira o sen carro cansado.
Cos dias e co trabalho
0 brincar d'antes lhe esquece,
N;1o é ja o que era ahnalho,
Venda se pêra o talho
Que este boi velho enfraquece!

185

igo

195

200

No começo os erros têm
Hom remédio, ao diante
Têm o mao; se n;"ío vas bem,
Pior irás mais avante,
Toma atras que te convém.
N;1o o tenhas por amigo
Quem te anda sempre a vontade
Dissimulando contigo.
Olha aquele dito antigo:
Que enfada muito a verdade.

205

2 IO

186 —190 A E nos a ter mao na conla Errada, sejamos velhos,
Quer meninos, que mais monta? O presente todo afronta, A vida vai se
em conselhos. — 191 B Do sangue e leite e. — 193 —195 A Vai brincando polo prado, Despois eis que priguiçoso Ora ó carro, ora ó arado. —
197 A O saltar. 199 —200 B Corte se, leve se ao talho O boi
velho que enfraquece. — 201 AB Ji liieito quem continua. — 204 A
l'ior mnito iras avante. F mais adiante (riscado). — 207—208 A Quem
fala sempre A vontade (Juc dissimula contigo. — 209 A Lembra te il'um
dito antigo. B Lembre te do d. a.
11*

164
22.

23.

24.

Mal vai quem sempre cnipiora!
E que língua a dos pastores!
Uni olho ri, outro chora,
liste diz que sSo amores,
Outro mais que é mal de fora.
Um se torce, o outro diz:
(K mao jogo este das línguas)
Ou tal fiz ou tal nâo fiz.
A cada canto um juiz!
Entre tanto á praça as minguas.
0 moço que entra cm terreiro
E n3o toca o chão de leve,
Polo ar voa o pandeiro,
E a toda a festa se atreve
Ele sô com seu parceiro,
Este tal baile, este cante,
Este seus jogos ordene,
Corra, va, pase adiante,
Este voltee, este espante,
Este dê penas e pene!
Mas quem ja se vêm das pontas,
Nao acha o que soía em si,
Começa entrar noutras contas:
Ouvi Ja milhor c vi,
Suar e passar afrontas.
Vai se o tempo, tudo foge,
Corre o dia após o dia;
Queres que homem n3o se anoje?

215

220

225

230

235

212 A E que meninos pastores. — 213 A e outro eh. — 214 AB
Vem um, diz. — 215 B Outro diz. — 2)6 A Um se torce, outro
moteja. — 218 — 219 A Ou seja maldade, ou seja Nossa amiga a triste
enveja. — 220 AB Vfim se em tanto A praça as minguas. — 221 AB
Gil. — 222 A em chão. — 224 B A toda. — 228 AB Corra, voe e
passe avante. — 229 A Este cos saltos espante. — 230 A despontas. —
232 A Nem. — 233 A Começa a tomar se contas. B Comece entrar. —
236 AB Vcs o tempo como foge. 237 — 238 A Que parece <pie nao
toca. N3o <|iieres «pie homem se anoje.

■6.5

Que me nílo conheci hoje
Nua fonte cm que bebia.
25.

E porque ora te conte
De como te aconteceu:
Quando me eu tal vi de fronte,
Dos olhos agua correu
Mais que corria da fonte.
Passou se me a sede em fim
Que me aquela agua mostrara,
E a tal desacordo vim,
Quando ja tornei em mim,
Grande espaço o sol andara.

240

245

250

Bicito.
26.

27.
f- 32 v.

Come de toda a vianda,
Nao andes nesses entejos,
Vai te por onde o carro anda,
Tem te ás voltas com desejos.
Passa o mal cedo ou abranda.
Ves como os mundos silo feitos?
Somos muitos, tu sô es,
Poucos s5o os satisfeitos.
Um esquerdo, outros dereitos,
Parece que anda ao revés.

255

260

Dia de maio choveu:
A quantos a agua alcançou,
A tantos endoudeceu,
Houve um sô que se salvou,

240 A Na fonte cm que pus a boca. — 241 A E porque l'cu ora
conte. B E porque tudo te conte. — 242 A D. c. me aconteceu. B De
quanto nic aconteceu. — 243 B me tal vi. — 247 A trouvera. B trouxera.
— 249 AB (Juc quando tornei cm mim. — 250 A Bom espaço o sol
correra. B Grande espaço o sol correra. — 253 AB NSo sejas tam vindo
á banda. — 254 AB cos il.
255 AB Anda por onde o carro anda. —
258 A Por isso cm todos seus geitos. — 259 A antre direitos. B entre
os direitos. —

i66
Assi então lhe pareceu.
Dera vista ás sameadas,
Essas que tinha mais perto,
Viu armar as trovoadas,
Alongou mais as passadas,
Foi se acolhendo ao cuherto.
28.

29.

Ao outro dia um lhe dava
Paparoles no nariz;
Vinha outro que o escornava;
] também era o juiz
Que de riso se finava;
Bradava ele: homens, olhai;
Lio lhe co dedo ao olho.
Disse entSo: e assi che vai ?
N;to creo logo em meu pai
Sc me d'esta agua nâo molho.
Apaixonado qual vinha
Achou num charco que farte.
O conselho havido o tinha,
Molhou se de toda parte,
Tomou a como mezinha.
Como o vírito la corrérilo.
Um que salta, outro que trota,
Quantas graças que i fizérao,
Logo todos se entenderão:
Eis los, v3o niia chacota.

265

270

275

280

285

2go

Gil.
30.

Tu sabes que eu me abrigara
A esta vida de pastor:
Vinha mui corrido á vara,

265 B lho pareceu.— 163- 267 A Que ao cuberto se acolheu, Dera
vista .-is semeadas A's que linha mais vezinhas. — 268 A torvoadas.
H trovoadas. — 269—270 A Acolhe se is bem vedadas Das*uas baixas
casinhas. -- 271 F A o. d.
27-1 AR Ahi. F Eu. — 275 A Que se
de riso finava. — 276 A homens estai. — 278 AR pois assi vai. F c assi
lhe vai.
286 A Quantos virSo. — 288 A O. g. i íi/.éifio.
R que
lizéiito. — 291 RK que me obrigara. — 293 A Viera corrido á vara.

167

Cuidei que era ela milhor
Como quem a n3o provara.
Detrcminava de ja
Andar trás estas ovelhas.
A conta saiu me mâ.
Mâs fadas vao ca e la
Que bem cho dizem as velhas.
31.

32.

Um vento após outro vem:
Andara muitos lugares,
Vira ja muito, e porem
O que nao cisprimentares,
Nao cuides que o sabes bem!
Quando, Bieito, ja cuidamos
Que algiia cousa entendemos,
A' cabra cega jugaraos.
Achei vos ca fortes amos,
Querem que os adoremos.
Para cousas que acontecem,
Quando os buscas, ora o sono,
Ora achaques mil te empecem.
Ao trosquiar achas dono,
A's pressas i)3o te conhecem.
Tudo lhes o demo deu!
Quantos suspiros em v3o!
Quando te hao mister, es seu,
Quando os lias mister, es teu,
Que n3o tens amos então.

295

300

305

310

315

320

294 A esta. — 295 A Que ouvira c nilo a provara. — 296—297 A B
Determinava me ja De andar com minhas ovelhas. — 298 O MS. escreve:
mal. — 299 — 300 A Mas lambem ca como la Fadas ha, dizem-no as
velhas. 15 Mas fadas ha ca c la Como bem dizem as velhas. — 300 F
E bem o dizem as velhas. — 301 — 303 AB Andei d'aqucm pêra alem,
Vira lerras e lugares, (13 Terras vi e vi lugares) Tudo seus avessos
tem. - • 304 A cspermcnlarcs. B exprimentares. — 306 ABE ás vezes
quando cuidamos.— 307 A Que esprimentado o ja temos.-- 311—313 A
lJera o mal que te aconlccc Buscas o amo, ora o sono Ora ai que nunca
falece.
311 BF Para as cousas que aconlcccm. — 315 B Nas pressas
ntio ic conhecem.
317 A lt Té razSis mfis que nos dito. — 318 e 319 A
mester.
320 F donos.

i68
f. 3$.

33.

Essa voz que saem á ma,
Estremece toda a aldeã,
Eles bebem, homem sua;
Doi lhes pouco a dor alhea;
Querem que nos doa a sua.
Inda que o dano é em grosso,
Poderá o dissimular,
Isto, parceiro, não posso;
O entendimento que c nosso,
Não no-lo querem deixar.

325

330

34.

Polo qual co meu fardel
Fugi das vossas aldeãs;
Não trago nos beiços mel,
Que não silo cresta colmeas,
Nem posso ser ministrei.
335
A snidadc não se estrece,
Porem sofra o coração,
(Que este é o que mais me empece),
Se outro senhor não conhece
Salvo justiça e rezâo.
340

35.

EntSo queixo me te logo,
Que em casos que acontecerão,
Vi me por eles no fogo,
Bradei, e não me valerão
Nem os brados nem o rogo.
Ali me saí meu quedo
A quedo, e fará um dia

345

323 B c homem sua. — 326—328 A Inda que c o dano cm grosso,
Fora de dissimular No mais, mas nisto niSo posso. — 333 A Nunca fui
cresta colmeas. O MS. escreve: crestas. — 334 A Nem tr. n. b. m.
335 Falta em A. — 337 — 338 AB Mas caiu me um coração Em sorte
que muito empece. — 339—340 A Outro senhor níío conhece, Somente
a boa razío. — 339 B Que outro. — 341 A Porem queixo me te logo.
B Ent3o queixo me a ti logo. — 343 A por ela. — 345 A Brados,
queixumes nem rogo. — 346 A Então. B Assi. F Ahi. — 347 A
c fará algum dia. B E quedo.

ióo.
O que outro nílo fez, e hei medo
De ver ínôr vingança cedo
Do que ja 'gora queria.

350

Bieilo.
36.

37.

38.

Trouxeste me ora á lembrança
Aquele amigo filio
Que, ó tempo d'essa mudança
Tua, foi te assi á m;1o
Como quem os dados lança.
E lembra me ora bem tudo,
(Que era cu i no tal ensejo
Inda que então me fiz mudo)
Falou te como sesudo;
Parece me ora que o vejo.
Disse: muito em ora boa,
Mas cu anlrc este meu gado
Dizem, de vespora a noa,
Cada ora me acho enganado.
Não í indo como soa,
D ir te hei o que me acontece:
Quando ríeste vale estou,
Qualquer outro que aparece
Muito milhor me parece,
Não è assi quando la vou.
Agora, Gil, o que cu digo:
A la fe, que hei mui bom medo,
Quando debates contigo,
Que te cstêm mostrando ao dedo
Pedro, Giraldo c Rodrigo.

355

360

36,5

370

375

350 F lé 'gora. — 351 A Pclaio: (Leia-se: Bicito) Tornaste me. —
352 A Um teu amigo foilo. — 355 AB Como a quem. — 361 AB Seja
(disse ele) a boa ora (B cm b. o.). — 362 A Mas cu também co meu gado.
B Que cu lambem entre este gado. — 363 A Faço assi contas cada ora.
B Fazendo contas cada ora. — 364 AB DVsta esperança trèdora. —
3&6 A Dir te hei como. B E dir te hei que. — 371 — 372 AB Assi
disse aquele amigo, Agora digo eu que hei medo. — 375 AB Gomcz,
Gonçalo e Rodrigo.

170
Nilo queiras ir muito no fundo
Inda que ora tanlo entendas,
Nilo has de emendar o mundo.
Nesta sô rezao me fundo
Por mais que d'elas despendas.
r
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39.

Perigosa é a dianteira!
Deixa ir diante os mais velhos!
Com a paixão traiçoeira
Nunca hajas os teus conselhos,
Sempre foi mâ conselheira.
Quem consigo traz rancor
K em espreita anda do mal,
Nunca lhe falece dor,
Mas se o bem igual nilo for,
Seja o coração igual.

380

385

390

Gil.
40.

41.

Se cos teus olhos niio vejo
Nem ouço cos teus ouvidos,
Todo o debate ó sobejo;
Reges te por teus sentidos,
Também poios meus mo rejo;
Comes tubaras da terra,
Eu 11S0 as posso comer:
Para que 6 sobre isto guerra?
Nem um, nem outro n;lo erra.
Come o que te bem souber.

395

400

Nao porque cada um faça
Quanto lhe á vontade vem,
(Que essa seria mil graça)

378—380 A Nesta razão te me fundo Não lias <lc mudar o inundo
Por mais razBis que despendas. B Nesta só rezão me fundo Nao lias
de emendar o mundo
Por mais rczõls q. d. — 386 — 387 A De
contino anda ao pior Sempre adcvinliando o mal. — 389 A Mas se
tudo igual níío foi {Leia-se: for). — 393 — 395 A Por meus sentidos me
rejo K tu pelos teus sentidos, Todo 11 debate é sobejo.
398—399 A13
têm estes versos transpostos.
399 K nem o outro eira.
400 A bem
te souber. — 401 — 403 A li não te digo que faças Quanto a apetito te
vem, Não entro tanto nas graças. • 401 U Não digo que cada um faça.

'7'
ISlas entendo o saber bem
Do que se vende na pravaPorque o tempo fez abalo
E somos em forte ensejo,
Inda alevanto outro valo
Que nos doentes nfío falo
A que mata o seu desejo.
42.

43.

44.

Bem vejo que a verdade era
Ir polo fio da gente;
Cos outros te respondera,
E o amigo e o parente
Que murmurar nao tivera.
Porem assi sô nâo minto,
Nao finjo, nao lisonjeo,
Som farto ou que som faminto.
Que mal é o meu distinto
Antes seguir que o alheo?
Vou fugindo ás armadilhas
Que via armar e tecer;
Nao quero ouvir maravilhas
A's vezes mui inâs de crer.
E contao d'elas em pilhas!
Querem que homem ouça e crea;
Nao ja eu! crea o nosso Jane,
Crea o baboso d'aldea,
Que traz sempre a boca chea
Das filhas de dom Beltrane!

4°5

410

4 15

420

425

430

Olha se a rezSo concrude:
Es doente, teu pai n3o?

405 A D'isto que anda pelas praças. — 410 A Os quais. — 411 A
Bem digo. — 413 A Cos mais, mais forças houvera. B Cos muitos te
respondera. — 416 A a mim sô. — 417 A N3o dobro, nao lisonjeo. — 418 A o que era faminto. B Se sou farlo ou sou faminto. —
4-0 Aqui acaba u MS. </<■
/MIS Franco. 422 AB <jue vi com manha
esconder.
425 A 1? Da má mili nacem mas lillias.
427 — 430 A JC que
esiê a boca aberta Nao posso, e de aqui se atca As vc/.es a ma estrea
l
J»e a eada passo está certa. — 428 B <> nosso Joane.

'72

Digo outro lai da virtude:
Pola ventura es tu sSo
Porque teu pai lera saúde?
N;lo, que cumpre outra mezinha.
Olhe cada um por si!
O bem nilo é como a tinha,
Niío se apega tam azinha,
O mal pode ser que si!
f- 34-

45-

46.

Lê me primeiro outra lenda:
Deixarão te os teus passados
Do gado o vinhas de renda.
Olha que v;to misturados
Encargos eoa fazenda.
Cumpre a eada um que arrive
Por si se deseja a honra;
Nilo dizer: boms donos tive;
Que quem como eles n;1o vive,
Antes lhe sai em deshonra.
Bieito.
Pois contigo a rezSo vai,
Vejamos quem mais conjunta.
Olha que todo animal,
Forte ou fraco, aos seus se ajunta
Por destinto natural.
Voito as pombas em bandas,
Altos vflo os grous em haz,
Nilo querem de nos viandas
Altas andurinhas brandas,
Querem companhia e paz.

435

440

445

450

455

460

438 B como linha. — 439 A Que se apegue l. a. — 441 A esta
lenda. — 443 A Terra e vinhas (legenda (A lista das emitas muda:
degenda cm de renda).
O MS. também escreve: degenda. — 444 AB
Olha. J5 que andão meslurados. — 445 B Os encargos. — 447 A se
desejas honra. — 448 O MS. escreve: danos em lugar de: donos. A Nilo
te abasta donos tive. 450 A B Tanto mais sua deshonra. — 453 O
MS. escreve: c|ue cm l. a. — 454 ]5 Fraco ou fone. — 456 AB As pombas
andíío em bandas. - 457 A Voilo grous postos cm lia/.. ■
458-459 AB
Estas andorinhas brandas Não querem de nos viandas.

'73
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48.

Toma esemplo no teu fato
Que o trazes junto em rebanho,
Nilo rez e rez polo mato;
Té o carneiro tamanho
Se atras fica, é lambiato.
Mas inda h2o mister mastins,
Inda funda e cajado hfío,
Que a estes lobos ruins
Que decem dos montesins
Te ajudem sentar a mao.
Eu vi ja sobre isto apostas.
Conta se do alifante
O que traz torres ás costas
Que lia mister quem o levante
Se dá consigo de costas.
Se n3o fosse esta prestança
Da fala e rezilo do homem,
Per forças ele que alcança?

465

470

475

464 O MS. escreve: Tem. — 466 B E inda. — 469 O MS. escreve:
montes fins. B Que decem d'outros confins. — 470 B assentar. — 472 B
elefante. — 473 B a torre. — 47o B essa. — 461—490 A (v. 511 — 530):
Como no mundo apontamos,
Do ventre em terra caímos,
Como de nosso choramos,
D'outrem que ajudar pedimos;
Nos sôs para que prestamos?
Então ver a fantesia
Dos nossos leves zagais,
A quem inda mais diria,
Que n5o liei por companhia
Salvante a dos meus iguais.
Um bacorote honradiço
Foi ver o gado ovellium:
Pô-lo todo a seu serviço
Trombejava ali um e um,
Que espantá-lo era o seu viço.
Vem um dia o lobo e apanha
O bacorote engrifado,
Abrandou lhe aquela sanha,

174
Mister ha fazer liança
Se nflo mãos hiclios o comem.
ig.

|8o

Km esta liança tal
Que digo, ainda nílo melo
Salvanle a do meu igual,
Dos outros n;1o me antremelo,
Digo falando em geral.

485

Como 110 mundo apontamos,
Tanto que em terra caimos,
Dos choros nos ajudamos;
Antílo para que prestamos?
Socorro e .ajuda pedimos.
50.

.|go

Fui um dia a vila, Gil,
li logo, ó sair da casa,
Mais verde que um perrexil
Cuidei que matava a brasa
De galante c de gentil.

195

Rcm passei cos viandantes
Mas despois la, quando cheas
Vi ruas de outros galantes,
Sc cu viera ufano de antes,
N;lo tornei tal ás aldeãs.

500

Brada ele, em pressa tamanha
Cada um de si tem cuidado.
VinliSo os porcos d'aldea
Atras, e grunhir ouvirão.
Um escuma, outro esbravea,
listes si que lhe acudirão,
Perde o lobo a sua cca.
Olhou ele c viu tremer
Da 13 branca o gado, e olhando
De longe se pfli a ver,
Disse: Antes mandado ser,
Que a tal perigo tal mando.
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.]82 R Que te digo inda 11. m. — 485 B Mas tique dito em geral. —
|88 ti Do chorar. — 489 — 490 B Socorro e ajuda pedimos; Nos sôs
peia que prestamos? 492 O MS. tscrtw: Km logo.
A líu logo.
B K logo. - 41)8 A Vi as ruas de galantes.

'75
r. 3i v.

51.

52.

53.

Dczia um vendo me assi:
Bom vai o do barretinlio!
Outros dar os olhos vi,
Outros chamar me ratinho,
Tanto lò que me escondi.
Finalmente por acerto
Vi alguins nossos de ca,
Deixei os chegar mais perto,
Meti me antro eles por certo.
Que tarde me acolhem la!
Um bacorote orgulhoso
Deu vista ó gado ovelhum,
De quexiquer espantoso
Trombejava ele um e um,
Andava todo bravoso.
Vem o lobo nm dia e apanha
Polo pescoço o doudete,
Abrandou lhe aquela sanha,
Brada ai dos meus; em tamanha
Pressa ninguém arremete.
Vinhao os porcos da aldeã
Mais atras, grunhir ouvíríto;
Cada um d'eles esbravea,
Justes si que lhe acudírilo:
Perde o lobo a sua cea.
Ele solto, viu que o gado
Da lã" branca estava olhando
De longe, ainda amedrontado.
Anles, disse, ser mandado,
Que a lai perigo lai mando.

505

510

515

520

525

53°

501 A Em quanto um diz, outro ri. — 503 —505 AH Nunca o
Iam figadal vi; Chamavito me outros ratinho, Uras assi, outros assi. —
507 A Vinh5o se dos nossos ja. — 508 A ao perto. — 509 A I passei
como encuberto. 510 A Mas tarde. B me colhem la. — 511 — 530
luiltão em A. — 516 B Vem um dia o lobo c apanha. — 517 li Pela
cabeça. — 520 15 ah dos meus. - 523 B Um escuma outro esbravea. —
525 15 Perdeu. — 530 B Que em tal perigo t. m.

i76

Gil.
54.

55.

56.

Falas mu nos animais
A qne nos brutos chamamos
Que guardflo leis naturais,
Nos outros não-nas guardamos,
A isso obrigados mais.
listes homens com quem tratílo,
Piores que liõis bravos,
Por forca tudo rematao;
Os liõis n<1o se resgatílo,
Nilo se prendem por escravos.
Pêra que mandem nem rejao,
N;lo v3o ás aguas tengidas
Do seu sangue; se pelejfío,
Nâo ale3o forcas erguidas
Onde ás aves manjar sejâo;
Nfto têm repartida a terra
Por marcos tam desiguais
Onde por possança perra
Um tenha de serra a serra,
Outro nada ou dous tojais.
É cousa pêra espantar
Da irmandade das gralhas
Que vendo a fla queixar
Decem gritando em batalhas,
Matâo se pola salvar.
O que te digo, é assi:
Quem diz o que viu, mio mente;

535

540

545

550

555

537 A Nito homens mas 1. br. B Homens n3o mas 1. br. — 539 A
n3o te resgatJo. — 540 A N3o te vendem. B Nem se vendem. —
544 A forças erguidas. B forcas csguidas (Err.). — 548 — 549 A De
sangue e fogo por guerra Um possue de serra a serra. B Por sangue,
por fogo e guerra Com que um tem de seira a serra. — 551 A Kspanto
é desigual. — 552 AB Da lei que entre si têm gralhas. — 553 A Vendo
fla que passa mal. — 554 B Decem correndo cm batalhas. — 555 A Nilo
tratSo estonces de ai. — 556 AB Ora le direi assi.

R
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Guar tu de embicar ac|iii,
Que verás passar por ti
O amigo c o parente:
o/

,. *.

-í«í^

500

Que nunca ouvi um rifão
.Mais corrente, mais usado
Que ilarem loihs de mito
Se jaz o carro entornado.
Quantos vêm e i/ua/i/os rí!o.
Fíilo porem em geral
Que a alma, dizendo isto, afronta;
Não quero que cuideis ai;
Amigos do meu sinal
Não vão eles nesta conta.
Andando assi não me empocem
.Mãos olhos nem màs palavras,
Nem me empecem .se engafecem
Por outros fatos as cabras;
Curo as quando adoecem.

505

570

575

558 A (i. 1. ile cair ;i<|iú. li Guarda d. c. a. — 561 A Nunca ora
ouvi 11. r.
11 Quem nunca ouviu u. r. — 562 A Mais sabido e mais
usado. 502— 56; H Mais corrente e mais Usado Que é darem lodoi
de mito Quanlos vt-m e quantos vHo Ao carro que está entornado. 505 — 570 A Os que vem e os que vão.
Kalo porem geralmente, N5o
lomes outra sospeita (Que è mui suspeitosa a gente), C) meu amigo fervente Não entra ncKa receita. — 508 H cuides. — 57P
571 Ali lêm
mjiii iiileiciilmiii 11 istrophe seguinte:
Muitos dos vãos apalpei,
Aos trabalhos me despus,
Des (|ue cuidei e cuidei,
Disse comido: ora sus,
Se erros fiz, erros paguei:
Cuida homem <pie bem escolhe
As singelas só consigo,
Não sei (|uem te a visla tolhe!
Fujo como cpiem se acolhe
Donde ve cerlo o perigo.
R

Kil níío sei por ipie se (olhe
() fugir a ipiein si- acolhe
Donde vem cerlo o peiigo.

571 AU Andando sô.
573 A Nl'm M' al"'":l s- °pecem s. c. — 575 A se me adoecem. B quando m. a.

15

NSo

"le

em

"
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Forque tudo diga cm soma,
Nilo me. trino que o cabrito
Me esconda o ve/.inho c coma.
Aqui se a paixílo me toma,
Posso cantar voz em grito
59.

00.

01.

Que me nfio ouça ninguém,
Somente as aves (que lais
Duas aventagens tem
D'e.sses outros animais,
Voar e cantar lambem),
Ou o som da augua que cai
Rompendo poios penedos,
Doei; ao fundo, o ó alto sai,
Parte, o a grande pressa vai:
Klos por sempre ali quedos!
Vos tu a minha cabana?
Se o teJnpo se muda, assi
A mudo eu. Guiomar nem Ana
Nilo d a o volta por aqui,
Cantando se a muliana
Com dos outros seus solaos,
Que me facão merecer
Muitas cl'os tas varapaos
Com seus olhos vaganaos,
Bons de dar, bons de tolher.

580

5S5

51)0

51)5

000

Deixa me ver este ceo,
li o sol em que vai tal lume
Que a vista nunca sofreu.

577 —578 i! NJo liei meilo cpie o cabrito Mc furte o vczinlio e
coma. — 579 A se paixKo. — 580 Jí Posso bradar. — 584 A dYstcs. —
588 ]i ao alio sai. — 589 A Ela cpie a grani pressa vai. J! Kla a
grande pressa vai.— 590 AU Eles para sempre quedos. — 591 -A'« J/S.
falta: a.
A: as minhas cabanas.
592 — 593 A Se o vento se
muda assi A revezo eu; A Idas nem Anãs. — 594 AB voltas. —
595
5<>o Al! Mais leves que ao vento canas (li cana) Cantando dos
seus solaos. — 598 R Muitos d'estes v. — Goo A bons de volver. —
601 — 610 J-\,/in,< ,;,, A.

'79
Aquilo é uso e costume,
Que tantos tempos correu!
Que claridade tamanha,
Que fogo nele aparece:
Quanto raio o acompanha !
Dize se que o mar d'Kspauha
Ferve quando nele dece.
02.

•'• 35v-

^3-

605

Oto

l)es i cobre se dVstrclas
Tudo (|iianto arriba vemos,
1'oem se d'elas, nacem d'elas,
Té que d'outra parte as vemos,
K a lua fermosa antro elas
Que se renova e reveza.
Ora um lio, ora ereecnle,
Ora em sua redondeza,
Cada mes com que certeza!
Semelha a da nossa gente.

O15

620

^° m;lls l'to'a 1'ascuai:
Sal/tis que é o que nos come?
Silo mimos, que não silo ai;

00<) li Dizem que. — 611 — 620 A O sol de ília, as estrelas De noite
quantas cjue vemos Nacem d'clas, puem se d'clas Olhamos mais que
entendemos V. a líla ferinos* entre elas Que se renova e leveza Ora mu
lio, ora mais chea Ora cm sua redondeza Cada mes (cojn que certeza!)
Semcllia á da nossa aldca. — 011 015 1? Cobre se logo d'cstrelas Tudo
quanto d'elc vemos, Nacem d'clas, põem se d'elas. Olhamos, mas que
entendemos? Nem da lfla que está entr'elas. — 017 13 Ora cm lio, ora
cm crccentc.
620—621 A intercala uma tslroplie tjue se encontra um
pnicii mah utliantf lambem em B (630 — 631):
Do que ao meu gado sobeja
Vou vivendo ano por ano,
1'ouco ou muito que ele seja
A ninguém nHo faço dano,
K (15 Que) não se ha ao povo (1! ao pouco) enveja.
Parece vida (B a vida) em verdade
Dos mastins, gado e pastor
("orno de comunidade,
Com tal fome (A Conta a f.) e Iricldadc
Tudo rege (1! pode), e manda Amor.
022 AB babes. — 023 A Mi cobiça que não ai. B que n5o 6 ai.
12*

i8o
Onde quer se mata a fome,
MítlSo se a])otilos mal.
l'ola calma c. pola neve
Natureza, a grande madre,
Que em I1111 tambàm no-lo deve,
A tudo acudir se atreve
Por mais i|iie este ventre ladre.
0).

65.

025

630

Aqui por estes abrigos
(Os mais debates deixemos)
Vir me hfio ver os meus amigos,
O' sol nos estenderemos
Falando em tempos antigos.
I". despois dos meses mil
Quieais inda dirá alguém
( Mbando este meu covil:
Por iti/t/i cantava Gil
Sem (jueixia <k minguem.

6.] o

Quando tudo era falante,
Facia o cervo um bom ] irado,
li veu um cavalo andante,
Quis comer algum bocado;
l'os se lhe o cervo diante,

645

O35

625 A 15 apetites. — 626 A R Polo sol c pela neve. — 628 15 Que
aos filhos também cho deve. — 630 631 A introtluz íII/IIí uma estroplie
nova , 11 iiuax cuja primeira c idêntica àquela <jue A intercalara entre
620 e 021 ; a outra, comum ava tlois textos, iliz:
A li
Meu gxdo levo, esse sigo,
(B Levo o meu gado, cie s'g°>)
Ouc imla silo mais embaraço-,
Do (li Dos) que eu quisera comido.
Passei por lautos tios laços,
Que olhar somente é perigo.
No meu çamanilo metido,
Que mais quero? sou pastor.
Ca nunca clicya apelido
De fogo nem de arroido,
Mal se foi, mal se nilo for.
^33 A Vii5o ver me os bons amigos. -- (,37 B Quiçais que. Alii v. o cavalo a. B Hi v. um cavallo a.

o.]3 A

I8I

N3o que o prado fosso sen,
(Que erfio pacigos gerais)
Mas linlia pontas o (leu.
F.ste quero e posso me mi
Tanto lia ja que nos fez tais.
66.

Vendo Iam pouca prestanea
O cavalo de antes forro,
Com desejo de vingança,
Pediu ao homem socorro;
Por terra aos seus pês .se lança.
Nilo podo á justa querela
Negar se, (é caso Iam feo),
Mas foi necessária a sela;
Poi Ília e faz se forte nela,
Toma a rédea, e prova o freo.
Assi dito volta ó imigo
O qual, como ao liomem viu,
Entendeu o seu perigo,
Deixou o campo e fugiu.
Foi buscar outro pacigo.
O eavallo vencedor
Corre o verde, corre o seco.
Fora, fora o contendor!
Ficou llie porem senhor,
Nilo foi tanto o outro enxeco.

650

655

6òo

665

670

6.|0AI! Outra rav.ao lhe não (H nao llic) deu. - (,,18—640 AH Salvo
posso c <pie.o o meu (li é meu). Kstc meu c esle leu.
654 A H 1'edindo.
657 Ali Deixar de se pôr 110 mm. ■
- "50 A Kc/, se o homem Ibrle nela.
11 l'os lli.i e fez se forte nela. — d6o Ali prova. -- <><>2 M,.| AH 0
corvo tiiiando lai viu Homem ao cavalo amij;o Deixou llie o c. c. f.—
<><>7 Ali c corre. — Ó70 —671 AH ucrtcmiHUi " estropia- seguinte:
Quem ha tal medo a pobreza,
Tal à fome c frialdade,
Que por ouro e por riqueza
DA a sô rica liberdade,
li mais outrem (pie a si (li assi) preza.
Sc lhe ves herdades largas,
Mito lhe hajas enveja á troca,

182
68.

Tu olhas como o sol anda;
Kolga ora, amigo, esta tarde,
Este se á parte a demanda,
Que se co' cila o peito arde,
A cea fará mais branda.
Coin dons peixinhos passarás
Do rio, riflo d'almocreves,
Que as vilas fazem Iam caras.
Beberás nas fontes claras,
Sonharás sonhos mais leves.

675

680

Bi eito.
f. $<>.

60.

70.

Volves ine as cousas do invés;
Bem ou mal, quos que te crea
O que tu quicas nflo crés.
O coração é na aldeã,
La me I1S0 de levar os pés.
K In dizíi o que quiseres,
Torce ca e torce la;
Defende teus pareceres,
.Alas onde i nflo lia inollieres.
Sabe que i vida nilo ha!

6qo

Aquela
U parecer
Com tanta
Com tanta
Nflo é ile

695

graciosa idade,
que nos furta
força a vontade,
o juizo encurta,
todo vaidade.

685

Que embaraço as roupas largas.
Faz sangue o fieo na boca.
As esporas nas ilhargas.
Os 11/timos Ires versos fallSo em A que diz em nota: nHo se acha o que
falia; e só andam em B.
671 A Mas tu ollias u sol que anda.
li Mas ja ves como o sol
anda, — 67:—674 AB Amigo que é lardc (B é tarde), folga ora; Deixemos esta demanda Mal avinda para outra ora. — 675 A fora. 15 será. —
O79 A das fontes,
681 A de envés. — 082 AB Que* por força que
le crea.
68.] A Sabe (pie alma é ja na aldca. — 085 A lavar (/irr.r) —
090 A B Vida nem goslo niío lia. 692 A Que os olhos vistos nos
furta. — 694 B Que lauto o j. c.

i»3
Sospiraste! ora eu te entendo;
Nos falaremos despois.
Por ora a deus te encomendo.
Gil.
N5o te quero estar detendo.
Bieito.
Vou me (que é tarde) ós meus bois.

700

Basto.
71.

Contou se isto pola terra
Em as juntas dos pastores
Eis que logo um outro aferra
Sobre quais rezõis milhores
Sito, quem acerta, e quem erra.
Porem todo o calendário
Lido, e contas recollieitas,
Fica assi posto em sumario:
De Gil: que ó um voluntário,
Homem Bieito ás direitas.

705

7l°

697 A K ver nos hemos d. B Nos nos veremos d. — 701—704 A
Contou se isto pola aldeã De pastores cm pastores. LoK° l°> ;l turra cliea.
Então (piais crio melhores. — 702 703 B Em juntas d'ontros pastores
Ex logo um, logo outro aferra. — 705 A Falta. B Deu, .quem acerta ou
miem erra. — 706 A Mas revolto o calendário, li Porem lido o calendário. — 707 A B Visto tudo, c contas feitas. — 708 A B Fica assentado
um (B cm) sumario. — 7°9 AB Gil por homem voluntário.

Cartas.

O iiiiiH) MS. </>z: Eíla* ■>ai> a* caila* também seguindo a Oracio.

104.

Carta T.
A El Rei nosso senhor,
i.

f. .(iv.

2.

Rei de muitos reis, ser mu hia,
Sc vos ocupar me atrevo.
Contado á v;"í demasia,
E ó liem commuin n3o teria
O respeito que ter devo;
Que em outras partes da esfera,
Em outros ceos diferentes
Que deus té agora escondera,
Tanta multidão de gentes
Vossos mandados espera.

t°

Que sois vos tal que eles sôs,
|usto e poderoso rei,
Ou lhes desdiío os seus nòs.
()u eortíio como antre nos,
Que sois nossa viva lei.

'5

5

A f. 17 Carla I. A el rei dom João nosso senhor. Jí f. 102 A el
rei dom João lereciro. Carla I. C f. 162 Carla a cl rei nosso senhor.
F f. 292. N. M: F.sla q he a p-> caria de Sfi Miranda nlo esla inteira
por q lhe lirarHo algilas folhas ao principio. O fragmento vai tia linha 271
até o fim. - Todos estes textos repartem as decimas em quintilhas. 1 O MS. escreve: Reis d. 111. reis. ABC Hei d. 111. r. se um dia. —
2—3 AB Se Ha ora só mal me atrevo Ocupar vos, mal faria. C Sc ila só
ora me atrevo Ocupar vos, erraria.
5 B Os respeitos. — 6 C em outra
liarte. — 7 9 <■'■
lím oulro eco diferente Oue nos deus ante escondera Outra
leria e oulra «ente.
9 m A Cada Ha de tantas «entes Vossos despachos espera. — 1 1 A 1'orcpie senhor eles sós. C One sSo os remédios
sôs. _ 13 14 A Desdito ou lhe cortilo nós Como lambem entre nos.
C Oue lhes desatío seus nós Como fazem antie nos. - 13 —13 B Ou lhes
desdais os seus nós Ou cortais porque entre nos Vos sois nossa viva lei.

i88
Onde ha homens, ha cobiça,
Ca « l;i tudo ela ompeea,
Sc. a santa igual justiça
Nilo corla ou nílo desempeca
Quanto a malícia enliça.

20

Senhor, ()uc c cousa atrevida,
K onde ela nós cegos deu,
Cortar c cousa devida.
Exemplo o jugo de Mitla
Que el Rei, vosso avoo fez seu.

25

Ora eu que», respeito havendo
O' tempo mais que ó estilo,
Irei fugindo o que entendo,
Karei como os cilis do Nilo
Que correm e vílo bebendo.

3o

A denidade real
Que o mundo a dercito tem,
(Sem ela ter se hia mal),
K sagrada, e nao leal
Quem limpo ante ela nao vem.

35

Nilo falemos nos tiranos,
Falemos nos reis ungidos.
Remédio de nossos danos
Castigito Os atrevidos,
Cortito poios mãos enganos.

40

17 C U c ca.
18 15 Sc a «aula, se :i i. j.
20 ABI.. O que a
in;t malícia enlica. — 21 ABC Senhor que é muito atrevida. — 23 C
Coita-los cousa é devida.
2(> C Mas cu. — 2S B ao. C ó.
32 AC
Que tem o muiulo .1 direito. — 34 A r É sagrada, o natural. - 35 A
Deixemos medo o proveito.
C Afora m. o. pr. — 30 — -10 lúiHilo cm
AC. 38 — 39 B Kcmcdcao nossos danos, Socorrem os afligidos. 40 ,) 1 A B C intercalâo aqui uma quintilha: A B i/izcm :
As vossas velas, que vSo
Dando quasi ao mundo volta,
Raramente contarão
Gente de algum rei solta
(B Geme d'outro algum r. s.).
Sem cabeça o corpo é v5o.

5.

o.

C í/iz:

A tempo o bom rei perdoa,
A tempo o forro é meizinha;
Forcas o condiçflo boa
Perito ao liilo coroa
Da sua grei montesinha.
Aves que vílo d'outro bundo,
D'outra liga e d'outra lei,
Porque sobe mais voando,
Lhes dento a águia por rei
Que atura ao sol olhando.

15

-,o

Dinidade alta suprema!
Quem será que o 11S0 conheça?
\'iu se em Marco António lema
De pôr real diadema
A César sobre a cabeça.
Que o nome do emperador
A qualquer seu capilíío
Que tinha em armas louvor
Dava Roma; o era então
Mais cônsul, mais ditador.

35

00

As vossa* velas ipic v3o
Quasi dando à terra volla,
Gentes de tanla feição,
1'ouca ou ncnhfia aehào solta
De alfMla jurisdiçBo.

,)i

50 íui/tilo em ABC. —

51 A15 alia o suprema. —

Unem lia ijne a nHo reconheça (C o nío conheça). -

J.|

52 A1SC

55 A

De a

César pôr diadema Real sobre a cabeça. — 56 - do A B Que 11 nome
de enipi-rador I)'aulcs a César se dera, Sem sospeila e sem temor Que
imla união muito mais era Ser cônsul, ser ditador.
C One nome de
empii.idnr J.i a muitos d'anles se dera; lira um nomo de louvor Que
cada um mais ser quisera Ou cônsul ou ditador.
Ou 01 C inltrctila:
Dos grandes dons africanos
O maior imla direi:
for ventura dos romanos
Agravada de tiranos
•.
Kr<;urii Kspauha por rei.
F.sliniou cie o sinal
De amor, e houve d'eles doo

7.

Um rei ó reino convém:
Vemos que alnmeia o mundo
Um sol, uni deus o sostem.
Certa a queda o o fim tem
O reino onde ha rei segundo.

»5

Nilo ó salior das orelhas
Arenga cuidada abranda;
Abastem as rftzOis velhas:
A cabeça os membros manda,
Seu rei seguem as abelhas!
I- 37-

8.

70

Quanto que sempre guardou
David lealdade e fe
A Saul, quanto o chorou,
Quantas maldieõis laneõu
t)'s montes de Clelboé,

75

Onde cairá o escudo
Do seu rei, inda que imigo,
Inda que ja mal sesudo,
Saindo de tal perigo,
K sobindb a mandar tudo!
9.

O senhor da natureza
De que o ceo o a terra é ehea,

Qnc a dinidade real
lira solirc todas soo
Imi"a <>s Romanos mortal.
62 AR alumia. - 64 A a f.m. C Certa a sua queda tem. 66 AC a sabor. - 67 A C Arenga eu.lada e branda. U Arenga estudada £ branda. - 68 MC Al.astuo. - 69 C o corpo. - 70-/' ABCcolloalo a.jui a cslroplu- ,juc no MS. vai de 41 « 50- T,;n as vana,„,-s
«•■n,ml.-<: 41 A A seu tempo o rei perdoa. - 42 C ferro. - 13—11 A
Grande/a e condido boa Ao liSo derao coroa. - 45 AC Entre » gente
montesinlia — 46-48 Ali As aves (tamanho bando D*outra liga c
«1-t.mra lei) Por vencer todas voando. - 46 C A's aves >tuc vao voando. -48 C Por se ir ao ceo mais alçando. - ■
49 AU A águia (B Agu.a) fo,
,la<la por Rei Que o sol claro atura olhando. - 50 C Que a não cega
o sol olhando. - 71-73 C Quanto que David guardou A seu rei verdade « fe! Mm fim quiinlo o chorou! - 74 « Q»™>« »«ald,sáo
77 C Posto ,p>e. - 7« C Mortal c ja mal sesudo. - 80 C Ja ungido a
mandar indo. •• 82 It Oe «p.cm ceo e terra i eli. <- Q"c veu a esta
nossa aldeã.

igi
Vindo a esta nossa baixeza,
De real sangue se preça,
Por rei na cruz se nomea!
Sobrts obrigaçilis lainanlias,
Velem se com tudo os reis
Dos falsos rostos e manhas
Com que trabalhão das leis
Fazerem teas de; aranhas!
IU.

11.

Si

yo

Que, se niío ])odem fazer
Por manha, por força, ou grava
Salvo o que a justiça quer,
Senhor, niío ehamSo valer
O que lhes nilo vai na praça.
9-,
li ]>or muito que os reis olhem,
V;lo por fora mil inchaços
Que auto vos, senhor, se encolhem,
D'nms gigantes de cem braços
Com que dito e com que tolhem.
100
Quem graça ante; o rei alcança
E i fala o que níio deve,
(Mal grande da mA privança!)
Peçonha na fonte lança
lJe que toda a terra bebe!
Quem joga onde engano vai,
Km viio corre e torna atras,

i<>s

83 A Vestido cm nossa baixeza. C Louvando tanto a pobreza.
8.| B Do r. s. — Su—8S C Mas com quanto sao tamanhas As ol>ri«ti¥flis
aos veis, Tenha ele sempre olho as manhas.
87 B Valem se. — 88 A
Dos rostos falsos e manhas, li ])os roslros falsos das manhas.
89 AC
Com que lhes (C lhe) fazem das leis. B Com <pic lhe querem das leis.
i)0 AC Fracas leas das aranhas. B Fazer teas das aranhas.
91 Al!
pode. — 92 A B Por arte. — 9.| AB níio chamão poder. — 95 AB
Salvo o (B ao) qnc lhes vai na praça. — 91 95 C Onde se moscas vao
lêr, I deixão o corpo e vida, As cousas de môr poder, Cada Ha por
onde quer, Passa a lea, em vahle ordida. 101 B el rei.
IQ-> (•
li que i fala. 103 A de ma privanca. 107 C Tudo cm vao é
quanto faz.

tt)2

Km vilo sobre a face cai.
Mal hajiio as manhas más
De que lauto dano sai!
(2.

Homem d'um sò parecer,
I)'um SÔ rosto c d'ua fo,
D'antes quebrar que volver,
Outra cousa pode ser,
Mas de corte homem nSo é.
Gracejar ouço de ca
Dos que inteiros vêm e vilo
Nem se contrafazem la:
COMO este vem ti/f/mlo/
One cortesão tornará.

\$. •
As santidades da prava,
Aqueles rostos tristonhos
Com que este e aquele caca,
Cera deus, senhor, é graça,
Pêra nos tudo silo sonhos.
0' soltar, c que fazemos?
Pode ser, pode nílo ser,
Mais avante o saberemos,
Estamos um pouco a ver,
Des i todos nos sabemos!

• <°

n.S

t 20

'2.=,

<3°

,08-uoC Nunca por nunca lhe sai O que cuida; ah «vacas más
Donde tanto .lano cai.
HO 1! Donde t. cnu.no s.
112 B na so lc.
,, x U que torcer. u.'» Ele tudo pode ser. - 11b AC C>,u,o <,,..- i,r de ci 117
H8 ABC De quem vai inteiro e sao, Nem se
estrala* mais la.
.20 AC One não (C nem) sabe onde se está.
,,, ,,, A As publicas santidades, Estes rostos tvasportados, Não cm
Jmos,"mas cidade, fará deus sao vaidades, Par* nos vao rebuçados.
C Oue fa,em as santidades? One os rostos traspovtados feio meo das
cidade*? Ouanto a deus sao vaida.les, Quanto a nos vão rebuçados
,23B (;os~,nais este. - .26 A Mas despois que lhes fa/.emos? B h »*
difusos que fa/.emos? C Kman porem que fazemos.127 1 na« l*»ic
ser
1-8 AC Adiante o saberemos. ]! Mais diante o enU-ndcremos.
120-130 I! ARora mortos por vc-r. lintao lodos nos veremos. - .20 l.
Pomo-nos um pouco a ver.
.30 AC Cai lhes o rebuço e vemos.

'93
14.

15.

16.

Senhor, hei vos de falar
(Vossa mansidão me esforça)
Craro o que posso alcançar:
AndSo pêra vos tomar
Por manhas, que n3o por forca.
Por minas trazem suas hazes,
Os rostos de tintoreiros.
Falsas guerras! falsas pazes!
De fora mansos cordeiros,
De dentro lobos robazes!

135

i |o

Tudo seu remédio tem;
Que é assi, bem o sabeis,
E o remédio também.'
Querei-los conhecer bem:
No fruilo os conhecereis.
Obras que palavras n3o!
Porem, senhor, somos muitos,
li entre tanta obrigação
Trasmalhamos nossos fruitos
Que nilo saibais cujos sito.

150

Um que por outro se vende,
Lança a pedra, a inflo escondo,
O' dano longe, se estende.
Aquele a quem doi, se entende,
Com sòs sospiros responde.

155

145

131 C Senhor venho a vos falar. — 135 AC manha. — 136 C I'or
minas ordenão hazes. — 137 A Kncubcrtos seus assanhos. C Mordem
como sorrateiros.
139 A De fora s3o mansos agnos. C Peles de m. c.
— 140 BC roazes. — 141 A Tudo sua cura tem. — 142 B E que (1. é.
que é) assi. - 142 —143 C Vos senhor o entendereis Muito milhoi que
ninguém. — 143 B' ao remédio. — 147 C Mas nos s. s. m. — 148 B
E entre tanta multidão.
C IC antre tanta ocupação. — 149 A Tresmalhamos vos os finitos. B TresmalhKo se vos os fruitos. — 150 B
sabeis. — 152 AB e a mão esconde. — 153 B Do ano ao longe se
estende. Esta lieilo não ]>ode deixar de ser errada; e os editores de 1784
emendaram com razão em: Do dano longe.
154 A entende. B o entende.
155 B Com sô 1. 1.
'3

194
A vida desaparece;
Entretanto geme e jaz
O que caiu! e acontece
Que d'um mal (iue se lhe faz,
Mor despois se lhe recrece.
17.

18.

Pena c galardão igual
O mundo em peso sostem.
É fla regra geral
Que a pena se devo ao mal,
O galardão ao bem.
Se algíía ora aconteceu
Na paz, muito mais na guerra,
Que d'esta lei se torceu,
Faz se engano ás leis da terra,
Nunca se faz ás do eco.
Antrc os Lombardos havia
Lei escrita, lei usada,
(Como se ve hoje cm dia)
Onde a prova falecia,
Que o provasse a espada.
Ali no campo ás singelas
Em lhn morrer ou vencer!
Fosse qual quisesse d'elas,
Nilo era milhor morrer
A ferro que d<: cautelas? —

1O0

l0

5

"7°

'75

180

157 B li entretanto. - 158 C Não ousa mais. - 159 C que cntBo
se faz. - 100 A Muilo mais. B Outro môr. C Outro e outro. —
162 — 163 li O inundo a direito leni; Ha fla regra geral. C Direita a
balança tem, Seja dito isto cm geral. - l6.| A A pena. - 164-165 C
Mais vezes dão pena ao mal <Jue galardão dão ao bem. — 165 B E o
galardão - 167-1O8 C Na paz, cada ora na guerra Que esta balança
gemeu - 168 O MS. escreva Quem. AB Que a balança mais pendeu.
— !70 A se fez. — 172 AB c lei usada. 173 A Como inda l.ojc
parcela. B Como se sabe hoje em dia. C Que inda aparece hoje em
dia. l7.| B Q.ic onde. ■
175 C Q,lc a lkcs!,e a c*l)a<1aAloirei em fim ou vencer.
180 C que a más cautelas.

195
19-

20.

2 1.

Ao nosso alio, excelente
Dom Denis, rei tam louvado,
Tara justo, a deus iam temente,
Falsa (! maliciosamente
Foi grande aleive asacado.
Fie posto fim tal perigo,
Rei que reis fez e desfez,
Contra o malicioso imigo
Foi llic forçado essa vez
Chamar se a esta lei que digo,

185

190

F ás vilas e cidades,
A que cumpriu dr acudir
Polas suas lealdades.
Tanto sfío mâs as verdades
A's vezes fie descubrir.
Neste meo quem mal cai
Mal jaz, e dizem que á luz
Co tempo a verdade sai ....
Fnlretanlo põem na cruz
<> justo, e o ladrão st; vai.

200

Da mesma casa real
Em verdade um grande infante',
Tratado ás escuras mal,
Bradava por campo igual
li imigos claros diante.

205

195

[81 A A um nosso rei excelente. II Ao nosso alto e excelente.—
181 — 182 C Aquele nosso excelente Rei dom Diniz Iam louvado.
182 A Dom Diniz tam acabado. — iH.| C I'oi lhe atreiçoadamente.
188 A Côas manhas do falso imi^o. — 188 —180 C Nao podendo a dôr
consigo Foi lhe forçado e*sa vez. 190 AC A' lei chamar se que
difjo. — 191 A K ás vilas e ás cidades. 15 K juntamente ás cidades. —
192 B A quem. — 194 B Que tam míls s. a. v. — 196 — 200 Faltilo
em AC. — 196 B Neste tempo. — 198 15 for tempo. — 200 B O justo,
o ladrão s. v. — 202 C Dom Pedro um tamanho infante. — 203 AC
Tratado por (C com) manhas mal.

196
Mas uni fim, a manha o arte
Vendo o que podem, chamou
Um leal conde a departe,
D'este sò se contentou,
Koi viver a milhor parte,
22.

23.

Onde tudo é certo e craro,
Onde são sempre nas leis.
Príncipe no mundo raro,
Sobre tanto desemparo
Fonlo três seus filhos reis.
Oh senhor, quantos suores
Passa o corpo e a alma em vílo
Km poder d'envolvedores!
E emfim, batalhas que silo
Salvo desafios mores?
Coa mao sobre um ouvido
Ouvia Alexandre as partes
Como quem tinha sabido
Por fazer certo o fingido
Quantas que se buseflo d'artes.

210

215

220

225

206—207 ABC Em fim vendo a astúcia (B industria) e arte Quanto
que pode (B podem), chamou. — 208 B de parte. C Um grande conde
a departe. — 209 A B Só com ele se apartou. C Ao mundo as costas
voltou. — 217 A Sua o corpo. C Passa um limpo coração. — 219 R
Em fim. — 220 A Salvo ums desafios móres. — 220—221 C intercala:
Aquilo foi lealdade,
Tomando outra vez ao conde,
Aquilo foi lÊr verdade
Que ó senhor e ;i dinidade
De companheiro responde:
Se estas almas servem la,
Disse, grani nova me dais,
A minha vos servirá.
'
Que fazemos aqui mais?
Parlamos que tardo ja.
221 C Cila. - 223 AR Como quem linha entendido. C 'Pinha viíto c
linha lido. — 225 C Quantas minhas, quantas artes.

1

'97
Guardava lhe aquele inteiro
A' parte nito inda ouvida.
Nilo vai nada em ser primeiro;
Quem muito sabe, duvida;
Sô deus é o verdadeiro!
24.

25.

A tudo dito novas cores
Com que envolvem peitos puros,
E falilo sempre em primores.
Ante os reis vossos senhores
Vindes cos rostos seguros,
Contais, gabais, estendeis
Serviços e lealdades.
Olhai que as conserveis!
Falai em tudo verdades
A quem em tudo as deveis!
Senhor mal pecara Adito,
Por em chama o o grani juiz:
Tenha que dizer ou nito
1 sua fraca rezilo,
Tainbem fracamente diz.

230

235

240

245

226 A Guardava ele aquele inteiro. BC Guardava ele o outro
inteiro. — 217 AC Para a parte nito ouvida. — 228 O A/S. e A escrevem:
v.i. -- 131—240 Faltilo em C. — 232 A Envolvendo os peitos puros.
232 — 233 B Com que cnlcilo os sentidos Ha mitos, ha enliçadores. —
235 A com. B Andais com rostros tingidos.
237 A lealdade. —
238 A Olhai que a nito daneis. B Olhai que nSo nos daneis. — 239 A
verdade. — 240 A a deveis. — 241 AB Senhor nosso padre Adito. —•
241 245 C O nosso primeiro padre, 1'ccou, chama o o gram juiz, Enganara o nossa madre. Que ó medo coraçito ladre Tudo claramente di/.. —
242 A Pecara, chama o o juiz. B Pecou, chamou o juiz. — 245 AB Por
em livremente diz. — 245—246 C intercala:
Pecou seu filho Caim!
Quam prestes tudo se dana,
Busca rodeos sem fim,
Mas tal juiz nito se engana
Com eu nHo fui, eu nilo vim.
Nos outros ca que nito vemos
Nem tudo o que a vista alcança,

198
Sempre foi, sempre ha de ser
Onde fia sò parte fala
Que :i outra haja de gemer.
Se em jogo todo se iguala
As leis que devem fazer?
f. 38v.

26.

27.

Vidas e honras tomais
De baixo de vosso emparo
D'estranhos e naturais.
SospirSo, nao podem mais,
E ás vezes nílo muito craro.
Após estas, senhor, arde
A cobiça da fazenda,
For mais que se vele e guarde
Tem ela milhor emenda
Se mio viesse tara tarde.
Km verdade 6 presuntuosa
Espanha, e d'isso se preca,
Gente ousada e belicosa;
Culpilo-na de cobiçosa:
Tudo sabe vossa alteza.
Pensamentos nunca cheos!
Nilo tem fundo aqueles sacos.
Inda mal com tantos meos
Pêra viver dos mais fracos
E dos suores allicos.

250

255

260

265

270

Quanto papel que envolvemos
l'or mãos exemplos que temos
Que nos dito certa esperança.
246 C Ah que por força lia de ser. — 247 15 Que, omlc. 248 AC Sempre a outra haja (C ha) de gemer. — 249 ABC Sc um jogo
todos (B :i todos) iguala. ■— 251 B guardais. C Honras c vidas guardais. — 255 A isto mal claro. C inda nao claro. — 256 AB Também
trás (B após) aquela arde. C Também após esta arde. — 257 A Tam
estimada a fazenda. — 258 C NSo sei quem nito se acovarde. — 259 B
Tinha ela m. e. — 260 A B Sc nío fosse mal c tarde. C Mas ê comunmenlc ao tarde. — 261 AB Geralmente c presuntuosa. — 261 — 263 C
Em geral ê presuntuosa Vossa gcnlc, inda se preza DMslo muito, é grandiosa. — 268 B porque lem meos.

199
Que cu vejo nos povoados
Muitos dos salteadores
Com nome e rosto de honrados
Andar quentes e forrados
De pelos de lavradores.
E senlior, mio me creais
Se nflo as achilo mais finas
Qne as dos lobos cervais,
Que arminhos nem zebelinas.
distilo menos, valem mais.
Ah senhor, que vos direi
Que acode mais vento ás velas?
Nunca se descuide o rei,
Que inda nilo é feita a lei,
Ta lhe sito feitas cautelas.
Então tristes das mollieres,
Tristes dos orfilos cuitados,
E a pobreza dos mesteres!
Que nem falar sito ousados
Diante os mores poderes.
Os quais quem os assim quer
Quem os negocea assi,
Que fará quando os houver?
Nossos liouverão de ser,
Buscarão nos pêra si.

-2/5

280

285

290

295

271 li aqui que começa o fragmento de F. — 274 A Vão quentes,
audito forrados.
C Outros vejo andar forrados. — 275 AF De peles.
15 Das peles. ABF dos lavradores. — 276 C Outra ora me nilo creais. —
277 ABF Se as nilo a. m. f. — 278 B de lobos cervais. 279 A
e zebelinas. BC que zebelinas. F que zibelinas. — 285 AC Ja se lhe
buscão (C armão) cautelas. — 286 F de mulheres. — 287 C roubados. —
288 — 290 C Tristes dos fracos mesteres Oprimidos e asombrados Dos
que têm vossos poderes. — 291 C 1'olos quais quem tanto da. — 293 O
J/S. escreve: ouvir. A Que fará des que os houver. B Que fará quando
os tiver. C Havidos (pie nos fará? — 294—295 C O que pera nos se
da, I louvarão-no pera si. — 295 B Tomarão nos para si.

200

Uni j;i que as eoncieneias
O tempo as levou consigo,
Venhamos ás penitencias;
Senlior, se eu visse castigo,
Boas silo as residências.
31.

f. 39.

32.

Mas eu vejo ca na aldeã,
Nos enterros abastados,
Quanto padre que passea
Etnfun ventre e bolsa chea
E asoltos de seus pecados.
Se querem reconciliar
Ums cos outros têm seu trato,
Abasta lhes acenar;
Nilo nos fazem tal barato
O' tempo de confessar.
Senhor, esta vossa vara,
Em quais mitos anda, tal c.
A justa ó' cousa mui rara;
Antes se busque mais cara
E tenha vontade e fe.

300

305

310

315

296—310 Júi/lilo em A. — 296 C Ora pois que as concienoias. —
299 B se cu vira. C se houvesse. — 303 B Muito padre. — 305 I! Absoltos. — 306 B Sc se liito de reconciliar. — 307 C tem seus meos. —
308 B Basta lhes si» acenar.— 309 B tam baralo. — 309—310 C Quanto
sito danos alheos Leves de se perdoar. — 310 B Ao tempo do confessar. —
311 — 315 C Esta vossa real vara Na mito cm que anda, tal é, A direita
é cousa rara, Quem a achasse! nunca 6 cara, Que fosse muita a mercê. —
312 A Como as mitos em que anda é. — 313 — 315 AB A boa é ave
mui rara Crede (B Sabei) que esta nunca é cara, Que seja muita a
mercê. — 314 V busca. — 315 1" bondade e fe. — 315 — 316 ABC
mtercalão iluas qtii>itt'//ias, que em AB dizem:
Livre de toda a cobiça,
A deus temente e a vos,
Sem respeitos, (B respeito e) sem perguiça,
Varas direitas (B Vara direita) sem nós,
Se quereis que haja i justiça,
Tomai, senhor, o conselho
Do bom Jctro, ao genro amigo:

201

Que estas leis justiiiianas,
Sc não lia quem as bem reja
Fora de paixõis humanas,
S;lo um campo de peleja
Com rezõis fracas e ufanas.
$$.

Morre o nobre Corradino
Co duque d'Austria outro tal,
Cada um de tal morte inclino,
Polo pesado malino
Doutor que intrepetra mal.
Diz o teixto: o sangue cesse
Por batalha a guerra finda.
Vêm com grosa, outro interesse
Diz que ande o cutelo, ainda
Que em pris;ío certa os tivesse!

320

32,5

330

É verdade, e evangelho,
(Como disse aquele velho)
Humilmcntc assi vos digo.
C «/;:,.•

Nito se faça per si grosa,
Tenha sempre olhos a vos,
O <]iic pode, isso só possa
'Poda direita e sem nós;
Olhai que esla obra é vossa.
E se algum mao oficial
De seu oficio a estraga
Cobiçoso ou parcial
Km cousa que tanto vai
Que emenda lia i nem que paga?

316 — 320 C E estas leis justinianas Sc nílo ha quem as defenda
A tantas grossa tiranas Silo um campo de contenda De conlradiçfiis
humanas. — 320 B francas (Err. por fracas). — 322 AB Co parceiro
cm todo igual. CE Co parceiro igual cm tudo. — 324 A Porque o
duro ou o malino. 15E Pelo pesado ou malino. C Porque a peita do
malino. — 325 A Doutor interpreta mal. B Doutor interpreta agudo. —
326 A Diz Agostinho sílmcnlc. C Diz o bom texto somente. —■
327 AC
Cesse o sangue a guerra finda. — 328—330 A Diz mais d'algums ínaiormente Vem grosas: que corra ainda O real sangue inocente.
C É de
Cario o reino c gente, Diz que dura a guerra ainda, Verta se o sangue
inocente. — 330 B certo o tivesse.
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34-

35.

33°- 33'

c

Míis senhor, niillior o temos:
Sendo vos o que mandais,
Todos nos revolveremos
Os que tanto -nilo podemos,
K aqueles que podem mais.
Verdadeira liberdade
Nilo é nome errado ou novo
A quem serve de vontade;
Nilo tem rei amor de povo
Tanto cm toda a cristandade.

335

340

Aqui nSo vemos soldados,
Aqui nilo toa atambor;
iiitc-rcii/u:
Não 6 assaz serem vencidos?
NKo por desastrada sorte,
Serem presos, serem tidos
Km dura prisão metidos?
Se nilo em fim cruel morte ?
Que nviis julgara Dragão
(No nome como nas leis
Suas que de sangue são)?
Facão a vontade os reis
Não facão força a rezão.
Ah diferente bondade
D'outro Cario, que em poder
Teve nesta nossa idade
Tal rei! deu lhe liberdade
E tal irmã por molher!
Isto ó conquistar o ceo
Km vida, c viver por fama
Sempre; quem nunca tal creu?
Quis ser César que se chama,
E que nisto ilida venceu.

331 1<" Mas oh senhor milhor temos. — 331 — 332 C Nos ca bem
nos aviremos Pois vos sois o que mandais. — 336 — 338 ABC Quem
por amor se encadea, Não ó nome errado ou novo Sc por livre se
nomea. 339 — 340 AB Não tem tanto (B rei) amor de povo Rei
(H Tanto) cm quanto o mar rodea. C Não se vc amor de povo Tal cm
quanto o sol rodea. — 339 F do povo. — 341 A Não asoberbão soldados. C. Não esbraveão soldados. - 342 AC Aqui nem soa atambor.
1! soa. K atoa.

203

Outros reis os seus estados.
Guardilo do anuas rodeados,
Vos rodeado de amor.
Adiar nos hito as divinas
No nico dos coraçõis
Entalhadas vossas quinas;
Estas s3o as garnieõis,
E as covas altas sem minas.
36.

37.

E na verdade o francês
O' sen rei de amor aceso,
Nito o nega o português,
Porem traz guarda escocês
Que nito c de pouco peso.
O santo padre assi faz,
A quem certo se devia
Alto asossego, alta paz;
Mas tem guardas todo dia
Com que vai temido e jaz.
Que se pode ir mais avante
Com quanto pode o sentido
Sem ferro ou fogo que espanto.
Com duas canas diante
Is amado e is temido.
Unis sobre outros corremos
A morrer por vos com gosto;
Grandes testemunhas temos
Com que mãos c com que rosto
Por deus e por vos morremos!

3-15

,35o

355

360

365

370

343 A Os outros reis seus estados. — 345 Falta 110 MS, 317 C A todos nos coraçõis. — 348 AC Esculpidas vossas quinas. —
350 A B De vos c dos vossos ilinas.
C Dos vossos titio peregrinas. —
351 AC K sem duvida o francês.
B Tem na verdade o francês.
352 AC A seu rei d. a. a. li A sen rei amor aceso. — 353 ABC lho.
C de leve peso. — 354 AC Traz porem g. cs- — 35° ABC O padre
santo. — 350 A li lem guardas todavia. B Mas tem guarda todavia.
C E tem guarda todavia. F Mas tem guardas todo o dia. — 360 ABC
seguro c jaz. — 362 AC Cos olhos nem co sentido. B Com quanto
alcança o sentido. — 363 A e fogo. C Sem fogo c ferro. - 365 C Is
acatado c temido. — 366 ABCF sobre os outros.
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38.

39.

Outrosi para os revezes
(Queira deus que nilo releve)
Em vos têm os portugueses
O bom rei de Atenicses
Codro, que outro alguém nilo teve.
Do vosso nome um gram rei
Neste reino lusitano.
Se ]>os essa mesma lei:
Que diz o seu pelicano:
Pola lei c pola grei.

375

380

Mas ou som de unis guardacabras
Que se vão de ponto em ponto,
Querem sôs duas palavras,
Que dos gados e das lavras;
Despois nilo têm fim nem conto.
385
Assi que seja aqui fim,
Tornem as praticas vivas.
Perdestes meu ora cm mim
Das que chamao sosessivas
Estes que sabem latim.
390

373 C T£m cm vos. — 374—375 A Codro dos Athenicnscs, Dccios
que sô Roma teve. — 375 B Codro que outrem alguém nao teve.
C Codro que outrem ninguém teve. — 378 ]? esta. C esta estreita lei. 370 Em A Jalta o: o. — 381 — 383 A um guardacabras, Vao se assi
de ponto em ponto, Queria sô duas palavras. — 383 A HF só. —
384 BC que das lavras. K Quer dos jjados, quer das lavras. — 385 A
Seja cabo quanto a mim. — 386 A a fim. — 388 F meia honra (Err.).

105.

Carta IT.
A João Ruiz do Sâ do Monezos.
i.

2.

Dos nossos Sàs Coluneses
Gram tronco, nobre coluna,
Grosso ramo dos Menezes
Em sangue c em bens de fortuna,
Que é tudo antre os portugueses!
Mas vos que sempre vos ristes
Do povo que não ve mais,
Ricamente a alma vestistes:
O inais tendes por demais!
Aos grandes, aos valorosos
Passados de quem herdastes
Sobrenomes tam famosos,
Des que nas armas pagastes,
.Não fostes dos ociosos.
Bem podereis descansar,
Que fonlo tempos de paz,
Podereis rir e jugar
Como se na terra faz.

5

10

15

A f. 25 Carla (II) A Joilo Roiz de Sã de Menezes. As esln>/>lies
vilo rtparlutas em quintilhas e redomlillms. B f. 115 v Carla IV A Jo3o
Rodriguez do Sã de Menezes. — 3 A Grande ramo. — 4 Ali Km sanyue
e bem* de f. — 12 Al! iam lustrosos. — 13 A pecastes.
15 A Podereis lambem folgar. — 10 1! Une tempos forao de paz.
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3.

r ,[0-

j.

5.

Mas entrastes noutra afronta,
1 fizestes novo emprego,
Com desejos de dar conta
Também de vosso asessego,
Como de Catilo se conta.
As letras que i nilo achastes,
Vos as metestes na terra;
A' nobreza as ajuntastes
Com que d'antes tinliilo guerra.
Dizem dos nossos passados
Que os mais uiio sabiilo lèr,
Er5o bons, erfio ousados.
lui 11SI0 louvo o nilo saber
Como alguins ás graças dados;
Louvo muito os seus custumes,
Doi me se hoje nSo silo tais;
Mas, das letras ou perfumes,
Donde vou o dano mais?
listes mimos indianos
Hei gram medo a Portugal
Que venhao fazer os danos
Que Capua fez a Anilai,
Vencedor de tantos anos.
A tempestade! espantosa
De Trebia, de Trasimeno,
De Canas, Capua vieosa
Desfez cm tempo pequeno.

20

25

30

35

4o

(5

20 B D'oulra nobre sede cego. - 21 A Desejando de. li Desejastes de. — 22 A Também d'iu|iiclc.
24 B que nao a. — 25 A
Trouxestes de fora à lerra. — 31 B Eu nao «abo. — 34 A Louvo muito
os bons custumes. B Gabo muito os seus custumes. — 35—3o A Mas
as letras ou perfumes Quais no-los danarão mais? — 36 B De quais
vcu. — 37 AH D'estcs. - 39 A Que nos recreçam tais danos. B Que
venhao a fazer lhe os danos. 40 A Como os de Capua a Aníbal.
Que Capua fez a Aníbal. — 45 AB Venceu cm tempo pequeno. B ,/iz:
campo, o (jtif nu /is/u i/u.< Jivr. se muiUi em: tempo.
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O marques de Santilhana,
Homem de braço e saber.
Antrc a genle castelhana,
Da lança soia a dizer
Côas letras que se nSo dana,
A quem o bom João de Mena
Fez grande coroaçilo
Quando ja tinha alta a pena,
Bem aparada inda nSo.
Dous vencedores do mundo
César, Alexandre o grande,
Nas letras forao lé o fundo
Em que fortuna o nilo mande.
Ponho aqui Bruto segundo,
Ponho mais dons CipiOis.
Fim (como dizem) fatal,
Assi ponho os dous Catõis,
Poderá pôr Aníbal.
A fortaleza louvada
Anda £m braços com a prudência
45

,=>o

55

60

65

46 B tem lie mais u/nu estrophe:
Dom Afonso d'AragSo,
Rei, nunca louvado assaz.
IVanimo e ile coração
Tratava os livros na paz,
As armas na ocasião.
Ouvindo d'um rei que a mal
Tinha aos reis que fossem lidos:
Dito c' (dixe) ile animal,
Nilo ile rei dos escolhidos.

46 — 50 15 Um marque/, de grande conta l'or seu esforço e saber Para
a paz c para afronta, A lança soia dizer, Cos livros não se desponta. —
48 A a nação.
- 49 A soia dizer.
51 AC ICstc é (li era) :i quem
João de Menu. 52 A l'"ez alta coroação. B Fez grande veneração
(coroação JV. .1/.).
53 54 A Tinha ele ja grande pena, Mas aparada
inda não. — 56 Ali C. e A. - 57 B Das leiras. — 58 A a fortuna.
B não mande. Uma X. J/. iiit: o mande. 59 AB o segundo.
Oo A K os grandes dous Cipiõis. li li ponho os dons C.
62 A B De
Cartago e dous CalSis.
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IrmCt sua muito amada;
Poem-na avante a expiriencia:
Tudo sem governo é nada.
Côas forças pouco podemos,
Isso que é, do saber veu:
O erro jaz nos estremos,
O bem todo está no meo.
9.

f. .[O v.

10.

1 1.

Os poetas tocSo tudo:
Jaz porem mais alto o cravo
Olhando polo miúdo.
O grande Archilis o bravo
Regeu o Centauro sesudo
Que lhe amanse aquela sanha
Sua natural, que é muita;
Nua cova soterranha
Canta o velho, o moco escuita.
Veados correm co vento
Km contenda, e os liõis
Têm 'forca de um para cento
De nos, têm seus coracõis:
Nos temos entendimento:
Por isso antro nos devemos
Estimar aqueles sôs
Que na parte em que vencemos,
Nos vencem eles a nos.

7U

75

80

85

QO

Quando dava homens a terra
O que ja tanto nito faz,

68 15 sem saber. — 69 A i'ouco por forças podemos.

B Por foiças

nos que podemos? — 7° A Por sal)Cr- — 7' — T2 A Todo ° mal J*z
nos estiemos, O bem todo jaz 110 meo. B O bem lodo está no meo O
mal todo nos estremos. — 73 —74 A Os poetas vao a tudo Buscando
por alio o cravo. — 76 AB O sen grande Achiles bravo. — 77 A Rege
o Centauro sesudo.
B Ensina o Cliiron sesudo. — 78 A B Que lhe
abrande aquela sanha. — 79 A Natural sua. — 81 A TauKc o vcllio. —
83 B Igualmente e dos leois. — 84 A Têm força c atrevimento. B Um
sô lem força por cento. — 85 A Tem seus bravos coiaçíiis. — 87 A B
Por onde. -- 8y A One naquilo.

2QC)

Da paz tratavflo na guerra,
Tratavilo da guerra cm paz.
Agora cru tudo nos erra,
Que, tirando algum abrigo
Mui raro, no mais de fraca
Semeais, e esperais trigo,
Colheis joio e ervilhaca.
12.

13.

1 |.

Q5

Diógenes, craro o dia,
Buscava andando á candea,
O que ninguém nito sabia
Em Atenas (em que aldeã!);
Indo e vindo assi dezia:
Vou me por aqui buscando
Antre lanlos homens um.
Neste vão trabalho ando;
Inda rido achei nenhum.

ioo

10^

Deixemos queixas antigas!
Quero vos dizer de mim,
Que d'estas vossas amigas,
Digo as letras, para o fim
Ajunto como as formigas,
Porque ninguém me lanhasse
Como á cegarrega em rosto:
I\To dezembro que bailasse,
Pois cantara em agosto!

1 10

115

Perdido tudo no mar,
Saindo O grani Azeuo a nado,
Vendo a fazenda afundar,

120

9.) II 'lambem da guerra na paz. 05 - 97 A lím Im,t) J;> '«0,'a
s'cna. (Adcpartc algum abrigo) De mal lavrada ou de fraca. — 98 AB
S., esperais. - 99 Al! Xaec joio c e. - 101 11 cm claro dia (A'. */.: claro
o dia). - 101 1:5 ía buscando á candea. — 103 A One nunca a cabeça
erguia. K O (pie ninguém o sabia. — I0.| A Ja cansado, assi dc/.ia.
107 ]í vao cansaço. — 108 A Qu'inda. — lio A Uar vos hei couta de
mim. — 116 li Em dezembro. — 117 A no agosto. 1? l'ois .pie. —
IH) Alt Zeno. — 120 AU ondejar.
<1

2IO

Assi, disse, despejado
Mc mandão filosofar.
Ora eu ja sinto aigum fruilo.
Cada ora espero aue crera,
Andei fora ao vento muito,
Pez me grani mal á cabeza.
15.

f. 41.

16.

17.

Cur;i me filosofia
Que ine promete; saúde;
Dei lho a mio, ela me guia,
Oueo falar da virtude;
Se a visse, sarar me hia.
Diz Platão, que é dos milliores,
Quem posesse os ot/ws neta,
Que verdadeiros amores
Sempre traria com ela.
Como digo, eu sô de ouvir
Ando como homem pasmado,
Desejoso de a seguir,
Chorando todo o passado,
Temendo tudo o porvir.
De fora ha muitos perigos
A cuja lembrança temo,
Kin casa aqueles imigos
Que eu mais que os de fora temo.
Aquela guia o assento
De viver assi ca fora
1-ouva e faz me atrevimento

125

130

135

140

145

121 A Parece (|«ic assi despojado. — 123 A]? Ja vou sentindo
(A: sentido Jirr.) algum fruilo. — 125 U o vento. — 127 AB a filosofia. —
1 2y A Dou lhe a noite, dou lhe o dia. B Da me a mSo, ela me guia. —
130 ]! a virtude.— 133 B Que de sõ pôr olhos nela.— 134 A Qu'a](us,
(pie acesos amores. ]i Altos c acesos amores. — 135 B teria. — 137 A
Ando assi como pasmado. — 1391.' 140 B tudo. — 141 AB Km toda a
parte ha perigos. — 142 AB tremo. — 143 —144 AB Mais ao perto
unis mãos imigos De casa, (pie (B a que) muito temo. — '45 A Aquela
mestra o assento. B A minha guia este assento. -• [47 1J e dá me a.

21 I

Do ir avante ora por ora,
Km que assi cego <• a tento.
Sobre tudo os bons doutores
Santos louvSo este abrigo
Pêra cuidar nos amores
Que ja muitas vezes digo.
18.

19.

20.

150

Quem tantas forças houvesse
Como cumpre a vida autiva,
Que ós encontros se tivesse!
Virtude era ela mais viva,
lnda de mais interesse!
Que com mais fruito responda
Lia, por Rachel servi;
Por achar onde me esconda
Voaria inda d'aqui.

155

160

Entre tantos conselheiros
Husco que andem ás verdades
D'estes livros meus parceiros,
Nao da praça e das cidades
Amigos aventureiros
li das brandas Iouvarainhas.
Anda como grimpa o peito
Co vento, e como andorinhas
Vao e vem co tempo feito!

165

170

Sofistas me s3o defesos
Com seus bandos, suas cismas.
Ki-los soltos, ei-los presos!

149 A Inda que assi c. e. atento. — 150 A Sobre lodos os doutores. — 151 AB Santos louvSo tal tenção. — 153 AB T:im certos no
galsrdlo. — 154 A Em quem tanta força houvesse. H Quem tanta força
tivesse. — 158 AB De mais fruito e interesse. — 159 —162 Ali Por
Rachel, (B Raquel) que nio por Lia Sele e sete anos servi; Pode ser
por ela um dia Que inda voasse d'aqui. — 163 A Entretanto. B E entre
tantos. — 165 A Estes. B Nestes. — 166 A Nao das praças e cidades.
B XSo nas praças das cidades. — 167 A Dos passeos nos terreiros. —
168 170 AH Amigos de louvaminhas Como grimpa ao vento o peito
Fazem como as andorinhas. — 173 A Com Iodas as suas cismas. B Com
seus enganos e cismas.
li*

212

Do fe, que não de sofismas
Quer deus os peitos acesos!
Que nas auguas encharcadas
1 se ajuntão como rãs,
Fazem grandes matinadas,
Tudo são palavras vãs.
21.

f..,Iv.

22.

23.

As musas me não defendem;
Não falo nalgums monlantcs
Quo todo sflo peito ofendem!
Mandão me rir de inliorantes
Que falam mais do que entendem.
Entendimentos diversos,
Com quais arles vos encanlfto!
Salmos que são se não versos,
E os inos que a deus se cantão?
Aqueles cantares finos,
A que líricos disserão
Os Gregos e os Latinos,
Digão me donde os houverão
Salvo dos livros divinos?
Quantos que d'ahi ao seu
Trouxerão auguas á mão.
Regou Pindaro e Alceu,
E em mores prados Platão!
Mas é o que ora aprendo
Ler por eles de giolhos,
De que sai quain pouco entendo.
Mas fossem dinos meus olhos,
De cegar sobre eles lendo!

175

180

185

190

iyõ

200

182 AJ! Deixemos as demasias. 183 A Que a Ioda boa alma
ofendem. 15 Que a todo o silo p. o. — 184—185 Ali MandXo rir de
cousas frias D'ajjums que agudezas vendem. — 187 Ali Com que artes
vos (li nos) encantão? - 191 13 A quem. — 193 1! Dizei me. — 191 N
Se niío. — 195 197 A Quanto que i se limou, Levio as aguas ;i mio,
Safo, 1'imlaro regou. — 195—1 90 B Quantos que d'eles ao seu Trouxciao
as af>uas á mao.— 197 Ali Regou seus campos Platão. — 199—201 Ali
Alas o que (li que tu) por ora aprendo É ler livros de giolhos. Divinos
que mal entendo. — 203 A li de seus.

2 13

Que, dos seus mistérios altos
Assi lubrigando vejo
Que nao silo pêra tais saltos:
Gemo somente e dcsi-jo.
Fui posto em gram diferença
Se casaria, se n3o?
Houve de sair sentença
Que a sô ila desse a mito,
A's outras boa licença.
Isto assentado, Amor deu
Claro sinal que era ali;
Eu o som do coldre, eu
O som das setas ouvi.
Amor, que estás sempre avindo
E junto A propia verdade,
Sejas por sempre bem vindo
Ao entregar da vontade,
Que entrego cm te aqui sentindo.
Põi do teu fogo a esta casa!
Arca sempre e nunca abrande,
Que deus ó fogo que abrasa:
Sei o de um privado grande!

205

2 1o

215

220

225

204 AI! de seus m. a. — 205 Al! sou. — 206 AB 1'orcm sospiro
c desejo. — 207 AB Era cm grande diferença. — 208 A ou se não. —
210 AB Que a só na o coração. — 211 A A amores desse licença (;!/«daJo mi lista das Err. em: E As mais). B Desse c desse ás mais licença.
— 213—215 AB Isto dito Amor mais raro Deu sinal (B sinais) como
era ali; Outro som do coldre claro, Outro das (B dez Err.) frechas
ouvi. - 218 A Co aquela pura verdade. B Com deus que 6 a pura
verdade. — 223 AB Faze quanto nela ha teu. - 225 AB Sei o de um
privado seu.

106.

Carta TIL
A Poro Carvalho.
i.

2.

No lugar onde me vistes
Du agua e do monte cercado
K de outros males que ouvistes,
Tenho mais dias contado
De ledos que nílo de tristes.
Isto que ora ouvis de mim,
N3o sei se ouvireis d'a!guem.
Buscai, perguntai sem fim
No desejado Almeirim
No farto de Santarém.
Que tencAo todos tomastes
A' terra que me criou
De que tanto praguejastes?
Por que? Que vos acoutou
Da peste com que i chegastes.
Fostes mal agasalhados?
Nflo, certo, que té as fazendas

5

10

15

A f. 29 v Carta (III) A Pcro Carvalho. B f. 118 A Pêro Carvalho
Carta V. F f. 293 — 295 Carta II a Pcro Carvalho. — 2 A de montes
cercado. B do monte apertado. F de monte cercado. — 3 B E d'outras
paixBis cjnc ouvistes. — 7 B Olhai se ouvis la d'algucm. — II A Que
guerra que lhe fizestes.
B Que atenção todos tomastes. — 13 A De
quem tanto is línguas destes. B De quem t. pr. — 14 B Por que? porque vos livrou. — 15 A i viestes. — 16 A Certo nao.

215

f. 42.

Vos davao parvos honrados.
Pois, por que? Porque os privados
Tinheis longe vq,ssas rendas?
O que eu por paròialidadé
Nem outros respeitos digo:
Da antiga e nobre cidade'-'
Som natural, som amigo,
Som porem mais da verdade.
Como vos partistes de i,
Logo abrigados achei
Km que me desencolhi.
Seguramente dormi,
Seguramente velei.
Cidade rica do santo
Corpo do seu rei primeiro
Que ainda vimos com espanto,
Ha lain pouco, lodo inteiro
Dos anos que podem tanto.
Rei a quem deus se mostrou,
Rei que tantos reis venceu,
Rei que tais reis nos deixou;
O bom filho i se lançou
Que tó Sivilha correu.

20

25

40

, ;i B tem de mais duas quintilhas que dizem:
Homens que sempre aos proveitos
E a vosso interesse andais,
Vestidos de falsos peitos,
Quam pouco que nos lembrais
Dos silos, dos comuns respeitos.
Por esta causa se vc
Diferença nos conselhos
li chega inda o mal ale
Desacreditar nos velhos
A s5 prudência e a fc.
: AB outro respeito. — 24 e 25 A BK Sou. — 26 AR iVnhi. 28 A li Onde me d. — 33 AF inda. — 34 H Ha tam pouco tempo
inlciro. — 36 B se deus. — 40 BK até.

Outro rei, tanto sem mnl
Qnfc Ihu empoçou a bondado,
0 quarto do Portugal,
Qual teve elo outra cidade
Tara constante o tam leal?
Qual a sua fe salvou
Por tanto perigo e medo?
Tais estremos esperou?
Primeiro as chaves mandou
O' rei ja morto em Toledo.
Mas torno àquele abrigado
Em quo me acolhi aos ventos.
1 despois de em mim tornado
Que rir! que esmorecimentos
De tempo tam mal gastado!
E os fogos que ora se acendem,
As prestezas das mudanças,
Males que longe se estendem
A s vidas curtas defendem
Tomar longas esperanças.
Gigues na grande abastança
Que de toda a parte ajunta,
Cuidando em tanta possança,
Inchado a Apolo pergunta
Pola bemaventurança.
Tal fumo Apolo entendendo,
Julgou por milhor estado

.15

50

55

60

65

41 AI! Outro Rei nosso s. m. — 42 A A que empeceu. — 45 AB
Ouc lhe fosse tam leal. — 47 A Por tanto trabalho c medo? — 48 A
Em fim nunca se entregou. — 48—50 B Qual outra tanto esperou, Qual
outra as chaves mandou, Ao Hei ja morto cm Toledo? — 50 A Ao seu
rei m. c. T. — 51 AB Mas tomando ao abrigado. — 52 AV Em que
me furtei aos ventos. B Onde me furtei aos ventos. — 53 B de mi (Err.).
-r 55 B Do tempo. — 56 A B E o fogo que ora se (B se ora) acende. —
57 AH A presteza. - 58 A B iMal que mui (1? tam) longe se estende. —
50 A A' vida curta. AH defende. 61 Ali Gigcs na sua abastança.
!• tuges. — 62 Al' de toda pane.
03 — 6.] B Inchado cm tanta
bonança Apolo um dia pergunta. 67 A l'os avante ao seu estado.
luilta em V.

:'7
O de Aglão que, pastor sendo,
Se vai cantando e tangendo
Olhos somente o seu gado.
8.

f. 4:v.

9.

10.

Oh ricos! que esta riqueza
Está no contentamento.
IMais tem quem mais a despreza.
Nilo foge o rico avarento,
Por mais que fuja, a pobreza.
Onde mais pode caber,
Sinal é de lugar vao
Que trabalhilo polo encher;
Que os coraçõis hilo de ser
Ricos, que os cofres nilo.
Por faminto que venhais,
IMorto de sede e de frio,
Fogo onde quer o achais,
Dá vos da sua augua o rio,
li ás vezes de que comais.
A cobiça sem detença,
Ua milo toma, outra pede;
Nunca espereis que se vença;
Sinal de ua mâ doença.
Quanto mais agua, mais sede!
Cobiça da boca aberta,
Isto que te assi parece
K trás que andas tanto alerta,
Luz de fora e resplandece,
Dentro nilo ha cousa certa.
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95

68 A Aglao que só pastor sendo. B O de Glao (JV. M. Aglao) que
pastor sendo. F Aglao. — 69 A Ia. B Sc ia. — 70 B Ollio. F cm
seu gado. — 73 F quem mais despreza. — 76 A pode mais. — 77 A
Sinal é que fica i vao. — 78 A Que se pode mal encher. B Que se
pode ainda encher. — 79 A V. os. B Os. F Dos. — 82 AB com sedo
ou com frio. — 83 8.) A B Do fogo onde quer achais Vai muita agua
polo rio.
85 A A terra dá que comais. B O monlc dá que comais. —
80 AB Quem a apetitos (B Q. apetites) dá crença. — 91 A F Cohiça a
da h. a. B Tem cobiça a b. a. — 91 F aparece.

2lS

O juizo e rez.lo ata,
Tudo fica escuro o cm erro,
A's leis e a deus desacata,
Do Iam ínole ouro e da prata
Faz duras prisõis de ferro.
11.

1 2.

13.

Fnlrada por nossos peitos,
Fez neles estragos tais
Que ermos jazem, desfeitos,
Abertos de mil portais,
A lodo vento sujeitos.
Que não fará quem trocar
Nos fez a paz pola guerra?
Fez unis os outros malar?
Passou de vivenda o mar
Homens naturais da terra?
F.scravos mais que os escravos,
Por rezilo e por justiça
Deixai vos de vossos gabos,
Que vds vendeu a cobiça
A mar bravo e a ventos bravos!
Kspritos vindos do ceo,
Postos em lanços na praça,
Com que nadas vos venceu!
Por que nadas vos vendeu!
Milhor fora antes de graça!

100

105

110

115

120

Metais de tam baixa liga,
Que nos tam alio escondera
Natureza mai e amiga,

96 B e a rezilo. — 97 B Tudo deixa escuro. — 98 B As leis de
deus desacata. — 99 A Do brando ouro e da prata. — 100 B Fez.
101 AB lista entrada cm nossos peitos. — 102 F Faz. — 103 AF
e desfeitos. B Que ermos fictío c desfeitos. — 104 A B Abertos por mil
portais. — 105 A A qualquer rumor sojeitos. — 106 B pois trocar. —
107 ABF Faz uras a (B os; F aos) outros matar. — 113 B de tantos
Rabos. V de vossos gados (Err.). — 1 14 B nos. — 117 ABF aos
lanços. — 110 ]{ nada. — 12: AB Que nos na terra escondera.
F abscondera.

2(Ç

Antre nos c cies posem
Tanto cansado c fadiga.
Assi maior apetito
Disserilo cobiça c enveja
Em fim seu feito e seu dito!
Criado pcra ai o esprito
Isto sô sonlia e deseja.
14.

f. 43.

15.

16.

E porem, que sao? Engano!
Que mais tia mai fizera?
Afastava nos o dano
0's filhos que á vida dera,
Acesa do amor humano.
Mas que pode aproveitar
Se lhe fazemos tal guerra
Co contino trasfegar,
Ora revolvendo o mar,
Ora revolvendo a terra?
Nas minas altas que digo,
Buscando a terra té o centro,
Que faz o homem imigo
Do seu descanso la dentro,
Com tal trabalho e perigo?
Que cegueira e que porfia!
1 laja vergonha a rezão!
Haja a alma que mais devia!
Que deixão atras o dia,
Pola noite avante v3o.

1 25

130

135

i|0

145

150

Nilo têm cabo homens ousando
Da rezilo em desemparo.

124 A E antre. — 125 'A B Tanlo trabalho. — 126 —127 B Serviu
«lc mor apetito DisscrHo fortuna, 6 enveja. — 128 —129 AB E. f. seu
feito, seu dito, Pcra ai criado o sprito. — 135 A D'cstc amor aceso humano.
B Acesa de amor humano. — 138 V trafegar. — 142 AB Revolta.
K lé ao centro. — 144 B De seu repouso. — 145 F Em. — 146 AB
Debaixo da terra fria. — 149 B Que deixando. F Dcixao. — 151 AB
XSo têm termo homens ousando Do seu siso ao (B cm) desemparo.

220

Tudo forito apalpando:
Por oste ar solto e raro,
Houve quem fosse voando.
Gente que n;to teme nada
Com tudo se desafia;
Por mares sem fundo nada,
Passou a zona torrada,
Anda por passar a fria.
17.

18.

19.

Nao é pêra tanto a vida!
Quanto milhor escolheu
Quem na dorna ao sol volvida
Muito mais rico morreu
Que Creso, que Crasso e Mida!
Fugindo Crates ao ouro,
(Como um covardo ao ferro
E ás cousas de mao agouro)
Lançou ao mar gram tisouro;
Quem fará agora tal erro?
Por forca a cidade entrada,
Que responde ao seu imigo
Hias, que tem tudo cm nada?
Tudo o meu levo comigo.
Deixa a fortuna espantada.
0's d'Esparta naturais,
Responde Apolo a seu rogo:
Se a liberdade estimais,
Velai vos d'este ouro mais
Que do ferro nem do fogo.

155

160

165

170

1 75

180

Do grande Epíteto o nobre
Spirito, o sô livre e franco,

154 A tnm solto c raro. B Té pelo nr solto c raro. — 157 B Cos
medos se desafia. — 158 A fundos. F vada. — [6.| Ali Viveu mais
rico c morreu. 165 B Que Crasso, que Creso e Mida. - 166 A
Fugia. — 167 li Mais que um covarde do ferro. — 171 AB havida. —
172 A Que responde a seu imigo. B Respondeu ao cncmiRO.— 173 AB
Bias a que (B quem) fica a vida. — 175 A B Fica (B Deixo) a fortuna
corrida. F Deixa fortuna espantada. — t8o V de fogo.

221

Num corpo coitado e pobre,
Escravo, e ainda manco,
Quanta de riqueza encobre!
Da sua baixa casinha
Ledo sai, ledo a ela torna,
O mesmo que ia, esse vinha.
Casa que porta nílo tinha,
Que mais montava que a dorna?
f. .)3v.

20.

21.

22.

Jesu Cristo busca obreiros,
(Deixemos contos passados)
Os seus quer de todo inteiros:
Dos corareis alugados,
Poucos silo os verdadeiros.
Gente de vontade dura
\ irada ele, que não andais
Em quanto esta luz vos dura?
Não vos tome a noite escura,
Antes que vos acolhais !
Nao seria eu, isto vendo,
De juízo e rez3o s3,
Andar me os dias perdendo?
Comecei de ante mernhã,
N;lo sei que andava fazendo,
Ia me enjoado assi
0' tom por onde os mais andfio.
Olhe cada um por si,
Que estes bens falsos de aqui
Sc nao s3o mandados, mandão.

185

190

195

200

205

210

N;lo se põi ao haver termo,
A esperança ú saborosa.

185 A Quanta d'abaslança encobre. V Quanto. — 186 Al? fraca
casinha, — 187 F Ledo sai c ledo ele torna. — 190 Ali que dorna. —
H)2 AI? Xíío os (li -nos) quer espedaçados (1? desp.). — 193 AI! Quer
os seus cl. 1. i. — 197 1! I5'z clt-'- "
'98 1' nos. — 203 A Andar me
o ília perdendo. J? Andar mais dias perdendo. — 204 A li Comecei
anlcnicnhã. - • 206 F Vira me. — 207 Ji Ao som. I' os outros a. 208 H Olhe bem c. u. p. s.
211 Al? Os desejos sao sem termo.

222

Eu contentei me d'estu ermo
Pola rezíío da raposa
Que deu ó liSo enfermo:
Amigo, senhor Hão,
Olho ca e olho la,
Vejo pegadas no chão
Que todas pêra la vão,
XenhTia vem pêra ca.
23.

24.

215

220

Essa Circes feiticeira
Da corte tudo tnisanda;
Um faz fia onça ligeira,
Outro faz lobo que manda,
Outro cio que a caca cheira.
Ciiiitílo ó passar sereas
Que fazem adormecer.
Correndo todas as veas
De sono c tal sabor cheas,
Nilo se pode homem erguer.

230

Som rico se isto sostenho,
Nfto como o estóico entende,
(Inda a tanto ser nío venho)
Que inteiro de si sô pende:
Eu no que tenho assaz tenho,

235

225

214—215 B Pola rczSo que a raposa Deu ao leJo que era enfermo.—
215 F Que viu o liao enfermo. — 210 AB Meu rei, meu senhor liao.—
221 A Esta. — 222 A Todos os peitos trasanda. — 223 AB Kstc
(B DVstc) faz onça ligeira.— 224 AB Lobo outro que ;i carniça anda. —
225 A Outro c5o que empraza e cheira. — 225—226 AB intcrcalão uma
quintilha que diz :
Algums papagaios vao,
Outro usso direito em pé,
Cada um de sua feição,
Outro gatinho ermitão
D'cstcs que vem de Guiné.
226-230 Sultão em A. — 229 — 230 B De tal sono as deixao cheas
Que se nao pode homem erguer. — 230—235 AH Vou eo pensamento
e venho, Devo ao meu medo multo (15 li ao meu medo devo muito)
1'or quem .tssi (B livre) me sostenho, I'clo que vi e que escuito Niso
que tenho, assaz lenho.

223

Mas do com que folgo, rim
Outros, tcrSo sua escusa.
Ja vos dei muitas por mim
K estas cousas silo em fim
Como d'elas homem usa.
25.

l". .14.

Scjflo rezõis poderosas:
Olhai que o ferro se deu,
Pêra cousas proveitosas;
Despois este meu e teu
Fez d'ele as armas danosas.
O fogo que nos foi dado
A's tantas necessidades,
Que ser n5o pode estimado,
Fará, e fez no passado,
Km pú ja muitas cidades.

26. . D'este engenho que diremos
De que nos tais gabos damos,
Com que tudo cometemos?
Quantas vezes d'ele usamos
Mal, e como n2o devemos!
Dom do ceo nosso especial!
K veu a ser todavia
Este homem rccional
Tam agudo no seu mal
Como foi na artelharia.
27.

240

2.15

250

255

260

De tantos inconvinientes
Quem será livre, em que acorde?

236 — 237 AB Do com que (B que cu) folgo, outros rim, Cadaum
lerá sua escusa. — 238 A Dei vos ja m. p. m. — 239 B Estas. —
245 A Fez iVele armas tam danosas. — 248 A Nao quis que fosse" apreçado. B Que ser nao pode apreçado. — 250 F muitas mil cidades
(Verso hypercaialectico). - 252 F De que tais enganos damos.— 253 A B
quem. ABF acometemos. — 258 O Jl/S. escreve: liom. — 259 A Tam
engenhoso cm seu mal. — 200 AB Como hontem na artilharia (B arlclheria). - 261 262 A A tantos c lautos males Que remédio, se acontecem- B A fins tam desordenados Que remédios se oferecem?

Diz silo Paulo: Ponde mentes
Se um ao outro assi morde
Que vos desfareis aos dentes.
O nome da ociosidade
Soa mal, mas se ela é síl,
liem empregada em vontade,
Sócrates da liberdade
Sempre llic chamou irmíl!

265

270

28.

Dou vos Enio por autor:
Quem nilo sabe usar do ócio
Cansa e anda <P arredor,
Que vem a ter mais negocio
Que nm grande negociador.
275
Que ó menos sabe após que anda,
Estoutro a si 11 ao se entende,
Quanto anda, tanto desanda,
Nilo se obedece nem manda,
Ora se apaga, ora acende.
280

29.

Vc-lo ir, ve-lo tornar,
Ve-lo cansar e gemer
E em busca de si andar,
Cobrar a cor e perder.
Que se nilo pode topar!
Mas eu, porque passa assi,
Que seja muito, direi:
Dias ha que me escondi,
Co que li, co que escrevi,
Inda me níto enfadei.

285

290

263 — 265 AB Diz são Paulo: homens errados Sc os ódios anlrc
vos crcccm Comer vos heis a (15 aos) bocados. — 265 F desfazeis. —
267 268 A Soa mal, á boa c sã K mais ja sobre a idade. B Soa mal,
mas se ela si Bem ocupada, é bondade. — 268 V Vem empregada cm
bondade. — 270 AB I.lic chamava sempre irmil. — 272 A Oucm usar
nao sabe do ócio.
273 B derredor. F Cansado anda ao vedor. —
274 A li vem a ter mais 11. B Vem a ler maior negocio. — 276 AB
Porque este sabe após que anda. — 277 AB Aquele a si (B assi). 287 I'" deixei. - 288 F vi (?) (/;;,;/ te^ivet).

107.

Carta TV.
A sou irmão Mom do Sa.
1.

C

.

2.

Em quanto de fia esperança
F.m outra esperança andais,
Trazer vos quero á lembrança
Como é leve e nilo se: alcança,
Que sempre ha diante e mais.
Cuida homem que é ja com ela
Quando mais assi parece,
!'. quer ja lançar inflo d'ela,
Mete remos e mete vela:
Num ponto desaparece!
-Mas nao pode o coraçilo
Solta-la assi livremente!
Tamanha deleitação,
Ah que a tinha na mfío
Se fora mais diligente!
Dos alquimistas se diz
Que é doce a despesa vil

5

lo

'5

A f. 35 v Cana (IV) A seu Irmão Mcm de Sá. B f. m v Carla III
(/,/.).
3 A Ka/.cr vos quero lembrança. - 4-5 B Que é mmlo leve
c nío s-alcauva, Voa sempre avante mais. - 5 A Que sempre adiante i
mais. - 6-9 AR Cuidais que sois (B esta; A'. M- estais) ja com ela
Chiando vo-lo mais parece K quereis 1. m. cKcla M. r., m. v. - 10 A
V,i vindo c desaparece.
n A Mas nao solre o coração. - 12 AB
Solial-la (K Soltar) assi levemente. — M 13 live. - 17 A Despesa é
f.idiya vi. H «Jm.1 « 'l"cc a '"''y-1 vS'5

22Ó

Nunca a parte ó bom juiz:
Deixai, que se hoje nflo fiz
Eu o farei amenha.
3.
■

|.

5.

N;lo lhes vai ver a fazenda
Ir se após as esperieneias,
Audito de emenda em emenda,
Da fornalha pêra a lenda;
D'assoprar fazem ciências!
Aperliou e caiu
Faetflo do carro do dia
Que ele por seu mal pediu.
O ceo e a terra o .sentiu
K um reino de Lombardia.
Nilo soube ícaro reger
As azas que lhe o pai deu,
Quis sobir, veu a decer,
Aos peixes deu de comer
1'! ó mar do .seu nome dou.
Nos Iras o que. ha de cair
Por alevantar andamos
Que nos n3o deixa dormir;
A' alma que pode sobir,
A esla as azas quebramos.

20

25

30

35

]o

Em quanto um busca-os seus danos
V. outro ja té os olhos jaz,
Por muitas sortes d'enganos
Morte que nílo conta os anos
Vem e apanha o que lhe apraz.
45

1<S A Cobiça é cega juiz. B O desejo é mao juiz. — i<) A o nao
li/.. 15 D. que o que hoje n3o liz. — 20 A Fa-lo hei lo<jo anienhã. •
22 A Ir após. H Perdida após experiências.
25 15 D'assopros. 2(1 15 e sobiu. — 27 B 110 carro. 28 A Que ao pai por seu mal
pediu.
20 — 30 AJ5 Sentiu (15 Sentiu o) a leira; sentiu (15 e sentiu)
Uni rio da (15 de) Lombardia. -- 32 A ]5 As asas que houve de seu. ii A Subindo, veu a decer. - 35 A li ao mar novo nome deu. H An
mar o seu nome deu. — 36 AJ5 Após o que ha de cair.
38 15 Sem
repousar, sem dormir.
.(i A15 seus danos. — )2 I! Outro. O J/S.
escreve: ten os olhos.

227
Quantos, a que era devida
Dos nossos (deixo os allieos)
Ao menos, por nos, mais vida,
Que por conta niío sabida
Tinhao ja seus dias cheos!
0.

7.

f

j.

8.

Vistes fia craridade
Que de ca té la correu
Como raio? em tal idade
Tanto saber e bondade
Num momento escureceu?
Alma bemavenUirada
D'aquele senhor tam nobre,
Chegastes á alta assomada
Tudo vos pareceu nada
Quanto se de ali descobre!
Um conde que inda alumea,
Assi morto o reino c lingua,
Outros despois de alta vea,
Tinhíío sua conta chea
No tempo da nossa mingua,
Ao menos pêra esfon.-ar
Os engenhos que atras vêm,
Que soi a terra de os dar;
li o vao mao d'acertar,
Ficamos muitos d'aquem.

50

55

00

65

7°

O que nSo sofre rezSo
Que passe o bom T.asso assi
K que passe o bom Hoscíío

.,8 A Ao menos mais longa vida. 50 A TinhSo perto os .lias
cheos. li Tinhao ja seus anos cheos. -■
54 — 55 AB lai bondade Assi
desapareceu? — 57 AB IVaquelc moço Iam nobre. — 58 A A Ha mui
alta assomada. B Chegou a íla alia assomada.
50 AB Tudo lhe p. n. —
61 — 03 A Dons condes d'fla alta vea Que alumiiío reino e língua, Km
dano c em perda alhea. ■- 62 B e a lingua. - 63 B Outro. - 68 A
Oue os soi a lerra de dar. — <>" O J/S. escreve: acejtar. A O passo
ím. d. a. lí O vao é m. .1. a. - 70 li Se n3o-no mostrar alguém. —
71 -So Juillilo em A li.

Por quem mil grilos se dao;
Nao respondem por aqui.
Al) gram perda! e assi s3o idos!
Quam cedo tudo em lira arde!
Quais forao dias compridos.
A unis engenhos subidos
Que vêm tara de tarde em tarde!
9.

10.

1 1.

Polo qual a este abrigo,
Onde me acolhi cansado
K jsi com assaz perigo,
A essas letras que sigo,
Devo que nunca me enfado,
Devo a minha muito amada
K prezada liberdade
Que tive aos dados jugada.
Aqui somente é mandada
Da rezíto boa o verdade.
Nas cortes nilo pode ser!
Vedes ' os tempos que correm!
K assi vemos té morrer
Irem muitos a correr
Por fugirem d'onde morrem.
Ora pôr peito á corrente,
Que sejais forçoso e s3o,
K de sangue inda fervente,
(iram nadador, claramente
li quebrar braço* em vão.

75

80

85

90

95

100

Buscar e sonhar privaneas,
Dar de entrada a liberdade

81 B Polo que. — 83 AB K mais inda a grani perigo (B com
perigo). — 8.| AR K àquelas leiras q. s. — 86-87 Ali a muilo minha
amada K só rica liberdade. — 89 A A que. — 90 B Da reziío c da
verdade. — 92 B Os tempos vedes que correm. — 93—95 A Vedes
fugir c correr Por fugirem té morrer Dos lugares donde morrem. B Vedes
«pie a todo correr VSo muitos até morrer Por fugirem donde morrem. —
IOI AH Cansar e s. p.
102 B Dar de golpe. AB á liberdade.

!2<)

I.ogo por vfís esperanças,
Esses jogos, essas (.lanças
Passem coa mocidade.
Ando alimpando a pousada,
Lembra me quem diz que está
Ante a poria, bale e brada;
Se ;i vir limpa <• despejada
Certo que aceitará.
\2.

13.

Olhai as íivcs i/u ar,
(Diz o senhor que enriquece
O eeo, a tara e o mar).
Vede las lulas cantar.
Dizei me: que Ihn falece?
Fracos de fe! e de fraqueza
Vêm esles nossos suores,
Esles medos á proveza.
Olhai como a natureza
Vesle ricamente as flores.
Andando assi neste enlheo
Em quantos erros caimos
Sem conto, sem fim, sem meo;
Dormimos o sono alheo
O nosso nfto o durmimos;
Queremos o que outrem quer,
O que nao quer engeilamos!
Estamos somente a ver,
Rimos o alheo prazer,
E ás vezes quando choramos.

105

'

10

1 15

12°

1^5

1.30

,03 B Rica ,>or v. e*p. - ioS B PnssSo. - .09 no A B Sc a
sentir despejada Pola ventura (B Por v. que) entrara. - "!-"3 «
Almas a quem nunca esquece Este haver, este ajuntar. - 1. A Da
B Fracos de fc; de fraque*.. - 117 A tantos
lmli,a vossa fraque».
suores B vossos suores. - 119 A Vedes como. - .21 AB Andando
nestes enleos - 123 AB sem meos.
124 AB Dormimos sonos alheos. 1-5 A B Os nossos nlo os (B -nos dormimos). - .28 A Di/.ei me como
isto é ser. - .30 AB E ainda (B inda) q. eh.

230

r. 45 v-

'•!•

15.

16.

Como do cas;i .saia,
Sempre dos seus olhos augua
A Heraclito corria
Polo que ouvia c que via,
De que tudo tinha magoa.
Em fim, vendo o povo incerto
Que pressa a errar levava,
Nilo sofreu tal desconcerto.
Fugiu pêra o campo aberto,
Livre, sem muro c sem cava.
Silo Jerónimo, alumiado
D'aqucla divina luz,
Koi se ao despovoado
Das letras acompanhado
Que nos consagrou a cruz.
Aquele peito seguro
A que todo o mundo é riso,
Lugares altos de muro
Carcer lhes chamava escuro,
Aquele'ermo um paraíso.

135

140

145

150

Da nossa tara rica herança
Cegos, que reziío daremos?

132 B de seus olhos. — 135 AB Que de Indo t. 111.
137 B
A pressa que a errar levava. •
140-141 B tem mais duas quintilhas
que dizem:
Anaxágoras que viao
Ter cos povoados guerra,
Seus cidadftis rcprendiXo
Porque a uni tal homem nao viSo
Lembranças da sua terra.
Da paia quem eu nasci
Tenho grande (respondeu):
Não me julgueis por d'aqui.
E dizendo lhes assi
Mostrava co dedo o eco.
142 A Da clara e divina luz. — 143 AB Passava a vida apartado. —
'4 1 B consagrSo. — 147 A A quem o mundo cia riso. B A quem
iodo o mundo é riso. — 148 A B A's torres altas e ó muro. — 149 AB
Inc.
150 AB E aquele cimo um paraiso (B sem um). — 151 A Iam
clara herança.

23'

Como nos niío faz lembram,:"
TJ;i tamanha ordenança
Do ceo e do sol que vemos.'
Ele posto, e a noite traz
Tantas figuras de estrelas
De que se formosa faz;
Qual descuido pode em paz
Erguer os olhos a elas?
[7.

Nao se gaste mais pavio
Após nossa alma esquecida,
Lançada do senhorio.
Tornemos atras ao fio
D'esta a que chamamos vida!
Ponhamo-nos em rczão.
Cousa é que verá quem quer.
Queremos repouso ou nao.-*
Queremos responderão
Em fim ninguém o nao quer.

18.

19.

Dizei me e quando será
Que nos lembre e que nos doa
Quam certa qne a queda está
Seguindo a mentira mil,
Deixando a verdade boa?
Vejamos os qne vendemos
Cousas sem preço por preço
Que lhes tam baixo posemos,
A que estado nos decemos,
E de quam alto começo!

'55

10

°

165

17o

'75

180

A primeiro, autre animais
Nao se houverao por seguros

1™™,", — K?1! Do sol c (lo eco q. v. —
Ki Ali Ua iam certa ordenança. — '5a
^
'
iyl AU u.i
Consigo tantas estrelas.
156 A E«c posto. AB a noile ira/..
157*
k
1-8 M» De (li Com) que fermosa se faz. - 160 A B Alçar
ve-1
.67 AB C. 6 .. verá um cego. - .69 AB todos <hrao. ,-0 A Xin-ucm nio <|«er asosscRo.
B E i..nKucm busca asosscKo. i/0 A MnButm n
s c()mo (R Qs
}
171 B D. m. quando scra. — '/"
■>
. .
demos. - .78 AB lhe. - .8. AB Antre os brutos an.ma.s.

232

Os homens racionais.
Virílo-nos bravos e mais,
Fizérilo armas c muros.
Agora, ]>or que vos conte
O que vi, tuclo c mudado;
Quando mo acolhi ó monto,
Por meus iinigos do fronte
Vi lobos no povoado.
(. .\(>.

20.

21.

Um rato usado á cidade
A noite o tomou por fora;
(Quem foge á necessidade?)
Lembrou lhe a velha amizade
Doutro rato que alii mora.
O qual assi salteado'
De um tamanho cidadão
Por lhe fazer gasalhado
Dá mil voltas o coitado
Que nao poi os pés no chão.
Faz homem a conta errada,
(Que mil vezes acontece)
Croceu me muito a jornada,
Diz, entrando na pousada
O cidadão que aparece.
Estoutro poendo lhe a mezinha,
Põi lhe nela algum legume;

185

too

195

200

205

184 AB Kr3o bravos, c cr3o mais. — 185 ]) V. as armas c os
muros. — 187 AB Quanto vi. — [89 AB Por meus vizinhos de fronte. —
191 A Um rato d'ila cidade. 192 A B Tomou o a noite por fora.
195 A D'oulio que i 110 monte mora. B ali. — 196—200 Fa/ttío em
AB. — 201—203 A Saiu me a conta eirada (Muitas vezes acontece)
Creeeii me a minha jornada. — 201 205 B Faz um homem a conta errada
Muitas vezes, c acontece ("rccimcnlo na jornada (Diz), c entrando na
pousada Cidadão logo parece. — 205 A Logo cidadão parece. —
^00—210 AB /,'//; em lugar Westfs cinco versos os t]uin*t seguintes:
O pobre assi salteado
D'um tamanho cidadSo (B cortesão)
Km busca d'algum bocado

233

Mesura quando ia e vinlia,
Deu lhe tudo quanto tinha,
Pede perdão por custume.
22.

23.

(II
(206—210)

(B
(B

(B

Cumpre muito aquela mesa
Mais da fome que da gula;
Fax. claro a fogueira acesa;
Mostra bom rosto á despesa.
Vem o outro e dissimula.
E está dizendo consigo:
Este nílo foi pêra mais!
Que vai de Pedro a Rodrigo!
Rcm diz o enxempro antigo
Que os dedos nSo s;lo iguais!

2 IO

215

220

Ora despois de comer,
Jazendo detrás o lar,
Vai e vem muito (B sempre) apresado
Que nao punha os pés 110 chito
Sem locar cos pis no chão).
Ordena a sua mezinha
Inda linha (B Vos lhe nela) algum legume,
Inda algum poo de farinha
Mesura quando ia c vinha)
l'os lhe i ludo quanto linha,
Deu lhe ludo quanlo linha,)
Pede perdão por enstume.
Di/.: quem lai adcvinhaia
(Contra o cortesão severo)
Tanto revolvera c andara
Ouc tanlo andara c buscara)
Que (B Ti que) algiia cousa buscara (B achai a)
A quem tanlo devo e quero.

-„-. 2.2 B Cumpre porem nesla mesa Que haja mais fome q„e
gula. - 213 AB Tem (B Tem lhe) a fogucirinha acesa. - 2.4 AI. «
roslo ledo A despesa. - 2,5 A Co trabalho d.ss.mul, B Ve . o o«U»
e dissimula - 2.6 A Di/. o cidadão cons.go. B K d.zcndo eslA con£ - 3,7 AB Que geme ha d'enlre penedos! - 2.8 B Quanlo ha
de Pedro a Rodrigo (,V. M: Que vai). - 2.9 A Bem disse o bom sengo
amigo
B Ouc bem di,. o e. a. (M M.: Bem d» o bom sengo anl.go).
_ -o AB^Oue nHo sao iguais os dedos. - 22.-222 A Despois do
fraco comer Estando detrás o lar. - 222 B Jazendo detrás do lar.

2.H
Comedi o rico a dizer:
Dons dias que has de viver
Aqui os queres passar?
Na secura de um deserto
Que níío sei quem o soporte,
De urzes e tojos cuberto,
Sendo tudo tam incerto
E tam certa sò a morte?
24.

25.

Vive, amigo, a teu sabor;
Mais é que cousa perdida
Quem por si escolhe o pior.
Vai te comigo onde eu for,
La verás que cousa é vida.
Des que um e outro provares,
(Que eu de outrem nSo adevinho)
Quando te nilo contentares,
Aqui tens os teus manjares
1 também tens o caminho.
Assi disse! Kis o villflo,
Km alvoroço e balança,
Ia e vinha o coraciio
Ora si, e ora nilo.
Venceu porem esperança!
E que deve i ai fazer?
Vive de tanto suor!
Inda nílo pode viver,
Níío pode o ano vencer,
Sempre a saida é milhor.

225

230

235

240

245

250

223 B o nobre. — 226 AB Na aspereza do deserto. — 230 B
Sendo só iam certa a morte. — 233 A toma o pior. — 236 A Quando
as ambas provares. B K despois que ambas provares. — 238 A B Quando
te enganado achares. — 239—240 A Ahi ficão teus manjares, Ahi tens
também o caminho.— 241 B Ai disse (M M. Assi). — 246 AB pode. 247 A V. com tanlo cansaço. B V. com tanto suor.— 248 B E mal pode
inda viver. — 249 H Mal pode. — 250 A Que lhe assi corre despaço.
B Sempre a saida é maior (Err.).

235
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26.

E diz: Quem nao se aventura,
Não ganha! Rezõis contadas,
Escolhem ora segura,
Entrao por fia abertura;
O rico sabe as entradas.
Vao se por paços dourados,
Todos cheirosos da ccà.
Tristes dos casais coitados
Do sol e vento torrados!
Pobre e faminta da aldeã!

255

260

27.

Vou me por meu conto avante:
Amostra o cidadão tudo
Que traz no bucho um infante;
Vao os seus gabos diante,
Pasmado o outro anda mudo,
265
Que Iam somente cm provar
Das cousas que i mais lhe aprazem,
Ja comeeão de engeitar;
Fartos pera arrebentar
Sobre bons tapetes jazem.
270

28.

Nisto o despenseiro chega
(Que estes bens nao durão tanto);
Ve os ele, a pressa o cega,
Um lanço e dous mal emprega,
Corre os de canto cm canto,

275

252 AB quem 6 (B ha) que o neRuc? — 253 B Escolherão (Er,:). —
254-255 AB Era (B KorSo) pela noite escura, Guia o rico, o outro (B o
pol.rc) SCRUC. - 256-258 AB Entrao por paços dourados Cheirosos
inda da cca. — 258—260 A Fiquem os casais colmados, Por sempre do
sol torrados, Fique a faminta da aldeã. B Tristes dos casais colmados,
Do sol, do vento queimados, Pobre e faminta d'aldca! - 262 B Mostra
lhe. — 264 — 265 AB Quem quereis que nao (B nos lirr.) s'espanteí
Anda o vilaozinho mudo. - 266 O MS. .-screve: prova. - 267 AB que
mais. - 268 A Cometo ja dY-uRcitar. - 269-270 A Comccao de
bocejar, Em linos tapetes jazem. - 270 B Em las estrangeiras jazem. 271 A Ora o d. cli. - 273 AB Sonic os (U Vc os) mas a pressa o cega.
— 274 A Um liro c d. 111. e.
B Um liro ou d. m. c. 275 A Scyuc os.

2.56
O.s c<1is ;i volta se crgiiórito,
Ládrito, (<|uo ó alto o serilo)
As casas estremecerão,
Unis e outros i correrão:
Foi dita que os gatos uSo!
20,.

30.

.Sabia o maior da manha,
Sabia a casa, e fogin;
O' ratinho da montanha.
0's pés em pressa tamanha
O coraç3o lhe caiu.
Mas espaçado o perigo
H a morte que ante si vira,
O coitado assi consigo,
Por seu asessego antigo
Que mal deixara, sospira:
Minha segura pobreza,
Se chegarei a ver quando
A vos torne? e esta riqueza,
Mal que tanto o inundo preza,
Fuja (se poder) voando?
Ai baldias esperanças!
.Meu entendimento fraco!
Que ai temos das abastanças?
La guardai vossas mostranças,
Deus me torne ao meu buraco!

280

285

21)0

295

300

270 A correrão. — 277 AB i alio scrao. — 279 A Ums c os
outros 1$ Todos juntos la correrão. — 280 A Quis deus que o. g. n. —
281 A1$ Sabia o de casa a manha. — 282 A Sabia os passos, fugiu.
B Sabia o paço c í. - 286 B Em lini passado o perigo. — 287 AB Da
morte. — 288 ]! sô comsigo. — 289 AB Polo seu repouso antigo. —
293 A A ti torne. 294 A todo o mundo. B o mundo tanto. —
296—300 A Mal tomadas esperanças, A paga aqui nao me tome. Traças,
que nHo abastanças! Assa/, vi das vossas danças. Deus me lornc á minha
fome. — 298 — 299 B Deixemos lais abastanças, Tais riquezas, tais moslranças.

108.

Carta V.
A António Pereira.
I.

f

,7

2.

Como eu vi correr pardaos
Por Cabeceiras de Pasto,
Crecer cm cercas e em gasto,
Vi por caminhos tam mãos
Tal trilha, tamanho rasto,
Nesta ora os olhos ergui
A' casa antiga c á torre
Dizendo comigo assi:
Se nos deus nâo vai aqui,
Perigoso imigo corre!
Nilo me temo de Castela
Donde guerra inda n5o soa,
Mas temo me de Lisboa,
Que ó cheiro d'csta canela
0 reino nos despovoa,
K que algum embique ou caia!
O' longe va, mao agouro

5

10

'5

A f niv (Caria V) A Amónio Pereira Senhor tio Basto quando se
pariin para a corte coa casa ioda.
B f. .07 A António Pereira Senhor
•lo Uasio. Carta II. Ambos em Quintilhas. - 3 * Crcccrcm cercas e o
Kaslo. — 5 AR e t. 1. — 6 A I.o»o os meus olhos CIRUí. B Nessa
ma. - 8 A V. disse. — 9 A Se dens nos nao vai aqui.
12 A Donde
inda Kucrra ... s. U Onde Rnerra inda ... s. - 16 AU e caia. — .7 A
Afora va. B Un.yc va o 111. a.

238
Falar por aquela praia
Na riqueza de Cambaia,
Narsinga das lorres de ouro.
Ouves, Viriato, o estrago
Que ca vai dos teus ciistunics:
Os leitos, mesas, os lumes,
Tudo clieira: eu olios trago,
Vêm outros, trazem perfumes.
E aos bons trajos de pastores
Em que saistes ás pelejas
Vencendo tais vencedores,
Silo trocados os louvores,
Sito mudadas as envejas!
K entrada poios portos
No reino crara peçonha
Sem que remédio se ponha.
Ums doentes, outros mortos,
Outro polas ruas sonha.
Fez nos. a ousada avareza
Vencer o vento e o mar,
Vencer caje a natureza.
Medo hei de novo a riqueza
Que nos torne a cativar.

20

25

30

J.T

Penedos sobre penedos
De que as serras ca silo cheas,
Vistas se vos fazem feas.
18 B Falando por essa praia. — 19 A Da grandeza. B Das riquezas. — 20 15 Narsinga das seiras d'ouro. — 22 B nos teus custimics.
— 23 A15 e os lumes. — 26 A K ao bom trajo dos p. B Nisto os
trajos dos p. — 27 AB Com que saisle a peleja. — 28 —30 A Dos
Romão* tam vencedores SHo mudados os louvores, N3o lia la quem te
liaja enveja. — 29 — 30 B Sito trocados e aos louvores Nao lia ja quem
le haja enveja. — 31 — 32 A Entrou dias ha peçonha Clara pelos nossos
portos. — 34 A Ums dormentes. — 35.A Alguém. — 36—37 A15 Fcv.
no começo a pobreza Vencer os ventos c o mar. — 38 A li quasi. —
.|o A venha. — <|i — 43 A listas serras e penedos Fazem se vos vistas
feas, ja torceis o rosto ás aldeãs.
li listas serras e os penedos Vistas
se vos fazem feas, Ja torceis rostro ás aldeã*.

239
Direis dos vinhos azedos
O que ja disse Cincas
A quem, nos convites dado
A provar se lhe aprouvesse,
Dcspois, nos olmos mostrado,
Xuiica vi (disse) enforcado
Quem a forca assí merecesse.
0.

7.

f. ,17 v.

8.

A's vozeiras montarias
Derribar aves que v;1o
Cantando inverno o verão,
Que ai é se não remir dias
Do enfadamento aldeão?
Que trabalhosos concertos
Os de vilãos mal criados,
Os de vilãos mal cubertos,
Os de vihlos pouco certos,
Muito desarrezoados,
Direis, e nao vo-lo nego;
Porem quereis que vo-lo diga?
Este mundo é armado em briga,
N;lo achais nele asossego
Nem naquela ermida antiga.
Mas porem ha diferenças
Antro o de ca e de la:
Ca nas mais das desavenças
Vos ercis o das sentenças-,
La embaixo outrem as dá.

15

^O

55

00

65

70

Km troca tereis manjares,
Composiçõis delicadas,

50 AH (Jiic. - 54 A snlvo remir dias. — 57 A De vilSos desentoados.
59 A li o que c pior, pouco certos. — 61 A e eu. — 62 A
Mas quereis lambem que difja?
H Porem quereis que vos iliga? —
64 A li Nilo busquei-.. — 65 A li Kcra nfla alia ermida «Miga. — 06 A
Todavia lia d. li Mas com tudo lia d.
O7 A e o de la. li Entre os
de ca e os de la.
0<) A Krcis mestre d. s.
li como o nosso MS.,
i\'. M. como A. - 70 A Para ondy is, outrem as da. - 71 A |{ Tereis
em troca m.

240

Úas sobre outras grosadas,
Por perigos, por pesares
Primeiramente compradas.
Convites de quem convida!
AmostrSo vos suas tendas.
Quanta cousa ó i perdida!
Ccas imigas da vida,
Imigas mâs das fazendas.
9.

10.

De isto o cheiro, de isto a cor
Que nito tem preço igual.
Milagres de Portugal!
Cousas de tanto sabor,
Todas a saberem mal.
Onde se ha de lançar tanto?
Aquilo é pagar o pato!
Km fim, quando me levanto,
Ou hei de morrer d'espantO,
Ou se nSo me espanto, mato.
Que contas vâo tain erradas!
Enfastia o que sobeja!
Quem come o que n3o deseja?
Soíito ser as convidadas
Vontades, agora é enveja.
Entra comnosco a vnanhil,
É ja dia, c pedis velas.
A tal cca cortesã
Quanta inguaria vS
A fora a das escudelas.

75

8o

85

90

95

100

73 A Úas por outras g. B Do ar do paço ajudadas. — 74 A B
Pelos (B li por) tempestuosos mares. -- 75 AB A griím perigo (H Com
mil perigos) buscadas. — 76 B i suas tendas. — 77 A i i. B é ali. 80 A li mais. — 82 A li Que preço nao tem igual. — 85 A Para saberem
iam mal. li como o twsso MS., N. M. como A. — 88 A nValevanlo. —
9C Ali comvoseo. — 07 100 A l''ala<> se muitas linguajes Na tal cca
corlesH, Quanta mistura vai va A fora as novas polagcs! — <)8 B Na
tal c. c. - 99 B O. iguaria i[nc- I1.1 vi.

24'

li.

1 2.

13.

I. ,8.

i.-|.

Os bons convites antigos,
Antes de se tudo alçar,
Erâo peia conversar
Os parentes e os amigos,
Que n2o pêra arrebentar.
K de viver juntamente
Houverao convites nome,
Soltos ós olhos da gente
Que vissem quam santamente
Ali se matava a fome. "
Aquela ufana rainha,
Irmit do vil Ptolemeu,
Que o rico pendente deu
Prodigamente á cozinha
De um grande banquete sen,
Vendo tudo ir se a perder
Todavia convidava,
Ja porem niío de viver,
Mas de assi juntos morrer
Os tais convites chamava !
A' vossa fonte tam fria
Da Uarroca em julho e agosto
(Inda me é presente o gosto)
Quam bem que nos i sabia
Quanto na mesa era posto!
Ali nao mordia a graça,
Krao iguais os juizes,
Nilo vinha nada da praça,
Ali da vossa cachaça,
Ali das vossas perdizes!

105

110

115

I 20

125

'3°

Ali das frui tas da terra,
(Que dá cada tempo a sua)

108 Ji Claros. O MS. escreve: de gcnle. — 109 A15 Porque vissem
<pie uômcnlc. - 115 A Num grande. — 117 AH Os amigos convidava.—
|20 |j [vjjo ia pêra os ver comer, Mas pêra juntos morrer A lai
My
convite os cliamava. — 120 A Na sua língua os chamava. — 121 AH
A vússHi. — 132 A 15 <Jue lem cada mes (li tempo) a Mia.
10

2.1:

Colhida á raílo c;id;i na!
Nunca o sabor a vista erra,
Clieirosa, formosa, e nua.
Oli ocas do paraíso
Que nunca o tempo vos vença,
Sem fala da nossa ou riso,
Nem carregadas do siso,
Nem danadas da licença!
15.

I(J.

Des i, o gosto chamando
A outros mores sabores,
Liamos pelos ainores
Do bravo e furioso Orlando,
E da Arcádia os bons pastores.
Se eu isto estimado agora
Vira como d'antes era,
Por meu conto avante fora,
Mas mio diz ora com ora:
V3o se como ó fogo a cera!

135

i.jo

1 15

1 50

Que troca ver la Pasquines
Portugueses cento a cento
(Quem o ve sem sentimento?)

133 A]? Colhida cm sa/.ao cada fia. — 134 A Nunca o sabor á cor
eira. B Nunca á vista o saber erra. — 13; Ali Nem ao (B o) nome de
ncnhfla. — 138 AJ1 Sem fala trocada ou viso. — 139 A de siso.
142 A A môies outros sabores. — 144 A Tam bem escritos d'Orlando.
14S A]l Envoltos em tantas flores. — 145 —146 AH intercu/ilo:
Liamos os Assolanos
De Bembo, engenho tam raro
Nestes derradeiros anos,
Cos (B E os) pastores italianos
Uo bom velho Sanazaro.
Liamos polo alto (B ao bramiu) l.asso
E (B Com) seu amigo BoscSo
Honra d'Espanha que silo
(\\ pue honrárSo a sua naçSo)
la me meu passo a passo
Aos nossos que aqui 11S0 vito.
150 A Vai se. B como ao fogo cera. — 152 Ali DYíli» terra.

24.5
Tratar os livros divinos,
Com lai desacatamento!
K o que nio podem ousar
De ler se em giolhos nflo,
(Que grayas pêra chorar!)
Torcem fazendo falar
O' som da sua paixão,
17.

18.

155

100

Esquecidos do conselho,
Pudera dizer mandado,
Sendo por quem foi vedado
No santisimo evangelho:
0's cais uilo deis o sagrado.
Almas que ós sonhos andais,
O muito nSo o troqueis
Por nadas, como o trocais;
As perlas orientais
V's porcos as não lanceis.

165

1 7o

Mal sem emenda é o jogo
Antro os seus males maiores.
Uni rei de grandes louvores
Mandou que pusessem fogo
A' casa e ós jugadores.

175

156 A E o que i)5o devem d'ousar. B O que se luto deve ousar. —
157 A Dizer, se. B A ler se. — 160 B de sua pnixSo. — 162 O .IAS*.
estrave erraJamente: sagrado. A Mas que digo eu? do mandado.
103 1! Sendo o porque foi v. — 106 AB Peitos (B Almas) que sonhando
andais.
luo B pérolas.— 170B nao-nas.— 170—171 AB iiitercultto:
Jugareis? Oh raz3o (B oh genle) eega,
Sempre o jogo liz (B foi) defeso,
Que tem noile e dia (J! lodo o dia) preso
O irisle que assi o (B que nele) emprega
O seu lenipo lodo em peso.
E des o grou (B des do) lè (B lé a) folosa
Homens de seiscentas cores,
Sô no jogo u5o leni grosa,
Conversação perigosa,
Misa d'arrenegadores.
172 \\ Kntrc seus m. m. — 173 — 174A de grandes primores Dos nossos
mandou pòr fogo.
16*

2-H

D;i.s santas leis jogo iinigo,
Dcsprezador das modernas,
Continuador do perigo,
Penas sempre assi consigo,
Vai caminho das eternas.
19.

f. |Hv.

20.

21.

Deixemos mil outros jogos
Que la VíIO, mil outros tratos,
Fazer, desfazer contratos,
Salamandras nos seus fogos
De Herodes pêra Pilatos.
K aquele grande alvoroço
De atambor que á guerra chama,
Leva o velho, leva o moco;
Primeiro entra em destroço
Que perca de vista Alfama.

180

183

iyo

Ah vida dos lavradores,
Se eles aeonhecessem hem
As avantagens que têm
Aqueles' santos suores
Que santamente os mantém,
Tratando coa madre antiga
Que de quanto em si recebe
(Não entre engano ou ma liga)
Por seu custume se obriga
A tornar mais do que deve.

2o<>

Vedes como aqueles nossos
Antigos padres primeiros
Krao 110 começo inteiros,
Erâo santamente grossos,
Sem mal como os seus cordeiros,

205

ly^

176 AR Das leis amigas imigo. — 170 A Dores sempre. AH ac|iii
consigo. - 181 A Passemos por outros jogos.
182 A por oulros
Halos. — 189—190 A Que entrío primeiro cm destroco Qnc pcreSo.
l8<) H li primeiro. - 191 AH Oh vida.
192 AH Sc eles eonhecessem
-hem. — 19.1 A Co aqueles. — 195 A Que a si c ó mundo mantém. —
199 A Singelamente se obriga. -■
200 AH pagar. -- 201 AH Aqueles
maiores nossos.

2-15

Regidos da natureza:
Níio tanto papel escrito
De que um roza c outro reza
Té cansarem sem certeza
Donde jaz somente o fito.
22.

23.

2.j.

Foi sem malícia e ma o erro
A boa idade dourada,
Seguiu logo a prateada;
Nao tardou nada a de ferro
Que tudo trouve á espada.
Quanta .sombra aqui aparece!
Tapai me a boca com as mitos!
Ora atras, que nilo me esquece,
Também por ca adoece,
Vilo porem ares mais sitos.
Por isso a gentilidade
Com sua filosofia
Ao deus da saúde erguia
Templo fora da cidade
Onde os seus votos lho ouvia.
K aquele Virbio a quem
Tornara a vida, ja As festas
Nem as cidades nao vem,
Sempre sò por fora o vêm
Caçando polas florestas.

2 to

2 15

220

225

230

1 que encontre um lobo efío,
Um usso que se erga em pe,

207 A Nem. — 20S A Vem um, reza. — 200—210 A Sem cansar
e sem ccrlc/.a BuscSo, nunca acliilo o filo. 211 li c sem erro. —
213 A Apressou se a prateada. — 2i.| I? Nilo tardou muito. — 215 A
pós á espada. B trouxe. —
216 AH Quanta soml>ra que aparece! —
210 AB se adoece. — 220 A aires.
222 AB Que em tudo filosofava.
223 A B alçava. — 225 A B 1 por ela se ofertava. — 227 A Dera vida,
nunca ás festas. B Tornara a vida, nem ás festas. — 228 A Nunca ás
cidades vem.
B Nem á cidade mais vem. 231 AB c'um li3o. 231 A B Cum usso. A epie anda ao Itaves.

>,6
Isso menos mal nilo é,
Que onde eles tam bastos silo
Que antre eles se dorme e sé,
Da cousa mil claramente
Logo quem a ve, se vela,
Chega se á que branda sente;
Por isso á antiga serpente
Pintíto rosto de donzela.
25.

1 .p

235

Nossos maiores se alguém
Louvavao, n3o de senhor,
N.lo de rico era o louvor,
Charaavilo llie homem de bem,
K ainda bom lavrador.
A nossa gente que quis
Arremedar nos louvores
Que agora parecem vis,
Aos bons reis Sancho c Dcnis
ChamavSo lhe lavradores.

240

2.(5

250

26.

Os valorosos romanos
Antes que o tino perdessem,
Donde cuidais que escolhessem
Gincinatos e os Serranos
Que ante si cm campo pusessem? 255
K aquela sua grandeza
Que o tempo niio quer que moura,
Vemos que a mais da nobreza
Sobrenomes de riqueza
Niio pós, se n3o da lavoura.
260

27.

Inda hoje vemos que cm França
Vivem nisto mais á antiga;

253 235 A Traz consigo a seus librés Com que llie o caminho
dão, Xão é aquela a sua rcs. — 233 B Certo que menos mal é. —
335 1! se durma e cee (J/í). — 241 AB Quando os antifjos a nlgucm. —
243 A Nem. — 247 AB os louvores. — 250 AB Chamarão. — 251 B
Os prudentes dos romanos.— 252 A Ouc um tempo o mundo regerão.—
253 A que escolherão. 254 A c Serranos. 255 A puscrao. :5o A da riqueza.
2(10 A B Não pós, antes da lavoura.

2-17

Na vila o vilão se abriga
Onde tem nome c herança.
Vive i da sua fadiga.
Acende a fragoa o ferreiro
O' tempo que o galo canta;
Morde o couro o çapateiro,
Brada co movo ronceiro
Que saia de baixo da manta.
28.

29.

30.

Vive a nobreza por fora
Segura, despovoados
Corre cos loubos ousados,
Por d'arredor donde mora
Mantém livre o campo aos gados,
Da ma gente aventureira
Que ás escuras traz seu trato
Que possa livre quem queira
Cantando ir de noite á feira
Ou dormindo no mulato.
Hom tempo quando segura
A cabeza se encostava,
Onde o sono a convidava,
Contou te da cobertura
Que lhe o fermoso coo dava!
RebiJío da agua côas mios
Nas fontes inda cm velhice,
Millior que por vasos vãos.
Lavava a agua os peitos s;"tos
Antes da gargantoice.

265

270

275

280

285

290

Natureza nos posera
(Como os olhos nos abriu)

263 A A'vila. — 264 — 265 AB Donde Ira/, (R Onde tem) nome
de herança Mantém o a Mia fadiga. — 266 A Juntamente c o Kalo canta. —
2/0 AB Que inda se envolve na manta. — 272 AR os despovoados. 273 R Correndo os lobos ousados. — 275 A o monte ós gados.
277 B
tem seu trato. — 285 AB Tam rica iiuc lhe o eco dava. — 286—87 A
Bebiao tomada ás mãos D'ar<ua imc, fosse em velhice. - 288 A B Lavava
291 - 310 As estrophes 30 e 31 estilo transpostas em AB.
ciiu
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Diante tudo o que viu
Que necessário nos era;
Do mais todo se sorriu.
Como? fia ave ja vezada
A toda delicadeza
K milhor ajuizada?
Fojo a gaiola dourada,
Vai buscar a natureza.
31.

f. .|QV.

32.

Jacob fugindo ao irmilo
Que o mal tinha ameaçado,
Qual andava assi antre o gado,
Passou o rio Jurd.to
Na ajuda do bom cajado.
Como o sol no mar deceu,
Levaria o seu fardel,
Da agua no rio bebeu,
Sobre pedra adormeceu,
Pós nome ó lugar Betei.
Ua disposição mí\,
Longa enfermidade e dôr
Que de mal vai em pior,
Onde remédio achará
Se á natureza n.lo for?
I.eda da minha fadiga
Que em vilo tantas rezfiis gasta,
Que fazeis? que vos obriga?
Deixais esta madre antiga,
Is vos após a madrasta.

205

300

305

310

315

320

203 A Ao perto. - 205 B De tudo o mais s. s. — 206 B avezada. —
207 I? A ioda a delicadeza. — 303 AB Paslor ao campo usado (B avezado). — 305 AB do seu cajado. — 306 A ao mar. — 307 AB Comeria
do fardel. — 309 A Nila. B Sobre íla. — 312 A enfirmidade. B iiiliiniidade. — 313 A Que vai de mal c. p. — 316 A B Cega da minha
porfia (H fadiga). — 3'7 A lanla razSo. — 31K — 310 B One fazeis que
vos obriga Deixar e. m. a.? — 320 A ]s vos buscar. B K ir buscar.

M'l

,33.

34.

35.

Por toda esta grande Kspanlia
Kroais que soíao chamar,
Fez em Pereiras mudar
Nao do rei mouro a patranha
Mas vosso antigo solar.
Do qual nao lia muitos anos
Um que aqui Braga regeu,
Pondo aparte os longos panos,
O passo dos castelhanos
A' espada o defendeu.
Ao reino cumpre em todo ele
Ter a quem o seu mal doa,
Nao passar tudo a Lisboa,
Que é grande o peso, e com ele
Mete o barco na agua a proa.
li mais is vos muito ao ponto
Pêra qualquer apetito.
Então ja eu ouvi um conto:
A quem espreita c es/d pronto,
Xâo vades mudar o filo.
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330

335

3-\o

Tereis la conversacOis,
Tereis graças delicadas,
Do ar do paço ajudadas;
Dos vossos nobres avós
As cruzes cm sangue abertas
Vos poem obrigaçBis certas f
Que nao-nas deixeis ca sós
A ser do musgo cubertas!
O que porem nHo dirão,
Em qunnlo ca leni tal feira
Como è a de (B d'um) tal irmSo
(Jue nSo houve o nome cm v!to
De (15 Do Krani) Nuno Alvarez Pereira.

32- A Que
330 AB A'
e muito. —
a quem. —

um. —
espada
330 B
3.13 A

3:0 A Um passo aos castelhanos. B Uni p. dos c.
defendeu (jV. M. ,!>• B: só defendeu). 334 A One
a ponlo. — 338 B E cu ja ouvi u. c. — 330 B Que
adubadas.

2.SO

1'assarao derivaçõis
Sc ja a lodos sao passadas.
TrasposerSo os amores,
DeixárSo o paço ás cegas,
Saem através mantedoros,
Ronsinois asoviadores
Polas hortas d'Enxobregas.
36.

37.

Vereis barcos ir a vela
Ums que vao, outros que vòin
Como que se desavem
Cila viração singela;
Tanta força a arte tem.
Os marinheiros vadios
Que vilmente a vida apreçao,
Nas enxárcias dos navios
Volte5o como bogios
Inda que vos ai pareçam.
Na o hei por perda esla leva
Que sejftb palavras tudo
Mas ó coração acudo.
Se niio, dizei quem se atreve;
A dor esperá-la mudo.
Silo cias porem ja muitas,
Fe-las ir crceendo a magoa,
Lembro vos as vossas frnitas!
Lembro vos as vossas Imitas!
Que andao ja por vossas na agua.

345

350

355

360

3^5

370

3;J4 -45 A E ás vezes das prcgaçBis Com muito gosto fmladas. 345 1! Se ja não forem passadas. — 347 n lls aRoas (•£'"'•)• — M8 3Í
l/icarao por mantedores. — 348—350 A Saem de novo mantedores, Continuo* muvmuraJovcs, Tola praia d'Knxol,regas.
355 U c avie. 358 A 1'olas corda*. 1! Telas xarcias. — 359— 360 15 O ipic silo se nao
índios Posto <pic v. a. p. — 368 c 360 15 Lembrem vos. — 309 Falta
no MS.

r. 50.

100.

Carta VI.
A Dom Fernando do Menozos.
Guadalqucbir arriba a rica praia
Vistes Iam perigosa, e as maravilhas,
De que escreveis, que ouvindo homem desmaia!
Vistes armadas tantas armadilhas
Aos olhos, c anlre os outros antremeses
Pescar com redes de ouro das Antilhas!
Senhor meu dom Fernando de Menezes,
Vi Roma, vi Veneza, vi Milito
F.m tempo de Espanhóis e de Franceses,
Os jardins de Valença de Aragilo
Fm que o amor vive e reina, onde ílorece,
Por onde tantas rebuçadas vSo.
Mas isto (caje direi) que mais parece
A's cousas de Sevilha soterranhas
Onde a vida cm prazer desaparece.

5

10

15

O MS. continua: No conto c medida italiana. — A f. 49v. Carta (V))
A' maneira ilaliana a dom Fernando de Menezes cm reposta do que llic
escreveu de Sevilha. Bf.i:iv. Carla VI. A Dom Fernando de Menezes. —
2 A Que vistes, os perigos e armadilhas. — 3 B De que contais. A D.
.|. o., ouvindo h. d. — 4—6 A Vistes niia Sevilha mil Scvilhas; Guarde
se da fortuna c dos reveses, Que assi crcccu co este ouro das Antilhas. —
5 B e entre outros entremeses. — 8 A Eu vi Roma, Veneza c vi Milão. —
11 A Em que Amor vive c reina c forças jjanha. B Onde Amor. —
13 A Mas isso (assi direi) mais ja parece. B Mas isso assi, direi que
mais parece. — 14 A A cova da Sibila sobtcrranlia. B As covas de
Sevilha sotciVsnlia».
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Quem nflo dirá também que sito patranhas
As cousas qu<! ali vistos em verdade?
Sabeis do que lho vem? do ser tamanhas!
Espreita onde vo rica ociosidade
Amor, e a sons prazeres solta e vil
Desenfreada prodigalidade,
Imiga das leis santas, o da sil,
Da boa temperança o vida pura,
D'essoutra vida sevilhana irmii.
Aqueles sito seus parques, i segura
O seu estado grande o a sua corte,
De um poderoso deus qual a pintura.
Minino e cego que com Tachas corte
E11 digo co as do ferro, co as de fogo
Acenda o tiros traz de toda a sorte.
De quem se ele apodera, entrando logo
A liberdade foge e nunca mais
Em quanto o i sente, torna em siso ou jogo.
Mas outra vez ás novas que me dais
Das senhoras, 'das casas, e das sedas,
Pedraria que cega os avençais,
Pcra onde correm todas as moedas,
As do ouro poderoso, e prata fina,
Em ricas praças ricas almoedas.
Quem se ahi chega ós lanços, desatina.
A primeira aventura é a do siso,

20

2,5

30

35

.|o

16 —18 A Se cousa é peva crer e nío patranha, Mas isso, assi nilo
fosse cie verdade Como i, sabei que Amor usa de manha. - 17 1! que
ali vistes ser verdade. — 19 B a rica ociosidade. — 20 A 1 enarvora
bandeira, solta a vil. B Amor a seus prazeres solta c a vil. — 23 15
K boa. — 24 A Mas d'essa sevilhana amada iimíl. — 25 A B asegura. —
2<> A (]£u digo Amor) o seu eslado o cortes. B Os seus estados grandes,
as suas cortes. — 27 AB Ali é gram senhor dure (B dura) o <|iic dura.
28 — 30 AB l'or i (B ahi) passea e vai a seus deporlcs, Vive ali salamandra no seu fogo One a ele vida (B a vida) da, aos (B e aos) seus mil
mortes. - - 31 — 33 A Minino e cego (oh risos); foge logo A doce liberdade e nunca mais Em quanto o sente i, torna, nem em jogo. — ^^ B
torna a risa ou jogo. - 34 A B Alas tomemos ás novas que me dais. —
37 A Ter onde. — 40 A Quem vem a estai aos 1. d. B ali.
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f. 50*.

Que logo perde o tempo e detromina.
Ali sospiros, ali o brando aviso,
As boas manhas, todas quantas são,
Nobreza, parecer, é tudo um riso.
Vendendo elas o seu tanto ;t pregão,
Cousas que se achão nas tendas por nada
Regateiras cruéis, por quanto as dito.-*
Ai que cegueira tani acustuinada
De todo estado, toda lei c. idade
Quem mais leva na bolsa, esse arrecada.
Não falemos naquela onfermedade
Dos seus privados, que é como se acerta
Por apetites sôs, por liviandade.
Que se não pode dar i regra certa
Se não que assi lhe apraz a quem se obriga,
Dos outros é cada 11111 como se oferta.
Quem o crerá? que nisto a gente antiga
Que tanto viu, viu pouco, do custume
Cega, e d'esta baixa humana liga.
Correndo mais o tempo, correu mais lume
.Sospirou se melhor, veu outra gente
De que o Petrarca fez tara rico ordume.
Eu digo os provençais, que inda se sente
O som das brandas rimas que entoarão
De novo assi d'amor tam altamente
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50

55

60

O5

42 AB nulo A banda inclina. — 43 B Ali o saber. — 44 B As
boas parles. 45 B c parecer. — 46 A ao pregão. B sempre cm
pregão. — 47 li Cousas que cm lendas se achão por um nada. — 49 A
Alas que c. B Que cegueira esla é ja Iam custumada. — 50 A Km
lodo e. B Em lodo lempo, em ioda lei e idade. — 53 B De seus
validos.
54 B só. A e liviandade. — 55—56 A Onde pôr não
se pode regra cerla, Somente assi lhe apraz a quem se obriga. — 55 B
Que não se pode dar. - 57 B Que dos mais é. — 59 No J)/S. faliu
a ssgitmlo: viu.
61 A Dcspois coa melhor lei, enlrou mais lume.
B (durando o lempo mais, entrou m. 1. — 03 A Petrarca. - 64 -66 A
Ku digo os proençais de que ao piesenle Inda rilmas ouvimos que entoarão
As musas delicadas altamente. — 65 00 B O som dos brandos versos
que enloárão As suas musas brandas, brandamente.
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Dcspois (ah que vergonha!) um fim tornarão
A cair muitos neste amor vicioso;
O fino os finos peitos o salvarão.
Escrevem clc um filosofo famoso
Que tentado por Laís (por quem se chama
O porto de Corinto perigoso),
Viiihâo de toda a parte ali por fama
Da sua formosura. Ele foi tal
Que vencedor ficou, vencida a dama,
E mais quando o perdiío era geral
Naquele caso a todos: tanto a usança
A dar culpa e desculpa pode e vai.
Porem de (ia tamanha confiança
De si e com a constância tais amores
(Qu'um sô seja aqui dito em abastança.)
Enxamea este mundo, e dá das llores,
Torna inverno e verão da natureza.
Dos santos 11SI0 me meto em seus louvores,
Que nío se atreve a tanto esta rudeza
Do meu estilo, e minha fraca vca,
Que entendo e n3o me engana a sua pobreza.
Ora sois ja na corte onde se atea
Para vos outra fragua, outras contendas,
Outra prisilo mais nobre, outra cadea.
Donde nflo derio chave as grandes rendas
Nem as negociaeõis, que isso seria
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75

80

85

yo

67 — 79 A Aqueles Dantes que versos danarão Perdoem, ali que o
tlifío vergonhoso Com dô de bons engenhos que enganarão, — 69 11 Os
peitos Tinos.
70 — 71 A Todavia Xenoeratcs fumoso Saiu rindo de
I.ais (por quem se chama.
K Kscrevcm que um f. f. Tentado d'essa
Lais ele. — 73—75 B D'essa a quem lodos ver vinhBo por fama De
sua fermosura, ficou tal One vencedor tornou v. a d, — 76 A sendo
o perdão assi geral. — 77 A Naquele tempo a todos, B A lodos neste
caso. — 80 A De si e coa virtude, tais amores. — 80—8t 1$ De si,
de tal constância, em lais amores De um s6 s. a, d. c. a, — 82 AIS
Como lhe apraz a grande natureza. — 86 A Do baixo estilo e m. f. v.
H L)o b. e, meu, da f. v. — 88 B Ora estais, — 89 A outra chama.
B outra comenda, — 91 A Digna de vos, nío tem a chave as rendas,
li Onde nem Indo leva a grande renda.
02 A Nío ncg. B Nem 11
negociação.
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Dar o mando e poder todo ás fazendas.
Amor é senhor grande e mio se guia
Por interesses que haja em terra e ó mar,
Xâo entra em tratos de mercadoria;
Um bem que corre sem nunca cansar
Que nSo sabe pôr nódoas de sospeitas
Na fe, nao enquerir, nem duvidar;
Nao ergue ao ar liguras contrafeitas,
Como vemos á.s tardes nuvens raras,
Em pouco espaço feitas e desfeitas;
Nao tem contrasinais, nem almcnaras;
Nao manda escuitas fora, ali e paz boa;
Das limpas fontes correm aguas craras.
Quara longe d'outro cego que ó ar voa
Todo desasossegos e queixumes!
Cuidais que is vento a popa, is vento a proa.
Todo desconfiança e mais ciúmes,
Ums nadas que porem ferem de agudo,
Reina no povo, segue os seus custumes,
Todo palavras, quasi estoutro é mudo
Ou^ao se os corai;õis que ouvidos tem
Mais certos e outros olhos que vêm tudo.
K os peitos passao da banda de alem
Como o sol dando faz nua vidrada
Os craros coracõis craros se vêm.
Verdade é que estes tempos n3o dao gra<;a
Aquela que dar soía no passado

y5

100

103
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1 15

1)3 A Tirar o poder a amor, cia-lo ás fazendas. B Tirar poder ao
amor da-lo á fazenda. — i)j AB for imeresses vis, dar e tomar.
<)íi A Amor noites 11S0 tem que lodo é dia. Ji K seu Iralo nao é de
mercancia. — 07 A Amor que nunca sabe atras olhar. Jí Amor c um bem
<jiie corre sem parar.
99 A n3o em querer (J£rr. ?). — 103 A NSo Ira/, c.
Ji tem almcnaras. — 104 Ji alii. — 105 A Das fontes limpas. H Correm
das fomes claras a. claras.
106 Aii do outro. — 109 A j\laml3o-no
desconfiança"* e ciúmes. B Tudo desconfianças e ciúmes.— iioli fendem
d'agudo. — 111 A guarda os s. c. Be segue. — 112 A Todo c palavras, csiomro casi é mudo.
Ji JCsle tudo é falar, o outro é mudo. —
115 O MS. escreve: passando.
H Ouc os peitos pasao d. b. d. a.
118 — n<) A Verdade que 11X0 dao os tempos graça. Tanta como eles
davao 110 passado. — 119 Ji Jissa que.

2.S6

Que sair os nio deixa tanto á praça,
120
Teme se de um iinigo apoderado
Da rezíto, que s<*> sonha índia e Jirasil,
Té que cada um de la torne dourado.
Lanhou nos a perder engenhos mil
E mil este interesse que haja mal,
125
Que tudo o mais fez vil, sendo ele vil!
Os momos, os seraos de Portugal,
Ta 111 falados no inundo, onde sâo idos?
K as gradas temperadas do seu sal?
Dos motos o primor, e altos sentidos?
130
Uras ditos delicados cortesãos,
Que é d'elcs? Quem lhes dá somente ouvidos.'
Mas deixemos andar queixumes vilos!
Assi foi sempre! assi sempre será!
V3o trocando se os tempos antre as mãos
13*,
Nao vedes quantas voltas o sol dá
Ora aparece, ora desaparece.
Debaixo d'este ceo quedo que está?
O que hontem muito aprouve, hoje aborrece,
Dflo volta as cousas todas a reveses,
t.jo
Num poço um balde sobe, outro dece;
Porem, oh bom dom JoSo, o de Menezes,
K oh Manoel, que tais tempos lograstes
Chamar vos hei ditosos muitas vezes,
Que com tanto louvor aqui cantastes
1 13
120 A Anda encolheu», n!ío sai lanto a praça. B Que sair nflo-no
deixa. — 121 A amigo (JSrr.r). B enemigo. — 122 A Do tempo cincos sonha 1. c B. — 127 B serões. — 130 A B motes. — 131 A Os ditos.
B Os ditos avisados cortesãos. — 133 —134 A Mas deixem de tratar os
aldcSos Da Corte. Sempre foi, sempre scra. — 133 B Mas deixemos
ora ir. — 135 AB TrocHo se os tempos, fogem d'antrc as mSos. —
136 B (pie o sol da. — 138 B Que debaixo do eco quedo esta?
140 —1)1 A As que agora cr3o faces; s5o ja enveses Nos poços sohe
uni balde, o outro dcec. — 141 B Num poço sobe 11111 balde e o. d.
142 143 15 Mas vos oli bom dom João, vos de Menc/.es Dom Manoel. 14.] A Duus condes nos amores tam corteses. —
145 A Vos dias, vos
as noites suspirastes.
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E com tal rezão ciado, inda alcancei
O derradeiro som que ó ar soltastes!
Depois de fora parte aqui escutei
E ouvi cantares, for3o eles tais
Que trasportado assi cantando andei!
Ora outra vez a vos, senhor que andais
Naquela viva chama d'essa idade,
De que os amores se 'poderão mais,
N3o me seja contado isto a vaidade,
Mas, eu n3o vejo aqui cousa mundana
Que tain pouco pareça á humanidade!
Quem cuidado terá por obra humana
Quando tam altamente alma se escora
Que está queda a fortuna, c n3o a abana.
Alça se o esprito e vai de fora em fora;
De todos os sentidos sò por si
Ouve c ve de que vive ora por ora.
De tudo o mais que o inundo preza ri;
Tudo lhe é, como dizemos, névoa e vento;
Passou se a corpo allieo, e vive ali;
Buscou e pós tam alto o fundamento
Que por cousa que veja e que aconteça
O mesmo é no prazer que no tormento.

1 ,so

155

100

105

146 —147 A Com tanto louvor vosso. Ind' cu ouvi Os queixumes
finais que ao ar soltastes. B K com tal voz que ainda eu alcancei Os
derradeiros ecos que deixastes. — 148—150 A Depois de fora parte, por
aqui Se ouvem cantares, n3o dos naturais Mas estrangeiros, ja eu cantara
assi. — 150 B Que cu também trasportado os meus cnnlei. — 152 I?
viva forca. — 153 A B apoderao. — 155 A n5o vejo ca. — 156 A Que
lauto suba sobre a humanidade. — 157 159 A Quem cuidando será por
força humana Com que tam allamente a alma se escora, Que esperança
nem medo a nao abana. B Quem cuidando terá por obra humana Ua
alma que tam firmemente escora Que o poder, da forluna n3o-na abana. —
160 —162 A Alça se o tempo, e vai de foz cm fora, Dos sentidos convém
todos se alive, E que ouça, veja c viva, ora por ora. — 1C0 B Alça se
o esprito e vai de foz em fora. — 163—165 A De tudo (que ja muito
me detive) Vaz a conta que faz de nevoa c vento, Passou se a corpo
alhco e ali se vive. — 163 B De tudo quanto o m. p. r. — 164 B
(como dizem). — 167 A Que por cousa ncnhfia que aconteça. — 168—lòcj
lút/tãu nu MS.
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I se acaba o seu bom onde começa:
Faz como a águia aos filhos qua os engeita
i ~<>
Se a vista ao sol de algum ve que enfraqueça.
Assi toma ós cuidados conta estreita,
!■'. aquele que o seu bem craro nilo ve,
Nfio c dos seus, a conta ein nada é feita.
Ali se abraça sô com a sua fe
17.S
Não quer de tudo mais, i se adormenta.
Que riqueza granilisima aquela é
De que íia parte vive e outra o nfio senta!
173 B E aquele que ser bom claro nfio ve. — 174 A num nada :<
contai feita. - 175 -176 B E assi só abraçado com sua fe, Sem querer
mula mais i se adormenta. — 176 A N'ela s'envolve, n'ela se adormenta. —
178 A De que outrem viver possa o ela o não senta. B Que fia parte sô
viva, outra n3o senta.

Parte Terceira.

Poesias que Sâ de Miranda, mandou
ao Príncipe Dom João
])ela terceira vez.

7; 'v'"» <50

O HOJ.VO //S. </«: Outra parte de obras de Francisco de Sa que
também mandou ao príncipe nosso senhor.
17*

110.

Soneto XX111.
Tardei, c cuido que me julgao mal,
Que emendo muito e que emendando, dano.
Senhor, que hei grande medo ao desengano,
D'este amor que a nos temos desigual.
f. 51 v.

Todos a tudo o seu logo achao sal:
Eu risco e risco, vou me de ano em ano.
Cnm dos seus olhos sô vai mais ufano
Felipe, assi Sertório, assi Aníbal.
Ando cos meus papeis em diferenças!
São perceilos de Horácio, me dirão.
NSo posso em ai, sigo o em aparenças.

5

to

Quem muito pelejou, como irá s3o?
Quantos ledores, tantas as sentenças.
Cura' vento velas vêm, e velas vSo!
J f. 30V. A f. 2 A lerecra vez mandando• lhe (v. Son. I) mais obras.
13 f. 1 v. Sem rubrica algitma. - 3 A Senhor por que hei grani medo ao
mao engano. B Ah senhor que hei gram medo ao mao engano. — 4 A
que nos lemos. N. M. i/e A: Ne possiin méis conceptis aliquid perderc.
— 8 A Philippo. — 11 AB Em ai n3o posso. — 13 B Tantos ledores.

Fabula do Mondego,

111.

Fabula, do li o inl cg- o.
A ol Rei nosso sonhor.
i.

2.

Ínclito Rei que d'esle :il otro polo
De Irofeos enchis, abriendo, ;il Nilo
Del Tajo, nuova luz i ntievo dia
Mudando en esto la natura estilo,
Dando os Neptuno el inar, dando os Eolo
Los vientos, armas Marte, a la porfia,
Por la zona que ardia
(Dizcn) continuamente,
Vucstra animosa gente,
Los portugueses, a que nada espanta,
A vos, seflor, los ojos i a la santa
Empresa lealtad própria i de abuelos.
Que los miedos encanta
Gran denuedo venció grandes receios. .
Micntras ai mar vermejo cl otomano
Poder, usado tanto a vencimientos

5

10

15

J f. 36V. A f. 68—8iv e B f. o—22v Fabula do Mondego. A cl
Rei dom J0S0 o Hl. Vai por ligloga J.
1 B que de uno ai otro
polo. - 2 A Knchistes de trofeos. — 3 AB Desde el Tajo lur. nueva i
nuevo dia. — 4 B Trocando.
6 A15 Sus vicnlos i a. M. — 8 A Kn
brava, continuamcnle. B Volando osadamente. — IO B a quien nada
espanta. 0 A/S. escreve: na. — 11 B En vos sefior, los ojos i cn 1. s. —
12 AB i lealtad. — 13 A Contra amenaza tanta. B Que a los miedos
encanta. — 14 A tantos receios. 15 A Ora mientra ai mar rojo el
otomano. B ncl mar.
16 A Sobcrvio de los miichos vencimientos.
B Usado a tantos vencimientos.
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Por culpa ajena m;is que virtud suia,
Ata las llagas, trueea pensainientos,
Temiendo de la vuestra annada mano
Como se empnre, como o por do huia
Antes que lo concluía
Del todo i buelva eu nada
La vitoriosa espada,
En el comun plazer no haia ningiino
Que no os venga a servir uno i uno!
Io tambien tropezando hasta que caia,
Favor pidiendo alguno
Al estrellado Pan con que a vos vaya!
3.

I viendo que hajais vuestros oiilos
Por esa tan humana inansidumhre
Al canto pastoril ia hccho osado,
Quiza moveré mas hazia la cumbre
De aquel alto Parnaso, por olvido
I inalos ticmpos ia médio olvidado.
El bueno, el ajabado
Titiro mantuano,
Alzando el cantar llano
Del campo, nos dcjó sobrada escusa
D'innos trás el i aquella ufana musa
Quanto las fucrzas podran sostener,
Como vemos que se usa,
Reconociendo ai tiempo el su poder.

20

25

30

35
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19 AB Ticmbla pensando a vueslra armada mano. — 20 A Busca
donde >e esconda, ])or do huia. B Como «'ampare, o como d'ella huia. —
23—;.! A I-a vuestra luenga espada Alto seflor. no falte aqui ninguno. 24—25 B En el coimm plazer ninguno quede Que no os venga a servir
con lo que puede. — 25 A a uno a uno.
27 B Veré si me concede. —
28 B Nueslro e. I\ — 30 A amable mansedumbre. — 31 A médio
danado. — 33 — 34 A Del mui alto Parnaso por olvidos Maios i maios
lienipos olvidado. B D'aqucl alto Parnaso mis sentidos Que d'el estava
ia médio olvidado.
35 A Aquel tau afobado. — 39 A De irmos trás
la su 'Palia ufana musa. B De correr iras su leda, ufana musa. — 40 A
podran abranjer. B pueden sostener.— 41 A liaremos lo que se usa.—
42 B el licuipo i su poder.

20-,

i.

Entre el gran Tajo i Duero, cl bueii Mondego
En tiempo Munda asi de limpia iigua i clara
Va se por su campo paseando
Que s;l'e donde el monte lo apretara;
El trabajo vencido, entra el sosiego
5
] como vencedor va triunfando
Ado agora cantando
luntas las nueve hermanas,
Del favor vuestro ufanas,
Acordadas se mueven i en coueierto
10
Salen de aquel nublado ai aire abierto
Cantando el vuestro noinbrc, i subil-lo han
Al ciclo, su alto puerto,
Do tales reis por tales obras van.

2.

Ribera d'este caudaloso rio,
Riquisimo de pastos i ganado
Huvo un noble donzel de nacimiento,
En cdíid tierna huerfano dejado,
Siri padre i madre, sin hennano o tio,
Libre senor de un largo heredaiíiienlo.
El, visto antre otros ciento
Hermoso, apuesto, i tal
Que a ser el principal

f. 52.

15

20

1 A Duero i Tajo. B i cl Duero. — 2 A la Munda (que es dezir
clara agua i pura). B Un lampo Munda (lai es su agua clara). — 3 A
Sc va por los sus campos paseando. B lendo se por sus campos paseando.
I A Parece que saliendo d'estrccliura. li Salicndo donde cl monte lc
.apretara. — 5 B en sosiego. - ■
6 —8 A I quedo a su ciubdad (síc)
mucstra va dando Donde aora cintando Las hermosas hermanas. 10 — 11 A Sc mueven junlas en cucnlo i coneicrlo Que salen dei nublado
ai deseubierto.
11 B Salicndo dei nublado. — 13 B Del ciclo ai alto
puerlo. — 15 B Ribera*. — 17 A zagal. - 18 A sin padre dejado. —
10 B o madre. — 19—-5 A Sin madre, sin hennano, en scilorio Libremente dcl largo licrcdamienlo: líl pueslo entre oiros ciento Donzel apucslo
i lai A ser cl principal.
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No gesto, o cuftrpo, o gracia Ir f;ilt;iv;i.
Antiga fama que era lo arraiava
25
Do sangre de Gerion que a tantas lides
Ante sus greis se armava,
Kuerte en três cuerpos, contra el grande Alcides,
3.

4.

Cuia vunida ado aquella agua bafia
Los campos de Coimbra, por ncrnbnmzii
Una alta torre de Hercol lo publica,
Por suia i tmnbicu nuestra nlnbanza,
Como aquellas colunas que la Espana
De Africa parten en distancia chica.
Trás esta multiplica
. Otra i otra scflal,
Un arco triunfal,
Las grotas i edifícios romanos,
Los luengos, aquedutos, ia mal sanos,
Que la han de antiguedad enobleeida,
Segun las nuestras manos
A sus obras maj dan afios de vida.
Mas sobre todo que la enriqueció,
La antiga tierra mia, es el tesoro
Del santo cuerpo de su rei primero
Que en un dia veneió tanto rei moro
Quando aqucl rei maior le apareció
Erjido qual estiivo en el madero
Por el padre beredero
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35

40

15

24 AB No cuerpo, gesto. — 25 A Antiga i comun fama lo arraiava.
B Antiquisima fama lc a. — 27 B su grei. — 28 B fuerte Alcides. —
29 A donde. — 30 — 32 A15 lia i lai memoria De una alta torre de su
nombre rica Por suia juntamente i nuestra gloria. — O J/S. anda falto
do verso 32 ijue I/KVíH acabar em atiza. A /t\ão que introduzimos no
texto c' liypothcse nossa. — 33 A Como las dos colunas que esta Espaila.
B Como aquellas columnas que a la Espana. — 34 B con distancia chica. —
36—39 B Una i olra serial: Tanto arco triunfal, Tantas las grutas i e. r.
Tantos los aquedutos ia m. s. — 42 B dan mal. — 43 O -AW- escreve:
so sobre. B lo que enriqueció. — 44 A A la noble eiudad c. e. I. —
46—49 A Ouc en el campo veneió t. r. 111. Quando otro rei maior lc
apareció l'or nosolros erguido en cl madero I aqucl padre primero. —
49 B l'or el padre primero.

Que con ol bien no pudo,
Causa que cn vucstro escudo
ReaL se ven pinturas Um divinas
De tales, tau católicos reis dinas.
El buen liijo cabe el quiso iazer
Que desplegó las quinas;
Sangre a Guadalquebir liizo correr.
5.

1'. 52v.

6.

Holvamos ai Mondego que en tal parte
Tanto a su sabor va que 110 se sicnte,
Bien como otro Meandro en sus rodeos.
Endc, en un bosque cabe de una fuente,
Rica de la natura i pobre de arte
Vió se una ninfa tambien sin arreos
Que aciende de altos deseos.
Graciosamente andando,
Graciosamente estando,
Como que recogia el aire ai lleno;
Iva cantando con vulto sereno,
Tejiendo una guirlanda de flores
De que el bosque era lleno
Sobre verde variado en mil colores.

5o

55

60

65

7o

Ca todo ura ende, do se detuviera
La ninfa hermosisima, cubierto
De arboledos floridos que se alzavan

51— 53 AB Por lo qual vucstro escudo Real lleva pinturas tan
divinas De lales reis i tal mistério dinas. — 52 tan falta no MS.
56 B 1 a Guadalquibir sangre hi*o correr. — 57—59 A que a csla parle
Ora a aquella se va suavemente, Otro nucslro Meandro cn sus rodeos. —
60 AB Endc ai pasar de un bosque i d'una fucnlc (B sem: i). —
63 AB Divina en sus meneos. — 64 e 65 AB Têm os 2 versos transpostos. — 66— 69 AB Un blando (B Blando) aire respirava ai (B el)
prado ameno; Ella canlava i junlaincnle cl seno Enchiendo se iva de
diversas llorcs De que cl campo (B cl prado) era lleno. — 70 A de mil
llorcs. 0 verso entrou por erro de imprensa na estrophe seguinte como
se fosse o 40 d'ella; e a lista das Erratas não emenda bem dizendo: Falia
a regra seguinte: Sobre verde variado cn mil colores. — 71 A Al fresco
bosque cn la calor se entrara. B Que lodo. — 73 — 74 A De sances
que cn cl alto se abrazavan (bis. A segunda vez: lo alto).

!70

Muclio, casi a medida i cuento cierto.
Del rio de una parto, i dei monte era
De otra cercado que lo rodeavan;
Las aves convidavan
Con sus blandos cantares
Tomar ai li a pesares
Puerto, quien a sazon mejor arriba;
La fuente mana de una pena biva,
Escondida a pastores i ai ganado,
Que dulcemente se iva,
No sé que murmurando por el prado.
7.

8.

Viene la ninfa vestida de nieve,
Kntretcjidas de oro flores raras,
Al viento las madejas de oro fino;
Venceu sus ojos las estrcllas claras,
Los delicados pies por flores muftve:
Quanto ve se i no ve, todo es divino.
Un cuerpo mortal dino
Nunca fnc de tal ver,
1 quando Inibo de sor
Nunca se aconteció sin grave daflo:
Enjemj)lo es de Actcon el caso estrano,
Que trasformado cn ciervo, corre ol campo
Un cazador tamafio
Huiendo ai su Panfago i su Melampo.
lílla cantava aquel cuento famoso
Do la blanca Diana i rojo Apolo,

75

80

85

yo

0,5

100

74 B Todos quasi en medida. —r 74—76 A Quasi en cierta medida i
cuento cierto. D'nn cabo cl monte, d'otro el agua clara Como a perfía
que lo rodeavan. — 78 — 82 A Con su dulce armonia Tomar Amor por
guia Al (pie cn el bosque solitário arriba; Una fuenlc manava en pena
biva, Escondida a los hombres i ai ganado. — 81 B piedra viva. —
82 B a ganado. — 85 AB Nieve la Ninfa, el vestido de nieve (B i cl
vestido nieve). — 87 B En las sueltas madejas d'oro fino. — 89 A Los
blanqtiisimos pies. — 90 A Quanto ves i no ves. B Quanto se ve i no
ve. — 93 A Si hubo de acontecer. — 96 A Que en ciervo transformado. —
98 A ol su Pamphago. B i ai su Melampo. — 99 AB cantar famoso. —
100 A i el r. A.
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Ilermosisimo parto de Latona,
Que 110 le dan con tales hijos solo
(Siquier por breve espacio) algun reposo.
La triste i sin aiuda de personal
Tuvieron la corona
De crudos i villanos
Los Licios aldeanos,
Ranas agora viles que han tal lieclio,
Turbando el agua, de coimm derecbo
Devida a todos; pide la 011 inereed,
Sus dos hijos ai pecho,
De calor muorta, de cansado i sed.
9.

f. 53.

105

1 10

Diego (que tal nombre el mozo habia)
Acaso alli Ueg6, busca sosiego
Viniendo de sus cazas fatigado.
1 15
Ah triste! adonde vas? Todo ende es fuego!
El bosque, rio, aquella fuente fria
Son Uamas bivas! Huelve atras cintado!
De su suerte llevado,
La ninfa en oleando,
' 2°
— Como aqui vine o quando?
(Dijo) o ado me cstoi? Ojos, que veis?
Oidos que a tan alto os estendeis!
Ai dioses iniuortales, no me sea,
Contra todas las leis,
125
Por culpa habido aqui cosa que vea!

102 A con los sus ninos. — 104 A Perseguida sin lc aiudar persona. 1$ Allila sin aiuda de persona. — 105 —108 A Comun fama apregona Que las que- ora son ranas En fin siempre villanas Lidos malsines
que lc lial)ian becho. — 108 O MS. escreve: agora agora. — 109 B Negando. — no—112 B que cila de merced Con sus hijos ai pecho Lcs
pide niucrta de cansacio i scd. — III A Tales hijos ai pecho. — 113 A
(que cl doiuel lai nombre habia). — 114 A arribo. — 115 A Que bajava
dei monlc fatigado. — 117 A B el rio. B i esa fuenlc fria. — 118 A
Todo arde cn llamas. — 122 A o do. B io donde esloi? — 123 O MS.
escreve: entendeis. B Sentidos que tan alto os estendeis. — 126 O MS.
escreve: q aiudo. B havida.
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1 1.

Ora cila, que sintió de ojos mortales
Sn divina beldad sor ofendida,
Gimió, dejaiulo el canto, contra cl ciclo,
Do la su cara la color perdida,
1 juntamente, todas las sefiales
Del plazor fuidizo idas a vuelo.
1 como hiiio el moznclo
Troiano, no pudiendo
Sufrir su cuita, ardiendo
Kclió se ai agua. Alia por lo escondido
A los ojos fnió, que no se vido
Despues aca antre nos en parte alguna:
Diego esvanecido
Como una piedra mira a la laguna.
Miibia Amor dispuesta a la sazon
El pecho, cn antes duro i zaharefio,
Avezado a las cazas de las fieras,
Que Amor tenia en nada de pequeno.
Por lo qual a su tieinpo i ocasion,
Vengativo qual es, dió lo do veras.
Dizicndo: — Ora tu que eras
Tan atrevido i loco,
Ternas en este poço
Para toda tu vida, o corta, o luonga.
Vengó se el nino ciego. Ora te venga
Si tanto puedes. — Frio Diego esta,
Oió la curta arenga,
Sintió el gran golpe. Amor burlando va.

130

135

i-io

i|5

150

127 AB La ninfa que. — 128 AB Sn beldad inmorlal. — 129 A
Dejado cl campo gimió. B Giniió dejaiulo cl canto. — 130 AB Del
gcsio hermoso. — 131 —132 B vucllos los seflalcs Del plazcr fuidizo cn
pena i duelo. — 132 A vuelto cn duelo. — 133 A I como aqucl moznclo. — 139 —140 A Kl mozo esvanecido Sin ojos mecer, mira a la
laguna. — 142 B de antes. — 143 —144 A Usado 11 cazas de las bravas
lieras Despreciando amor desde pcquciio. B Avezado a la caza d. 1. f.
la despreciar Amor dende pequeno. — 145 AB Por lo qual acechando la
ocasion. — 147 A Mas tu q. c. — 152 A Diego frio csl:i. — 153 -A la
dura >i. li In cinda a. — 154 O MS. escreve: bulando. A bolando.
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12.

Despucs, como de suefio alto despierto, 155
Aca buelve ojos, buelve alia pasmado,
Al ciclo, ai agua, ai monte, ai campo llano;
I qual ir vemos un desasisado,
Asi se raueve como por acierto:
Ora corre, ora para i grita en vano!
160
Goza se Amor villano
De como, en poço treclio,
De Diego un otro ha hecho,
De como por el agua entra sin tino
Quanto entrar puede. No sabe el mcsquino 165
Lo que haze o que liaga a aquclla cuita suia,
A aqnel furor divino
Donde o como lo atienda, o por do fuia.

13.

Dezia a mil sospiros: Puede haver
Lugar adondc quepa un bien tamafio
Mn todo este cercado aca dei cielo?
Aqnel bien solo que igualava el daflo,
T.a tanta claridad donde esconder
Se puede por mi cuita i dcsconsuelo?
Quicn me alzaria a vuclo
Que busque este aire todo?
Quien me dará algun modo
De todas rebolver las aguas dentro?
Quien me abrirá la tierra hasta su centro
Que siempre vaia, i nunca vuelte atras

170

175

180

156 Ali Los ojos buelve aca i alia pasmado. — 159 —160 A Alli
se mueve cl triste sin concierto, Ora para, ora corre i g. e. v. — 161 li
Go/.ó se. — 1C4 B Viemlo lc por cl agua cnlrar sin lino. — 165 A Todo
turbado, no sabe cl m. — 165—166 B que no sabe cl mczquino Lo que
liazer deva a aquclla cuila suia. — 168 A En que modo lo atienda. —
169 AB Dezia a grilos: Como i pudo haver. — 170 A Lugar en que
cupiesc. B Lugar a do cupiese. — 172 B dei sucio. — 174 A A tanta
claridad. B como esconder. — 175 A Se pudo con igual mi dcsconsuelo?
177 —[80 A Para que este aire lodo Busque i que lenga modo De cnlrar
i rebolver las aguas dentro? Quien me abrirá cnminos basta el centro
Que vaia siempre i nunca buclva atras.— 177U Buscando el arte (Jirr.P)
todo. — 180 B buclva alras.
18
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Por feo o duro encuentro,
Hasta que llcguc a dar doudo tu estás?
i.|.

15.

Que podeis ia aqui ver, ojos coitados?
Ora mas alto, ora mas bajo d rio,
Ora ai amigo mal, ora ai pariente,
Ora grande calor, ora grau frio,
Las rufias, los mil males de ganados,
Las renzillas que vau continuamente,
Kl luengo afio que mientc
A tantos de sudores
De pobres labradores,
No basta trabajados, mas liambrientos;
lelus, truenos, granizos, maios vientos,
Húmida i grave niebla, aire corruto,
Tantos desabrimicntos,
Del tiempo o mui Uuvioso, o mui cnjuto.

185

190

II),T

Todo quanto este mundo en precio tiene
Oro, plata, riquezas que ansi aplazen,
Toda aquella beldad nos es estrafia,
Sola costumbre afuera que nos liazen,
200
Que nada o poço dVllas nos eonviene.
Kl fuego liermoso toilo qucuia i dana;
Qnien espera la sana
Del agua quando crecc?
Alia quanto aparece
205

181 P Por fiero i duro enctienlro. — 181 —182 A Por maio o
hncno encuentro Hasta <iuc vaia a ilar donde tu estás? — 18.1 A.B Salvo
ora bajo, ora mas alto el vio?
185 A Ora mal ai amigo. — 187 A
1 rofliis ciimun mal de los gaitados? P. Nas roilas, los mas males ri. j>.
H)l A De miestros laltradores.
193 13 Tnienos, ielos. — 19.1 A i «rave
lluvia, aives corrulos. 1<)0 A 1)0 tiempos lluviosos, ora enjutos.
10.8--201 A Las llorcs, las verduras, claras fucnles Que hierven ai nacer,
es conto estiaria Aquella beldad, si parais utienles Oue o nada o poço
dVllo nos eonviene. — 1<)8 li Ki(|iie/.a, i lloies, fncnles ipic ansi apla/cn.
200 201 I! l'ov costninltre es la fucr/.a <]iie nos lia/en Que poço d'c)lo
o nada nos eonviene. — 205 Al! Alia arriba aparece.
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De cstrcllas suso que la nocho muestra,
Estan lan altas; es rica la muestra,
Si, mas estrafia a nos. No lo era aquella
Que vi i asi presta
Fuió, ai, diosa cierto, i no donzclla.

('..St.

210

16.

A mi mismo soi hcclio una enojosa
1 mui pesada carga: en igualdad
IMe falta ansi lo mio como ajeno.
Pobre en mis bienes que es de liaver piodad!
Que basta ai corazon que no reposa ?
215
Quitai la mano metió tlcntro en mi seno?
Que se liizo el tiempo bueno
Que me iva a las riberas,
Que me iva trás las fieras
Al rio i ai monte? Ai dnlce porfia!_
220
Partia ledo, ledo me bolvia.
Como las cosas van mudando el ser!
Ora con que alegria
A casa bolvcré? con que plazcr? —

17.

Iva se Diego ansi devaneando
Por sus locuras que lin no tenian,
-Muchos cansacios sin alguii provecho,
Idos los unos, oiros que venian,
Consigo tle contino pcleando.
Va batalla cruel dentro en su pacho;
De amor i de despecho
Aca i alia llevado,

225

230

206 — 209 AJí Tanta dVslrella, <|uc la noelie muestra Mas eítan
altas: es rica la niueslra, Kstrafla a nos; peio no lo cia aquella Que
vi i ansi lan prcsla. - 210 A Sc fne: ninfa inmorlal, que 110 don/.cllu. —
212 —213 A I grave carga: ai que cu igualdad Soi fallo <lc lo mio i de
lo ajeno. — 215 A abasta.
216 A Qtiicii tal fuego encendió dentro en
mi peclio (/irr. fiòr seno).
218 221 A Tias peces por los rios, Por los
bosques sombrios Trás de las fieras: que alegre porfia! Vinicniln ledo,
mas ledo bolvia.
220 U A ca-tar i pescar, con que porfia!
226 —228 A
que cabo no tienen. l'nos i oiros eansancios sin provecho l.os unos idos,
los oiros que vienen. — 227 li sin niii^iin provecho. — 232 A A revcr.es
llevado.
18*
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Om vence un cuidado,
Ora vence otro, cl triste hccho pedaços,
Con sus contrários siempre, siempre a braços,
No vicndo que eonsejo deje o siga,
Confuso de cmbarnzos,
A la fortuna se rende cncmiga.
18.

19.

Un dia por alivio de su mal,
linde venido con la su vilmela
Que otro tiempo preciada ser solia,
No como ser solia se consuela,
IMas descordado el triste i desigual
Dejava ora el tafier, ora tafíia.
Puesto en tal agonia
Huvo de eomenzar
Kl lloroso cantar
De Kuridicc i de Orfeo, antigo aiento.
Caen lagrimas vanas, lleva cl viento
Muchos sospiros, tiempos mui diversos
Traiendo nl> pensamiento.
Kn lin solto la lengua en estos versos:

235

240

245

250

— Huicndo el atrevido de Aristeo
F.uridice en el prado peligroso
Mordida cae. Cruelisimo a])crto
255
A buenas ninfas, mortal ai quejoso,
Al solo, ai lastimado, ai triste Orfeo
Que entre muertos la sigue antes de muerto.

235 — 238 A Con lai contrario lidiando a brazos, No vicndo que
camino deje o siga, Envucllo cn embarazos A la fortuna se rinde su
ciicmign. — 235 B Con sus contrários lidiando a brazos. — 237 15 entre
embarazos. — 238 A su cnemiga. B Riendo-se (Leia-se: riende-sc) a
la fortuna su enemiga (N. M.: Rindió se). — 239 AB U. d. (vano alivio de
su mal). — 240 — 244 A Alli viniendo con la su preciada Sampofia (que
0110 liem]») ser solia), Estuvo un rato en haver la acordada, Desacordado
el triste i desigual: Deja o. c. t. — 240 H Alli venido. -- 252 H Al
fin. - 254 AB ai. — 254 AB ponzoiloso. — 255 AM cruel caso por
eieito. — 256 A A Ias sus ninfas; cruel ai quejoso. — 256 258 B
Oejando ai triste, dejando ai quejoso, Al pobre, ai lastimado solo Orfeo
Que entre muertos la busca antes de muerto.

2/7

Nunca con ta! conciorto
Las cuerdas mano humana
Tan dulce i tan livianaMente toco como el, su mal cantando,
Como el tafiendo, Euridicc llamando!
Kuridice en respuesta el valle da!
Quando se asienta, i quando
A las lagrimas buclve, i quando va.
20.

21.

De una mcrced de Amor (dijo) forzado
Si ante tiempo me liáveis, como fizistes,
(A vos mismas juzgar, sombras, lo dcjo,)
Si os mueven a j)iedad las cosas tristes,
Un solo corazon a entramos dado,
Partistes me lo ansi? d'esto me quejo.
Si el sol de que me alejo
Que ve todo, ver pudo
Tan íeo caso i crudo,
No tengo nada ni sea nada el dafio.
Amor me trae aca, trata me engafio
Deseo que esperando se consuela.
No os parezea estrafio:
Tiempo os pido i no mas, poço i que vuela.

260

265

270

275

280

Todo se os deve on fin; corre a la muerle
0 cedo, o tarde quanto alia aparece,
1 nuestro cedo o tarde a vos que es? nada.
A mi que ai alborando se escurece
(Ah crucldad!) mostraran me mi suerte
285
Por lastimar me, mas luego tomada.
Ver una frol pisada

2(13 A i Kuridice llamando. — 167 1? ili/.c, privado. -■
270 B los
casos Irislcs. - 272 B Quitardes me lo ansi. 273 — 275 A Si aquel
sol que atras dejo Que lodo ve, ver pudo Jamxs caso tan crudo. —
273 B quien. — 274 B Que vió lanto v. p. — 276 A]? No len^o cn
nada ni sea nada cl daiío. — 277 15 Irae me engano. — 280 B Tiempo
os pido 110 mas. — 282 B parece. — 283 A I cl nuestro cot. —
284 — 285 AB A mi que amaneeiendo me anochece Kuc me amostrada
(B mostrada) la mi rica suerte. — 286 A Que entre vcl-la i no ver íuc
quitada. B I entre ver i no ver me íue quitada.

-'7«
Primem du cogidii,
Ver l;i fruita eaida
Que ai buen prirnero odor mal tiempo estraga, 20,0
Mieses de algim turbion o de arte maga
Danadas cansa en ver la vista i ciega.
Mirad la cruel llaga
Que os muestra Amor por mi piadoso i mega.

1. j.( v.

22.

23.

Que no me trae aca codicia eslraíia
De los vuestros tesoros encubiertos,
No loco atrevimiento, i 110 maldad
D'es])iar los caulinos i los puertos
Kscuros (|iic el grau lago estigio bana:
Trae me soio amor! busco piedad!
Si sola crueldad
Aca so tierra se usa,
Que no me valga escusa
1 no me valgan lagrimas ni ruego,
Sombras que os vais por aire seguro i ciego
1 que ia de,mi la maior parte liáveis,
Dezid que es esto, os ruego?
Porque una no quereis, olra quereis?
No me lo haiais eehado a presuncion
Mas a grau cinta que me fuerza i guia;
Venza esta noche la mi llama buena!
Si aca de amor eonocimiento bavia
Como alia suso, oió me a tal sazon

295

300

305

310

288 A]? que colida. — 289 AR perdida. — 290 — 292 A Oue ai
primei' buen odor cl vicnlo estraga, Micse dei temporal o de arte maga
Tollida, es darto que la vista ciega. — 295 B aqui. — 297 B ni maldad. - - 298 Jí o los puertos. — 290 H Del reino que. — 300 A trae
impiedad (Jirr.r). — 301 B Si lauta crueldad.
301—302 A 1 si tal crueldad IíH estas parles se usa.— 304 AB Que no m. v.— 305 A Sombras
que os is por estos aires eiegos.
306 A B (Juc ia de mi la maior
(B mejor) parle huvisles. — 307 A A fuegos o sosiegos. — 308 A olra
quesisles. B i olra quisistes? — 309 B No me lo cclicis por dios a
presuncion. — 311 A De amor forxado i de su llama buena. - 313 A
N<> sé <pie ia dVslo oi me a lai sazon. — 313 B Como vimos alia nel
gran 1'lulon.
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Que dei gran nombrfi sírio oicra apcna.
Mas claro alia se suena
3'5
El como, donde, i quando,
Prosérpina buscando,
La madre aca abajó, i satisfecha
Holvió, (siquicra en parte) (festa eslreelia
Ânsia. Respire triste nn ])Oco aqui.
320
Mi mal que os aproveclia?
Del bien no os cuesta mas el no que cl si.
24.

Al sou de las palabras piedosas
I de la viluicla i voz divina
Que de su mano Amor todo acordara,
Todo lo enternece por donde camina:
Bajaron las sus crines espantosas
~^v
Las tres licrmanas; Caron Io esperara
)\
Con mas amiga cara,
, * .'. \\ La su barca asegura;
W Lj ' ■' De fea acatadura
-, -tAci., f~
Por tres bocas Iiuviando el can Cerbero,
Oicudo el dnlce, oiendo el lastimem
Llanto, lloró, dejando aquella puerta,
De que era antes portero
Tan duro, de piedad ai viento abierta.
25

325

33°

335

Kstuvo luego queda aquella rueda
Del padre de Centauros; las licrmanas
Con los sus vasos ninguna acudió

314 B Que dei mostro lencr no poça pena. — 315 A Alia siiso.se suena.
__ 316—318 A Aca bajo Morando Ceres, aca buscando Su dulcc líja bajó
que satisfecha. — 315—316 B Claro entre nos se suena De donde, como
i quanto. — 320 A Pena: respire aqui. — 322 AB Del bien que os. 324 A D'aquclla lira dulcc i v. d. B 1 de la lira blanda i v. d. — 326 A
Todo enternece por donde encamina.
li Todo lo cntcrnccio por do camina. — 328 331 A Las sus (Isia-se: Ires) licrmanas, blando se le para
Caront, sin vela o vara, I?asó sin remos la barca secura De fea catadura.
329 — 331 B Serenando la cara De fea catadura En su barca
segura.
333 A Oicudo ai dulce, oiendo ai lastimero. B Oiendo el
triste. — 336 A por piedad.
338 330 AB Del centauro atrevido; la«
licrmanas, Nietas de Belo, ninguna acudió.

28o

AI vano oficio; quedas las manzanas
De Tântalo, i Ia su agua cstuvo queda,
Su sed, su sangre, todo se aquedó;
El butre 110 comió
De Ticio las entrarias.
Vino a las soterrarias
Casas de Pinto, palácios realcs;
Canto, tafíió, lloró tau bien sus males
Que Euridice le fue dada, con lei
Que en reinos, infemales
No mire atras. Asi le pingo ai rei.

f. 55.

26.

27.

Todo promete amor, todo lo esperaCumplir, pueda o 110 pueda. Uuelve ledo,
Sigue callada Euridice trás cl,
Ora denantes quien tanto de miedo,
Tanto trabajo por amor vendera,
Venció lo amor, no se fie nado dei.
Volto se! i solo aquel
Aire escuro abrazando,
En vano va Mamando
Por ella que esvanece. Amor ingrato
Jnega estos juegos. No puede el contrato
Kcal quebrar se, no la lei firmada.
Dize de rato en rato:
Quanto fuera mejor nunca haver nada!
Echado de alia dentro, ante las puertas
De duros diamantes, Incngamcnte
Dijo a si mismo mal, i a los muros

340

3 .c

350

355

360

365

341 A la su agua. B i su afim.— 342 AH su liambrc. B todo se
aquieto. — 343 A no trago. B no roiõ. — 346 B Casas dei gran 1'lutou
palácios realcs. — 347 A B Tanió, canto. — 353 A Euridice callada. —
354 A Ora aquel que denantes tanto miedo. B Ora aquel que anlcs
d'cMo tanto médio. — 356 A Burlo lo en fin. AB nadie. — 357 A
Volió se a ella; i aquel. B Bolvió se. — 359—300 A En vano suspirando La sigue que esvanece. — 362 A su lei. — 365 B aqucllas puertas. — 366 AB De firmes diamantes. — 367 A Maldijo aqucllas cuevas
i altos muros. B Maldijo muclias vexes i a los muros.
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Altos echó la vihuela impaciente
Quanto mas lejos pudo; aquelhis muertas
Sombras crudas llamó, reinos escuros,
Los dones mal seguros
Kn tal parte alcanzados.
De dioses nunca usados,
(Dezia) ni a merced, ni a ])iedad,
Sabeis qual es firmeza? i qual verdad?
Mirar con que intencion otren os ofende
Amor i huraanidad,
Qual es aquel cruel que lo defiende? —
28.

2Q.

Ansi cantava Diego, i no pudiendo
Con la grau cuita que ;i desora crece,
A mas vanos remédios se acogia.
Cae se la vihuela, i no se estrece
Que no viese visiones. Va corriendo
Como furioso de maleneonia,
Miente le toda espia,
Nunca cuenta concluie;
Del campo a casa fuie,
De casa fuie por los campos llanos.
Tomados tantas vezes a las manos
Mis engailos (dezia) o lo que es esto?
Conozco os por vanos
1 bolveis me a burlar luego tau presto?

370

375

380

3&5

390

Bien veo que los dioses ofendidos
De mi se vengan como mas les plaze,

jf,g 373 A La vihuela echó lejos impaciente, I mil vc/.cs llamó
sombras inciertas I a(|iiellos dioses mil vezes escuros, l.os dones mal
sermos Por demas alcanzados, En reinos nunca usados. — 308—369 1J
Arrojo la vihuela impaciente Quanto mas recio pudo, i aqucllas muertas. —
375—376 r, Ni sal>cn que es firmeza i que verdad Ni mirar la intencion
si les ofende. — 376 A Ver bien con que intencion otre os ofende. —
381 AR mil remédios vanos. — 382 AU Olvida la sampoíla i no s'estrece.
— 383 — 384 A eis corriendo Va como furioso a la porfia. — 387 1?
a caso (lirr.r). — 390 A o que se es esto. — 392 B a enganar. — 394 A
como a ellos plaze.
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No midicndo la pena con cl iorro.
lo que puedo ende liazer? c! alma iaze
Como por ínuerta, iazen los sentidos
Cargados d'este mal como do hierro.
A las sabiendas icrro,
No lo puedo cnmendar.
la fuera de pasar
Quanto mal entre dia se me ofreee,
Mas, ido el sol que todo se escurece,
Korzado buelvo a casa, i luogo ai leclio
Que vuclta se recrece!
Que sobresaltos vau dentro un mi peclio!

^5

400

405

30.

Los mis ojos grau tiempo ha que pusieron
El buen suefio en destierro, i si ende llega
Alia de fuera, el buen reposo deja,
Va se volando por la noche ciega.
410
Kn su lugar visiones sucedieron
Todas de micdo que muclio me aqueja.
Kl alma se me aleja
A mui grandes jornadas.
Seran presto acabadas
4 15
Estas pendências. Diran los pastores
Unos que fue locura, otros que amores,
Maldicion otros, quiza asoinbramiento
1 si lia i males peores
llaran, triste de mi, cucntos sin cuento.
420

òi.

Quantos votos se hizieron i que aiunos,
listrarias devaciones desusadas!
Quantos cuerpos de cera se ofrecieron!

401—402 1? Piidiera ia pasar Todo cl mal que. — 404 A Korzado de ir 111c a casa, i Irislc ai leclio. — 407 B pusicran. — 408 A cu
degredo. — 409 A De fuera lejos, cl reposo deja. — 411 B I en Su
lugar visiones sucedicran. — 41O — 417 A Estas pendências vanas: los
pastores Diran que fue locma. — 418 A Conlaran oiros que fuc asombramicnlo. J! Oiros que maldicion o asombramicnlo. — 420 A Jlaran
cucnlns de mi, Irislc, sin cucnlo. — 421 n se hizicran. — 422 A Que
devociones lan cxprimeuladas. B (Juc cslrafías.
423 B se ofrecieran.

28;

Quantos de tierra i>or encruzijadas!
•Mas los dioscs, a ruegos importunos
.Sordos, hazia otra parte se bolvieron.
Que altura no subieron
Por montes sin caminos
Los rimances divinos,
Cantando do la nieve cl monte esmalta
A todo tiempo, cpie eu parte ta 11 alta
Crên ser oidas mejor las sus prezes.
Nunca esperanza falta,
Falta lo que se espera muclias vezes.
32.

00'

Como 1111 pino «11 el monte, combatido
Del impetuoso viento eu la tormenta,
A quantos lo ven pone en receio,
Los truenos amenazan, arrebienta,
El fuego por las nubes eis-lo erguido,
Kis-lo como que va caiendo ai suelo,
Hasta tanto que el ciclo
Se abre en llama ardiendo,
Entre viendo i no viendo
El bravo raio en sus vneltas desciende.
A aquel poslrero mal quien se deficnde?
Queda un tronco quemado i euento breve
A quien pasa por ende
O busca alli quiza que a casa lleve.
Los males que pasando el tiempo cura
(Como vemos que el liaze), pues que va

425

430

.135

440

445

450

414 A cu las encruzijadas. — 426 A Hazia. — 417 A B Que alturas. 15 Que altura no subicran. — 428 A De montes. -- 429 A íliilmances. B romances. - 430 A B el suelo. — 430-434 A Qui/.a pensando en parle tau alta Scrcn oidas mejor las MIS prezes, 1'cro la «ueite
es falta, Kspcranza no falta Mas falta lo esperado uiuclias vezes. —
435 A Como un pino alto ai m. c. B el pino. — 437 AB o,uc lo ven. 438— 44O A llueve i venta, Va creciendo cl ]>avor con el ruido, l'or el
fco airc vau ramas a vuclo.
440 B Kx lo corvo. — 444 A Kl licio
raio.
B eu vucllas mil deíciende. — 446 O AfS. escn-ve: Que de.
AB un cuento breve.
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A tal pricsa, dúzia, no son males;
Lste si, que este es mal, que nnsi se está
Aqui do espado, i dei tiempo no cura,
Un tau cierto remédio a los morlales.
I si las inmortales
Almas, de aqui partidas,
Del todo escaecidas
Van do quanto aqui vicron por baldio,
Este amor o que se es, este mal mio
Do quiera que io de aqui sea llevado,
Do olvido el hondo rio
Seguro pasará junto a mi lado.

f. 56.

34-

455

460

I -s> lo que esta tierra no Ate dina
1'oseer* mas luengamente, anda cantando
Fuera d'oste airc grueso en otro claro
465
I por otras riberas paseando
Que digan con la su beldad divina,
A que estoi me aqui mas? A que me paro?
Que no busco aquel raro
Lugar que ellá esclarece,
,-0
A do nunca aparece
O niebla, o sombra, mas siompro es do dia?
Ella me fiioso la mi buena guia
De aqui parliendo que siquiera vea
Q110 nua ora amanecia
17c
Trás una noche tau larga i tan fea! —

452 » aqui se está. - . 453 B Tanto a despacio. — 456 Ali de
«ca pnrlitlMs.
458-459 A Se van de quanto vieron por baldio, Todavia e.sle amor, este mal mio. - 458 n aca vicran. — 460 B lucre llevado. —
4<H—162 A Kl soterrano rio
D'olvido pasará junto a mi lado. —
4<N AI! Tcner mas lucidamente, anda cantando. - 465 A Krucso, escuro,
amaro. - 466 A For otras sus r. p. - 467 A la tal beldad d. 468-472 A Que mVstoi aqui mas? A que me paro Sin buscar aquel
claro Aire que ella esclarece, Donde nunca aparece Una ora escura, i
Mcmpre el claro dia? - 472-474 B Sombra ni niebla i siempre es claro
dia; Ella me sea pues mi buena guia Parliendo me de aqui se quicr que
KM. — 475
476 A Que cn fin lc amanecia Dcspucs de tanta noche
escura 1 fea. _ 476 B tanto larga i fea.

2«5
35.

36.

Fvieron oidos incicrtos i estrailos
Sones por el callado de las nochcs
Que de los lechos suefio afuicntavan;
Hueron vistas fantasmas cie sonoches
Que oicndo i vicndo niftos liemos de anos
A peclios de las madres se apretavan;
Alto dia volavan
Las aves inimigas
De luz, con sus antigas
Desaplazibles grilas i alaridos;
En las manadas bueis davan bramidos,
Que era una piedad solo en oil-lo,
Itavados i transidos
Desdo cl toro maior hasta el novillo.

480

485

490

Los gruesos campos sembrados de trigo
Hucno i escogido davan vana avena
I joio que la gente embovecia;
Quicn sembró muclio i quien no tanto,, la pena
(La fama que no nitieru, me es testigo)
4Q5
Con la simiente nunca respondia;
Alisava se i ponia
Kl sol sin claridad;
Temió se aquella edad
De una noclie sin fin o muclio luénga.
500
Quien quereis por seguro que se longa
Entre tantos de males por camino,

177—483 A Fucron oidos como nvios cstrarios Por cl callado ilc
las Incubas nochcs Que cl sucilo por grau rato ariiicnlaron, Fucron vistas
visiones de sonoches Que espantados los niílos liemos <le anos A pechos
de sus madres se apretaron, Alto dia volaron. - ■
477 — 480 B Fueran
oidos incicrtos i cslrafios Sones por el silencio de las nochcs Qnc el
sncrio de los lechos ahuicntavan, Fueran vistas visiones de sonoches. —
48c 486 A De luz, con sus cantigas l'oco ayradablcs, antes alaridos. —
4S6 n Dcsapazihlçs. — 488 A vcl-lo i oil-lo. 1$ solo el oil-lo. — 490 B
Dendc.
492 A Candial hennoso. 494 Todos os textos escrevem:
a pena. A O <|iic muclio sembrase, o muclio (lur. foi poço?) a pena. 490 A l.a sii própria scniiente recogia. — 500 A o ai menos lucnga. —
502 A de comino? B Entre tanto cuidado lan comino ?
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De tanta da conticnda?
E» fin quando lo plugo, ol hado vino.

f. 56 v.

J7-

Ve te, buen Diego, e.n paz (|iie en esta tiorni 505
Kl plazer de hoi no dura hasta mariana,
1 dura mucho quando to desplazè.
Alia agora no vos la vision vana
Que tanto te aqui hizo luenga guerra
Ardiendo cl pecho c|ue ora frio iaze.
510
Lo que los satisfaze
A tus mas claros ojos
No son vanos antojos
De que ha i por estos cerros mucliodumbrr,
-Mas siempre una paz liuona i clara luinhre. 51Contentainiento cierto te aeompanà,
No tanta posadunibre
Del rio, de la vallo i la montaria.

38.

El acontecimiento piedoso
Sabido por los lugares vftzinos,
Aiuntó se la .gente a nuevo llanto
1 nuevas alabanzas: los caminos,
Kran Monos do madres sin reposo
Timiendo de sus hijos que aman tanto.
A todos hizo es])anto
Que lo han oido i visto
Un mal tanto mal quisto,

520

vi-'.i

503 A Uevado asi a la lncnga.
li Enlrc una lai coiuicn.la. 50| A Al fin determinado cl liado vino. li Kn tin, i|unndo lc pingo ai
hado, vino. — 506 A Si lia i pla/cr hoi. — 507 B quanto dcsapla/.c.
508 A Agora ia no ves la sombra vana. — 509 A Ouc lanlo a«|iii lc
f. 1. g. B One aca viiiicndo te lii/.o tanta guerra. — 510B cl ciicrpo. —
511 -512 1? ix> cjiie alia satisfaze A tus ia claros ojos. — 514 51 KA
<Jiic veas i 110 veas jiiiitamcntc, Mas siempre la paz hnena alli se sienlc:
Ciei lo eoiitentaniieiíto lc acompaflà No tanto de acidente De quantos
vau por esla liei ia estrana. — 515 li en clara liimbrc. — 518 li Como
ara va por esta tierra cstraila. — jiq AH doloroso. — 520 A Sabido
|>"> los lugares conve/.inos (/.««-.ty.- por lugares). H Sabido por lugares
eo.ive/.inos.
5J1 AH Aiuiiló Inego genle a 11. II. ■
525 A cansa
cSpamo. - 520-527 Ali (juc lo han visto i oido Un mal no conocido. '
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Un mal (]iie nunca vió se entro los males.
Dizen como pasmados los zagales:
Diego es muerto! divinos consejos!
Si vau se ansi los lales,
Que será de nosolros zagalejos?
o39.

|o.

llavian ende erjido de maderos
Como una tumba, liavian la cubierto
De rama escura Loda, ai derredor
'I*eas de pino por cl campo abierlu
Que van liaziendo de fuego carreros
Yollando una mas breve, olra maior.
Pasado aqucl furor,
Plaiíido asaz i asaz,
Kstando un poeo en paz,
De aquella escura tumba ai edifício
Dió se le fuego, como eu sacrifício.
Llevanlan se alaridos desiguales;
Dijo uno, que es su oficio,
A las cenizas palabras linales
Las quales, recogidas luego alli,
Kn alto las pusieron. 1'UBOII mas
La vihuela i caiado i honda (luego
Que el tirando dejava el viento atras).
I lodo junto el verso dijo ansi:

530

535

5 1"

.IKT

550

531 B Si ansi se van los lales. — 533 — 534 A llavian se cmlc
erguido <pic clijeras Que era un grau monle, havian cnbicrlo. — 535 A
lodo.
1! Toda de rama oscura ai derredor. — 536 — 538 A Teas de
nino ardian sin concierlo ]'or esos campos, 110 claras lumbreras, Scílal
a lodos dei conum dolor. — 537 B Quando fucjjo ha/.icmlo mil cancros
ihin-u: One ivan de). — 540 543 A Des que plafiido asaz, Un poço
eslando cn paz. Dió se lc fucjjo ai monle de la cumbic, Aidicndo baja
aipiclla pcsadnmbie.
542—543 B el edifício Al fncuo dió se c. c. s.
545 A Dijo 11110 por coslunibrc. 546 B Rnegos a la ceniza íuncralcs
(Mmlad.i na lista das En: em: a las cenizas). -- 547 — 550 A Despnes
colidas cilas liictio alli Kn alio las pusieron, puson mas l.a sanipoiía i
caiado, puson lne»o 1-a lion.la .pie dejava el vienlo alras.
54., B
5)S
Kutian pneíias eu alio i fucr.in mas IJai.ulo, honda i viRiicla pncslas
lueiro.
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Despojos ante liempo dei buen Diego.
Ia que esto huvo sosiego,
Porfiaron paslores
A cantar sus loores,
De amor i muerte acendidos (;n safia.
Aiudados de ingonío i buena maíia,
Colgaron se epitáfios diversos.
De la nuestra montafla
Vino un pastor, taiiió, puso estos versos:

555

560

Epitáfio:
4 1.

Hnen Diego, el inimigo a las postreras
Tus honras vino: Amor. Knde quemó
Kl arco i las sus llechas lastimeras,
Lloroso i desarmado se partió.
Secaron se laureies i las heras,
Kl ganado a pacer no se bajó.
Todo te da .sefial de su tristura,
Los hombres lloros i la sepultura.

565

A el-Rei.
r. 57.

Cantado havemos la vida i la muerte
De Diego, luengamente alli plaflido.
Lloró la ninfa Neiva i ninfa Lima,
lista que fue llamada agua de olvido,
Esotra, de su fuente hasta do vierte
Su vasillo cn la mar, de mucha estima.
La fama por encima

570

575

556 — 558 A De amor i muerte plasmando lai safia, Mando los sus
ingenios toda Espafia; Huvo epitáfios vários i diversos. — 556 Ií Condenando de muerte i amor la safia. — 559 A De aca d'csta montai!*. —
561 A cl tu cnemijo. — 561 — 563 B Kl enemigo Amor a tus postreras
..Honras vino buen Diego i alli quemó Su arco. — 565 11 Secaran se. —
567 -568 A Todos dieron sefial de su tristura, Los liomhrcs esta negra
«cpultnra. — 568 11 Plantas, liomhrcs, ganado i sepultura. — 569 A Sefior
cl ia cantado duro acierto. 11 Cantado os lie, sefior, la vida i muerte.
571 11 Por las hermosas ninfas Neiva i Lima. — 572 574 A Ksla llamada cl agua dcl olvido, Estoira dei coniien/.o hasta su puerto Do se
entra por la mar, de mucha estima. — 573 11 Estoira.
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De montes i de rios
A estrafios scfiorios,
Contando el caso, voló sin sosiego.
Ora dei rio Munda i dei bnen Diego,
Por sn luzillo tanto alli cercano,
Ks agora Mondego
Qno parte el vnestro reino lusitano.
43.

44.

580

Por grande prueva dei antigo cnento
Conforme a lo que os he, sefior, contado,
Pareci; de Coimbra en el pendon
Qual lo vemos ai aire dcsplegado,
La ninfa a modo de un encantamiento,
Que la guardai; un drago i un lcon.
I por justo blason
Si cl reino lo apregona
Que es alli su corona,
A la ninfa corona fuc afiadida
Que por el agua va médio metida
Quanto mano pintar la pudo hermosa,
Poro como ofendida,
Toda alterada i toda dcsdeflosa.
Otros dan tal pintura a la donzella
Que nombre dió a los montes Pcrincos,
De Hcrcol por amor despedazada;
Kl cuerpo de aliinafias, de deseos

585

590

595

600

578 — 581 A Voló cl caso contando sin sosiego. Ora dei claro
Munda i dcl Diego Kl su lusillo erguido alli cercano .Mudo cl nombre
:il Mondego. B l.lcvó volando cl caso sin sosiego. Ora dcl claro Munda
i dcl bnen Diego l'or su losigo alli lanlo cercano Troco cl nombre
cn Mondego. — 583 A Por nueva prneva.
B l'or eicrla prueva. —
584—586 A Que mi llaca Talia os ha cantado Conservo lo Coimbra cn
su pendon Como hoi cada ailo ai aire dcsplegado. — 587 AB cn forma
de n. e. — 588 AB guarda. - 588 — 589 U un grau drago i u. 1. I
confuso blason. — 590 A B Pucs que cl r. pregou». — 593 A One hermosa va por el agua metida. — 596 AB Turbada ioda i Ioda dcsdeiiosa.
— 598 AU Que dió nombre. 599 AB Hercules.
A con amor. —
ooo"AB El cuerpo de las lieras, de deseos.
KJ

2go

Kl alma, mientras busca i se qncrella
I, buscando lo a cl, no teme nada.
Otros que fuese una hada
Quiercn, médio seri)iento
Que el mismo en oriente
De si incinta dejó: dejó le mi vaso
Rico [>or que bevia. Ora dei caso
Vos sabeis todo, a quien nada se escaece,
Musas dcl gran Parnaso;
A nos el ticiupo todo lo escurece!

605

610

601 — 602 AB El alma, mientras sola se querella, I que (B Que)
buscando lo a el, no leme nada {Na lista tias Err. de B ,*s se: buscando
lo a el diga: Porque estando con cl). — 603 A Otros a aquella hadada.
B Oiros a aquella hada. — 604 A B Que fue médio serpiente. — 605 A
I que el contra oriente. — 606 AB en cinta. — 607 — 608 A Por que
bevia. En lin qual fuese el caso Vos lo sabeis a quien nada escaece.

Egloga IH,
Colhi.

19*

4

112.
Ao Infante Dom Luís.
i.

2.

f. j-v.

Serenisimo infante, a quien se deve
Hcrvor de Esmima o Mantua, a quien el mio
Quando mas se alza es una fria niove
Del siempre lielado Boote i dei tardio,
(.Mas vemos que en las partes do no Uueve
Es deseada la niebla, es el rocio,
I no se puede de contino andar
Armado por la tierra i por la mar),

5

Las musas, quando Vuestra Alteza andava
Buscando las empresas de si dinas,
10
Que juntamente tremia i sudava
Africa toda en ver las altas quinas
De aquel real guion, quando asomava,
Alia que os cantarian mas vezinas,
Oiste las quiza cantar de veras:
15
Oil-las heis aca como estranjeras.

J f. 50. A f. 97V —105 KK1"*;11 (Hl) Célia. Ao Iflantc Dom T.ni-.
B f. 22v—32 Célia. Ao Iflanle Dom Luis. Écloga Segunda. E f. 17—27
Kfilofja (III) Ao Infante Dom Luis. Está porem em rcilacçHo tíio ilij[)erente Jus três outras que vai como nora na /'. IVNo. 165. — 2 A iMiego
de Esmima.
B Calor de Esmima. — 3 AB Quando mas arde.
5 — 6 AB Mas, gran scHor, en parles do no llucvc La niebla se desca i
cl rocio (B o alfiiin rocio). — 7—8 A I no se puede conlinunmcntc estar,
En armas i atalaia, i pelear. — 10 A A las alias empresas de si dirias. —
II —14 B Que tcmblando Ioda Africa sudava Quando dei real guiou las
santas quinas Via que a sus confines asomava, A sus fucnlcs las vistes
mas vezinas. — 13—'4 A De su real (juion <|. a. Vistes las a sus fuentes
mas vezinas. - 15 A B limonadas mcjoi i mas de veras.
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3.

Por ora pasar se ha Tunes entrado
A fuerza de armas, i dende findo
Qual va el tirano, todo arrabiado
Del miedo i de las máfias socorrido.
De Hcrcol 1111 ladrou Caco infamado
Por honra haver deviera ser vencido.
' Kn fuegos se embolvia i fumos vanos,
Fiava se en los pies mas que cn las manos.

20

4.

Al santo Rei Luis, con tanta gente
25
Cruzada, i Cario el quarto denego se
(De Krancia entramos) lo que hasta el presente
A Cario quinto i Luis reservo se.
La vezina Cartago juntamente
De sus antigos dafios recordo se,
30
Temblavan africanos corazones
Viendo venir a si dos Cipiones.

5.

Ah los juizios eiegos de eristianos!
Ah fúrias infernales! ah pecados!
Que en vuestra sangre ensuziais las manos
A tanto sabor de arrenegados!
Havia os Jesu Christo hecho licrtnanos;
Desliazcis os crucies a bocados.
Tantas banderas, tantos capitanes
1 dejais la ciudad santa a los canes!

35

40

17 AB callar .se ha. — 18 A escondido. — 18 — 22 B A pura
fuerza i el lirano lundu Todo llcno de miedo arrabiado, 1 solo de MIS
mailas socorrido: Vor honra aquel ladron Caco afamado Tencr deviera
ser de llercol vencido. — 19 — 20 A Qual va hniendo cl tirano aprclado
De las fuerzas maiores conslrcMido. — 21 A De Hercules u. 1. Caco afamado. - - 23 — 24 A Kn luimo se embolvia i fuegos vanos, Fiava se cn
huir. — 24 B Fiando se en los pies. — 25—30 B Lo que ai santo l.uis
con tanta gente Cruzada i a Carlos quarto denego se, No solos cllos mas
lodo el ponicnlc, A nucstros Luis i Carlos reservo se. La anligua i jjran
Cartago impaciente De sus pasados daflos recordo se. — 26 A i Cario
quarto. — 27—30 A lo que ora ai presente A vos en nuestra gloria icservó
se. La antiga i gran Cartago juntamente De los dailos pasados recordo
sc
- — 32 B Viendo juntos venir d. C. — ^ B Mas ah, juizios. —36 A lamailo. B A tau grande. — 37 A Aviáros (f£n:). B Havicndo
os. — 38 AB Deshazci vos. — 40 O MS. escreve: tanta.
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Quando será aqnel dia qnn a la vuestra
Armada mano se rinda fortuna
Que algo de envidia a tanta gloria muestra?
Quando será que io vea una laguna
De sangre infiel vertida d'esa diestra,
lo que lo cante ai sol, cante a la luna.J
Triunfos, quanto a vos, mucho devidos,
Deseos, quanto a mi, mucho atrevidos!
Finalmente, sefior, puesta a de parte
La espada nn poço, el alto, el mui entero
Juizio nos lo bolvé a estotra parte
Do se entra por la mar turbado el Duero.
Poço aca, mas con fe, mas con poça arte
Cantan pastores ai modo estranjero.
Correu lagrimas justas sin parar
Mientras Neiva tambien corre a la mar.

-15

50

55

42 A Armada mano se rinda la fortuna (Lría-se: se rinda fortuna).
11 Mano armada se rinda la fortuna. - 43 A vertido. - 49 B |>«cs a
de narle - 50 A D for nn poço la espada, cl verdadero. - 5' A I alio
jui,io bucha a aquesta parte. B Jui,io nos bolvcd a cslolra parle. 52 Ali Donde entra. - 53 AB I donde con «ran fe.

Egloga.
Célia.
Pnstoros: Aurélio; Maurício; Amaro.
Aurélio.
i.

f. 58.

2.

Que quicre, oh mi Maurício, dezir tal
Uviar de perros, como a la porfia?
No só que se han. Cierto es que algun gran mal!
Aves de noche vuelaii entre dia,
Lobos sangrientos, Um bravo animal,
Vien se ai poblado de la serrania.
No ves el mal gusano? i que pesares
Se ha hcclio de las liuertas i pomares?
Una mula lia parido en nuestra aldeã
1 las vacas no paren; er caio
Del ciclo un breve que no ha i quien lo lca
Sou crcgo o fraile que misa canto;
Con dos eabezas (cosa cstrafla i fea)
Un borrego i seis ]>ies diz que nació;
Como gallos nos cantan las gallinas;
No se vieron liogafio golondrinas.

5

10

,5

3 » sean. Cierto es algun Krnn mal. - 4 AB Aves nocturnas.
A dcnlrc dia. - 5 AB r.ol)os tan bravos de su natural. - 6 A Vienen
se a la aldeã de la serrania. B Bajan a la aldeã d. 1. ,. — 8 B viitas i
pomares. - , , A i „0 ha i «,. 1.1.
,; A Son fraile o crcgo. AB .me
>a misn canto.
,4 A Un poldro con seis ,,; B Un po.ro i con s. p. _
«5 A Como «allos ca.ilaron las K. — ,6 A No vinieron.
1? í no se
vieran.
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Vemos muertos caer se los bezerros,
Cacn las madres de olra parte muertas,
Tantas desavenluras, tantos ierros,
Del todo son las causas encubiertas!
Llamas de fuego por los altos cierros
Caen, corre el mal hasta las puertas,
Seflales que de ver nunca pensamos;
Guarde dios de peligro a nuestros amos!
Ca dizen que ferio por su cabana
Un raio; caio luego ende un zagal,
Si lo que muchos cuentan no me engana.
Ai, no nos liaga dios tanto de mal!
Venza Ia su piedad Ia justa saíla
Que tienc contra nos i da sefial.
No miras quantas vezes se estremece
La tierra firme, como se enflaquece?
Que el noble donzel que aqui coreano
Con tanta nnestra esperanza creció
Quando el la voz divina con la inano
Tambien divina tafiiendo acordo.
Luego alli nos dijo un viejo anciano
(Ai de Io porvenir quanto que vió!):
Presto que te arrepientes, cruel liado:
Quando das tanto don, de havei-Io dado.

20

25

30

55

40

17 AB los borregos. — 19 A B Los ojos que lai ven, paran se
ciegos. — 20 A De lodo. B Que las causas dei lodo sou cncubicrlas. —
21-22 AB Vuclnn de noche por los aires fuegos Que carreras atras
dejan abiertas. — 23 —24 A Cosas que nunca vimos ni pensamos; Dios
nos guarde de mal los nuestros amos! — 25 B Ca se dize que liiriò.
AB por la cabana. — 26 — 32 AB Del l.uen Atonso un raio, aquel
pastor Que apacienla lo mas de la inonlanii. Ah no nos tenga cl ciclo
tal rancor! No parece sino que dios se cnsaria: Amor en nos no ve,
prueva cl temor. No ves quantas de vezes se estremece U tierra? Antes
lan firme, ora enllaquece. - H A Aquel noble zagal. 1? Aqucl noble
donzel. — 34 B Con tal nuestra esperanza se crio. — 37 AB í.nego
a vozes lo dijo un viejo cano. — 39 A B Quan presto le a. — 40 A
En dando un grande dou de havei-le dado. B Quando das tanto bien.
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6.

7-

En vcrdad que io lo vi que no quisiera
Havei-lo visto; llevó lo cl palácio;
Creeia a ojo. Ai ai quanto que fucra
Mejor i mas seguro ir se de espacio.
Cuentan espantos dei, fucr de nianera;
Mas a tal priesa eierto está el cansado:
Saa dei cuerpo, esprito o de ventura
A acabar presto va quien se apresura.
Mas bolviendo a nosotros, pastor bueno,
Quando aqui veo tantas de sefiales,
Quando de inaldad tanta el inundo llcno,
Alia los viejos van, va» los zagales,
Estoi confuso, mal duermo i mal ceno.
Temiendo tantas culpas capitales,
He miedo (mira bien «1 lo que digo)
Que quando espero mas, crezea en castigo.

45

50

55

Maurício.
8.

f. 58v.

Agora acabo de entender que solo
Ercs que aun no sabe el grave dano
D'este nuestro concejo, que asoló lo
Todo por tierra; tanto es mal lamano!
Aquel todo su bien muerte llevó lo!
Quanto aqui vemos, como es todo engafio!

60

41 A li Maurício quem continua. AB for cierto que io lo vi.
.\2 A llevó se lo c. p. — 43 AB Crecia cn lodo a ojo. Quanto fucra. 44 11 ;i despacio. — 45 AU Ciicnl.111 milagros dcl des que alia fucra. 47 A Sea de cuerpo, spirilu. B Sea de sprito o cucr])o. — 48 AB A cansar
presto va. — 51 B Q. de lai malilad cl ni. 11. — 51 A i los zagalcs. B Que
«Ha. — 53 '? ' mal ilucrmo. — 54 O MS. parece dizer: Tcnicntlo. —
54—5° AB Temiendo a nuestras culpas desiguales, Es muclio cl pecar
nuestro, es sin emienda Que imos fiempre a correr suella la rienda. —
5/ A repete aqui Maurício, o que faz presumir ou que a estrophe antecedente pertence a Aurélio ou que a rubrica: Maurício antes da estr. o
J Errata. — 57 — 58 AB Aporá, Aurélio, entiendo que tu solo Ercs
el que aun no sabe (B que no sabe) cl grande (B grave) dailo. — 60 AB
Como i>or tierra un caso duro i estrano. — 61 A Aquel bien suio, la
muerte llevó lo. — 62 AB Quien penso ver tan presto un mal tamailo?
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Ai nueslfa Célia es muerla! Ai breve cucnlo!
Tiin dina de infinito sentimiento!
Aurélio,
g.

10.

n.

Como! i es muerta Célia! i pudo inuerle
llazer aunque cruel, lai crueldad?
Como? Iva se todo asi por suerte
Sin orden, sin razon, sin igualdad?
Tau presto, asi a desora, se convierte
Kn nada todo, en humo, i en vanidad?
Triste de ini! De vida ia Célia es fuera!
Quien pude tal oir que no se muera!
Dejemos la beldad que ella tenia
Por cosa vana, (como cierto es vana)
De que a las otras tal cuidado via;
Mas en cuerpo tan sano alma tan sana
Que para nos, no para si bivia.
Como la inuerle íue tanto villana!
Corto la tela ante tiempo, saftuda!
Dejó tanta de gente aca desnuda.
De Amaro i que. será? solo dejado
Por claro enjemplo de una escura vida,
Como por muestra, como por decliado?
A nos será ella corta, a cl mui complida.
Quan presto tanto bien se lia traslomado!
Aquella nueslra esperanza, ado se es ida.J

65

7o

75

80

85

,,3 A Nues.ra. B La m.cstra. - 64 A Tan dh.o. B Mas dino 65 A Asi que es muerta Célia? 11 Como! que es muda tchn. - o? A
Como? i lodo va se a. p. s. II Puc. como? va se .odo ans. por «,1o. 60 AB Tan presto tanta «loria se convicric. - 70 A Kn nada? e ado
f.cr« i fresca cdad?
» En humo, en nada dado , fresca cdad. 7» " <>«■• pudo
73 A15 gnien oic .ai tambien que no se mucra? mncr.c ser lanto villana? - 79 U ordiendo se sailuda.
80 A Deja.
B Dejando tanta «cnle a. d.? -- 82 AB Por raro c,emp o de „na Inste
vW-i - 83 11 i como p. d. - 84 AB a el compl.da. - 86 A Ai b.encs
falsos, ai vana i ungida, ti Ai bienes falsos, ai muestra Ungida.
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En un punto asi vuelta en viento, en llanto?
El ve!-lo no aprovecha tanto o quanto.
Maurício.
12.

Pues aun no sabes bien lo que pasé
Alli con el; combate desigual,
Era el dolor devido, pêro fue
El impetu primero irracional,
(No de horabre magtter bárbaro i sin fe,)
Sin alma, sin razon, lodo infernal.
Quiso bolver se a si como enemigo
Sou que huvo de lidiar antes comigo.

Quanta vez que el esprito vi euilado
Partir se Iras el santo suio d'ella,
Quedar se el cuerpo alli desmamperado
, Del todo, como que era ido trás ella.
Dendo a buen rato, lodo trabajado
Holver de mievo alli! quanta querella
I que de grilos dava tan sin tino,
Los unos trás los otros de contino!

0.O

95

13.

14-

100

Cruel Célia, dizia, ansi me dejas?
' 105
Quien te me liizo cruel? no me responde!

87-88 A Muestra que a la desora buclvc en dailo, Va «os ansi
exilando dano en ailo.
B QlIe ansi nos va enganando de ano en ano
I s.empre ai reeoRer se bnelve en dano. - 90 A DíRO eon el combate
<lcs.8U.l_ 90-9, B Con el en el combate descai; Era justo el dolor,
e.npcro fue. - 93 A B No (B I no) de I.ombre aun,,uc bárbaro i sin fe _
S
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A ÍSou que ]„!,.,,. cmnplio ,e nnteJ
1 estm .
96 A
Q
]} ^

HL
Z
"' í. !°
" - «"*»». '»'° i
,o A Quamas vMes e
éui,'írr,e-s sccon,,Ro'," santa97~Sl,ia
°
«>» <-•>*»*»
vi
Dcjaml eI c,,cr
Mi
u«» nonnda
1, T,
"T, como <,„e iva(,'c"aa'vel-la.
™°
Solo tend.do
-° 9 _ !»°B OuaMas
nl,na ]
Dri^r,"'
't
X ..ndo el cuerpo ali,

CUÍ, d

7

IO

" ° VÍSl° ,,C P'rtir ,ras ''«'n» san.a\lVlía,
desamparado Solo tendido como ,,„c iva a vel-la.

h o erl
r "'" C' '"^ " *' t0r,,a<,° V"C,,° <lc ""«'o a. l.anto i a
de cònt n'
°S 'nÍ1 IV" <la"<,<' alt° S Sin ,ino- U»°* «™« ««rós siempre
A
l, ahaja<la
i.os ,,„ „,„~'
- '°3-«l A I «l»c «ri.os an
^Itos,
,IIIO'°' „nos'"^
(ras ()lms
ilav;i

3°.«
Seflal que ia no las oie, estas mis qucjas!
Tan lejos la llcvaron! (Triste, adonde
Te me han llcvailo?) Célia, ansi te alejas
Sin memoria de mi? quien te me esconde?
Quien huiendo se va, dezid me, oh quien
lluiendo se me va con tanto bicn?

1.51/.

110

15.

Lncgo bolvia: eis que mas piedosa
I hlanda como siempre, nunca esquiva
Me buelve a ver; mas como tau punsosa?
1 tf,
Dejad me alia salir, que cierto es biva
Si no me engana esta alma porfiosa.
Que es esto? Ado se fue? mudada que iva
1 quanto, oli triste! toda de otra mente
De la Célia que io vi primcramente.
120

16.

Quantos de desvarios! que sin cuento
De desconciertos dijo! i que de antojos!
Que de fantasmas via andar se ai viento!
Siempre enjutos i tiesos los sus ojos,
Parece dei sobrado sentimiento.
Havian traspasado los enojos
De a quanto llegar sucie el dolor maio:
Era contino furor sin intervalo.

125

Aurélio.
17.

Ai Célia! quantas lagrimas devidas
Tc son! i quantas, si remédio diesen

130 •

109 A Te me han, Célia, Uevado? a. t. a.? B Célia te me han
Uevado? a. t. a.? — 110 AH Sin mas piedad de mi? — 113—114 A
LUCRO bolvia: veis que piadosa Veis como siempre blanda i nunca esquiva.
- 114 B Como siempre mas blanda i nunca esquiva. — 115—117 AH
Me buelve a ver? mas como lan cuidosa? Dejad me alia salir (B llegar)
a ver si es biva O si (B se) me engana esla alma descosa. — 123—125 AB
I de (B Que de) fantasmas veia en «11 momento, Tiesos i siempre enjutos
los sus ojos, De/.ian (B Parece) (pie dei muelio sentimiento. — 126 Falia
em A. B Hl humor congclaran los enojos. — 127—128 A Todo i cu
todo dado ai dolor maio, Un contino furor sin intervalo. B Al fui dado
dei lodo ai dolor maio Era el rezio furor sin intervalo. — 129 A B Oh
Célia. -■
130 AM 1 quanlas lo ejau si lagrimas nos diescu.
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A cosa alguna de mas a las vidas
Por quien costumbre quiso se vcrticscn
Eu vano tantos ticiri[)os, si no havidas
De los mas sábios por llaqueza fuesen.
No digo mas de si ni mas de no
Son que causa terna quien nos las dió.

135

(8.

Aquel dolor que va turbando dentro
De ciicrpo i d'alma todos los sentidos,
Pasando ai corazon que es cl su centro,
Las lagrimas de alia manda i gemidos
140
Que abran camiííos a aquel duro encuentro;
Sino, que es fuerza, siendo detenidos,
Con el fuego encerrado i las centellas
Ardan las casas i cl seflor con ellas.

(9.

Mas cn quanto se van nucstras manadas
A sn sabor, nos de Célia cantemos;
Si las zampofias estan acordadas?
Si no que presto las acordaremos.
Despucs de nos vernan muchas vegadas
Pastores de que nada ora sabemos;
I cantar lo lian a sombra de estos pinos,
De alto responderán montes vezinos.

1 \a

150

131 A Rcmcdio alguno de mas a ). v.
B Remédio alguno a las
pasadas vidas. — 132 —134 A I de otra parte si havidas 110 fuesen De
los mas sábios por mal entendidas I aun por llaqueza si gc )O creiesen.
B I si por olra parte ellas no fuesen De los que saben mas mal recebidas
I si a llaqueza no las atribuiesen. — 136 Ail Soncas causas terná. —
138—141 A El cuerpo lodo con los sus sentidos 1 pasa ai corazon que
es cl su centro, Lagrimas de alia manda i los gemidos Que abreu caminos. — 138 —139 li Del cuerpo, cl alma, i todos los sentidos I pasa
ai corazon. — 141 B Que los caminos abren ai duro encuentro. —
143 AB Que alia encerrado cl fuego i las centellas. — 145 —149 A l'or
tanto, amigo, ruego te, (acordadas Nucstras sampoflas que aqui las tenemos) Micntras que van buscando las manadas"-A)go que coman, nos
Célia cantemos; Que despucs cantaran muchas vegadas. — 146 —149 B
l'aciendo a su sabor, Cclia cantemos; Si no estan las sampoflas acordadas,
l.uego con hrevedad acordar las hemos; (N. Aí.: las acordemos) Que
despucs cantaran otras vegadas. — [51 A Cantaran. N Cantar le han.
A11 a la sombra.

3°3
Maurício.
20.

f. 59v.

Que podria, oh mi Aurélio, hazer por ti
Que mas de grado liizicsc, aunque estoi roço
Del llorar mucho i poço que dormi?
155
Cierto no me falta nada de loco,
1'ero cantemos, pues mandas ansi.
iMucho el deseo, lo que puedo es poço
Mas, sin andarmos por otras escusas,
Diré con la su ainda i de las musas:
160
Canta:

21.

22.

Sorricndo se está Célia de quan ciega
Es la vista mortal i quanto enferma,
Semcjante a aquel juego que se juega
De ojos cubiertos que tan mal aherma!
Ellii ve todo, i juntamente ruega
Por la su gente i diz Ic que no duerma.
Con estraíiable amor diz que es pequeno,
Es un no nada el plazo, es alto cl sueflo.
Ve plazcres de aca, ve los enojos
Como sou vanos; pienso cierto e creo
Que a menndo hazia aca bnelva sus ojos
Donde de si dejó tanto desço

165

170

153 AB Que podria io, Aurélio. — 154 A auuquc cstoi lai. B ann(|ue lan roco.~— 156 —160 A De mi parte no só; mas tal o qual Cunipla
se to.lo por amor de ti! Que aventuro contigo en bien ni en mal? fero
comenzaré sin mas escusas Con buena ainda d'ella i de las musas.
B Que no me falia nada para loco. Mas cantemos, pues tu (inicies ansi,
Que el deseo es Kiande, si cl poder es poço. LUCRO comenzaré sin mas
escusas Con buena aiuda de cila i de las musas.- 160-161 A rubrica:
Canta falta no MS. - 161-162 A Esta sorricndo Célia de la cicKa
Nucstra vista mortal atanto enferma. - 162 B Es nucstra mortal vista i
quan enferma. - 164 A B aterma. - 166 A i dize que n. d. - 167-168
A B De comino, amonesta que es pequeno Es (B Que es) un nonada cl
plazo, es (B i) «rande el sueno. - 169 — 170 A B Bien ve que los plazcres,
los enojos Nueslros sou vanos, pienso cierto o creo (B i creo). — 172 A
Donde dejó <le si. B A do dejú de si t. d.
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I aqncllos sns riquisimos despojos,
Kl cuerpo; aqnel precioso i grande arreo,
Sus liijos (como cn vida cila dezia),
Aqnel sn amor lan dulce parecia.
23.

24.

25.

I viendo quantas lagrimas por cila
Durramamos aca sin algun fruto
lncliiendo este aire de tanta qnerclla,
Mesando nos, culiriendo nos de lulo,
Sabiendo si llegasemos a vel-la
Que lnego todo se veria cnjulo:
Mascais me alia en la /terra, dize, /' errais.
Do buscar me devas, no me buscais.
Mi bien o que plailis? ATo la litrbeis
Amigos, la mi paz, sola esla es vida,
Muerle esa que por vida alia leneis;
L'n punlo, uri no sé que, la ?>ias complida;
Eu vauas esperanzas no os fieis.
La eslada incierla, cierla la partida. .
De muerle eu fiiuerle andais i veis quati presto
Una l/an la vida, olvido el resto.
Hasta quando sereis niilos chiquiios
Que se andan trebejando sin parar?
Cubre se uno la cara, alzan los gritos
Los oiros co/i lai ronca liasla pasmar;

175

180

185

190

195

173—[76 A I ilomlc aqucllos sus altos despojos Del cuerpo, donde
sus jóias i arreo, Los liijos (como cn vida cila dezia) I donde la liei su
compartia. — 174—176 B A su cuerpo, a sus liijos i su arreo Que ser
ellos en vida, (cila dezia,) I su lan liei i dulce compartia. — 178 A B
Se derraman aca. A lanto mas fruto (Leia-se: lanto sem frulo?). B sin
mngun fruto. — 179 A linchiendo cl aire. B Enchicndo todo este aire
de qucrella. — 180 B i cubriendo. — 182 B bolvcria cnjulo. — 183 A B
alia tan bajo (dize) errais. — 189 —100 A En vanos pensamientos no os
lieis. Ai quan cedo que alia todo se olvida. — 190 B es cierta 1. p.—
191 A 110 veis. — 192 AB Una la vida mata, olvido cl resto. — 193 A
Quanto tiempo sereis nirtos chiquitos. — 194 — '95 AB De los (B D'c*tos)
que andan burlando a su plazer? '1'iilc se uno la cara, eis (H eis que)
alzan gritos. — 196 A De miedo i vau corriendo ai mas correr. B l-òs
oiros vau lu lmieudo a mas correr.

3°5
Descubre se el, los tiiiios mozahitos
Caat se lodos de risa a la par:
De las rugas burlais, blanco el cabe/lo,
Burlais mieilo ai mor ir, </ue es como aquello.
26.

Lo que de mi preciais, es poça tierra
Que ia nada sienle, es lo que siempre fue.
En vos seu/idos venceu paz i guerra,
Sou eu sus manos; va sola la fe.
Qual de vosolros sus sueilos a/erra?
1 soilais todavia, a no sé que
Deseos, vaiiamenle asi estimados,
Que malan deseando i alcanzados!

200

205

f. 00.
^

27.
Estes ]>or siernpre, Imcna Célia, en gloria
s. 1 sicmprc 011 lama qual dejasto aqui;
210
/Q..
\Dcve se tal corona a tal vitoria
/íjr ■•!■-. -. , '~í)di:\ enemigo, dei inundo, i de ti,
iÇ? /--. IJ rJJiiros contrários que en miestra memoria
\ -l '- a. . ■
No sé vencidos quien los haia ansi:
V *'
Derechamente corriste a la palma,
215
%.
Dejaste el cucr]>o atrás, avante el alma.
28.

No como aquella Atalanta ligera
Que perdió la vitoria dei correr
Por el engano que se le fiziera
Con que sofió con oro i hermoso haver,
Ricas manzanas, una, otra, i tercera.
Diran que engano fue mas que vencer.
Mas que aprovecha ligereza ai moro
De su grado metido en liierros de oro?

220

107- 108 Ali Lava se cl gesto, buclvcn los loquitos Ricndo
(B Riendo se) hasta de risa se cacr. — 200 1! Mostrais mieilo. 203
205 Al! l.o menos eicilo os liaze eierta guerra, Is vos lias lo imóveis, 110 iras la fe; Qual ile vosolros sus sueilos aferra? — 206 AB no
sé que. — 208 A i ia alcanzados. -- 210 AB Alia i en fama qual dejaste aqui.
211 AU Devió se. - 213 Al! Tales contrários. — 214 A
vencido.
215 H lu fuislc.
216 B Dejando.
217 22.] lutttão
em A 11.

306
Aurélio.
29.

30.

Ai compaíiero, i con que mezina
.
Ungiste la mi llaga honda i cruel;
Que brevage tan dulce i que divina,
Que remédio a medida i por nivel.
D'aquel mal que me huviera muerto aina,
Tu me libraste de las manos dei!
Hiriera me el dolor que haia mal grado,
Maias lo bueno tu que me lias curado!

225

230

Ora (que es la mi deuda), amigo, escucha
Quiero ver mi zainpona si ha tambien
Cobrado aliento de la angustia mucha,
235
Que arrevezes se vau el mal i el bien.
Caiendo i llevantando como en lucha
Las mieses con el viento vau i vien.
Ora la nuestra Célia me llevanle
Para que d'ella taiia i d'ella cante.
240
Canta:

31.

Alzó se d'cstos bajos Célia a vuelo,
Uejó la tierra como aborrecida,
Sobre las uuves pasó cielo a cielo,
I\laló la sed en la fuente escondida.

225 A Oh buen Maurício. AB niedecina. — 226 A honda, cruel. —
227 A Con lan dulce brevage. AB i lan divina. — 228 Al! Que me
diste (11 Mc) por medida i por nivel. — 229 A Aqucl (;'. e. A aquel) mal
muerto que me huviera aina.
B Kl mal que ansi me huviera mucrlo
aina. 230 A Tu me salvaste. — 232 A sanado.
B librado.
233 — 235 A Agora pues tal es, amigo, escucha, Provaré la zampofía se
ha tambien Cobrado aliento trás la angustia mucha. — 233 B Ora pues que
es mi deuda. — 234—236 B si tambien Cobrado ha aliento de la angustia
mucha, Que a las vezes se vau el mal i cl bien. — 238 AB Las ondas. —
239 A Ora la buena Célia se levante. B Enlin la nuestra Célia me llevanle. — 240 241 A Rubrica falta no MS. — 241 A B d'eslc bajo.
242 — 244 A Dcjó la licrra que d'ella era indina Pasó, nuves, pasó de
eielo a cielo, Maló la sed en la fueute divina.
1$ De todo de la licrra
aborrecida Pasó las nuves, pasó cielo i ciclo Mato la sed en la fuente
de la vida (Leias?: de vida).

307
Ccsen los llantos, eeso cl deseonsnolo
Que ella ;i (lestas nos llania i nos convida:
No se oigan aqui mas si 110 cantares,
Dezid me los a cientos i a millares!

f. 60v.

2.15

32.

Oigan ]iues todos, oh! que Célia es nuestra,
Uoimas es de mortal heclia inmortal!
250
Qtiicn no lo vc? a quien 110 lo deinuestra
Claramente tal vida i mucrte tal?
Qiian diferentes tierras que lo muestra
lendo la su guia angelical.
JJolved todos ]jor ende en vuestras nienguas 255
A aquclhi el eorazon, bolved las lenguas.

33.

Oh buena, oh santa Célia! estos cstremos _
Que viste i de alia ves de temporales!
No labramos las tierras, no tenemos
Con que, ni aun a nos, si no nos vales.
260
Quanto liogailo sudamos, lo perdemos,
Trabajo i costa a tanto de los males.
De alia arriba remédio nos alcanza
De todo nuestro bien, todo esperanza.

34.

Demuestra de alia aquel amor tau santo
Que de nos estos tuios te encendia,

265

246 A Que cila nos llania a íiestas i encamina. — 247 A N. s. o.
mas ac]\ii salvo cantares. — 249 — 250 A Oian me todos que la Célia
miem™
lis liecha, de mortal que era, inmortal. 11 Oí, pastores todos,
Célia micslrn De mortal que era, es heclia ia inmortal. — 253 A lieslas.
li cosas. — 254 A Su guia (a toda parte) angelical. B Alia su santa
guia angelical. — 255 B Iiolvamos lodos pues en nucstras nienguas. —
256 Ali A Célia cl corazon. 11 boi vamos lenguas. — 257 — 258 11 Socorre, oli santa Célia, a eslos eslremos Que v:m aca entre nos de temporales. — 258 A i ves de alia. — 260 Al! ni para que, si tu no vales. —
261 264 A Ouanlo sudamos, quanto que licclio havemos, Todo fue por
■lemas; a tantos males De dios algun remédio nos alcanza, A los tuios
linimas cierta esperanza. B Todo quanto sudamos, lo perdemos Que
por deinas es todo, en tantos males De dios algun remédio nos alcanza,
De lodo nuestro liien cierta esperanza. — 2G5 — 2G6 Ali Demuestra nos
■le alia, Célia, aquel santo Amor que de los tuios te encendia.
20*

3o8

A buen troque de amor que era oiro tanto.
Nuestro bien, nuestro mal en ti se via,
Con quanta angustia el mal, el bien, con quanto
Ceio de caridad, con que alegria!
270
Como cn la iglesia vc so ai grande espejo
Kl que entra ledo o triste, el mozo, el viejo.
35.

30.

A quien iran hoimas cn los clamores
Con las sus rogativas i demandas,
Célia, si a ti no, los tus pastores
Con las pastoras, partidas en bandas,
Arrevez.es cantando lus loores?
Kllos callados, tejiendo guirlandas
Como a porfia quales mas devotos:
Comieza a costumbrar te a nnestros votos!
Erguetl aqui conmigo un memorial
Donde a cierlos tiempos de los aflos
Kl viejo todo blanco, i el buen zagal
Vengan a ofrecer te sus rebafios
Que ge los guardes de cagion i mal
1 maios ojos que hazen tantos daflos!
Vcrnan cn su color las zagalejas
Las bocas, las sus caras, las sus cejas.

275

2S0

285

267 A Que amaste tanto i te amarou tanto. R Que tanto te aman.
que tu amaste tanto. — 268 — 269 AB En (B Que en) li el su mal, en
(B que cn) li el su bien se via I con que angustia. — 271 AB Como
cn la casa. — 273 — 277 A A quien iran con fiu/.a cn los clamores Kn
las s. r. i d., Son que a li, buen» Cclia, lus pastores I las zagaias,
partidas en bandas? Elias cantando d'cllos sus loores. — 273 B de boi
mas con sus clamores. — 275—280 B Si a ti no, santa Cclia, tus pastores,
I las pastoras, lodos en sus bandas Cantando te unos i oiros lus loores
Tejiendo te unos i oiros mil guirlandas, Los unos i los oiros tus devotos.
Empicza a c. t. a 11. v. — 279 A Ellos i cilas todos tus devotos. —
282 — 286 A Que a cierto tiempo vengan por los aflos El buen viejo
anciauo, i buen zagal I juntamente vcrnan (con) sus rebafios Que de
mala cagion guardes i mal De maios ojos q. li. I. d.
B Adondc a
cierto tiempo de los aflos El buen viejo anciano i el buen zagal Vengan,
Célia, ofrecer te sus rebafios Para sercn por li libres dei mal De maios
ojos que liazcn tantos daflos. — 287 A Vcrnan honestas i buenas zagaias.
B Vcrnan buenas i honestas las zagaias. — 288 AB Manda cl bosque
vedar, Célia, a las malas.

3°9
37'

38.

Mas oh que la mui cierta cmbajadora
Vi(!j'a dol arco bevo a la laguna!
Aguas se csperan lucgo ora por ora!
la do noche lo vi claro a la lima.
Qiiicn lo enarca asi? quicn lo colora?
Cuontan (os cicrto) cjne en la grau fortuna
Que de las agua.s todo se cobrió,
Dios, por recuerdo i paz, nos lo dejó.

290

295

Qno os esto? O si me engana cl grau doseo?
O cierto que las aguas deseadas
Caeran presto, o soncas que io mal veo:
Las grazas de las aguas apartadas
300
Como tristes se cstan! otras oteo
Entre las nuves ir se, ai aire alzadas.
Van se los altos de niebla cnbriendo,
Va se el sol emboscado trasponiendo.
Maurício.

39.
f. 61.

Como quien atr.avicsa un monte ergido
Sin sombras i sin agua a la calor
De julio i agosto, 1111 mes i otro cumplido,
Por el demasiado i bivo ardor,
A tanto mal cansado afiadido,
Corre no tibio, mas frio el sudor;
Al fm por una ]>cna agua que caia,
Bnelve de mucrte a vida el que desmaia:

305

310

289 296 PallSo em Ali.
299 AB C. p. que serialcs veo. — 300—302
AB La* gíirzas van volando cn alto alzadas, Mucve se la floresta, a lo
<iuc oteo Mucslra la lima manchas asombradas.
303— 304 B Los allos
van (sic) la niebla ia cnbriendo 1 cl sol se va en las nuves escondiendo. 30.1 A El sol cnvuelto cn nuves escoiulienclo. — 306 AB en las calores. 308 A 1 quando son cn Ioda pai le ardores. B I quando en toda a parte (sic)
hierven ar<lores. - 309 0 MS. escreve: un sacio. — 309—310 AB aun
afiadido Falta cl aliento, crcccn los sudores. — 311 AB Kn fin. —
M2 A Se bnelve luc^o a vida cl qnc <lcsniaia. B I^i vida buclvc lucgo
ai que desmaia.

3>o
•lo.

.|i.

42.

Tanto tus dulcos rimas mo plugnioroii,
I tanto tuvon de fucrza i poder
Que oiro mo lian lieclio. Como se ]>ordicron
Entre nos ol cantar? como cl taííer
Que tanto nomlire a los pasados dicron?
Mas dizcn mo que vienen a correr
Ciertos zagales dei Estremadura
Que ora ora asomaran por esa altura.
Venid, buenos zagales; con favor
Do aquellas blandas musas de Parnaso,
Incliid miestros collados de sal>or
Do la suave lira liallada a caso,
Don de los dioses. Vueltos en sn loor
Cobrireis de ierva verde cl monte raso,
Las claras mentes de sombras i flores,
De espanto los oidos de pastores.
Aurélio.
Oies? o qniza no, Mauricio honnano?
Aqnollos grilos son dei triste Amaro
Que con la ninertc se va mano a mano
Pasado de dolor, de claro 011 claro.
llan lo como metido a sacomano
Amor i muerle, cierto cjomplo raro
De la fortuna o cruda o invidiosa,
Qne aca no le dejó cosa con cosa.

315

320

325

330

335

313 AH tus dulccs versos. B me pluguícrnn.— 31.1 O A/S. t-siicvf:
tuvicroii. B Tanta fuer/.a (uvicran i tal poder.— 315 li ah como se perdieran.
317 Ali Que tanla fama a los pastores dicron (15 dieran). —
31S O A/S. c-tereve: dize dizem. A Mas dizen me (pie alia vienen a correr.
- 319 A Ciertos pastores dei li. B Ciertos zagales de la li. — 320 AH
Que d'cste airc echaron (li eeharan) la nicbla escura. — 321 — 32S Fallão
i-in A. — 323 B dei sabor. — 324 B De la lira suave. — 325 B Cantando a nueslra Cclia cn su loor. — 327 — 328 B I a las fuentes de
sombras i de llorcs I d'espanto el oido a los pastores. - 330 No MS.
falta: gritos. A Aqucl por cierto se es cl triste Amaro. - 331 AB Que
con la muerle va pclcando en vano. 332 AB dei dolor. — 334 AB
fecho (B i hecho) cjemplo raro. 335 336 A De la fortuna i de sus
embarazos, Con el bravo dolor anda a los brazos. B De la fortuna avara
i codiciosa Que no ha dejado en el cosa con cosa.

3ii

Amaro.
43.

14.

45.

f. Mv.

A que parte se es ida esta alma mia?
Quien me la enseiíanV? o que hago aqui
Sin ninguna de dos que antes lenia?
Entramas se ajuntaran contra mi.
Quede me ciego, quede me sin guia!
Parece os este amor dejar me ansi?
Nunca lian quesido consigo llevar me,
Nunca tornar me a ver ni a consolar me!
Como en el fnego por cl monte ardiendo
Vucla alto un lambion, i no aparece,
Mas como a dezir vicndo i no viendo,
El humo lurbio solo remanece,
Aqui tal claridad resplandcciendo,
Mienrras mirava, como se esvanece
Toda tau presto ? triste ado me iré
Sin ti? i alia sin li que me veré?

340

345

350

Lastimado de mi! que do solia
Ver te i do me eras cada ora presente,
1 lodo aqnello que enlre compartia
355
Me era vida, me es 'ínuorlc estando ausente!
Ojos quebrados i eeguera mia,
Mal que a muerte me hiere a man leniente,

_38
13 io que hago aqui? 339 B Sin albina. — 340 A ajunJJ°
tai 011. -- 341 A Dcjan me ciego, «lcjan me sin guia. B Solo dejado me
l.an, ciego i sin guia..— 342 B esto. — 343 — 344 B Consigo no quisicran alia llevar me Ni vuclto me lian a ver ni a consolar me. 3.I5 AB Como una llama. B ardiente. — 34<> AB Que presto cn alto
vucla i no aparece (B parece). — 347 35" A Sa,e <le visla asi vicml°
i 110 vicndo, Kl humo solo turbio remanece, Ora tal claridad icsplanclcciendo Agora, agora como se escurece Ansi tan presto? — 347 35- B
De vista se nos picnlc encontinente I cl humo lurbio solo remanece, Otra
tal claridad resplandccicntc Micntras mirando estava, eis se escurece, Ansi
tan presto? triste adonde ire, Sin ti i alia sin ti triste que haré? —
353 — 354 AB Cubado! i los (B los) lugares do le via I donde me eras
cada ora (B tu siempre) presente. 355~35<> A cn tu compartia iMc
era vida i salud; son me olramenle Sou ânsias, solcdad, i cuita mia;
Iluicndo se va cl corazon doliente. B I lo mas que contigo me solia Dar
vida, ora la quita crudámente, Con ânsia i solcdad cn compartia Iluicndo
va se cl corazon doliente.

3*2
Dejad mo ir a buscai-la! i si no vieno,
TemA tambien a mi quien me la tiene!

360

Maurício.
46.

47.

Sinlió nos, companero, i no lia parado!
Mas donde parará quicn de si fuie?
Biun como heritlo corre el grau venado,
Crece corriendo cl mal que lo destruir
Con cl liro mortal avenelado,
1 ansi, pordiVndo la vida, concluie.
Ko |uidicndo alli mas, caer se deja,
Pone a la vida fui, pone a la quuja.
Mas vamos ai lugar religioso,
Que sicinpre nos será, mientras buir
I lornar el sol vcas sin reposo,
Lo que no pudo con Célia subir,
lo digo, aqucl su cuerpo glorioso.
Mas (pie letrero! pon te me a oir.
A que destas te llamo i que plazeres!
A las lagrimas lien to si pudieres:

365

370

375

Epitáfio.
48.

Santa alma <jue este cuerpo aea dejaste
Xo pudieitdo sufi ir mas tiempo el peso.

359 AB :i buscai-lo.
360 Ali Tenga tambien a mi quicn me lo
tionc. — 36: A Como pararia i aclo quicn cl. s. f. ? B Mas comi) parará. —
■^Gl B Ansi como si lierido va cl venado. — 365 — 367 A Oue labra cl
hierro i liro avclenado Tanto mas con cl trabajo la vida concluie Ia
que no puede mas, caer se deja. B Que labra cl hierro crudo avclenado,
I a mas correr la vida mas concluie; Caer, mas no pndicudo, ai fui se
deja. — 369 B ia religioso. — 370—374 A Ia ajjora i será en el siempre
por venir (sic) A todos donde en paz iaze i reposo l.o que cie Cclia 110
pudo subir Por ora ai ciclo; mas oli que sabroso I.etrcro, Aurélio! l\>n
te me a oir. B Que en este tiempo i en el que lia de venir Venerado
será donde en reposo Iaze el cuerpo que 110 pudo subir Con Célia ai
ciclo. Mas oh que sabroso Letrero! Para le ora, Aurélio, a oir. —
375 — 376 A B Verás poner seiscientos por aqui: Tal desço dejó Cclia
de si. — 377 A Bucna alma que la carne aea dejaste.

3i3
j\ o ihi inundo eon t/u? en //rega siempre andaste,
De mi picdad le muera t/u? aqui preso

380

AI amor de las cosas t/ue lu amasie
Estar me mandas!

Ali no basta cl seso

A tanta atita; todo prumo eu vano!
Estieude rnc de alia, Célia, la mano!
49.

Ora abalemos porá el nueslro abrigo,

385

Que ia silvan, i comiezan las sus cabras
Urriar Pedro, Benito, i Rodrigo;
Oiros siicltan los btieis, dejan las labras.
Aurélio.
Si, que es tiempo; mas primero, amigo,
Digamos le aquellas antigas palabras:

390

Sea le, oh Ce/ia, la tierra liviana,
Nazean flores aqui! nazea la grana!
379 AB Suio, con quien cn bregas siempre andaste. — 38! A <]uc
aca amaste. — 384 — 385 AH intercalão:
Aurélio.
Kslc saco lo Amor tlc las entrarias
De aque) preciado Inmailo pastor;
(15 De aquel tan preciado i gran pastor)
Xo ])U(licron (15 ptulicran) las fuerzas ser lamaiias
Kn otro s])rito, ni tan raro amor.
Vcrnan pastores de nuestras montarias
A provar sus /.imporias i valor;
(B Los pastores vendran de las montarias
Provar de sus /.imporias el valor)
Mas quien quieres (15 quereis) que iguale, o lafia, o cante,
A quien amando asi pasa adclantc?
Em ambos os textos J Aurélio quem continua, Maurício quem acaba a
Egloga.
3X5 388 B Al tin l)olvimo-nos para cl abrigo Que ia urriar
d'aqui siento las cabras 1 las ovejas ia Sancho i Rodrigo, Oiros sueltan
los bóies (sic), ilcjan Ias labras. — 386 — 387 A Que ia me parece que
urrian lis cabras, 1 las ovejas, Toribio i Rodrigo. — 380 390 B Tiempo
es de ir, mas primero, Aurélio amigo. Digamos lc estas ultimas palabras. —
390 A Digamos le estas devidas palabras. — 392 A rosas. B lirios.

Egloga IV.
Andros.

118.

Eg-loga Andres.
Ao duquo d'Avoiro.
Noto do ol Roi dom João o segundo do Portugal.
i.

f. 62.

2.

El congojoso ll.-into, el temerário
Furor de nuestro Andrcs, la maravilla
Que ai halo lo bolvió, todo ai contrario,
Es de saber: callado i sin renzilla
(Demudado todo iva i solitário
Sin quejas, mucho mas raueve :i manzilla)
Miuntras io canto, cante aqui comigo
Amor aunquu cruel, aunque inimigo,
El primero amor suio, el primer fuego,
Las sus feas tormientas sin ver puertos.
Ccntellavan sus ojos de ira, i hiego
De amarisimas lagrimas cubiertos
Por maios eclos arrabiado i ciego,
Quando brazos cruzados, quando abiertos,

5

io

Jf. 59V. A f. 105 A mires. Egloga (IV) ao duque d'Avciro. lt f. 32
Andrcs. Ao duque d'Avciro. Egloga Terceira. E f. 9 17 Egloja (11)
Ao duque d'Aveiro. F f. 106 —H2v Egloga (V) Andrcs. N. M.: Sâ
Miranda 3». -- 2 A Amor dei n. A. — 3 E bolviu. — 4 A Que dantes
era, ia manso i sin renzilla. li Que il'anles era blando i sin renzilla.
5 AH Tanlo que médio mudo i solilario. EF Todavia demudado i solitário. — 6 A Que solo vel-lo mueve a haver maiuilln. — 10 — 14 A
I los primero» suios dcsconcicrlos. Ceulcllan los sus ojos sin sosiego
A ilesora de lagrimas cubiertos; De maios celos i de fúria ciego Va se
brazos cruzados, quando abierlos.— 10 11 B De quien con rabia huiera
a los desiertos Cenlellando los ojos. - li EF Centellavan los ojos. —
13 H De crudos celos i de fúria ciego.

3»8
Que no se dava siquier un pequeno
Del dia o de la noche ai duleo sneflo.
3.

.|.

5.

Sefior, i no os sea en menosprecio
La musica de Pan, dios de pastores,
'lenida antigamente en tanto precio
De los medianos i de los maiores.
No podemos a Codro, a Mucio, i a Deeio
Padre i hijo cantar, no los sefiores,
Los reis vuestros pasados i presentes
Esforzados en guerra, en paz prudentes.
A vos, sefior, no os cupo en suerte guerra:
Kstamo-nos aqui como en vedado
Por el l)iien rei que en paz rigo la tierra,
Xuma aqui a nos, fuera Rómulo armado
Que los inlieles tun lejos destierra:
'Postigo Diu tenido i gafiado.
Entre tanto abris llanos caminos
Por los libros humanos i divinos.
Entre los quales tienen su lugar
Las blandas musas que alivian el peso
Del siempro estar atento a especular,
Que sufrir no lo puede humano seso.

15

20

25

30

35

15 16 A Que reposo no da se, ni un pequeiío DVspncio ni ai
comer ni ai ilnlce suefio.
15 B Sin siquicra ai comer dar un pequeno.
17 B 1 vos sefior no os sea.
El" Sefior i 110 vos sea. — 18 Alt La
zampoiía de Pan dios de pastores. — 20 AB Tamhicn entre los príncipes
maiores. — 21 O nosso MS. e ICF escrevtm: :i Decio i a Deeio. K No
pmlc mas.
22 A Todos cantar, no los altos sefiores. B Todos cantar
los reies i altos sefiores. K Padre e hijo a cantar, no los altos sefiores. —
23 1! Vuestros antepasados i presentes. — 27 AB Por el {jran rei que en
paz vige su tierra. — 28 A A nos un Numa, Rómulo grande armado.
1! Que a nos es Numa, i es Rómulo armado. — 29 —30 AH A los inlielcs que (B (pie el) lejos destierra Temido d'cllos, de nos muclio
amado.
31 A Kntretanlo os abris altos caminos. B Vos cnliclanlo aliris
largos caminos. — 35 A Del mncho estar a tcnlo a e. Kl'" i especular.
— 3° A (Jue aunar no lo puede.

3>9
Mas alto
F.l ramo
1 puede
Subir ai
0.

/■

buclve que solia estar
que algo iuso estuvo preso,
se mejor, voltando un trecho,
monte que luego ai derecho.

1'udierade.s pasar la juventud
Como otros grandes príncipes andando
A pasatiempos, a la imiltitud
De sus sabores, onde, como i quando
Hiziese os mas hermosa la virlud,
Asi como ella va de ílaco bando!
Tan presto conocistes los afeites
I' el falso resplandor de los deleites.
Bien vimos quanto os pingo la pintura
De Ilercol o Belorfonte, en despoblado
Por agra via de una vieja dura,
Por liana de una moz<i encaminado.
Aquella espinos muestra i brava altura,
Fuentes, flores estotra i verde prado;
Mas qual de los dos fuese, no desmaia,
Por las alturas va, deja la plaia.

|0

.[5

50

55

Ora otra vez a Andrés! que va se enmientes
Huiendo a los pastores, i lugares,
37 A Mas alio se aba que solia estar. — 38 B Un ramo. —
39 — 40 B a trechos A los altos subir que por dercclios. — 40 O AÍS.
escreve: cl derecho. K que luego derecho. —.43 AB i a la multilud.
•11 A De los deleites. B De sus plazcrcs.
46 B Ansi qual cila va.
V dellorcando. — 47 K conociste efeiles. — 50 Jí Bclorfucnlc. —
50 — 51 AB De Hercules quando mo/.o en dc&poblado Por Incita via
de una vieja dura (B i dura). — 52 — 54 A De una moza por liana
encaminado. La vieja espinos mucslra hasla el aluna, Flores, fuentes
la moza por cl prado. — 53 B Aquella espinas muestra, áspera altura.
55 — 56 AB Mas aquel corazon que no desmaia Por el monte ajjro va,
deja la plaia. — 55 1'" d'cllas dos. — 56 V do va. — 57 — 58 A Ora
otra vez a Andrcs que va fniendo De los otros pastores i lugares.
H Ora otra vez a Andrcs que va sin niii-nU-s llniendo los apriscos i
lugares.
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I quanto ve pisado de las guntes,
Afiadiendo cansado a los pesares.
Ali loco! i de qiiien liuies? No lo sientes
Que das mas viento ai fuego? si mirares,
011 loco, otra vez loco, otra vez loco,
Vas corriendo ai tu mal! vc poço a poço.
Q.

10.

Tu mientras que los otros apacientan
Los sus rebaííos, Juan, Pedro i Rodrigo
1 en duro pedernal fuego arrebientan,
De los vientos hurtados ai abrigo
De sus ganados i canes recuentan,
Tu solo debatiendo vas contigo.
Mientras taniendo estan, inientras cantando, _
Por los montes te vas devaneando:

00

65

70

— Pascuala, cruel sierpe, no ofendida
A lo menos de mi, mas inflamada
De tu veleno, das de arremetida,
75
El cuello, el peclio i la cabeza alzada,
Kn três partes la lengua repartida
Como llama de fuego apresurada.
Que es esto? oie Pascuala, ah que me quieres?
Cruel, la mas cruel de las mujeres.
80

59 — 60 A 1 aun los eaminos, cuitado, afiadiendo Vananienle cansacio a los pesares.
59 B ia todo lo pisado de las gentes. — 61 —64 A
Ali loco i de (piien fuies? vas corriendo, Vas dando vienlo ai fuego, i
►i mirares, Arde la llama mas; otra vez loco Porque corres ai mal,
ve poço a poço.
62 El'" siri mirares. — 62 — 64 B sin pensares,
Loco loco una vez, olra vez loco la que vas a tu mal, va poço a poço. —
06 B A sus rebaflos.
li Rodrigo. — 67 A En duro. B Mientras ncl
pedernal.
68 —69 A I furtados ai viento en buen abrigo De los
pasados sus cuentos recuentan.
B ] hirtados de los viemos ai abrigo
Do sus pasados casos re recuentan. — 70 AB Tu debatiendo vas
solo contigo. — 72 A Tu solo asi te vas devaneando.
B Tu vas
te ansi i ansi devaneando. — 74 A B toda inflamada. K toda inflamada e em A'. M. mas inflamada. F iamas inflamada. — 75 Ali De su
veleno da d'arremelida. — 77 B Silvando la su lengua en três partida. —
79 A Que es esto? que es lo que hize?
B Que es esto? que te he
heclio ?
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Querida sobre todas las zagaias,
Mas adorada, con que encantamieiíto
I dura fuerza de palabras íualas
Ansi te lian hecho sin conocimiento!
Bien ])intan ai Amor con lucngas alas!
AIzó se presto i tau liviano ai viento!
Io trás el de asomada en asomada
No sé trás que me voi, voi me trás nada!
I nunca quiero entrar comigo en cuenta
Que cierta sea (triste) ni saber
La causa por que esta alma aqui se afrenta,
Otre sigue, sin mas mientcs poner.
Amor calladamiente que consienta
Me dizc; vine a un ser como no ser.
Fuio e fuio a suerte i a la ventura.
Que bien remédio: a locura locura!
13.

Aun las fieras salvajes quantos son
Vencer se dejan de humanidad buena;
El toro bravo, el mas bravo leon
Con tieinpo muestran que pierden la pena,
El uno en iugo, el otro en la prision.
Si la voz conocida ai aire suena
Del halconcro, abaja desde el cielo
A prender se el halcon mas que de vuelo.

85

go

95

100

82 A O que hechi/.os o que encantamento. — 82 — 84 B Que
liechizo lia sido? di, que eneantainienlo Que dura fuerza cie palabras malas
J-iis que trocar te hitieran el pensamiento? Á'. M.: Que te hi/.ieron trocar el
pensamiento. — 85 AB ciego i con alas. — 88 Ali Que 110 se trás que
voi. — 89 F Nunca. — 91 —93 AB ansi se afrenta Que a nadie mas
'pie a si deve querer; Amor como cncmiyo que consienta. — 94 EF Ate
disse. — 94 — 96 A Me dize, vim- triste a un eierto ser. No sé a
<]uicn fuio, fuio mi ventura. Que buen remédio: locura a locura! B Ate
dize, i que podia io ende hazcj ? Quicn puede huir (cuitado!) a su ventura? Mal remedia locura a la locura. — 97 AB como sou. — 99 A
el tan bravo leon. — 100 AB qut no sicnlen pena. — 103 AB D. li.
Incjjo desde el cielo.
F baja. 104 A Oiendo la el lialcon, baia
de vuelo. U A prender se el halcon, baja de vuelo.
21
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16.

Todo lo viencc d tiompo i la porfia:
En mannol duro si el agua descicnde,
Klla tau blanda cava todavia;
Es duro el hierro, gasta se por endc;
Lo que no puede un dia, liasse otro dia.
A las sus fuerzas, quicn se lc defiende?
Durisima Pascuala quanto en ti
De amor, trabajo, fe, tiempo perdi!
Vemos la golondrina vuclto el peelio
Al vicnto como un raio ir se volando,
Ura en ciclo, ora en tierra, a trecho a trecho,
Que la vista la va mal devisando.
Contra la vena de agua por derecho
Vim truchas las azudas trespasando.
Con quantas aves de entre dia vuelan,
Otras la iioche escura se desvelan.
Ha i animales que a los nuestros fuegos
Se ncogen, constrenidos dei mal frio,
Otros no vence estonces, como juegos;
Aves dei ciclo biven por el rio,
Otros se escondeu por la tierra cicgos;
Biven dei fuego, biven dei rocio:

105

1 10

1 15

120

125

106 A En picdras duras. B En piedra dura ti agua si descicnde. —
107 B Aunquc cila es blanda c. I. — 109 A Lo que un dia no puede.
1$ Lo que no haze 1111 dia. — 111 O MS. escreve: quanto. — 112 A
Amor, trabajo. 1$ De amor, trabajo i fe. — 115 AU el cuerpo cstreclio. —
1 16 A Sin las alas mecer, son quando cn quando. B Las alas poças vcz.es
meneando. — 117—118 AB va ai dereeho La Irucha aun las azudas
(li las a/.udas) traspasando. — 119 —120 A mientras dia vuelan, Otras
ha i que las noclies se desuelan. B Aves lia i que de dia nunca vuelan
I por la noclie oscura se desuelan. — 123—124 AB Ouos nos liuicn,
son como unos juegos; Unos ai monte vau se (1? biiscnn) oiros ai rio.
N.M.ile B: Unos buscan ai monte. — 125 li venceu (En). F Oiros
mueren se. — 125—126 A Otros por dentro de la tierra cicgos Kndc se
biven, oiros dei rocio.
B Biven dentro oiros <lc la tierra ciegos, Unos
dei fuego, oiros dei rocio.
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No sé de condicion que eres Pascnala
Pêro no de inujcr, no do zagaia,
17.

Mas antes de zagaia i de mujer!
Que debajo de aquclla vista herniosa,
Tau Ucgada ai divino parecer,
Kscondió la natura artificiosa
Kl maior mal que pueden ojos ver,
Kngaflo que haz la pena deleitosa,
Ponzoua de grau fuerza! mata ol vcl-lss,
Mata cl oil-las, mata cl oir d'ellas!

130

135

18.

Oli que liaias muelio de mal grado, Amor
Que ansi nos turbas cl entendimienlo!
Al maior dafío diste mas sabor,
Errado cl peso, la medida, el cnento,
ijo
Donde se signe que de tal error
Se vengan recreciendo ciento a ciento,
Qual fuente avelenada perenal
Donde mana despues tanto de mal!

icj.

Suêrte mucho cruel que tal consiente!
De monte en monte voi, de valle en valle
Ajuntando ai pasado el mal presente
Para que solo grite, i solo calle.
Amor se vien trás mi porfiadamente.
Cruel quien me le ensefia a que me falle?

145

150

127 — 128 A Otros dei fuego: no tienes Pascnala Condicion de
mujcr, no de zagaia, li No sé que condicion lienes Pascnala, Cicrto 110
de mujur, 110 de zagaia. — 129 A o de mujcr. — 131 A a divina ai
parecer. H ai divino en parecer, li aparecer. — 132 E 1 vos con Dio
(Jiir.por: I escondió?) la natural artificiosa. — 134 1* Dilfl° <luc "»*<■'• —
136 K el aire d'cllas. — 137 V- ''=• mal Kra<1° Amor. ~" '39 AR Kn
lo <|uc es mas danoso, ha i mas sabor. K mal sabor (£n\). — 140 A
i el cuento. — 141 A que de aquel error. B que de un tal error. —
l.|2 li Sc vaian. A cienlo i ciento. — 144 E dcl mal. — 145 A
Suerte triste i cruel. B Suertc dura i cruel. — 147 Ali Iluiendo lo
pisado de la geme. — 148 li Sem: i. -- 149 AH vien se. — 150 AH
Que n<> (11 Que io no) sé quien lo ensefia a que me falle.
21*
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la tiempo sor devia a que dejase
Este Andres triste, i otro Andres busca.se,
20.

21.

f. 63 v.

22.

Al qual como a zagal mucbo sandio
Mostnise blandos los liermosos ojos
Que de un médio mirar lo dejen frio
Inchiendo lo de mil vanos antojos,
De un crer, de un esperar mas que baldio,
Plazeres luego vueltos en cordojos;
linfin como se dize en viejos cuentos:
Los aires llevan los encantamientos.
Aquellas sus pinturas tan hermosas,
Aquellos muchos eu puntos pequenos,
Las plaias, las riberas deleitosas,
Aquellas tantas riquezas sin duefios,
Rubines, esmeraldas ])reciosas,
Diversos vultos, diversos ingefios,
Fuentes tan claras, flores i verduras
JMonte bravo a desora, i pefias duras.
Mas eia! que ansi manda aquel tirano
Aquel ciego, aquel nino i maios celos
Que vaia a ver un mundo siempre cano
De blancas nieves i continos ielos,

155

160

165

170

151 A que dejase. B Ia tiempo ser devria que dejase. — 152 ABE
i que otro A. b. — 153 AB A quien. B vano i sandio. — 154- 157 A
Mostrase que cu bolvicndo los sus ojos Tan blandamente, tio deja alvedrio Inchiendo el aire de vanos antojos, De un querei. — 154 —156 B
Mostrando con blandura los sus ojos, Turbase juntamente cl alvedrio
Encliiendo le de mil vanos antojos. — 15C F Inchiendo se. — 158 AB
Gozos inciertos, ciertos los enojos. — 159 E como dizen. — 160 AB El
aire lleva 1. e. — 163 A Aquellas plaias tanto deleitosas. — 164 B Las sus
riquezas tantas i sin duefios. — 165 — iCC AB Tantas sin precio piedras
preciosas, Las naves viento a popa, vanos lcflos. — 167 A Las fuentes
claras, tau frescas verduras. B Las fuentes claras, verdes las verduras. —
168 AB A desora (no veis?) sou penas duras. E a desoras. 169 A
villano. — 170 —172 AB Aquel nino, aquel cicfjo, aquellos celos (Jue
vaia a donde (B donde) el mundo, el (B es) siempre cano De nieves
blancas, de continos (B perpétuos) ielos.

325

(L;is aguas presas, el sol cansa en vano,
Que lo cubren de nieblas gruesos velos)
A ver si esfriaran 1 lamas tamafias
Como se alzaron dentro en mis entrarias.
23.

O por ventura si será mejor
Huscar, no fuir fnego? ir me a do vca
Andar me este sol sieinpre ai derredor
Que no se esconda, como que esto sea
Si no remédio, alivio a mi dolor
De que esta alma vencida devanca?
Loco de otre podrás • qniza fnir,
De ti do te podrás dcscabullir?

175

180

24.

Si una ora no podria estar sin ti,
185
Como podre pasar me los tamanos
Dias, como ora vienen sobre mi?
Como las noches, antes luengos afios,
Si ia todo, si a mi mismo aborreci
Despues que snpe mas d'estos mis danos?
ígo
Ora desengafiado, aqui que atiendo?
Que me conseja Amor? que aun no lo entiendo.

25.

Con que viene de nuevo esta malsana,
(No sé si es alma) la que me delicne

173 HF i d sol. — 173 —174 B Do presa cl apua esta ann ncl
verano, Do suclcn siempre ser turbios los ciclos. — 174—176 A Siempre
iíublados i turbios los ciclos, Como se alzaron cn Ias inis entrarias A ver
si resfriaran llamas tatuarias. — 175 BEF si resfriaran. — 196 B al/.aran.
!'• se caiisaian. — 177 A seria mejor. B si seria mejor. — 178 F no
linir luugo? — 178 —179 AB Ir me liazia estoira parte adoncle vca Kl
sol andar me (B se) siempre ai derredor. — 181 A Siquicra alfjun alivio
a mi dolor. — 181 —184 B Si no remédio, alivio aqucl dolor Con que
cl alma v. d. De otro quiza pudiera, triste, buir. De mi, do me
podre descabollir?
183 EF Loco que de otro podrás quizas huir. —
■83— 184 A Triste d'olrc quiza podrás fnir De li, como podrás dcscabullir?— 184 E escapulir. F uscabulir. — 185 ABEF podia.
186 AB
pasar por los lamailos. — 187 B que aora. — 188 A B Como las tristes
noclics, (B noclics tristes) que son afios? — 189 AB Si todo. — 190 EF
supo.
192 A aconseja. ABF que no lo entiendo.
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Do noche haviendo miedo a la mariana,
De dia a la gran nochc quando viene.
Ora fuic, ora buelve la liviana
Por como algiin antojo sobrevieno.
Donde no se dejó remédio alguno,
A que me ando a provai-los uno a uno?

195

200

26.

Que mas quereis de mi muerto a la luenga,
Tanto tiempo mal dado a las qucrcllas?
Ora 110 mas ver me he F.lvira i Mcnga,
Que me envian a dezir que vaia a vel-las,
T.as mis amigas buenas; i no es luenga
205
Tomada; haré lo todo antes de estrcllas.
No llevcis me alia, no, que dios os vala,
Que no está como suele ende Pascoala.

27.

Mudo los pensamientos que solia
Tcner la mi Pascuala, antes ajuna,
Antes toda otra cosa que no mia.
Pregunte por la Brusca i la Jimena
Quien la fucre buscar, de compafiia
La Sancha, la Toribia, la Morena,

210

196 A De ília a la sii nochc. B I de dia a la nochc. EF 1 de
dia a la grau nochc. — 197 A O- buclvc a mi liviana. Ií Oras fuic, oras
lmclvc loca i vana. — 197—200 B O. a mi buelvc liviana Auri como cl
antojo sobrevienc. Adondc 110 quedo remédio alguno, A que provai-los
ando a uno a uno? — 198 E Scgun (]iic cl sobrcsalto sobrevienc. —
199 — 200 A Ia que no ve se aqui remédio alguno A que provando los
anda uno a uno? — 201 — 203 A Ai que quereis de mi, muerto a la
luenga? Quanto tiempo que mal gasto cn qucrcllas. Dcjad me ir ver
primero Blanca i Mcnga.
B Si mas me quereis ver muerto a luenga
(.V. A/.: a la luenga) Tanto tiempo mal dando a las qucrcllas! Dcja-nic
i ire a ver Elvira i Mcnga. — 20.] ABKK Que me envian dezir. —
205 A B buenas amigas. B que no es luenga. — 206 E 1 lazer lo todo. —
207 B Mas 110, 110 111c dejeis. K No Ucvcs. — 208 A solia. — 209 BEF
los pasalicmpos. — 209—210 A Mudo los pasatiempos que lenia Aquclla
ia mi Pascuala. — 212 AB Quien la quificre (1? quisicra) bailar, busque
Jimena.
213 A Busque Ana la su bticna compariia. B Su nuevn i su
agradablc compartiu. E a buscar. — 2IJ, AB i Ia .Morena.
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Ensenadas a hazer por mis pesares
De un solo corazon muchos manjares.

2,

5

28.

Alas io de quien me qncjo? el de cnlpar
lo soi. Porque me engano? si me andava
Con tanto diligencia a me burlar!
Io me era el que traia, el que 1 levava,
220
Fuesc i fuese ai sabor dei paladar!
No via, no entendia, no escuebava.
Que mas sordo ni ciego puede ser
Del que no quiere oir ni quiere ver?

29.

Dejad me ir a los montes, que un cingial,
Un oso, un lobo mientras los persigo
Quiza un dia daran fm a mi mal:
Murió cn cl monte Adónis de enemigo
Colmillo a fuerza herido. I que zagal,
De tan hennosa diosa hermoso amigo!
Ella lo tiene en brazos; quien los viere,
A pena juzgará qual do ellos muere.

f. 64.

30.

Qual vida, qual salud se le pudiera
Igualar a tal muerte como aquella?
Que oiendo i respondiendo se partiera,
Los ojos ai fuir de vista en ella

225

230

235

-ii_-i6 AB por mis pecados De un solo corazon muchos gmsados." - "2-7 A a quien me aquejo? - 2.8 A Io soi: de qu.cn n,c
quejo pues que andava. B lo soi que io era el mismo que me andada _
2,9 AB Con tanta diligencia a me enganar. - 220 A S, m era el UK
traia i ,,uc llevava. B Io era el que traia i el que lleyava. - -- AB
(Qual dL„) ai sabor dei paladar. - 323 A Que mas «ego o ma
•
BOue mas ciego ni sordo. - 224 A De aqucl que .a nada o.r qu.ue
„i ;
B Oue aquel que nada oir quiere ni ver. E n, qu.ee o.r. ,-,. tians/ostas
/.. ...chntt.M em
em J\,
A. mas com erro inani225 As estropies 29 c 30 umhlo
festo F un cerval.1 — ,,s
228 v
!•- ,i,.l
dei •ncmÍL'0.
cncniif,u. — 229
- 1 A Colmillo cn funa

Cril. B Colmillo herido c. triste. - 232 AB A penas. - 236 A a.
quebrar de vista.
B ai quebrar la vista.
F Los ojos ai fu.r de la
vista bella.
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Que cogia la nichla postrimera
Dcllos quo quanto puede afeava a vcl-la.
Vé to buen mozo cn paz vitorioso,
Nunca buelvas atras tu gesto hermoso!
31.

32.

I quando fuesc que en los montes frios
Pcligros ni cansacios me venciesen,
Ni me llevascn impetuosos rios
Que de las sierras inchados caiesen,
Quiza seria que los canes mios
Vencidos de grande hambre me comiasen,
O por diversos acontecimientos ....
Como nifio cuidava i creia en cuentos!
Quicn te sabrá dezir, cierto que sea,
En que parte dol mundo, en agua, en tierra
To desafia mucrte a la pelea
Final, con quicn tonemos tanta guerra?
Quicn los oidos,
Sea lo que sea!
No os mojor aferrar, quien ojos cierra?
Vamos, que traerá despues la suerto
Justa venganza a la mi injusta mucrte.

240

2.15

250

255

237-240 B Que d'cllos recogia In posircra Ja mucta luz quc antes
cefiava en vcl-la. Vé te, buen mozo, c„ paz con sus despojos I no
Imclvas atras nunca lo.s ojos. - 338-240 A De los sus o osquc aun
ahava a vcl-la. Vi te cn paz, mozo, con tales despojos Que no buclvan
at as nunca ,„s ojos. - 2.13_248 A 1 quc los ]liclos
,M ho
lo s„ dureza pasada me diesen, Acertar se hia que .os canes mios De
m C COmÍCSC
ot
"'^ viejos
.
"' -P0r, 'OS_<,ÍVCrl°.S -ontccimicn.os
Quc MT"
nos hazcn crecr" los
cuentos.
43
244 B Ni mc an
impetuoso» nos Que inchados de las sierras se caiesen. _ ->,r,_Ts B
De rabia o hambre a caso mc comiesen O por otros alR„nos momentos
De aquellos quc se cuentan cn viejos cuentos. _ ,.,« K j cria c„ vjcn.
tos. _ 240 A Qu.cn te sabra dezir cicr.o, sin falia. B Quicn mc sabrá
«l«.r que «crio sea. - ,50 AB o tierra. - .5, A Tc (,*ar,a la mucrte
a -a bataHa? B Me (lcsa|,n „ ^ , ^ ^ £ . ^
™«tc

-S- Ali Qllc

slcmprc

amenazando a un punto aferra (B cierra). -

n'S„r 24 *'?»''»*"'" <"> EV- - =53- 254 A Como le aplaze,
« jo es s,n falia Antcvinicdo dar fi„ a la Kucrra.
B Ma* si ha ,1c
>cr, mejor seru q„c i0 vca Prevenida por mi su dura guerra.
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34.

f. 64 v.
35-

Alia me llama Amor de aquella altura;
Tambien a volar voi! vero .si ansi
Podrâ fin dar se a mi loca locura.
Pasaran los pastores por aqui
Cantando de la mi corta ventura,
Cruel Mamando amor, cuitado a mi,
A prisa por salir dei vai priado,
Por la muerte de Andres mal estrmado.
Los unos a los otros cantaran:
Huid la valle do iaze el zagal.
Los otros asi mismo bolveran:
Huid la valle do iaze el zagal.
I luego juntos mas anadiran:
Que por amar lan bien murió hm mal.
Que por amar lai: bien, lan mal murió.
De esía pena alta Amor lo desperta.
'Si iran cantando aqui por la floresta
Despues de muclios tieinpos los pastores
Este mi cuento amaro i negra (lesta,
Los faltos de ventura mis amores,
A las fuentes sombrias por la siesta
Al sol, dos que pasadas las calores.
Quanto descansaran los hnesos frios
Sintiendo compasion de males mios!

260

265

270

275

280

258 AI) A volar Iras cl voi. F voi a volar. — 250 A a aqnesla
mi locura. B Pondré fin a la vida i a la locura. EF cn mi loca locura. —
2<íi B mi cruel corta ventura. — 265 1? gritarsn. 2(16 15 Huic dei
valle ado. - 2f>6 e 268 F el valle. — 267 A Los otros tanto le respondem]. ]! I los otros tambien responderan. — 268 B Ifuie el valle a do
iaze cl /.. — 269 ABI todos juntos m. a. — 270 e 271 E amor. —
272 A De esa pcíla tan alta.
BEF D'esa perla alia. K amor Ic ora
despefió. — 273 A Si cantaran quiía por las llorcstas. B 1 quiza cantaran por las florestas, li Iran.
27.] AH Kn tiempos por viwiir buenos
pastores. F de muclio ticm]>o. — 275 A Kl cuento mio i las duras requestas. B Kl triste cuento mio i mis requestas. — 276— 278 A En
verano a las sombras por las siestas, Al fucfjo o sol pasadas las calores.
" Kn las fuentes sombrias por Ias siestas, Al sol despues pasadas las
calores. — 270 — 280 AB Que refrigério havran los huesos frios Sinliendo ansi acordar (B' renovar) los casos mios.

33°
36.

37.

o 8.

39.

Los qualcs a su tiempo no tuvicron
Tal suerte, antes corridos de fortuna
A quien mas lo causo, menos dolieron.
Dura zagaia, sin piedad alguna
I\las de quantas scran, de quantas fucron,
Dcjo testigo cl sol, dejo la luna!
Ai las mis esperanzas Jijonjcras
Pasais a mengua de otras verdaderas.
Dijo, i tenido de color de muorto
Va se subiendo por la brava peita. —
Amor aqui los mis versos concierte
Si a los suios i a mi versos ensciía;
Aunquc seria bien de aquclla suerte
Que dizen: ai mar agua, ai nioule /aia,
Eu versos anadir mas a las cosas
1 a las obras de Amor maravillosas.
Agora que me liaré? que me aconsejas
La mi zampona tanto ida adelantc?
Las musas, delicadas zagalejas,
Demudadas se paran ai semblante,
Bajos los ojos, bajas las sus cejas.
Sonrió se Apolo, i manda me que cante!
Por fuerza es que se cumpla su mandado,
Si 110 que mal me tiene amenazado!
Kn la gran peiia una alta cueva liavia
No de manos bumanas, i artelicio

285

290

295

300

305

281 28S Juilião em A. — 281 B no tnvicran. — 283 B los canso
(Ltia-se: causo) menos dolicran. — 285 B fucran. — 286 B Hago testigo
ai sol, hago a la luna.
- 287 B I las mis esp. lisonjcras. -■
290 AE
brava brena. B A subir empezo la brava pena. — 298 B Mi zampona
ia tanto i. a. — 299 AB vergonzosas zagalejas.
V l-as nucstrns delicadas zagalejas. — 300 AB Todas se me demudan ai (cn cl) semblante. 301 A Los ojos bajos. B Todos los ojos bajos i las cejas. — 302 AB
Mas Apolo cl maior manda (B quicre) epie cante. — 305 A honda cueva.
B Una cueva en la pena se escondia. — 306 A No por fuerzas humanas
ni exercido. B No de manos humanas ni exercício.

331
Natura, gran maestra, la lenia
Mli escondida, ansi que es el su vicio
Para quando un tal caso acontecia.
Pensava Andres ai propio sacrifício
Suio (como ia dije). Fis que acontece
Creciondo el mal que a las vezes guarece.
40.

3'°

Fuese vision, locura, o sueilo, Andres
Mirando ahajo, vido por la cueva
Taiiiendo que movian los sus pies
315
Silvanos i los Faunos! cosa nueva,
Antes no vista, no vista despnes;
Crean los por venir que harto es grau prueva
Vel-lo de loco cnerdo, ver que alguna
Noche cantava ansi solo a la lima:
32°
Canta Andros:

41.

f. (,5.

Cantavan i bailavan las sus fieslas
Los Silvanos i Faunos; io cstordido
De lo que via, con mi mal a cnestas,
Cai por tierra (ser me ha mal creido!).
Kn derredor holvian las florestas,
Poltava juntamente el mi sentido.

325

307 -308 A I-a natura alli escondida la lenia, Obra de las sus
mios i artef.cio. B Humano alli labrada, hecho la havia De natura la
mau
industria i el artificio. - 3-0-3'- A Ora Andres que ai su propno
saerifieio Pensava, ende arribo; dia que acontece Tal ve/. crcc.c.ido el
mal ,,ue se guarece.
B Como el <le Andres que ai próprio sacrifício
(Como dije) panava; eis que acontece Tal vc* creciendo el mal que se
Buaiccc. - 3.. K cl próprio sacrilicio. - 3'3 AB Fuesc verdad, o
fuese sueito, Andres. _ JH A Vi6 dentro o penso ver d'aqucHa cueva.
B Viò claro o penso ver dentro cn la cueva. 3>5 3«» AB Saliros
que cantava,, cabripies 1 Faunos i Silvanos cosa nueva. - 3>7 A Antes
no vista, que lo sepa, ni despues. B No vista nunca de antes n. despues.
- 3,8 B «mo es harta prueva. 3-9 Ali Vel-lo de loco sano ver
(11 i ver) que al«..«a. - 3=0 A Nochc el caso canto a la luna. 3-1 O Jlf> ./'=•• Cantava. A Duiendo entin: Sallavan las sus fiestas.
B cn las sus fiestas (N. M: cn sus tolas*.
322 AB Nuestros rústicos
.lioses. B io aturdido. - 3=5 AB bultavan. - 3=" B mi sentidu.

332

Los unos do una parto ansi clezian,
Los oiros do otra ansi rcspondian.
Silvanos.
42.

Pasife (ali que vcrgiicnza) va buscando
Kl toro hcrnioso, va se a las manadas
330
Do las sus vacas, sola sospirando:
— Teneis mo aca cl mi bien; lan mal miradas
Qua 110 inc lo onsofiais, i vois qual ando,
(Dezia, do mil lagrimas rogadas
Las sus blancas mojillas) ai cruol
335
Quo so anda trás vosotras, io Iras cl.
Faunos.

-13-

Rodeava las aguas una a una,
Dol blanco cisne enamorada, Leda.
Alzado a vuelo, ella sin ninguna
Color cio biva, un blanco marmol queda;
El, que Irasponc ora aqnella laguna,
Ora aquel rio, quanto aturar pueda
A mil sospiros busca, a mil lo llaina.
Acende i no resfria agua tal llama!

3.(0

Silvanos.
I |.

A quion su corazon la gran guerrera
Síimiramis dará salvo ai ardionlo

345

327 Ali A revezes cantando unos dezian. — 328 A Los olvos
despues, otros rcspondian.
B A revezes los otros rcspondian.
E de
otras a. r. F de la otra r. - 329 AK Sátiros. - 331 B De las vacas a
solas suspirando. — 332 AB cl mi amor? F mi amor. — ^ A Q»e me
forzais dei mio i veis qual ando. — 335 A mcjillas Mancas. B Sus liermosas mcjillas. — 330 A Alza se a vuelo.
B El se alza a vuelo. —
311 — 3-12 B Mirando fixo como la laguna Traspone i cl rio, quanto
"tmar pueda. — 342 — 3.1.1 A quanto mirar pueda, Con mil sospiros
busca siempre cu Moro, Alia va el corazon tias su tesoro. — 343—344 B
Despues q»c no ]e VC) deshecha cu lloro Envia el corazon Iras su tesoro.
315 — 360 -•/* estrophes 44 ,• 45 fa/t.lo em E. — 345 — 346 B A quien
dará su amor la yian guerrera Simiramis? a quien? salvo ai ardiente.

333
Cavallo de armas que dia conocicra
Ardid corríendo ai frc.no obediente?
A quien los pies calzara, un blanco í abriam
Por médio la orgullosa i alta frente?
350
I aquclla que por si no teme cosa,
Por cl a la batalla entra medrosa!
Faunos.
45-

Kiicron las nietas de Belo cincuenta
I cincuenta los nietos; ajunto
El casaiuiento a todos; tal se cuenta
355
Que de 1111 tal deudo limpias, si una no
Las manos no guardara. Ai mui sangrienta
I cruel noche que tal encubrió!
Tardava cl sol a ver el caso indino,
Quando huvo de venir, cubierto vino.
360
Silvanos.

40-

Un pastor bravo de luengos cabellos
Ante quien no paravan los leonês,

347 — 348 A Cavallo que en las armas conocicra Corricndo ardid.
B Cavallo que cn la lide conocicra De mas fnrot, ai freno obediente. —
349 A A quien los pies, a quien un blanco abriera. — 349 — 352 B
A quien los pies calzara, a quien abriera Un blanco la orgullosa i alta
frente. Aquclla que por si no ha miedo a cosa Por el cn la batalla entra
medrosa. — 351 A no teme a cosa. — 353 AB Sátiros. B Fucran. —
355—357 A de lai cuenta De la su sangre limpias no guardo Las manos
salvo que una. Mui sangrienta. - 355-358B En casamiento a todos; de
tal cuenta Las manos limpias. sola una guardo. Desastrada, cruel noelic
sangrienta Que tanta crucldad vió i encubrió! — 360—361 AB intercalao:
Faunos.
Beldad, sangre, tesoros, arte i cstrellas (B sem: i)
Todo lo tuvo en su favor Jlcdea.
Aqui perdonen las nobles donzcllas
(B 1'erdonen aora aqui nobles donzellas,)
Si dei su amor se cuenta obra tan fea,
(Ouc buen remédio de las sus quercllas!
Quasi lugar no deja a que se crea)
(li Buen remédio por eierto a nuas quercllas,
A 1111 mal que no lia i lugar de que se crea)

334
Quantas injurias por amores bellos,
Mas quo buenos pasó, quantas prisiones!
Perdió los ojos, meroeian lo ellos.
No sé como ansi sou sus corazones
Al revés: por bien mal, por el mal bion,
No miran como, no por que o a quion.

3O5

Faunos.
f. 05v.

47.

I>a jóia d' Iriiila, quo escondia
Tantos de dailos en la su riqueza,
Sobre los otros muchos que liecho havia
llizo aquella infamada i gran vileza,
1 contra un tal marido que antevia
Todo. Mas que aprovecha a la dureza
Del hado la prudência ni saber,
Si por fuerza lia de ser lo que ha de ser?

370

375

Silvanos.
18.

Ksta nucstra riqueza aunque aldcana,
Ofrecida pêro, quien la desecha?
Kl dou hermoso de la blanca lana
Bien sabe el nuestro Vim quanto aprovecha.

380

A los sus hijos tiemos airada puso
(B Airada cn sus hijuolos licinos puso)
Manos devidas mas a rueca i huso.
361 — 365 B fucrlc, mas de flaco aviso Dclantc quien huíau los
Ícones A Dalida malvada cl bien que quiso Causa lc fuc de injurias
i prisiones, De mucrle ai lin; pasava Io ella em riso. 361 K de
bellos cabcllos. — 363 KP por amores d'ellos. — 364 K mereciendo lo
365 A 1 en lín la mucrle (pie no vc los sellos. — 367—368 B
eHos.
Ouicren por cl bien mal, por cl mal bien Sin saber como, ni por que, ni
a quien. — 369 AB Sátiros. AB Erifde. — 370 A Tanlos de males.
15 Tau «raiulcs danos. — 371 A los otros lautos. B Por cima de los
mas que hcclios lenia. — 372 AB crueza. — 373 AB l.a mucrle
d'Amphiarao que ioda via (1? todo via). P que antes via. — 37-1—375 A
Mas no pudo, pero con la dureza Del hado tal prudência i lai saber.
B .Mas que aprovecha contra la dureza Del hado, la prudência ni cl
saber? — 376 A Todo veneió codicia de mujer. B 1 que contra codicia
de mujcr?
377 AB Faunos. A ansi aldcana.

335
O qiio cila fnose o parcció Diana,
Era alta la lloresta, linvo sos])cclia.
No burlo, irias de veras, como es eslo?
Quicn mas oargado va, llega mas preslo?
Faunos.
49.

Galo, aqucl biien pastor, aquel que tanlo
Grau Titiro alabó por su Licores,
Pastora ingrata, todo en cuila i llanto
Como mucrto se está matando amores?
Klla sigue las armas, que ni tanto
Ni quanto mira a qnejas de pastores;
Socorre se el coitado a la zampoiía,
No remédio a aquel mal, antes ponzofía.

385

390

Silvanos.
50.

Las dos Janillas, tan ricas zagaias
De pastos, de ganado, i de lesoro
(Que en Iodas partes ha i de las Pascuales!) 395
Colgó el su amigo Andres de mi cordon de oro
Que ella labrava por sus manos malas
A fin tan amoroso; esotra en lloro
1 sangre concluía el su amor breve:
Kl Sebelo lo sabe i quien lo beve.
400

385 AB Aquel CTSIO pastor. EF Galo aquel pastor. — 386 A El
Titiro alabara por licores {s/c). B El Tilero alabó p. s. L. — 387 3^ A
Zagaia ingrata, todo en cuita i llanto Como mucrto quedo matando
amores. - 387 13 Como, /.anula ingrata, en cuita i 11. - 390 A O quanto
a lloros mira «lc pastores. B a lloros de pastores. - 391 A Socorrió se.
Í<)1 AB S,1o os Faunos ,jue coulinuão. BEI' Juanillas. - 393 "39^ A
Las sus parientas tan ricas zagaias De tanto ganado i de tesoro (En
iodas partes se lia i de las Pascualas Colgó su amigo A. — 394~39C B
De pastos, de ganados, de tesoro Que en cada parle se ha i de las ]'.
Colgó un su amigo A. - 394 E De pastores. — 395 E ha i bcllas V. 397 AB labrara. — 398 — 399 A La maior, la segunda siempre en lloro
I sangre concluía el su amor breve.
B La maior dVllas, la menor en
lloro I en sangre rematara el su amor breve.

336
Faunos.
51.

C;ibe dei turbio Tibre que rebaflos
Ha i de zagaias mas que deveu sueltas,
Que biven de doblezes i de enganos,
Palabras dulces en pozofia cnvueltas,
Con que a los mozos i a los viejos de anos
Hazen en derredor ir dando vueltas!
Que islã de Circes mala alli vereis,
Unos tornados puercos, oiros bucis!

405

Todos juntos.
52.

f. 60.

Quien bastará contar cuenlos sin cuento?
Lo sin medida quien cansa en medir?
410
Armar las redes que no huia cl viento,
En el arena seinbrar i cobrir,'
la veis que es mas que loco pensamicnlo.
Las leis comunes ban se de sufrir
Mas que acusar; a vezes se sostieuen
415
Las cosas; unas van se, otras vienen.
Pan.

53.

Pnsieron estes dioses fm ai canto.
Al nombre de Pascuala i de otro Andres

401 AB Stlo os Silvanos que continuilo. A A cab'<lcl turbio T.
B Junto ilcl l. T. — 403 El" do doble/.. Jí ahi vereis. — 405 AB con
que a viejos de afios (B viejos afíos). — 406—407 A15 Hazen que ciemos
van dando mil vueltas. Islã de Cirecs mala: alli vereis. — 408 Ah"
i oiros bucis. — 409 A 13 Todos. 13KJ? a coutar. A cosas sin cuento.—
410 A quien piensa medir. O MS. escreve: Los s. m. quien cansa de m.
O de viciaria a medula do verso. — 411 J>~ saia cl v. E liuian cl v.
B Quien coger en las redes quicra el viento. As ed. post. d Je 1614 e
/citas sobre ella escrevem: querrá. — 412—413 A En blanca arena seinbrar i cubrir? J3ien ve se que es mui vano pensamiento. B Quien seinbrar cu Ja arena i quien cubrir: Cierto que es mas que loco pcnsainicnto.
— 414 A cumplir. — 415 AB Atas que enmendar. B mil cosas se
sostieuen. — 416 A que unas van i otras viencu. li Porque unas vau a
si, porque otras viencu. E otras se vienen. - 417 ^-í eslrophe 53 fuita
em E. A Autor. B sem rubrica alguma.

337
Dizer) que en si torno lleno de espanto
Andrcs zagal. Que veo? dijo o que es
Esto que oigo? lugar vedado o santo.
Hesó la tierra, descalzó los pies,
Fue se ai agua corriente, ende bailado
Uolvió se. ai hato pensoso i callado.
.]17 A

Siguio se <i'cste mal grande provecho.
Que oiendo <lc Pascuala i de Andrcs
Hablar, ergui me a fuer/.a en gran despcclio.
Mas vuclln a mi, diziendo: Kslo como es?
Si sucilo? o vanamente si sospecho?
Rcso la tierra; i dando de los pies
Voi mo a una agua corriente, ende lavado,
Bolvi me ai bato: liuelgo ansi apartado.

B

Nació (1'csle gran mal grande provecho.
<Jue Pascuala nombrar oiendo i Andres,
Bolvicndo en mi alzé me i con despecho
I maravilla dije: esto como es?
Si sucilo vanamente, o si sospecho?
Rcsc la tierra, i di luego a los pies,
Fui me a una agua corriente, ende lavado
Bolvi sin queja ai halo i sin cuidado.

V

De/.ia concluicndo: liste provecho
Seguió se (pie Pascuala oiendo i Andres
Krgui inc como pude, a mi despcclio
Dizicndo: Aqueslo como de dios es.
Si sucHo o si no sucilo? Bati el pecho,
Besé la tierra, di luego de pies,
Voi me a una agua corriente; ende banado
Bolvi me ai liato luego aqui apartado.

22

420

egia.

114.

El cg ia.
A úa sonliora muito lida om nomo
do um sou sorvidor.
Cuidando cm vos, senhora, 110 alto engenho,
Delicado saber, na tanta estima,
Nilo sei com qui; ousadia ante vos venho,
Vendo vos claramente tanto emeiína
De. tudo o que aqui temos descuberto
A que é tani necessária a vossa lima.
Oeasifiis esperando, algum acerto,
(Que o mundo é todo de acontecimentos)
Quanto mal que passei! quam cncnberlo!
As esperanças idas sao cos ventos
Ja ha dias; se eu tivera vista algfla . . .
.Mas assi ó bem que vnm vãos fundamentos.
Senhora, quanto sol e quanta lua
Km quanto espero e temo se me vao
Vivendo em balde sem vida nenhua.
Cuidava que valia esta rezito

5

IO

15

A f. 53 v. A rubrica é igual d do nosso MS. B f. 1 25 v. Carla VI1.
\ Cia senhora muito lida em nome de ccrlo servidor seu. -- 4 Al! Cor
dom da natureza posta emeima (B a cima). — 5 AB vemos ilescubcrlo.
(, A vossa lima. — 7 AB e algum acerto.
8 AB (Que ludo c clieo
d\icoiilccimcntos). — o AB Quantos males passei quam incuhertoí —
10 AB As esperanças foram se cos ventos. — II A Ja a dias. B Dias
]la
12 AB Mas assi é liem que vao (1! Mas bem é que assi vam)
vãos pensamentos. — 14 AB eu cuido c temo. — 15 AB Vivendo triste
16 A que valesse. B cu que valesse.
s- v. n.

342

f. 00v.

A que tanto se dá; vai pouco cm lim.
Nomos vistosos, que remédios niío!
Comigo a braços a que estado vim,
Noite e dia em peleia, eles quebrados!
Ums me mostrflo ó dedo, outros se rim.
Silo fogos como os que vamos pintados;
Nfio chego a dizer mais, digo o que posso,
Os vivos silo os da alma, inda calados.
Nilo sei como iislo vistes este vosso
JCsprito (em tanto tempo) onde assi vai
Este nome de meu, inda o de nosso,
Como tanto andais cuidando em ai
Que nílo vedes esta alma ha tantos dias
Que a vos sô ve, sen bem? tendes lho a mal i
li niTo se vos mostrou por tantas vias
Tanta verdade, por esperiencia tanta,
Apurada em tais fogos e agonias?
Aquela vista que a todos espanta,
Aquele entendimento tam profundo,
Nâo sei quem nisto o tolhe ou quem o encanta.
Hercules tam falado polo mundo,
Quantos trabalhos venceu! mas a dura
Madrasta nem por isso se quebranta:
Ve o ja arder no fogo, inda assegura
Nele os seus olhos; quanto ás imortais
Honras que se lhe devem, torna escura.

20

25

30

35

40

17 —18 B Com quem tanto cia vai; vai pouco cm fim, Nomes
custosos, que remédio nao. — 19 A aos braços. — 20 A B Lidando
noite o dia, eles (B cm fim) quebrados. — 21 Ao. sorrim. — 24 A Os
d'alma sito os vivos, c os calados. B Os d'alma sõ são os v. c o. c. —
27 A e inda o de nosso. B e inda de nosso. - 28 A E como. B Nem
como andais cuidando tanto cm ai. — 29 A B Que niio vistes. B em
lanlos dias. — 30 B Que a vos sò tem por bem seu principal. — 32 B
Xflnla verdade, experiência tanta. — 34 B Essa vista que o mundo lodo
espanta. — 36 A o cega ou que o encanta. B Quem o cega assi nisto,
quem o encanta? — 38 — 39 B Que trabalhos venceu; porem a dura
Madrasta nito cansou té ver lhe o fundo. — 40 — 41 A Em fim vco (sic)
no fogo, inda assegura Seus olhos farta e quanto ás imortais. B Em fim
vendo o no fogo, ja segura Seus olhos farta, mas as imortais.

343
JulgSo se as cousas poios seus sinais
Milhor que por palavras. Que farei?
Tudo me lembra e tudo por demais.
Tirania cruel, áspera lei
Que assi quer o que quer! brava opinião
Abasta: assi me praz, assi viandei,
Menosprezando de todo a rezão.
Seja a culpa de Amor que envolve tudo
Deixar chamar os seus por ele em vSo,
0 duro, o brando, o sem siso, o sesudo;
O velho com suas lagrimas piedosas,
O moço ós sobresaltos branco e mudo!
Amor tem postas armas vitoriosas
Ao perto, ao longe; todo ao derredor
Tem cheo de façanhas gloriosas,
Poderoso, ausoluto e sô senhor.
Os deuses têm os fados sobre si,
Livremente o que quer sô pode Amor.
Os santos juramentos, ora assi,
Ora assi feitos, todos passa em riso,
Té da lagoa estigia se sorri.
Nilo se pode falar estando em siso
Nas grandezas de Amor; cumpre que este
O entendimento do corpo diviso.
Ao baixo olivcl nosso, o que se ve
Tudo também ó baixo, e os sentidos
Facilmente enganados nâo dSo fe.
Os remos na agua parecem torcidos;
A vista nos enlhea um jogo leve
Das mitos; assi se enganSo os ouvidos.
Senhora, bem sabeis o que se escreve,

45

50

55

60

65

70

.,(,—50 K Tiranclo seu lu^ar sempre á rezao Mas a culpa é tl'Amor. —
jt AB Deixai. — 55- 57 AH Amor tem cheo d'armas vitoriosas Km
padrCis altos tudo ao derredor Polas fa/.anhas suas espantosas. —
6;—63 AR passa cm graça c riso Té da lagoa subterranha ri. ■
67 15
O cpic ao baixo olivcl nosso se vc. — 68—69 AB estes sentidos Levemente c.
71 — 72 A B Os olbos nos cnlca um jogo leve De m3os
e assi. — 73 B Bem sabeis vos senhora.

344

f. 67.

De grandes dous pintores a perfia
Em que cada uni vencer o outro se atreve.
Pintou fruita o primeiro que de dia
Desci.to aves a ela; e o outro nin veo
Pintou como que o mais dentro cobria.
Ali vista e saber lhe nito valeu,
E manda que o tal veo se lhe alevante,
Que quer ver a pintura crara ó ceo.
Entíto o vencedor: — Se tam possante
Foste a enganar aves, adevinha
Se quem te engana assi, passa adiante! —
Aquele grego leve que ia e vinha
Com tanta ligeireza e tal fervor
Que, os pes correndo, quedo o corpo tinha;
Quando cnidavao que havia de traspór,
Indii d'esse lugar se nilo movera
De que esperava mercês e louvor.
El Rei Agisilao que n3o pusera
Nisso cuidado, mais nilo dixe imtíto,
Somente que jogral lhe parecera.
Ora tomando atras, certo mais sito
Os nossos olhos que os de amorcegos
Que fia sõ causa vèin, as outras nilo.
Os seus tisouros, os ricos empregos
AlcancSo se por sorte grande e rara;
Jazem em profundos e altos pegos.
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80
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74 AB De dous pintores nobres a porfia. — 76 — 84 Ali Finitas
pintou um d'clcs que de dia Vinhito aves (B as aves) comer; outro de
um veo Pintado fez que a sua obra encobria. Vede quanto a arte pode!
NSo valeu Ali vista c saber, o veo de diante Mandava alevantar o que
perdeu. Diz ledo o vencedor: foste bastante A enganar aves (B a vez
£/■/:/)'. Que vitoria a minha Enganando um pintor tam posto avante. —
85 AB Aquele leve grego. — 87 AB Que os pes voavSo. B e quedo
o corpo tinha. — 89 B nilo se m. — 90 B premio após louvor. —
92 A Nisto. — 93 B Que afirmar que jogral lhe parecera. — 94 B
pouco mais são. — 95 A que os dos morcegos. B que esses dos morcegos. — 96 A Que fia cousa sò vêm, as outras n3o. B Pois que tias
cousas vêm e as outras nSo. — 97 B Seus tesouros c seus r. c. — 99 AB
Jazem cm mui profundos c allos pegos.
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Tanto h;i que canso que me desempara
O mesmo csprito, as forças desfalecem.
Quanto que custa ua esperança cara
Assi tomada ás cegas! e acontecem
Despois tantas cegueiras, a alma o sente
K estes olhos coitados que amolecem.
Entretanto que cuida a leve gente
Que n3o sabem para onde vêm nem vflo,
Regidos sô do caso e aeeidcnlc?
Assi afinnSo o que é como o que nao;
Km debates que ferem As escuras
1", sem certeza poios ares dito.
Estas seriito as desavcntnras
Que Heraclito chorava cm vicia andando
E Demócrito ria por loucuras
Com muitas outras que fanem grani brando,
Mas havião de ser as principais
Dos cpie perdendo vío se outrem buscando.
Meus desatinos, onde me levais
Vadiamente assi de monte em monte,
Ou (como dizem) por andurriais?
Tomastes me jazendo á minha fonte;
O caminho níto mingua, antes mais creco
Por muito que a rezíto clara desconte.
E nílo me abasta o mal que me acontece
Xo meu quinhão, mas inda a vergonha
Que de mim mesmo e de outrem me recrece.
Que sorte tam estranha de peçonha!

roo
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110
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120

125

IOI AH O mesmo icmpo. — 102 AB Ai quanto custa. — 103—104 A
A nlgums queixumes de fora parecem li talvez o scriio, só a alma o
sente. B Queixas a algums de fora, isto parecem E quizais que o serSo,
sò alma o sente. — 107 AB D'cslcs (B D'esscs) que vemos tantos .1
milhares. — 108 A do sô caso. B c do accidente. — 109 — III AB
Ondas que aos ventos vHo correndo os mares Andabatas (sic) que ferem ás
escuras, E sem certeza d3o por esses ares. • 117 A Pêro sempre lrôo
de ser a. p. B Posto que scrSo sempre a. p. — 118 A Dos que perdendo. B As dos que assi se perdem. — 124 B bastar. — 125 A (Que
6 tanto cm meu quinhão) inda a vergonha. B Que é tanto cm dano meu
scnSo a vergonha. — 126 A B Que de mim c que d'outrcm m. r.

34°
Arulo cm busca do mim, nfto sei por onde,
Km quanto esta alma trusvalia e sonha.
Aqui somente a vã Eco responde
Que parece lambem que anda ela em busca,
Níío sei por que cavernas se me esconde.
Quando se parte o sol e este ar se embrusca,
Ela sò me acompanha, ah crueldade!
Também dirá por mim: este que busca?
Triste que eu ja níío ando por piedade!
Som em poder da dor, entendo o erro,
Entendo o engano, entendo a vaidade,
Sigo nas sombras que ja nunca aferro,
De na sô folha que atrevesse tremo.
O tempo gasta as pedras, gasta o ferro:
Por mim ja nada, por vos tudo temo!

130

135

140

133—134 AB Quando o mundo esclarece c quando embrusca Suspirando ou (B Se cu suspiro) suspira; ah crueldade. — 136 AB Triste
que ja níío ando após piedade. — 138 A B Entendo o dano. — 139 A B
tias sombras v3s que nunca aferro. — 140 A B atravessa.

£ g 1 o g a V.
Xenioroso.

115.
f-í>8v.

Kgioga.
Nomoroso,
A António Poroira.
De los nobltts Froais
En Pereiras mudados
Tronco,, aca de real mano enjerido,
Que tanto os trabajais
Como a vuestros pasados,

5

Tales en guerra i en paz, era devido,
(Un cuento tan cnraplido
De sucesion dereclia
I nol)le antiguidad
Desde una i otra edad!),

10

Si esto ai grau corazon algo aprovecha,
Oid los mis pastores
One riíien i oiros cuentan sus amores.
J f. I02v. Eelo(;a :i A. P. senhor do Basto. O MS. diz: A A. P.
chamada Nemoroso. A f. 114. Egloj,'a V Nemoroso. A António Pereira
senhor do Lamegal e do Basto.
15 f. 55 v. Nemoroso. A Anl. Per.
senhor do Basto. lCglo^a Quinta. li f. 38 — 48. Eglog» V de Kr*' de
Sâ de Miranda. A Amónio Pereira. Sobre a ordem das folhas no nosso
MS. veja se n nota correspondente.
i —13 AB De los nobles Kloiais
En Pereiras mudados Dereeho tronco sin aljjun contrasto, Que por
nombre contais Todos vuestros pasados Del tiempo dei buen rei Alonso,
(H Alfonso) el Casto: Tan bivo se halla cl rasto De sucesion derecha
I noble antiiJHCflad Hasta esta nucslra edad, Si ai grande (" Si esto ai
<>ran) cora/.on algo aprovecha, Oid vuestros pastores Que riflei), i otros
canlan sus amores. — 7 E Eu cuento. — 10 E en otra edad.
13 K
i oiros cantan s. a.
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f. Gq.

2.

Espero que algun di;i
Anu se oig;i eu lejos parte
15
(Si 110 que este deseo grande engana)
Otra zainpofia inia
En loor vuestro, inas rica i de mas arte,
1 110 de flaca cana.
Agora en rui cabana,
20
Donde ai tiempo importuno
Me vine recogiendo,
Que mal, si estoi taniendo
A las musas i a vos? dano ninguno!
Contento ansi estuviera,
25
Son que acuden aca males de fuera!

3.

El vulgo ineierto i vano
Cnenta que de 1111 peral
Vido 1111 rei moro estar crucificado
Nnestro rei soberano:
30
Ia su casa real
Apellido i la cruz dende ha tomado.
Ene 1111 tiempo tan osado
Que cubrió de patraíias
Por qualquicra ocasion
35
Maiormente cl blason,
Maiormente en la Fnmcia i las Espanas.
Andaron a las sueltas,
Ora vendendo vau mas a las vueltas.

i.)—26 AB Espero que algun dia Aun se oiga en lejos parle (Sino
que cl gran <lcsco siempre engana) Olra /.ampofla mia Labrada con ma*
arle, De fino box, i no de flaca cafía. Agora en mi cubana Adondc ai
importuno Tiempo me vine huiendo, Que mal si cstoi lanicndo Ruslicamenle i no ofiendo a ninguno? (B i no ofendo alguno) Que abrigado
esle lucra, Son que (B Sino que) entran aca vientos de lucra! •
27—3,5 j,\,//ír„ em AB. — 31 E Ia en su casa real. — 35 O nosso AfS.
fscreve: l'or quicra ocasion.
E: Por qualquira ocasion. 36 /''"''<"<•
(jue esta verso está errado, IIHIS acha se rufetiJn em E. — 37 ''- Quc
111 Ia Krancia i las Espartas.
30 li Ora vencidas van nos a las
vu cilas.

35i
Muclio tiempo perdi
Bien hccha la mi cuenta:
Vi tierras, vi costumbrcs diferentes,
Kstonces, vnelto a mi,
Kntrado en nueva afruenta,
Sobreestuve i dejé correr las gentes
Por los inconvenientes
De fuera ver mejor.
Segura, dulce i santa
Vida de fnera! i quanta
Vana fatiga vi! quanto sndor!
I ansi cansado i todo
Aqui lleno arribe de polvo i lodo.
Bien pudiera jugar
Noclie i dia ai tablero
Con la suerte enganosa porfiando;
Pudiera negociar,
Los ojos ai dinero,
Como a mi dios jurando i perjurando,
lo vine desviando
A peligros de aldeã,
Digamos de la villa
Trás la verdad senzilla.
No nos matemos, mas, sea o no sea,
Enviaste me el bnen Laso,
Iré paseando asi mi paso a paso.

40
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65

4° — S2 AB Quanto tiempo perdi! No sé por donde aiuluvc. Vi
lierras, vi cosiumbrcs diferenlcs, Ia tardo buelvo (I? vuelto) cn mi; Un
poço sobrecstuve Arrimado i ricjé correr las gentes Por los inconvenientes
Ver con ojos nicjnrcs. Segura dulce i sanla Vida dei mome! ali quanta
Vana fatiga vi! quantos sudores! I ansi cansado i mucrto De polvo
llegué aqui todo cnbicrto. — 42 E Vi tierras i costumbrcs diferentes.
•13 E Entonccs vucllo en mi. — 46 E Por los convinientes (Leia-st:
inconv.). — 49 E ali quanta. — 53 AH Todo el dia. — 55 Ali tiasCegar. — 57 AB Por cl jurando, por el (B sicniprc i) perjurando.
58 65 AH Mas fui me sosacando A peligros de villas I embates dei
concejo. Busca abrigo el buci viejo! No es tanto el mal ricaça, (B Sem:
de) 110 las rcn/illas. Enviastes me cl buen I.aso, Bé ]>agaiido asi mi paso
a paso! (H ('011 cl pasando iré mi paso a paso).
50 O MS' escreve:
Vienc desviando. E Vienc cl. — 65 E pagando.
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Al qual gran clon io quanto
Devo, • sabreis; que ardia
Tcmiendo i deseando juntamente.
Luego Alejo que tanto
Al bosque se escondia,
Perdido el miedo, acometia la gente,
Dejada la su fuente,
A los otros silvando
Que ia alia tambien son fuera,
Lo que antes no vendera
La sobervia amenaza
O el ruego Mando.
Agora que mas oso,
Paguemos juntainonte a Nemoroso.

7o

75

66 E Al qual dou (Leia-se como no texto). — 67 AE sabeis. —
69—71 A No me atrevia a lauto Que el sou que me plazia Por mim
(Leia-se: mi) aplazcr fiziese a nucstia gente. - 66 -71 A El qual grau
dou io quanto l'or os pagar ardia, Sabeis; mas recelava juntamente No
me atreviendo a tanto Que el son (pie me apla/.ia Por mi hiziese aplazer
a mieslra gente. — 72 ■■ 79 A B Aqui cabe esta (U junto a mi) fuente
Jugava solo el jnego: Sacais me alia a la clara. Lo que antes no acabava La sobervia amenaza o cl blando ruego. En compania tal El bien
será mas bien. menos el mal. — 78 E ia mas. — 79 E junlamietuc :il
Nemoroso.

Pastoros da Egloga:
Pelaio.
Sancho.
Rodrigo.

Salicio.
151 as.
Serrano.

Pelaio.

f. Cy.

Di me, pastor de cabras alquilado,
(No te me enojes por la tal demanda
Que parece que estás como turbado,)
A quien envio Toribia la guirlanda
Que cila trujiera sobre .sus cabellos,
Cantando con que voz clara i quan blanda?
A quien enviava juntamente aqnellos
Sus ojos que de amor sou corredores
Que se va el corazon perdiendo entre ellos?
Mariana de san Juan quando a las Mores
1 ai agua todos salen, quien tal gala
Vió i tal desenvoltura entre pastores?
Ora, que parecia alli Pascuala,
I Menga que? i que Costanza i Autona?
Antena, que a su ver quien se le iguala?

5

10

15

2 E Xo me tf enojes. — 2-3 Ali I no te enojes con la lai demanda Que me ecl.as 1,11 mal <,jo alravcsa.lo. — 5 AH Haia. - 0 A
na 1 1 miicn
i con que
vo/.. 7/ AR
A J1 que el1 mismo
•
•
'
' ■' quien. — ,.9 A
se va >1)1viendo d'cllos. J5 Que se iva el mismo Amor cnvuclio cn ellos. E C)uc
se vea. — 12 A Vió nunca i sus desdenes matadores. B Vió nunca
i lai donaire entre pastores? — i4 O MS. escreve: oj que Coslana.
A I i\tciif;a? que Conslanza i la 1'crona? 15 I MenKa que? Coslan/a i la
1'ciona- - 15 AM Aquellas que a su ver quien las iguala?
^3
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Que gracin! que ademanos! que personal
Que color de una rosa a la niafiana
Que se abre toda fresca i se corona.
Sancho.

l. 07 v.

Soldada tuia fue, cabe/.a vana,
Todo esc cuento; sirves afios i afios:
En fin poço ganado i poça lana!
Simple, que no percundes los enganos!
Pasa volando el tiempo i no se ve,
Ihiien los bienes, vienen se los dafios.
0 tu duermes tendido nunca, en pie
Como la grulla? Sigue la noche ai dia;
Tu no sabes lo que es, ni lo que fue.
Pelado! oh oh, que erre! Pclaio, es mia
Una ora, es otra tuia, otra verná;
Que se empujan, mi fe, como n porfia.
1 siempre el tiempo que recogido ha
Kspacio, a maior fúria todo asuela.
Viento, granizo, piedra por do va;
El feo torbelino meda i vuela,
Al pino, a! roble, ai fresno, ai olmo aferra,
Araenaza la villa i el aldealiuela.

20

25

30

35

16 A Que gracia! que frescura i que personal 15 Que grnein! que
bhmdura i que personal 18 A Se muestra ai sol que se abre i se
corona. B Que ai despimlar dcl sol se abre i corona. - 19 A rubrica:
Sancho falta no MS. — 21 B I ai lin. — 23-27 AB D'esas dcmoslraciones aparentes Vestidas por de fnera en verdes paiios. Tu duermes i
no (Inermen los paricnle.s, No los amigos, no quien cada dia A tus
locuras claras (B claras locuras) para mientes. — 25 E I tu duermes
tendido, i nunca en pie. — 30 AB De otros que ansi se truecan a porfia. — 31 AB Quando el tiempo sereno i claro cslA. — 31 — 32 K
1 siempre el tiempo que corrido ha Despacio. — 32 A Mas que no
sucie, recogiendo asuela. B A vezes se recoge i luego asuela! — JJ—34
A B Todo con su tormenta (B con grau t.) por do va, El feo lurbion i
oscuro (B sem: i) vuela. — 2iZ V- Vientos. — 34 E torboliiío. — 35 A
Todo embuelve consigo quanto aferra. B Todo lleva consigo quanto aferra,
li ai olmo aserra. — 36 Partce que um originai de que procede o nosso
MS. e o MS. K estava aqui mal legível. O nosso MS. escreve: aldeã
velha e li aldeã Ucun.
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Mudada la paz blanda en dura guerra,
Supitamenle cl bien esvanecido,
Quien eres no sabras ni de que tierra.
Mas como un hormigon de alas vestido
Alzó se ai vienlo, vino un temporal,
No consejo lomar sabe o partido.
Correr no pnede un rio siempre igual,
Ni estar soplando siempre un vienlo quedo,
Aora corre el bien, aora -cl mal.
Va liedo, va seguro, va sin miodo,
Sobervio, inchado, loco va, que asi
Se cae a ser mas triste de mas liedo!
Pelaio.
A vos gradas mis ojos con que vi
Uno que piensa ser ia dei concejo:
Jazia sin saber parte de si,
lazia como en el Iazo el conejo
Que no se le podia escapolir!
No tiene para si; quier dar consejo.

]0

45

50

Sancho.
Que locura podreis soncas oir
Maior ia, mis oidos, de un bravoso
Que cre que amor nunca le ha de mentir?

55

37 K Muda. — 37 — 39 AH -Mudado aqucl sosiego cn tanta guerra
Toma (B Tome) te descuidado cl temporal Ni quien eres sabras ni de
que tierra. — 40 — 42 FaltUo em AB. — 41 O J/.S'. escreve: cl viento. —
43 AB siempre cl rio.
44 No MS. falta: siempre. — 44 A Ni cl vienlo
soplar manso, blando, i quedo.
B Ni soplar puede siempre un vienlo
quedo. — 45 AB Alas durar (mal pecado) sucie el mal. — 47 AB Sobervio, lodo inchado va que ansi. li vano que ansi. — 48 A que antes
ledo. B Se vienu a ser. — 49—51 AB A vos gracias mis ojos con que vi
Uno que anda por ser ia dei concejo (B consejo) I iaze sin saber parte
ile si. — 52—54 A Cicrlo no se llotrava (Áeia-se: qucllolrava) de buen
rejo; Ka/.ia unos pasmar, oiros refiir; No lo lien pai a si, quier dar consejo.
B En el lazo se eslá como un conejo Sin poder se cl'ali i descabollir; Para si no lo liene, i da consejo. — 54 K que era dar consejo (/i/r.). — 55 Em A falta por engano a rubrica: Sancho. — 55 K
One locuras. — 55—57 AB Que locura podeis maior oir, Oidos pacientes
que un bavoso Crer que fortuna siempre le haia a reir. — 56 E bavoso.
— 57 li y»c crer que nunca amor lo haia menlido (sic).
23*
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Será por mas galaii, por mas donoso,
Por maioral cie toda nuestra aklea?
No, no, son por mas lindo i mas licrmoso!
Mi fe, pro te haga, por tu bien soa!
Por las ijadas do envidia rebiente
Kl que tal asma! sou venga, oiga i voa!
'Poribia o quo diró? brava serpientc
Puodo tonor amor? autos tema
Do inviorno ol rio inchado su corrionto,
1 en soco los sus pejes dejará
Kl Tajo i aun la mar. Ali que buen cnonto!
Destcmpló so cl roloj quantas que da.

òo

05

Pelaio.
Todo se mudo, vaia en alto ai vicnto
Volando ol galapago, ponga boca
A la gaita cl borrico i cobre alionto,
Bailo ol buei pcrezoso, pues tan poça
Ha i do vergiienza i boca tan osada
Que tan sin discrocion con lengua toca.
Mas muorde, sierpo inala arrabiada!

70

75

58—59 A Que no pueda estar queda; por donoso. Por mas sabi<lo
de ioda el aldca. B Sicmprc lc lia de estar queda por donoso? Por cl
sabido mas de nuestra aldeã?— 60 B mas por mas lindo. — 61 — 63 AB
En lin pio le haga, por 111 bien te sea, Zagal nacido en ora lan pla/.iente
Si (13 Si tu) conlianza a mal (B el mal) no le acarrea. — 61 E por le
haga. — 63 E arma, son venga oie i vea. — 64 E lo que diré. —
00 A Llovieiulo el rio inchado, su comente. B El rio inchado queda su
comente.
E inchado el rio.
67 B a sus peces. — 68 A Cada
uno de los rios Tajo i Duero.
B Cada uno de los dos el Tajo i el
Onero. E ai que buen cuento. — 69 E quantos que da. — 70 Em E
(como no nosso texto) e Sancho quem continua a fatiar. Porem tilli acaba
na linha 87, começando então Pelaio que só deixa de faltar ao intervir
Rodrigo. — 70—75 AB Pelaio. Todo se mude, vaia ai venlisquero
Volando el galapago, i ponga boca A la gaita el novillo plazcntero;
Baile el buei pei ezoso i viejo en poça De plaza, pues hai lengua lan
osada (B Pla/.a pues que ha i una lengua lan osada) Tan atrevida, tan
dartada i loca. — 71 —72 E ponga boca («. e. pong'a boca) La gaila.—
73 O nosso MS. escreve: ai bon em lugar de: cl buei.
75 E mal
legível, .Parece dizer: i la lengua roca.
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f. (>S.

Haz lo que sucies, que será <|iiicn 'fuere
Toribia siempre hermosa i siempre amacia!
Quan propio se es de un perro a <]iianlo ve
ReíYir, ladrar, morder sin discrecion,
Correr aca e alia, no sabe a que!
Mas vea, aqui do pongo el mi zurrou,
Tomo cl caiado, salgo a cam])o a quien
Kn algo tocar pueda esta question:
Toribia (ha i quien lo nieguo?) es quanto bien
Aqui tonemos (lia i quien lo contradiga?)
Kn beldad, en bondad digo tambien.
Sancho.
Tus palabras, parlero, una hormiga
A viento alzal-las lia, no ])csan mas;
T.a tu propia locura te castiga.
Poro por que, loquillo, inchado estás.-'
Al contrario diré que esa perjura
De quantas por ahi vemos queda atras:
De zagaia no tiene son la figura,
Con que engaíia a los ojos; 1111 bien liono
Que, sea mucho el mal, mucho 110 dura,
Que tan liviana cosa 110 sostiene
Reposo alguno. Mas viene Rodrigo!
Otro tiempo será que te lo apenc.

8o
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77 Ali Scas quien sucies «JHC será quien fuc. — 78 li sicrpe hermosa. — 70—Si AB Kl perro por costumbre a epianto ve I no vc ladra
sin mas dilacion (14 ladrar va s. cl.) Corre aca, corre alia. — 81 O jl/S.
escrevi-: a quem. — 82 A B eis acpii que pongo. K Mas veis acpii do
pongo mi /urrou. — 83 A salga a campo quien. B salga ai campo quien.
K salgo ai campo 11 quien. — 8<( A Defender me cpiisicrc otra tencion.
B Defender me quisiere esla queílion. -■
86 AB Tencmos (lia i cpiiza
q. c.?). 87 A En bondad i beldad.
B En bondad i en beldad.
Fathi em E.
89 A B li Al vienlo al/.al-las lia.
li no piensa mas
(/Srr.). — 90 AB locura própria. — 92 AB Solamentc diré. 93 A B
Pensar ni liablar mas d'ella es por (lenias.
q.| A Ouc de niujcr no
tien son la figura. 15 No liene de mujer mas que figura. Jistii corrupta
cm li onde tliz: Zagaia no tiengo sino la figura.
95 O AtS. repele as
ultimas tluas palavras tia linha antecedente. A B Con epie engafia los
ojos. — 96 B tuia. — 9" AB I.a tan liviana c. n. s. F. Ouc tal liviana
c. n. b. — 99 B Otro dia. E Aun tiempo.
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Rodrigo,
lo voi cantando.

Vn solo comigo

ioo

El mi enemigo, Amor, siempre remendo,
(Que no lo entienJo aunque harto lo hc tratado)
Todo turbado, siempre murmurando,
Briegas armando, lleno de sospechas,
Cucnlc-is eslrec/ias.

Venga, este me o vaia,

105

En atalaia está, que siempre olea
Porque ip no sea solo una ora mio.
Si me desvio i fuio a la monlaiia,
El me acompafla cn la mi solcdad.
Mas que verdad de los que eran por mi

110

Dcjar me ansi con quien tomado ha a pecho
De a mi despeclw hazer me compaiiia?
Mal de cnlredia, de entrenoclie mal!
Todo animai, toda olra biva eosa
Duerme i reposa; solo io, triste io,
lo solo no.

\ 15

Basta que Amor no quiere!

Ah quien me oiere, en mi mal escarmiente;
Unia la gente, huia; sus correras
105 K ven^a me este o vaia. — 106 li quien siempre otea. — 109 li
a la mi soledad. — 113 li i entre noche mal.
100 —154 Em lugar a"1 estes 54 versos AR têm 26 completamente
differentes que dizem:
Io voi liuiendo va (R i vn) solo comigo
liste enemigo Amor siempre riíiicndo
Que no lo (15 le) entienJo, aunque harto le (li Ic) lie tratado.
Siempre enojado, siempre murmurando,
Cansas buscando para sus sospechas,
(15 Siempre causas buscando a s. s.)
Cuentas estreclias de celos pesados (15 celos lan pesados)
Por mis pecados, como a Amor (15 a el le) ptuguicra.
Un bien me diern en que pensar pudiese
Siqniern fnese acompailado o solo ;
l.ucgo turbo lo aquel plazer taniaiío
Un caso estraflo, que en el pecho traio:
Kra por maio el liempo, i mis amores
I.levavan flores, vino un cierzo frio.
Kn (R Que cu) daflo mio lodo lo lia nuemodo.
Ali biun pasmto! quando alzó mis ojos
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Antro las ficras busque, entre ellas ande!
Dios bueno i grande! no se ve lisiado,
I no cansado de la lengua a/guno.
Corre importuno el cojo; va sin tino
Por tal camino el malsano i viejo.
Que buen consejo de natttraleza:
En fortaleza i torre axiiudada,
Aprisionada, la lengua nos r/w,
Los ojos «o, no manos, no oidos,
Libres sentidos como veis, i a pares!
Ai mis cantares, que aqui me traeis?
Que mas i/uercis? Un tiempo Amor me f/fi.771
Por la ribera en que pensar pudiese,
Si quiera fnese acompafiado o solo;
Luego turbo lo aqnel mi bien „ tamailo
Un caso eslrailo que encubierto traio:
lira por maio el afio, i mi amorio
En daíio mio todo lo lia quemado.

120

125

130

135

119 O «ojjtí jl/S. escreve: Amlrc las ficras busqc cStrclhas ande! —
1 -O A rstti uma das poucas palavras que n!to soubemos decifrar. Parece
dizer no nosso MS.: Ojo i bueno. No de Évora: (lios lnieno. — 125—126
E En fortaleza ai torre abaxada En percionada la lengua "os >'i" (LieHo
corrupta).
127 E i no oidos. — 128 O nosso MS. escreve: sentindo.
K como veis, a pares. — 129 E que me aqui traeis. — 130 O nosso
MS. escreve: dió em lugar de dicra. — 132 li i solo. — 135 — 136 E
i mis amores En mis dolorcs.
Secos abrojos vide, que otro no.
Quicn lo mudo asi todo de olra menlcr
Quicn la mi fuente turbo limpia i clara,
(B Quicn mi fucnlc lurbó tan 1. i cl.)
Do me mirara i vi la gloria mia
Quando An/a el lienipo a lai sabor?
(B Adondc bailara aquella gloria mia
Aquclla mi alegria en tal sabor)
Micntrns a Amor le plugo (I? que pi. a Amor) i ini (B a mi)
Poço segura, huidi/.a i vana,
[ventura
Sucrlc villana .... mas io quicn oteor
/.agalcs veo, Amor enemigo! (B Amor crudo enemigo)
En buen abrigo me fnllõ cl reposo.
Menesteroso aqui i en toda parte. (B toda a parte. í-eia-se:
toda parte).
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Quando linvo u/zoi/n los mis tristes o/os,
Secos abrojos vi do sotamente.
Quion la mi fueutc me ombolvió lan clara
Do me mirara i vi la gloria mia
Mientras huia el tiempo ai sabor grande;
Agora que ande ciimple me en deslierros,
No ia por itrros, salvo si gran fc
(Irando ierro fite! ai la pena grave!
Oli que tan suave ia fuc que ardia
Mientras plazia a Amor i fortuna.
Una a ////tf contar antes puedo
Mostrando ai dedo todas las estreitas
Que las i/ueretlas de la mi ventura
Poço segura, fuidiza i «////?.
Suerte vi/lana! mas io canos we.
Fuio i peleo por demas comigo.
Ai bueu abrigo me falta i el reposo,
Jíenesleroso aqui i en toda parte!
Pelaio.
Rodrigo, gimr-te! No te baia traido
La mala suerte, quando ivas huiendo
Los hombros, donde el drago era escondido,
Adonde con la su lengua esgrimiendo
A grandes ni a pequefios nos perdona,
Siempre ])ensando mal, siempre diziendo.

i 40

145

150

155

160

Sancho.
El si, es el que por dragou se apregona
Diziendo mal, que bien bablar no sabe.
Su gesto lo declara i su persona.
138 E vide solaniienle.
142 —143 E en destierro No ia por
hierros (sic). — 144 E ai la mi pena grave. — 145 K Ouc tan suavemente. — 146 E i a la fortuna. — 147 li A una a una. — 151 E Mas
io quien es vco (Leia-se: canes em lugar ile: quien es). — 153 E En
bueu abrigo me faltiS cl reposo. — 150 E ias. — 157 O MS. escreve:
dragon.
159 A A bivos ni a los niucrlos no perdona.
H Ni a los
bivos, ni a muerlos no perdona.
E no perdona. — 160 AH Ora pensando mal, ora diziendo.— 161 —162 A El mismo soncas es (|uc se apregona Hablanclo asi. B El mismo es que por drago se pregona llablando
a si {Lei„-se: asi). — 163 AJ? lo descubre.

36.
Pelai o.
Ah ah, 110 cale mas que otro se alabe
Ni que a otro desprecie, que hoi tal dia
Se puede todo ver antes que acabe.
Si quiere que partamos la porfia
A cantar i bailar, si qniero a lucha,
O si quiere puiladas, venga via.
Si 110 canta i no baila i no lucha,
Ni tiene manos, que no tenga boca.
Quiera a taiier, tafiamos i tu escucha.

165

170

Rodrigo.
Uolá tené-os! que discrecion poça
lis esta vuestra! soncas bien tuvistes
De tiempo a la question villana i loca?
I si por mi esperando os estuvistes
Justo era que primero de vos sepa
Kl como i por que causa ambos refiistes.

175

Sancho,
lo ine estava arrimado a aqnesta cepa
Pensando (te confieso) ai rifran viejo
Que cada qual e.n su pelejo quepa,

180

l(>.| Al! que asi se alabc. E lia, lia! (]iic no cale. — 165 A otre.
B Xi que desprecie a otro. — 167 A B Si manda. — 168 K i a bailar,
si quiere la lucha. — 169 AB O si a punadas mas que plazcr me liaria
(B me lua). K No se quiere (Lein-se: O si quiere). — 1 70 B Si-110 canta,
110 baila. IC i si 110 baila. A BK i si no lucha. — 172 AB Quiere a lailcr.
E Quiete lailcr. AB lu juzga i nos escucha.
173 —175 K llolá lené-os!
Que (lescrccion lan poça Es esla vuestra! soncha bien tuvistes Kl tiempo a
la quislion villana i loca. — 174 e 175 O JV.S". escreve: vucslras e Do
lienipo la queslion. — 174 —175 15 licmpo no luvislcs Sin mi a la locura
que ora os loca? 175 A De licmpo a la locura que ora os loca. —
176 178 A Si como adrede esperando estuvistes Por mim (Leia-se: Por
mi) justo es lambien, que de vos sepa A punlo por qual causa ansi
refiistes.
B 1 si adrede esperando me cslnvislcs Juso será tambien que
de vos sepa Por que causa o razon ansi rcilislcs. —
178 K anos
lenistes (corrupio). — 170 K arrimando aqucsla cepa. — 180 181 A
D'esle fresno pensando ai refran viejo Que civ su pcllejo cada uno se
quepa.
B Pensando a la verdad nel refran viejo Que cada uno en cl
su pcllejo qnepa. — 181 E quequa (I^ia-se: quepa).

ãàz
Vino se este loqnillo zagalejo,
Ilabló como quien es de bucna entrada,
] cicrto que el no cupo en su pellejo.
Rodrigo.
A mal se vaia cl mal, de se pasada
A toda fúria i todo encendimicnlo
Que Ia pasion es ciega i no ve nada.
Sancho i tu deves tener mas tiento
Que crés maior de dias; i tu es bien
Que le tengas, Pclaio, acatainicnto.
Mas oigo una znmpofia i no se quien
A nos se viene; parece Salicio,
El se es buen pastor; i Mas tambien.

185

ígo

Salicio.
Mi entras io ardo, Amor, i el fuego alicio,
En tu servieio acometo i temo,
Mientras que lano i ardo juntamente,
(Que lo coiisiciilc ansi suerte inimiga,)
iMientras me obliga Amor ;i desamar me
Que ni (k/ar me ni tencr me pttedo
Sin nunca ledo ver solo un momento,
En tal tormento, i tal furor que aguardo?
Ora ia tardo/ por locura o sue/te
De tanta muerte no tomaria aiguna?
Sabe la /una, el sol i las cslrcl/as
Do mis querellas i mucha ânsia mia
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200

205

182 E loquezillo (Lcia-sc: loqnillo). — 184 AB I no cupo por
cicrto en su pellejo. — 185 A Al mal. B El mal se vaia ai mal. E Al
mal se vaia cl mal, dé-le pasada. — 186 B a todo encendimicuto. —
188 A Sancho i tu deves de. B Tu devicras tencr, Sancho mas tiento.
E I Sancho tu deves de tener mas tiempo (Leia-se: tiento). — 190 E
a Pclaio. — 192 —193 A Eo acompana cantando, ai que parece Salicio
i Uras, cl uno i cl otro bien.
B Cantando la acompaila Blas parece I
Salicio cl que canta, entrambos bien.
191—222 Fultilo em AB. —
198 O nosso j\/S. esereve: amor desamar me. 199 E Qucjar me ni
tener me puedo. — 202 li Ora ia que tardo. — 20j li no tomar aiguna.
— 205 V. \MS mis qucicilas i mucha ânsia mia. O nosso A/S. esereve:
i mi ânsia mucha.

3(>3
Qtlien me diria de que vas inchado.
Amor? Asi atado de manos i pies
Kn tierra res un triste que te mira
Solo i sospira: cn tal los tus poderes
Mostrar quieres, sobrano i dcsdeiioso!
Un malicioso i que te tienc cn poço,
De nifio toco te trata i ha te juego.
Por uso ciego to pinto cl pintor
Que bien <7W0/- provo, con (?) cl pinzcl
Por cierto aguei Uivo miravel WAOT.
Que tan liviano volando a las ciegas
De nos te jttegas, de nos burlas hazes.
Bravo en las pazes, blando nifio en guerras
Son que nunca terras estos tristes pechos
Do tan derechos los tus tiros mandas.
Qurjas, demandas eres i minimizas,
Burlas i damas: ai que ciertas leis!

210

2 15

220

BI as.
Vallcs sabeis, los montes, sed me aqui
Vos testigos si nunca estos mis ojos
Sin mil enojos, sin lagrimas vistes!
Ojos mas tristes que nunca nacicrou
Que luego ftteron cn se abriendo í/í^Oí
I que mis fttegos doblaran //orando.

.

225

207 E si atado. — 208 E que a li mira. — 210 E sobervio i desdefioso. — 211 E i qnc liene cn poço (JSrr.). — 212 E De nifio i loco
ic traia i Iiaze juego. — 214 O nosso Jl/S. escreve: orcn cl pinzcl o que
nem dii sentido nem satisfiz as exigências ito metro.
E escreve: cl
pinzcl. — 215 E miserável (Leia-se: miravel). -- 216 E Tan de nos. —
2to. O nosso AÍS. escreve: icrnas em lugar de: ierras e dislos em lugar
de: tristes. — 223 — 253 AR atribuem esta /lassagem a Salicio. —
223 — 228 Ali
Quando se ponc cl sol, quando amailece
Sicmprc tinochece cn este vallc aqui.
Triste de mi! de doze o treze estios
lx)S ojos mios quando enjutos vistes r
Ojos tan tristes de lagrimas ciegos
Que tantos fttegos acendeis llorando.
224 E Tcslifios. — 228 E doblaron.
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Coitado! i quando pense que eran mtiertos,
Sicudo cubiertos de tanta i tanta agua,
230
En la gran fragua alzo, se maior fuego.
Dezid me os rtiego, de que petlernal
Se enciende /fr/ lioguera que tanto arde?
Quando mas tarde, quando todo falta
Ve se mas alia, ve que mas se esfuerza.
235
Toda olra fuerza o vence o inengua el dia,
lista porfia i mal quanto ha que dura!
Pasa la oscura, noche, el dia viene,
No lo dclieue desconcierto o acierlo.
Vemos cubierlo el sol, todo aiiublado,
240
Luego arraiado hermoso i claro queda;
Una ora leda, sigue airada otra ora,
A la traidora sigue olra ora mas blanda;
Ks rueda que auda I io siempre cmpleito <•« guerra
llui por tierra, htií por la «/<?/•,
245
Nunca aportar a parte pude es/rafla,
Nunca a tamaiia de aire diferencia
Que esta dolência, amor, locura, o que íT<7
linde priweramcnlc no arribase
1 me moslrase que era por ífe/wj
250
Bolver <///V?í, ni descapulir por />/«.
Provê despiics la mi paciência luenga,
Mas a la luenga lodo se quebranta.

230 O AV. escreve: descubiertos <■«/ lugar de: cubierlos. B con
lauta.
233 AE Sc acicmlc t. li. i que tanto ardo?— 234 A Tanto a la
lanle que. B Tan lanle ia que. li Quanto mas tarde, quanto todo falta.
- 235 AH Llama mas alia sube i mas se esfuerza. O MS. escreve: inc
esfuerza. — 236 B o mengue o venza cl dia.
237 A Sola esta mia
&ongr>ja cst:i dura. B Esta congoja mia solo atura. — 238 239 A Ai
la ventura como vas burlando Bicn esperando si ierra, mal no si ierra.
B Ai como la ventura va burlando Como esperando va si ierra o 110
ierra. - 239 E Está corrupto: Vemos cubertos todo in nublado (sic). —
240 244 luiltílu em AB.
242 E sigue otra ntas blanda. O MS.
escreve: airado. — 2.(5 B lluicndo por la tierra o por la mar. E llui
por la tierra, luii por la mar. O MS. escreve: luiiij por mar. — 246 B
fui tan eslrafla.
249 B AUi. — 251 B Bolvcr me atras o. AB escabullir. E cscabolir. - 253 AB todo a faltar vienc. E lcngua (íem-se:
luenga) lodo se aqucbranla.
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Rodrigo.
Ea ca levanta amigo; oh inis zagales.
Cescn las c]iu;jas pues que os trajo dios.
Sc: que siempre liavrá tiempo a quojar maios.

255

Pclaio.
Por aora ha i deíirencias «nitre nos
Quo todos cesaran con tal venida.
Ilazé-os mas aca soncas los dos.
Salicio.
Tu buena voluntad soa complida.
Rodrigo, estes con bien; Sancho i Pclaio
Todos haiais plazer i larga vida!

260

Rodrigo.
1 a vos siempre por siempre el luengo maio,
Corto os Io liagan los plazeres huenos
Con que el tiempo se huia como un raio.
265
Aca nuestros amigos cstan llenos
(Delante ge lo digo) de mal roncor,
1 de celos rahiosos quando menos.
Pelaio.
Duro, sobervio, toda otra cosa amor,
I\las que 110 amor, mal sin resguardo alguno,
Antes safía, antes rabia, antes furor,

270

254 AH Aca se vienen mis huenos hermanos. E D'aca llevanla o
mi /.abales (faia-se: amigo. Oli mis z.). — 255—256 A Quantas de
<|UL'j.is van de los amores Las qnejas vanas, los amores vanos. 15 Oli
quanta* quejas lia i cl'cslos amores Que nunca vanas son, i ellos son
vanos. — 255 E pues os trajo dios. — 256 E liará el tiempo. — 257 Hm
A HE é Rodrigo quem continua. — 257—259 AH Duclcn mas (|ue de
veras sus dolores. Sea niuclio en buen' ora la venida (B Mas sea en
ora buena 1. v.) Llcgá-os mas aca, buenos pastores, — 258 E secaron. —
259 Ií Azeis (1 fazeis) mas aca conchas (i. e. concas). — 260 AH Sea la
voluntad tuia (H vuestra) ctimplida.
261 E Delante luego digo. —
262 A Todos plazer haiais. H Todos plazer tengais. 263 AH I a
vos, amigos cl cumplido maio. — 265 A se liuie.
H nos liuie. —
267 - 268 AB Ansi lo digo a enlrambos de consinto De celos arrabiados
quando menos. - 269 271 luillão em AH. 269 O Mí\. escreve:
Furo.
271 E sailas.

;66
Dejcmos, los pastores, que ninguno
Sin qui'j;is de amor va. Dad me a las aves,
Dad pecos i animales uno a uno.
Todos iazen debajo de sus llaves,
I los dioses tambien; por este Apolo
Knchió los bosques de sus quejas graves.
Pobre pastor de Admeto, oió lo i vió lo
Con zurron i zampofia el rio An friso
Sopuesto el caiado, triste i solo.
Quantas lagrimas por un médio riso
Siquier nonada! mas son quejas viejas:
Guai de quien por seftor lo quiere i quiso!

275

280

Salicio.
Mi fe si no me engaíian las orejas
Al tafier i cantar oigo Serrano;
Balando lo respondeu sus ovejas.
Que zampofia! que voz! que buena mano!

285

Serrano.
Arraiad ojos ia por las alturas,
De aquestos montes, salga el su luzero
A nos, huian de aqui sombras escuras.
Oh buena Delia, nazea el verdadero
Sol nuestro, nuestra luz, i nuestro dia
I nuestro resplandor claro que espero.

2yo

273 A15 Dad me las avos. E DA-me las aves. — 277 A Inchió
los campos de cantos suaves. 15 Al aire derramo cantos suaves. K Inche.
280 A Su caiado sopuesto. 15 Arrimado ai caiado, li cl su caiado. —
281 A Onanlos de lloros por no sé que riso. H Quantos los Uoros son,
quan poço cl liso.
li Tantas lagrimas. — 282 A Siquier nonadas.
U Anles nonadas. — 283 A15K o quiso. — 284 A Oh si 110 me cnfjanaii
las orejas.
H Oh si no me cnfjanascn las orejas! — 285 A15 No me
enganan por cicrlo; este es Serrano. — 280 O nosso MS. escrevi-: Bailando. — 187 A B que suelta mano! — 288 A los ojos. — 289 B
D'csios moines, mosirad vneslio luzero.
Ji el }jran luzero.
O nosso
JUS. escreve: lezero em lugitr de: luzero. --- 290 AH Huian hoi mas de
aqui sombras escuras (15 de hoi mas).
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Ilermosa Delia, alta seíia i guia
Aparece a los tuios c]ue desmaiai!
Sin ti, todo poseo la muerte fria.
Socorran los tus ojos que se vaian
Reverdeciendo bosques i ribera:
A todos da remédio, antes que eaian.
Si amaneeiere, será primavera,
Todo I levará ilores quanto alcanza
La vista tuia, quiera cila o no quiera.
Que aunque no quiera, do sus raios lanza,
Todo se lo enriquece; aun que matando
Todos los bienes da, salvo esperanza.
Por donde asomaran? que en asomando
Ksos tus ojos, de las fuentes frias
Las ninfas se veran ai sol peinando;
Lucgo las Drias i las Ainadrias
A pascar saldran por las florestas,
Como las vimos ia quando nos vias;
I las Oreas por los montes puestas
A ver los ojos quales 110 se vieron
Otros en tierra: estar se ha todo en Mestas.
Mas io que veo? no, que descubrieron
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300

305

310

315

294 A real seria. — 296 A I nmenazados de la mucrlc fria. B Amenazados ia de m. f. 1£ posca. — 297 — 298 AB Los ojos luios socorriendo vaian A quien de otro no bive, ni oiro espera. — 300 K Si
amanccicscn. — 300—302 AB Si amanecieses seria primavera I llcvaria
ilores quamo alcanza Aquella claridad rclampaguera. — 301 li Todo
llevar flores lodo quanto alcanza. — 303—-304 A Quiera ella o no, do
los sus ojos lanza (Kue le dado tal don,) vida va dando. B La qual que
quiera o no por donde lanza Su raio, a lodos va la vida dando. 307 A Kstos.
B que sus fuenics frias.
K de las lus fucnlcs frias. —
308 A Saldran sus ninfas ai sol ir se lian peinando (Jitsijue-se 11: sus).
B Las ninfas por los ver no van dejando? -- 309 O nosso A/S. escreve:
Drias i Amadrias. — 310 H l'ascando se saldran por las llorcstas.
310—311 A Iran se paseando las florestas Como quando entre nos aparecias. — 312 AB Ver se lian Oreas por sus montes puestas.
E arenas
(Leia-se: Oreas).
313 B vieran. — 314 AB Jamas en lierra. A i estar
se ha. — 315 A Mas io que veo? con que me firieron. 15 Mas ;<,' (.l|c
veo aqui? oh que me hirieran. li Mas io si veor

568
Mis ojos una luz como de raio
Con que la vista dei todo perdieron.
Oh Delia, mieiítras los a vezo i ensaio
A tanta claridad los ojos raios,
I'oco a poço los rauestra, que desmaio.
Ablanda esos tus ojos, que estan frios
Unos de ver te, estan se otros ardiendo,
Desatinados dei todo i sandios.
Sea paz en tus ojos que, en rompiendo
Su luz por nucstra nodie, lo arrcbntan
Todo quanto aqui ven viendo i 110 viendo.
Ojos sou estos que ansi desbaratan:
Comiczan de alegrar, — quitan sosiego;
Comiezan a dar vida — i luego matan.
Cubre, Delia, esos ojos, que tal fuego
Se niueve ai su bolvvr que todo enciende,
I quien no se desvia, a la ora es ciego.
Oh Delia, que cl poder tuio se estiende
A mas de lo que quicres, no los abras;
Trato entre ti i Amor que 110 se entiende.
Ai, que diré? si las mismas palabras
Mc dejan ia? i fuego se derrama
Por los bosques, los montes i las labras?

320

325

330

335

316 AB Súbito de una luz como de raio. — 317 A Con que mis
ojos Ia suia perdieron.
B Con que mis ojos ia su luz perdicran. —
310—320 AH que no sostengo Dcten te que o me mucro o me desmaio
(B que me muero i me d.). — 321 — 323 Juillãn em AR — 324 325 A
Sea paz con lus ojos que 110 lengo De alienlo lanlo; ai (|uc desbaratan.
B Ali paz paz con lus ojos que no tengo Alicnto ia, que todo desbaratan. — 326 AU Si 110 te vengo a ver, triste a que vengo? — 327 B
Ojos son esos tuios que arrebatan.
328 B Comicnzan alegrar. —
330 332 AB Cubre, 0I1 (B ali) cubre esos ojos que tal fuego Alzan ai
su bolvcr que luego (B que lodo) enciende Quien no se les (B Ic) desvia
ena ora (B ai ora) es eiego. — 331 E Se enciende. — 332 IC a esa
ora es eiego. — 333 A suio. — 334 AB piensas. — 335 A Trato
cnlrc cllos i amor. B Ticncn Irato con amor. — 336 A Mas que diré
s. I. m. p.
B Que puedo mas dezir si mis palabras. — 337 AB si f.
s>
''• — 338 A for montes, por los prados, por las lábias. 1! Por los
montes, por prado», por l.is labras.

3^9
Ojos, ia ojos no, mas biva llama
Que todo abrasa de ardientes doseos,
Do bive i reina Amor, ama i desama.
Quien sufre aquestos ojos meduscos
Que en piedras nos trasfonnan con su brio?
Por cicrto monstro i por tal beldad feos,
Si se puede dttzir tal desvario.

f. 71 v.

Salicio.
Oh buen Serrano, a tal tiempo venido
Por buena siierte, no soa esta obra vana.
Llega te, amigo, aca; da me d sentido.
Por esos mismos ojos, mas que humana
Beldad i con razon tanto alabados,
Delante quien no para alma villana,
Ainda nos, que somos parejados
Contigo ansi cantar como aqui estamos,
Por pares digo, i no por igualados.
Defiendcn nos dei sol los spesos ramos .
De la lloresta, tal sombra convida
I ta! acierto a que agasajo haiamos.
Del dia grande la maior partida
Pasó se ftn quejas; ruego os, mis pastores,
Que sea en paz siquier la despedida.

340

3.45

350

355

360

ZÍ9 34° AH Que no sou ojos no, mas biva llama De fuego que
sieinprc arde cn sus meneos. — 341 A Bive ende i r. A. B En ellos r. A. —
342 A Quien aguarda estos o. m. B Quien espera eslos o. m. '— 344 AB
for muclia i desusada beldad feos. K i por gran beldad fcos. — 34O etc.
Hm A BK e" Rodrigo a quem pertencem as linhas 346—350 (em AB pertencem lhe mais três outras que nem atnião no nosso MS. nem em li). —
31° — 348 AB Oh buen Serrano a buen liempo arribado Sea por suerle
buena i no por vana, Da me la mano aca de bieu llegado. — 350 AB tan
alio erguidos. — 352 AB que somos reparlidos. O MS. escreve: aparejados.
— 353 ABE asi a cantar. — 354 AB A pares, lo demas juzguen oidos. —
355 A15 los verdes ramos. — 356 A El agua clara i dulce son convida.
B Del agua clara cl dulce son convida. — 357 Ali I lai acicrlo a que
gasajo liaiamos. B I la ocasion a (pie gasajo haiamos. — 358 — 360 A
Del dia, pienso, la maior partida Pnscí se en quejas i parte cn renzillas;
Sea ora en paz siquier la despedida. B Del dia, pienso la maior partida
lin quejas se ha pafiido i cn ren/.illas, Sea agora en paz siquier la despedida. — 3O0 O AfS. esiie?-c: siquicr a d. - K siquicra la d.
24

07°
Serrano.
Cantando mi licinpo fui los mis amores
Que lodo Oslo gran ciclo cl sol corria;
Dospues cantava con los ruisifiores.
Ai buenas avezillas, que a porfia
Unas con otras cu pendência vana
Cantavais, io tambien de compartia.
Son quando de color de biva grana
Abricndo se los ciclos ai oriente
Las aves saludavan la íwafiana.

365

Salicio.
Los milagros de amor quien no los sicnle?
Quien lisiado 110 está? quien no quejoso?
Mas 110 se ha de cantar dei ai pressente.
Iloi eumple el afio dei buen Neinoroso
Que solos nos dejó; mas quanto aina
Kl fne se ai deseado su re]>oso!

370

375

360 — 361 AH in te/calão:
Dcjcmos las questiones a las villas,
Gamemos i lanamos, los paslores,
linlrelanto de amor las maravilhas.
361 H atjtti que em ABE principia Serrano em quanto no nosso MS. e
Salicio quem continua e vai seguindo até 382, o que é impossível admitir-se. — 361 li con liempo. — 362—363 A Todo este grande ciclo cl
sol corria, Dcspucs las noches con los ruiscnoics.
J) Quando lodo esle
ciclo el sol cnbria, Dcspucs la lima con los ruiscilorcs. — 365 A cn pendência ufana.
366 AJ) Cantastes.
K i lambien de compaflia. 3O7 AH Hasta que de color de roja grana. — 368 AI) ai nacienle.
360 O nosso MS. escreve: a la monlana. — 370 AD atribuem a Rodrigo
as linlias 370 até 378 e mais outras três que faitão em DK. H atribueIhe só as primeiras três (370 — 372) e as outras a Salicio. Mas como
o ultimo que falia antes tia linha 379 deve ser Salicio (no nosso texto e
em E) segundo o testemunho indubitável do texto, puxemos todo este
trecho na boca de Salicio; parecendo-nos provável que a mesma pessoa
que diz que não se ha de cantar de amor, diga também qual ha de
ser o objeto dos cantares. — 371 Al) Quien no está (1) es) escarmentado i no (jucj.wo?
373 Al) Cmnplido el ano dei lmcn Nemoroso.
37-1 375 '! i l.ln aina lendo se ai descado su reposo.

.37'
Que podemos liazer cosa mas diua
Del i de nos, de mas vos que sois tales,
Que cantar dei? I wis qu<; ia <:l sol si: inclina.
Serrano.
Oh, ini Salicio, que no sou iguales
Nuestras zmupoftas i (por mi lo digo)
A 1111 tal pastor nos somos zagalcs.

380

Salicio.
13ien saber deves aquel dicho antigo
Que buctni rolunlad lodo lo adoba
J lodo lo liaze dulce un palio amigo.
Con quanta fuerza la voluntad roba
Uno que nos ofrece el corazon
De veras, auuque con la lengua bova!

3S5

Serrano.
lis grau verdad; tomemos conclusion:
Uno cante, otro tafla, a qnien la suertu
Cupiere, sin requiesta i sin question.

390

376 378 1$ Que cosa se podria ha/.cr mas dina Del i <le nos sus
bnenos natnrales Que cantar dei agora i a la comina? — 377 — 378 A
()t\ i de nos (que somos naturales) Que cantar dei agora a la contiiia. —
37« — 3/9 A 15 rnlercalão:
Quedará por ejemplo a los zagalcs
Que de los senicjantes hagan nesta
1 lambicn hagan cllos por ser lales.
(U I que lambicn irabajen por ser tales.)
mas fa/tão- lhes as linhas 379—387. — 379 O nosso MS. e li eslito sem
rubrica, mas <los Tersos seguintes pode-se concluir que e" Serrano quem
falia. — 381 li A 11. l. p. porque no somos zagales (Ij-ia-se: l'orquc a
un l. p. nos s. /.. — 382 li anda falto da rubrica. — 384 li Que todo. —
388 — 390 Ali
Salicio.
No puede ser la causa mas lionesta,
Uno tafta, oiro canle, a quien la suei le
Cup.icrc, sin escusa i sin requesta (1$ respuesta).
3«8 li concluíon.

389 li i oiro laíla. — 390 Falta em li.
24*

37^
Rodrigo.
Digo que sea ansi, sin mal, sin muerte:
A quien la mas larga, cse nos tana,
I cante a qiiien la mas pequena aeierte.
Serrano.
La maior enpo a Hlas! como es tamafia!
La pequena a Salicio.
Hlas.
Do arte usas!

395

Serrano.
Kngafiado se voa el que te engana!
Rodrigo.
Suso, suso a cantar, sin mas escusas!
Salicio.
Tafia Hlas, cpie io diré dei Laso nuestro
Con btifma ainda suia i de las musas,
('ou grande perdon suio i grande vuestro.

|oo

En la muorto dol pastor Nomoroso
Laso do la Voga.
Salicio.
I. 72.

1.

Rezien subido ai dolo
Pastor, tau raro aca

39' -393 AH

Serrano.
Ora que sea ansi; sin mal, sin rrmcrlc,
A (|iiien la mas cumplida, ese nos lana,
I cante a(|iicl a cpiien la corla acierlc.
341 O MS. escreve: i sin muerte. — 392 K A quien la mas cumplida. —
39] AH Rodrigo. K <|ue como es lamuria. — 395 AH Hlas. Aries
usas? — 396 AH Rodrigo.
K Serrano. U nosso MS. está sem
rubrica.
397 A Suso a cantar.
398 A Tafla Uras, io diré. 400 li Con grau perdon. — 401 A Salicio. En la muerte dal liucn
pastor Nemoioso Laso de la Vega. H Salicio. lín la nmerlc dcl pastor
íi.ncilasd de la Voga. IC Salicio en la muerte dei grau pastor Lasf> de
la Vega.

X
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J/O

Entre tantos que mal paceu la siurra,
Que ansi te alza a vuelo?
A ti en sazon quiza,
A nos por cierto no, ni a la tierra!
Tu rige el seso que ierra
I el falso entendiíniento,
Que sin ainda de arte
Se dispone a loar te
Solos sospiros esparziendo ai viento,
Despedazadas quejas,
Que en memoria de ti tantas nos dejas.
2.

El pastor Nemoroso
Que las musas de Espana
A sus regalos liavian criado,
Dejado el buen reposo,
Llevó lo a tierra cstraiiu
El liado, el corazon, i Marte airado,
La su zampofia ai lado
Con que dado le fuera
A la muerte ])oder
Cantando enternecer
Si ni a la muerte suplicar supiera.
Mas antes, quando vió la,
Airado i todo fuego acometió la.

405

|io

415

420

4-5

403 A De muclios que culru nos.
B Tíntre los mas que aqui. —
•104 AB te alzaste.
E Ouien sin te al/.aste a vuelo. ■- 405 E A li en
saciou quiza. — 405 — 406 A En tiempo a li qui/.a A nos por eierto
estraiío i esta lu tierra.
406 BK ni a la lu tierra. — 407 — 408 AB
Temor cl seso aferra 1 ilaco entendimiento.
411 AB derramando ai viento.
E Solo sospiro esparziendo ai viento. — 412 ABE I espedazadas. —
413 AB solas nos dejas. — 414 AB El miestro Nemoroso. — 416 A
En mil regalos li. e.
B liavian con regalos mil criado. 419 A De
Marte el corazon, o fiicsc el liado.
li O fuese cl fiero Marte o fuesc el
liado. — 420 O nosso Jl/S. escreve: en mano em lugar de: ai lado.
B Con su /.. a. 1. — 421 AR Con que fuerzas huviera (li luviera). —
422 Ali De a la muerte poder.
424 E Si a la m. s. s. — 425 -426 A
Mas quando asi la vió Airada i toda fuego, arremetió.
426 BE
A irada i toda fuego acometió la.

374
3.

4.

At

—-. t". \
<

Ko lucrou lo.s ganndos
Dignos, i menos nos
Pastores d'esla tierra, ingrata gente,
Por los nueslras pecados
Que nos dejase dios
Gozar de lanlo bien perinaneeirnle,
Que Um suavemente
Cantando en la ribera
Del Tajo los sus males
A peees i a animales,
Con la sn dulee voz sabor pusiera.
1 mienlras el cantava
Apolo el su pastor de alto mirava.
Naiadas por las manos
I las Napeas blandas
Al son sus pasos ciertos seíialavan,
Los Kaunos, los Silvanos,
Dejadas sus demandas,
Las sobrecejas spesas enarcavan;
Las aves que volavan
Rompicndo el aire puro
Por do subia el son,
Ifcijavan de rondou
Dejando el ciclo por el sucio duro.
Cercavan en derredor
Kl melro i laeallandra, el ruisefior.

430

435

410

445

450

427 B fuernn. — 4:8 AI! no fuimos nos. — 429 Ali de la tierra. —
434 '137 A Del Tajo a la rihcra 1 por do quicra (|iic iva, A Ioda
cosa biva Con la sn ilnlcc vo/. cnlernecicra. — 439 AH escucliava. —
.] |0 — 445 AB Las ninfas, por las manos Xaiadas i Xapccs, Al sonandavan, ai son desandavan; Los Faunos i Silvanos, Saliros, Cabripics,
Las bastas sobrancejas enarcavan. — 441 li se andavan.
445 E Las
sombracejas bastas marcando (Lfia-se: enarcavan). — 447 A 1'articndo cl
aire puro. — 451 A Oicndo lo a sabor. B Cercando lo ai redor. E Cercavan lo derredor. — 452 AB El mcrlo, la calandria i el ruiselíor. E El
mcrlo, la callandra, el ruisinhor. — 452 — 453 AB intercalHo:
Aias aqucl claro pecho
Do tanta de vista linvo
(B Ado tanta visla lmvo)

375
f. -2v.

5.

Pastor, por esos altos
No vim los corazones
Siempru en sospeelia i nuevos pomauiientos;
Allii no liu i sobresaltos,
No vanas opinioncs
Seguidas siempre de arrepuntimientos,
I 110 Lorros de vientos
• Que amenazan eaida;
Siempre mas una suerte,
Segura de Ia muerte
1 de cansaeios d'esta triste vida
1 tiempo, apresurado
A bolvcr te a quitar quanto te ha dado.

6.

Por oiros verdes mirtos
I sauzes mas creeidos,
Olras iervas mas frescas i otras fuenles
Van los altos espirlos
Que adelante son idos,
De los que aca dejaste diferentes.
Que nuevo gozo sientes

455

4^°

465

'. ,
-17°

Por esla nucstra noche escura lodo via
(U Que lodo cn esla oscura noclic via)
Todo Uivo cn dcspcclio,
Todo cn nada lo Uivo,
Salvo dos llamas cn que su alma ardia:
Una de que (B de que cl) lania
La su dulce zampona,
Olra de su valor,
Aqnel i aqucslc amor,
A la su corta vida una ponzoito.
Mas paralc me ledo (U-ia-sc: Mas parlió se ledo)
(li I ansi se parlió ledo)
Que siempre grau virlud se acabo cedo.
453 Ali Alia por esos allos.
455 ^ S. dudando i cu n. p. 15 S. eu
dul.das i cu n. p. - ■
45» A B Pagadas. - 46. A Mas cierta i fiel
sueílc. B Mas cicrla i buena sucrlc. 4»3 A'5K cstreclia vida. 464 15 aparejado. — 4»° AB frescos mirtos. - 468 K Otras iedras. —
468—471 A 15 Oiros mas verdes prados, olras fuenles Entre raros esprilos
Que adelanlc cran idos D'cslos que aca dcjasle diferentes.
470 E
son oidos.

376
Kn compartia viundo
A(]iiel bnen Sanazaro,
De un Sebelo mas claro
Por la fresca ribera departiondo
Con el su Moliseo,
Do miestro ticinpo uno Lino, el otro Orfeo.
7.

Dos pastores loscanos
Que en tiempos amigos,
Laura imo, oiro Kiamela aca han cantado,
Saldran, a li las manos
Tendiendo como amigos,
Honra de la zampofía i dei caiado;
1 aqnellos que han alisado
Sena i Florencia tanto
Por nuble sangre i lengua,
(Ai grave dafio, ai mengua
Que 110 la pudo igualar el llanto,
Aim(|ile fuera de lei)
Juan Rnccllai, Laitanzio Tolomei!

475

480

485

490

•173" "474 AB A li gozoso viendo Venir el Sanazaro. — 475—476 A
Don (Leia-se: De un) Scbclo mas claro i'or la su orilla fresca repaitiendo.
B Que el Sebelo mas claro lla/.c ir por sus orillas discurriciulo. —
476 E Por la fresca libera reparticmlo. — 47S Al? Del reino resplandor
Partinopeo. Falta cm K. — 479 — .185 AB Quanto pastor toscano Que
Amo eu la deleitosa Ribera suia oió como I1.111 cantado, Vendran (B Veran)
aquclla mano Tocar aventurosa (15 lan venturosa) Que honrava ora la
espada, ora cl caiado! Dos tine agora han al/.ado. — 480 E Que en
lienipos mas antiguos.
483 J5 Tcnicmlo. — 488 AB Dafio lan grande i
mengua. — 489 A Que nunca pudo igualai-la. el llanto. B Que igualai-la
no pudo nunca cl llanto. — 491 O nosso MS. escreve: Ruscilaj. Ploloniei.
A Juan Riiscula i Lactando i Tolomxi.
B Juan Kuscula i Lactando
Tolomei.
E Juan Kuscelai Lactando i Tholoniei. — 491—49: AB
inlcica/tlo:
Que dafio incomparablc
De ingenios (B Ingcnios) lan subidos,
Enviados aca lan raramente!
I la suerlc no mudable
(B La suerte inevilable)
A lodos los nacidos,
No les perdona como a esta gente!
(B Eleva sin perdonar con la mas gente).

377
8.

f.

73.

9.

Mal por los tus zagalus
Aca solos dcjados
Sin ficstas, sin taficre.s, sin cantares!
De mas, de los naturales
Quicn cn versos rimados
Irá aliviando hoi mas los sus pesares?
Quicn los nuestros lugares
Será que venga a ver?
Qnien las miostras majadas
De ti desmemparadas ?
Pudiste nos hazer i desliazcr,
Que tu fuiste el primero
Que cnehiste el bosque dei sou estranjero.
Alzaste el tu Toledo;
Correr mas claro hiziste
El grande Tajo ai mar Oceano.
Mostrar se ha siempre ai dedo
El lugar do caíste.
Ali ali golpe cruel! barbam mano!
Que se iva el Tajo ufano
De tu naturaleza
Mas que dei gran tesoro

495

500

5°5

510

Suei te que ta! consienlc!
Quan poeo lia que los viera,
Agora, agora, agora
Tan súbito, a desova
Mas (B Nos) son de visia i d'cspcran/.a fucra.
Ai fuidi/.a i vana
Que liuics de la noclie (B dende 1. 11.) a la msnana.
402 — 497 AH Peio buen Nemovoso, Mal por los tus pastores, Sin
líestas, sin pl.-ucres, sin cantares Dcjados sin reposo, Quicn cantará de
amores? Quicn las (B de las) ninfas, i quicn otios (li quicn de oiros)
cantares? — 497 K Mas. - 49O B Havrá.
501 AH Antes sin ti
nonadas. ■
503—504 AB Pues nos por (B sin) li <pie liaremos? Si no
se puede mas, que sospiremos. — 504 K Que entraste en el bosque de
nos estranjero. — 507 A B Kl noble Tajo ai gran padre oceano.
K Kl
noblc Tajo ai gran mar oceano. — 509 O MS. escreva: do do caiste. —
511 j12 j\ Que hazía el Tajo ufano Comun naturaleza. — 512 B De
su. - 513 A Mas que el rico tesoro.

578
Do ]:is arenas do oro
Con (|no ;il mar va onvuclto en sn riqueza
Regando cl buen torrou
Do ntiestra Lusitânia basta Aragon!
10.

1 i.

Al mui antigo aprisco
Do los Lasos do Voga
l'or snertc cl de los Sás visto juntado.
Si cao cl mal podrisco
Abrigando se alloga
I canta onde el pastor, hiiclga cl ganado.
Klisa, el tu cuidado
Que aca tanto plafíisto
Por muertc (ai .suerto) falta,
Plafíiendo la ou voz alta,
Quien no planió dospues do la subiste?
Ora ella ai ciclo erguida
Dojas la muerto atras, vas te a la vida!

515

520

525

530

Eu esto, oh bncn pastor, que te va a ti ?
Kl mal todo os de Espafia
Si enriqueceu tus huesos tierra estrafia.

515 O A/S. escreve: C011 que cl mar va de coro 1 envuelto cn su
riqueza. /; provável que no A/S. origina/ decoro fosse variante de: envuclto. ABE ai mar llega. — 516 — 517 Ali Que de Nimiancia abona
Hasta la antiqua noblc i grau J.isbona. — 518 B Al tau a. a. — 519—520
AH De J-asos de la Vega Tuio el miestro de Sã viste ajuntado. — 521 A
Huen tiempo o mal pedrisco. — 522 Ali Abrigando se allcga. — 522 H
Al abrigado llega. — 522 — 523 O nosso A/S. que anda muito corrupto
em toi/u esta estroplte escreve: Obrigado sca. logua l canto ende el bnen
pastor, li. c. g. — 523 Ji Kl pastor, canta alli, h. e. g. K I canta i
ende el pastor, li. c. g. — 524 O A/S. escreve: Olisa. — 526 — 527 A Ji
Quejoso de la inucrte Cruel, ai dura sucrlc. - • 529 O nosso MS. e li
escrevem: oreja dei ciello. AH Ora ella en alto erguida. — 531 AB lin
lo ilcmas pastor <pie te va a ti. — 532 A Todo el dailo. B Todo el mal.
O nosso A/S. pile aqui: Fim. li mete Kinis entre a tinha 530 — 531.

í

Egloga VI.
(ínclita.)
11 i\ S 1 ().

Os A/SS. nili) imiicão titulo puni esta Etftoga.

116.

Egloga.
Pastores: (li! e Bento.
Foi assi pola ventura
Que, andando ora aquele dia
Afogado da quentura
Por terra que nao sabia,
Que, aquela menha, correndo
Polo monte, em quanto provo
Unis cais que houvera de novo,
Pui me trespondo e perdendo.
Levou me um lol>o após si;
Ku eomo doudo corria;
Timia (iqui, lomn ali!
K!e desaparecia.
Cuidando de lhe atalhar,
Pelo alto atravessei;
Tanto corri, tanto andei
Que me nilo sonhe atinar.

5

10

«5

A rubrica da AÍS. continua: One é a mesma .pie 1-V" <le Sâ mandou
a Nuno Alvarez Pereira mas emeiulaila em muitas partes. — V f. 91 95 =
Dialojjó ile ilou* pastores Gil e Henlo por Fr. ile Sâ ile Miranda. Dh-sc cm N. M: Sâ Miranda 6; nao anda. - Ja dissemos tjuc c uma
redacção nova da Jiglaga IJIIC vai cama segunda na /'«■
// No. 103. —
2 O MS. escreve cm lugar t/c: Qu\tndando Quando cu.
3 F de
quentura. — 4 Aquella menha. lie toma ali. -- 10 Que me (bis)
nao soube tornar.

3«2

1.7iv.

3.

|.

5.

0.

l"ui me de outeiro um outeiro
Por ver se inda algum eílo tinha:
llao Rodado! Imo Monteiro!
Dou ó demo se algum vinha!
Assi ca o la andando
Pela rara e grani lloresta,
Vi pastores ter a sesta:
Fui pêra eles chegando.
Algums que d'alein da serra
Das feiras me conheciao,
Basto! Basto! áquella terra!
Todo apii]>ando deziâo.
Eu que nio tinha ja pes,
Não sabia pêra onde ir.
Se folguei de os ouvir,
Isso n;1o mo pergunteis!
Ali ninguém poder teve
Pêra que me detivesse
Nflii fonte como a neve
Que meu rosto nã\o metesse.
Antes que a cabeea alçasse,
A fonte quaje sequei.
Posso dizer que cansei
Porem nao que me fartasse.
Detivcrio me comsigo,
N;1o falecerfio mil fruitas,
A maça branca, e o ligo
Preto, branco, e outras muitas;
Comia, e tomava em todas.
A' fonte como ós invites;

20

25

3o

35

|0

15

18 se ainda. — 19 IISo Rabndo! hilo Monleiro! — 21 q li (Jirr.). —
24 Fui me p. c eh. — 26 Nas feiras me conhecerão. — 28 Todos pupaiulo dixei Ho. — 20.— 30 E cn que n5o linlia ja pees Nem sabia por
donde ir. — 33 Ahi. — 36 o roslro. - - 38 quasi. — 40 M:'s nao ja
epie me lanasse. •— 44 e branco. — 45 Comia e eu tornava a lodos.

J

38.3
Vflo ser ao sol os convites
E os manjares tias voclas.
7.

Ora uu de cju«j mais mio pude,
Quando dar grátis quisera,
Cada uni fez sua virtude
E falou como quem ura.
Des i viemos ás eliaças
Em quanto o gado folgava;
Cada um suas cousas gabava,
Ku também as minhas caças.

50

55

8.

Então um de mais idade
(Por Lourenço o nomeavflo)
Pela sua autoridade
Kalou: todos se ealav;"io.
00
E assi disse: — Sempre topo
Sem que ums mais que outros condamRindo Lopo de Joane,
Rindo Joane de Lopo!

g.

E (seguiu) que lhe chamemos
Vontade, quer apetito,
Quer natural, todos cremos
Que sò a nossa cobre o fito:
Todos somos seus cativos.
Pedro mal e sempre canta;
Jorge íislo tapa a garganta,
Diz dos mortos, diz dos vivos;

f. 71-

10.

Belo coma mollier
Vasco baba, e joga á
Gõnzalo meia noite e
Nunca tira a u\S.o da

lia;
choca;
dia
boca;

05

70

75

.17 VSo se ao sol os léus convites.
54 Hm quando. - 56 E eu
iam bem as minhas praças. — 65 Quer seguro que lhe eh. (i/c).
67 Todo*
qui cremos. — 68 sobre. — 73 Ambos os MSS. são ,i,/i/i mal legíveis.
OUiamio sõ pelo valor das /«Iras o nosso MS. parece atiles dizer: Belo
loma mulher feea.' V Belo como mulher fnia. — 7.1 bal.a, jo-a. 7s a noele e .lia.
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384
Sim3o cada ora fia vona,
Nunca assenta, nunca acerta;
Outro morto á boca aberta
Bebe os ventos por Klena.
K tal cuida que ele é tudo
Que nílo é carne nem peixe;
Outro anda surdo e mudo;
Outro que bons caldo mexe!
Sancho quer viver de graças;
l'aio sempre em terra foca,
Antflo nunca sai da choca,
Marta nunca sai das praças.
Por flous peixes que ha no rio
Liras dos seus anos desperde;
Ora estú quedo com frio,
Ora va de verde, a verde.
Outro deixa a molher nova
Dando voltas pola cama,
F.lc por neve e por lama
Cos coelhos corre a prova. —
Aqui vendo eu tal geito
De que me ele asi tocava,
Hati co punho em meu peito
Como que me confessava !
Começava ja de rir
Vendo minha contrição,
Mas eu pus na boca a inflo;
Tornou ele a porseguir:
— Outro fala sempre- espantos,
Faz de toda a gente cega;
Outro faz se um papasantos,
Outro deles arrenega.

8o

85

yo

0.5

100

105

7» Maninho n!ío sai cias praças. - 81) ha i. — 03 <> onlro. —
98 Do que me ele. — 100 Como quem ,se confesava. — 101 ComcçavSo.

.5«5
Tu ;i fugir paixois andas.
Deixas o teu antes perder;
Kste níio sabe viver
Se nflo tem vinte demandas. —
15.

'■

71 v-

16.

•7-

18.

K assi foi de ponto em ponto
Por enxemplos verdadeiros
Té que veu àquele conto
De Bento e de Gil parceiros.
Kn cjuo ouvira ja outra ora
Do mesmo caso falar,
Que nos quisesse contar,
Lhe roguei de como fora.
Ele então .sobre seu braço
Todo cnidoso encostando se,
Calado um grande pedaço,
Se esteve como lembrando se;
Depois que se asegurou
Como quem para com medo,
Contra nos com rosto ledo
Assi de novo tornou:
— A contenda antro Bento
li Gil foi cousa sabida:
A um era a vida Bento,
Ao outro Bento era a vida.
Gil na sua mocidade
Muita da terra correra,
Depois pastor se fizera,
Cuidou que essa era a verdade!

i 10

115

120

1 25

130

135

Ora ele assi pastor sendo,
Se primeiro estava mal,

110 K deixas o teu perder. — 113 Assi foi. — nG De Bento c
Gil, os parceiros. — 121 Ele sobre o seu braço. — 122 Cuidoso todo.
126 passara medo. — 127 Contar nos. — 129 d'anlre. — 132 Cla 0
vento vida (.f/c). — 134 Muito. — 13C Cuidando que era a verdade
137 Ora ele pastor sendo.

?86
Foi apalpando, foi vendo
Antro nos ser outro tal!

140

Km lim dou aqni um voo,
Apartou se do sen gado,
Viu se mal acompanhado
Tomou por vida andar soo.
ly.

Bento, grande amigo seu

1 -13

Que não tinha outro como ele,
Comsigo um dia la deu
A saber que era d'ele
1'". meteu lhe a mJo 110 seu.
Tudo vos ora direi

15o

Que de meu i nflo porei
Ua su verba no moo:
Bento.
20.

Que é isto? que andas triste
Depois que entrou este abril!
Não sei que demo tu viste

155

Que tu nfio pareces Gil.
Cuidava eu, vendo te assi,
Na morto do teu bezerro.
Borda foi, mas é môr erro
Border após ele a ti!
2 1.

'^o

Tu olhas me de traves,
Pareces como anojado!

142 com seu gado. 148 o que era d'ele. —
153 Fala Bento. - 157 Cuidava vendo te assi.
160
Eu olho esle leu gado
Que é formoso e bom rebanho.
Deus seja sempre louvado,
Não foi ora o mal tamanho.
Falo, irmão e amigo,
U me nHo chamão; porem,
Seja mal, ou seja bem.
K11 a li ]»>i bem lo di^r>.

151 do meu. 161 V iiiteiculu:

387
Cuida quem são c quem es,
te fiz desaguisado.
O mal andando encuberto
Certo é que faz mais dano,
I'". cm fim la pelo ano
Tudo vem ser descuberto.
NSõ

105

Gil.
I". 75.

22.

Como? lias por sem rezão
Que me doa eu do meu gado?
Que sou pastor, e que níío
Ter devo i môr cuidado.
Porem não cuidava agora
No bezerro, mas na pega;
O cuidado se apega
Ua ora mais que outra ora.

170

175

Bento.
23.

2 1.

No começo um erro leve
Adiante sai pesado,
1'". homem dá st' mais que eleve
Muitas vezes ó cuidado.
Digo te assi c arreceo,
Que me liaias por desmedido,
Níío queiras ser reprendido,
Toma as cousas em seu meo.

180

Foges a toda a companhia
K murmúrio os pastores.
N3o sei quem me ora tal dia
Disse que isso eríío amores.
Níío sei que seja, que níío seja
Mas o tempo agora é tal

185

190

163 —164 Cuida cm quem silo e quem es, N3o sejas desaguisado.
{Ar. .!/..' NSo Ic lies do leu gado). — 170 doa do m. j,'. — 171 —172 Quer
seja |)astor, (|ucr não Devo lei outro cuidado? — 175 Do cuidado.
181 "182 DifíO Ic sem arreceo Oucr me liajas por desmedido.— 184 Toma
a* cousas sempre em meo. — 185 Koges Ioda companhia. - • 187—10,0
N3o sei ora em que' dia Disse eu <|iie isso ciao amores. NSo seja (e
epie nunca seja) Mas o tempo ora é lai.
25*

;,88
Que se crc milhor o mal
Que outra cousa que. homem veja!
25.

Kazc 111 ora, irniilo, sequer
lista mudança mais manso;
Nilo dÚK ;i imigos plazer
li a tons amigos canso!
Digo to assi do minha alma,
Peleja com a vontade,
li cm lim, esta é a verdade
Que tua alma rua palma.

195

200

Gil.
20.

27.

f. 75 v.

28.

Cuido, Hento, que me falas
Do mundo que agora é tal.
Ouço falar quatro falas
As tres d'eias viio a mal;
De muitas maldades clieas
Andilo sempre as presnnoOis
li por seus mãos coraçOis
listão julgando os alheos.

205

Vcs tu cousa nesta vida
Por que deva de ser ledo?
lin a tenho comprendida
Inda mal, que foi tam cedo.
Que em fim a verdade era
Ir polo fio da gente.
Nao vai mal quem vai contente.
Quem assi ora ir poderá!

210

215

Tu sahes como escolhi
Esta vida de pastor.
Polo mal que fora vi,
Cuidei que esta era a milhor.

220

193 Faze ora. — 196 Nem aos teus a. c. — 197 «la ín. "1. —
199 — 200 Por «pie cm fim é gram verdade: Tua alma ser lua palma. —
20[ Tico. — 20j Ousas falar (L,-i,i-sc: Olivas). - 20.| Das lies d'ehis. —
-12 <> J/.s". rscrrvi1: porque.

*

3«9
Detreminava de ja
Viver «litro listas ovelhas,
Mas bem soam dizer as velhas:
La e ai m<is fadas ha!
20.

30.

31.

$2.

Andarás muitos lugares,
Verás muito, e porem
O que nílo osprementares,
Nílo cudes que o saltes bani.
Cuidei de sair da guerra,
Nilo sabemos trás que andamos.
Que eis que: achei ca tais amos
Que se têm por deus da terra.
Mandíío em despovoado,
Nfío lhe vai ninguém a inflo;
Usflo muito do cajado
Com rezSIo e sem rezfio.
Cuidflo que para eles sôs
Fez deus a noite e o dia:
Mas lembrar se lhe devia
Que sflo homens como nos.
Vivem dos nossos suores,
O como nflo digo eu;
Ou bem ou mal, sflo senhores
V. o demo tudo lhes deu.
la o ai poderá passar.
Isto, meu inniío, nflo posso:
O entendimento que é nosso
N3o no-lo querem deixar.
Comem trigo e nos d'avea,
Kles bebem, homem sua,

225

2,,o

235

240

245

250

222—22a Viver com estas ovelhas, Mas vejo dizer as velhas: Ca c
la más fadas lia. — 225 Andara. •- 226 — 228 Vira indo, mas porem
O <|uc não csprimeniaYes, N3o cuides que o sabes bem. — 230 O MS.
escreve: sabeno em lugar de: sabemos. — 231 Que vos achei.
244 O
demo. - 2.(6 Islo só, irmão, n. p. — 250 e homem Mia.

,<)0

Doi llics pouco a dor alhe.a,
Querem que nos doa a sua.
Isso como pode ser?
Mal poki parte mais fraca!
Têm o queijo, têm a faca,
Cortao d'ele a seu plazer.
3$.

34.

r. ^o.

Dormem tam cheo seu sono
Qne ás vezes mortos parecem.
Ao trosquiar aclias dono,
Nas pressas niio te conhecem;
E que pesar de rezao:
Quando te hão mister, es seu,
Quando os lias mister es teu,
Que mio tens amos então!
Quem me furtava o meu leite,
Furta me agora dobrado
l)'ele, quem contra mim peite
D'ele come descansado.
Mas com todos seus vagares,
Deus, que inda sé onde sia,
Acharas que mio dormia
Quando te niio percatares.

35.

De no.-, te digo outro tanto:
Somos tais o dia d'hoge
Que muitas vezes me espanto
Do sol, que de nos não foge,
K dos vales e dos montes
Que d;1o herva aos armantios,
K que niio torniío os rios
Atras pêra as suas fontes.

251 Ambos os textos cscrnvm: Do llicí. — 253 Isto.
c ciicluni o siu sono.
pva/.er c <|iiu if/.ão. —
ainda sce omlu siiu.

2.V) ire*c|iiiai.
203 K i|iianil«.
278 armcnlios.

255

260

265

270

275

280
257 Dormem

260 A's prosas.
261 Om2h\ <lono*.
270 Deus <|in--

30'
,36.

0/

,38.

Tolo qual, coin meu fardel
Fugi das vossas aldeãs.
Não trago nos beiços mel
Que nâo s;"ío crestascolmeas.
Dcs i tenho um coraçiío
28;
(Que isto é o que mais me empece)
Que outro senhor n3o conhece
Salvo verdade e rez5o.
Porem faço te a saber,
Que em casos que acontecerão,
]a os houve muito mister,
Amigo, não me valerão.
Ora asinala este dia
Mm que te digo que hei medo
De ver a vingança cedo
Muito mais do que eu queria.
U meu bom Ribeiro amigo,
Que em milhor parte ora sê,
Conheceu bem o perigo,
l.ogo fez atras um pe.
Travavilo mil cousas d'ele,
Po/, os hombros, poz os braços,
Passou por mil embaraços,
Deixou i porem a pele.

21)0

29ã

.3°°

Uellto.
39-

Cuidava estando comigo
Kinmentcs, irm3o, fallavas
O ([lie enlito passei contigo
Quando pastor te tornavas.

'Si Velo que. -

282 l''"j"
r el

llas

o"**"14 aldeã*.
:

3°5

-S-l crestacol-

meas " • 385 Di/.. — -^'> ' '"'" -()1 Assn'- os 1,ouvc m^lQV<
Amigos ii3E(7 me valOrilo.
300 li logo pa» alia* um pc.
3°5 30? Cui■ lava estando assi Km «inanto, irmã», falamos O (pie então passei ali.

502
Lembra me quando e onde era,
V. foi no niiis do janeiro
Debaixo de mn castanheiro
Velho rodeado de hera.
-lo.

f. 7'»%-.

;i.

T.ouga conta ali ine deste
K acabando de ma dar,
Finalmente me disseste:
— lrmílo, quero descansar,
Que andei por muitos lugares,
Muita da terra corri. —
Disse eu antílo em mi:
— Hem será de descansares. —
Que eu nao andei por la fora,
Mas aqui antre este gado
Faço mil contas cada ora,
Cada ora me acho enganado.
Quando neste vale estou,
Todo outro que aparece,
Muito milhor me parece:
Nilo é assi quando la vou.
Porem, falemos verdade,
Esse teu apartamento
1". paixão ou novidade;?
Nilo queiras furtar me o vento,
Que estes males silo gerais,
Todos têm seu quinhão d'eles.
Onde irás fugindo d'eles
Que nilo aches muitos mais?

^IO

315

,320

325

o>>0

31; cubcrlo de hera. — 315 dixeste.
318 E mnila terra eorri. —
319 emito assi. - 320 se descansares.
321 O nosso -1/5. escreve: por
la por fora. 1<" la por fora. — 326 Todo outro que Ircsvcrdccc. —
3-S K 11S0.— 330 lisle.
331 li <lc pouco c novidade.— m Kstes. —
331 neles. - 336 (j1)c nno caias noulros mais.

393
|3-

Não lias lu sô de enmendar
O inundo; e o meu conselho
Seria dissimular,
Que o bom remédio é mui velho.

340

Gil.
Nílo silo a mais obrigado;
Karcji nisso o que poder.
Cada um busque seu prazer:
Ku folgo assi apartado.
Bento.
I ].

Que bem podo vir de andar
.Sô murmurando comsigo?
K mais quero inda falar,
Hei o por mui gram perigo,
Que nílo te deve ser novo
Que a res que anda apartada,
Gil amigo, da manada,
De ventura escapa ao lobo!

345

350

Gil.
45.

Bento, mãos lobos silo homens
E mais os d'cssas montanhas,
Que lia cem mil lobishomeus.
Cuidava eu que erâo patranhas!

355

Bento.
Que digo? Que seja assi,
1'ero tanto mais devias
Buscar boas companhias,
Nilo fazer corpo por ti.

360

$$■; — 340 O remédio (é o meu conselho) Seria dissimular; Que é
mui bom remédio e velho Nílo curar d'aproliar. 344 Que eu. 345 li que bem pode andar. — 348 Que o hei por grani perigo. —
350 dorme apartada.
354 d'c*la*. — 355 Que ha qui mil lobishomeus. - 358 K por tanto m. d.

304

Cil.
|ó.

Será pianola cm que anilo:
.Mudar se lia, mudar me liei eu.
Benlo.
Perdoa se me desmando
Ja le ouvi chamar .sandeu.

.*■

Gil.
Eu que o sflo, ccrlamente!
E c niillior por isso, irniilo,
Andar sô assi, ]ior nflo
Lançar as pedras á gente!

365

Benlo.
-)7.

Cuidas de te escapulir
Eugindo pêra o deserto!
A olhos podes fugir,
Mas ás bocas nílo por certo.
li mais' de certos babosos
Que nSo tem pedra de sal,
Dizendo e cuidando mal
Todo dia ociosos.

37°

375

Gil.
48.

Essas s3o as companhias
1'era que me i convidas?
Antes quero aqui três dias
Viver que antre esses Ires vidas.
Onde a rezilo é corrida,
E acosada a verdade,
Onde i n3o ha amizade-,
Como pode haver vida?

380

3<>5 K cu.
306 K niillior.
371 Aos olhos.
37-_373 J,;,s
;i língua nao, por curto. K mais desertos (/í/v. fror de certos). — 378 Vera
<|iic me tu convidas. 380 que nessas ires vidas. ■— 381 384 Onde
a ivxRn nãn é iiuvida, Nem conhecida a verdade. Onde nilo lia amizade.
XT10 pode i havei boa liya.

"

305
|rj.

50.

51.

r. 77V.

52.

Deixai mi: andar co meu gado.
Onde vejo que os rafeiros
Têm tal amor e cuidado
Com as mais dos seus cordeiros
Que põem as vidas por eles,
Vencem a fome e o sono.
Dorme, descansa seu dono,
Nao entra descanso neles.
Ku olho, vejo que as gralhas
Por qualquer dVIaS que vejão,
Passar mal, põem se em batalhas,
Todas por fia pelejão.
12 sentindo algum grunhir
Os porcos, que porcos síío,
Sc ajuntao, Bento; e que nílo
Fazem por lhe acudir?
Ua bibora, fia cobra
Que s;lo sem JUíZO algum,
Se lhe nilo fazem mà obra
Nilo te fazem mal nenhum.
Um liilo que é animal
l'\:ro, bravo e denodado,
Vendo te em terra lanrado,
Dizem que nao te faz mal.
Mas tu guar-te d'einbiear
Antre os homens, que eu te digo
Que verás por ti passar
O parente e o amigo.
.Muitos te ilarao de mão?
N3o a mao, nem outra ajuda!

385

30°

3<J5

|on

4°5

|lo

385 Deixa me andai com meu ijado. 388 e seus cordeiros.
.V. .I/..' ilos s. c. — 389 E põem a vida por eles.
301 e descansa.
393 c vejo. - .i97 !•'". em senlindo.
399 400 Bento irmão, Todos
prestos a lh'acudir.
|i>3 llies. .105 Um liilo é animal.
408 lc
não.
.] 10 Knlie homens. • 413—414 Kles le darão de mão, Outros
não mão nem ajuda.

3O6

Algum fará que te ajuda,
Mas será a lançar 110 ehito.
53.

54.

55.

56.

O pai contra o lillio vai,
O irmão contra o irmão,
O filho vai contra o pai,
Um mao contra outro mao!
A casa nao tem segura,
Nem a mesa, nem a cama.
Quem cuidas que te mais ama,
Ksse môr mal te procura.
Finalmente, os animais,
A que nos brutos chamamos,
Guardao as leis naturais,
Nosonlros nilo as guardamos.
Haver me lias por perdoado
Se tens outro parecer,
Alas eu nilo chamo viver
Ao som de tanto cajado.
Vejo o sol aqui tam perto
Cada dia a nos tornar
Ou euberto 011 descuberto;
Nunca um dia ha de falhar.
Vejo a lua nova e chea
Que ora mingua, ora crece,
K quando toda parece
Que toda a noite alumea.

.115

120

125

|^o

435

440

Certos meses do ano vejo
O seteestrclo fermoso,
Meu mestre por quem me rejo
Do ano enxuto e chuvoso.

4 • 5—416 Onlro fará que te ajuda, Dará contido no chilo. —
417 <>s filhos. — 418 irm3o. 419 Os filhos vito. — ,|20 Úa mio
contra outra mito.
422 NHo a mesa nem a cama. — 423—424 K quem
cuidas que ic ama Pela lua pele jura.
426 Que nos ca brutos chamamos.
. 428 Quc nosoutros nao guardamos. — 420 Havemos te
perdoado. .(34 Cada vez. — 436 ha de passar. — 439 aparece. —
444 ou chuvoso.

.V)

I';i estrela dalvorada
Que esta nicnhã reluzia,
Mensaje nos traz do dia:
Nunca no-la traz errada.
57.

f. 78.

58.

59.

60.

Vejo 110 norte firmeza,
Na barca que o rodea
Muita verdade e certeza,
Mui pouca na vossa aldeã.
< >s dias d'este ano vílo
Aos outros em igualdade,
Esses ine fal&o verdade,
Amigo, (]tie os homens não.
Podeis me a isto dizer
Que a.ssi é em todo lugar,
A todos deve abranger;
Quem to pode a ti negar?
Porem a gente enfrascada
Nos conselhos e nas praeas,
As porras audito e ás chaças,
Nisto olhao pouco ou nada.
Kste gado meu parceiro
Me fartará do .seu leite
De um até outro janeiro
Sem que o compre nem peite.
Acho do pilo onde quer
A troco ou d'outra maneira;
Levo isca e pederneira;
Vinho ni!o-no hei mister.

J45

450

1-55

.]6o

(65

470

Tudo nos daria a terra,
Somos mãos de contentar:

445 A estrela. — 447 — 448 Que nos mostra o novo dia Nunca ia
vem desmanchada.
455 listes. — 457 Podes. — 459 K a lodos.
463 A's porras ahdSo c ás maças.
465 é meu parceiro. - ,\(,(, Oue
me fanará do seu leite (sic). - 407 Dcs um.

39»
Não vos (|iiam clara da serra
Corro agua som descansar?
As arvores nos dão lenha
F. ás vtv.es do sou fruito,
A torra, 0111 outro tampo, muito
Dá do que se liomom mantenha..
Oi.

0?.

03.

Torno outra vez a este gado:
Quando a elo ó cousa sã,
Andar leve o trosquiado,
Veste me de sua lã.
Vivemos em íeis iguais,
Faço pelo defender,
Não lho tomo o que ha mister,
Kle não mo nega o mais.
Foste mo agora a tentar
Polas rezois quo mo deste!
Com que não sabes lalar
Si? não d'aqucle ou dVste
Curns poucos de zagalotos,
Cabadores de seus donos,
K que não perdem seus sonos
Porque os gabem seus netos?
São doente, meu pai não,
outro tal da virtude!
Pola ventura sou são,
Porque meu pai tem saúde?
Não, que compre outra mezinha!
Que o liem não se apega assi,
O mal pode ser (pie si
.Mal pecado! mais azinha.

475

]Su

|#5

.|e)U

pjj

DíJíO

476 sem parar. — 470 outro tempo. — 480 Do que.

500

484 Visto

me eu da sua lã. —. .(St) lembrar. .|<)l — 4Q2 On.le não sabem lalai
Sc não ou il'a<|iie1e ou <t'este. — q<)5 Que não perdem os seus sonos.
496 1'oiijiie os louvem os seus netos.

399
f. ;8v.

0].

O5.

00.

Não tenho de meu um pilo,
Hei fome, no dente pico.
Que negra consolação
Que foi meu bisdono rico!
l5ons donos certo honra são,
(Que eu também bons donos tive)
.Alas quem como eles não vive,
Os que honrão os desbonrão.
Ca e la tudo apalpei:
Cai nu: o coração aos pés.
Polo mal ou bem (|ue achei
Vou fugindo como ves.
Mas cm quanto te resj)ondo
K estamos nestas ])erlongas,
Kéz aos montes sombras longas
O sol quo se vai trespondo.

505

510

515

520

Repousa neste abrigado.
Não ves como o sol nos foge?
Dar te hei leite atrapalhado,
Dar te liei do mujndo de houre.
I í e 111 o.
Has me, irmão, de perdoar.
Que de noite ou com de dia,
Si; não visse inda Luzia,
Não poderá repousar.

67.

E tu dize o que quiseres
D'esta tua vida ca,
Mas, onde não ha niolheres,
Sabe que vida não ha.

508 bisavô. — 509 sHo honra. honra os deshonra. - 51.] Caiu me.
fugindo.- 518 nesla pcrlonga.— 519 Sc
520 K o sol se vai Iraspõndo. — 52G nem
529 Tu di/.c. - 53' "Hile i não lia.

-1-.1

530

510 li cu. — 512 Quem os
515 liem ou mal. — 510 Vim
fc/. aos montes sombra (j/t-). __
de dia. — ^27 ainda Alaria.

400
Suspiraste! ora ou te unlenrio
Nos falaremos outro ora.

Gil.
A deus, irinilo, por agora.

535

Hento.
A dtriis, irmão, tf encomendo!
K i/is/ribue os versus Je 521 u/é o fim ilí uma imiwiru impossível
de aceilor-se: 521 — 524 Hculo; 525 — 532 Gil; 533 — 535 Bento: 536 Gil.
.\'o nosso A/S. faliu Jiuiile i/c' verso 53(1 <; rubrico: Mento.

Egloga VII.
(Inédita.)

Mo nl uno.

y,

f>
£

117.

■■■...

Egloga.
Pastoros: Silvestre e Montano.
Silvestre.

f. /().

2.

Dize, Montano amigo,
Porque andas ca apartado
Km este despovoado,
Assi sò mesmo comtigo
Sem ti e sem o teu gado?
Vejo te a cor mudada,
Sem o teu saio de festa,
A pessoa maltratada:
Grani paixão deve ser esta
Que tens esta madrugada!

10

Folgavas quando me vias;
Nilo me queres ver agora;
Mudou se o tempo e a ora
Contra ti, que nilo soías
Ser tam triste ca de fora.

15

O MS. tem a rubrica seguinte: Efjloga de Fr<"> de Síl. Pastores
Silvestre c Monlano; é ilc F<1° de Morais.
F f. 95 — 97V. Kglo^a do
mesmo (;'.<•. Sã de Miranda). Silvestre c Monlano interlocutores. N.M.:
"ao anda c lie de Sít JMir. — 2 F Como andas. — 7 0 nosso MS.
escreve: descsla. F da fesla.
10 O nosso MS. escreve: deve de ser.
■3 e ora.
2(j*

•104
Fizeste grande mudança.
Cada vez pêra pior;
Trazes a vida em balança.
Guar-te, Montano pastor,
Porque o mal presto se alcança.
3.

4.

5.

Pesa me de assi te ver
Quanto me pode pesar.
Co sentir e co chorar
Se te podesse valer,
Poder te hias descansar.
Mas ai coitado de mi!
Cada vez que te mais vejo,
A vida nílo a desejo
Pois ;i morte vejo em ti
Com tal tromento sobejo.

20

25

30

Lembra m'ora que ogano
Andando la pola serra
Ouvi dizer d'esta guerra
Tua, (se tu es IMontano.
Natural da minha terra).
K como tal cousa ouvi,
Logo me este mal doeu;
Por tua causa o senti
Tanto que me pareceu
Que fosse fora de mi.

40

Se este teu nojo 6 d'amores,
Oram trabalho, grani perigo
Te vejo; mas, meu amigo,
Guar-te das cousas piores
«
Que estas sito, se mal nilo digo.

45

35

20 prestes. — 23 Co s. e co eh. — 25 O nosso J/S. escreve: ia.
F me ias. — 26 Mas eu coitado. — 28 Vida cu nilo a desejo.
3' — 32 Lembra me a ora do ano Andando eu pela serra.
36 Como.
40 Que fora fora de mi. O MS. escreve: Que saisse.
.12 Km grani
trabalho e grani perigo (/.ein-se: e perigo).
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Que amores íiílo guardao lei,
Nem rezilo querem por si.
Ja contra eles pelejei:
Um tempo vencerão me a mi,
Outro d'cles me guardei.
6.

Pelo qual d'este engano
Tu nSo sejas enganado;
Que se te dás ao cuidado,
Tu nâo ves o fim ao ano
Pêra ser desenganado.
Mas porem d'este desterro
Que tu ca trazes comligo,
De ti saber o espero
Como de pastor amigo
A que, certo, muito quero.
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55

60

Montano.
f. 79 v.

7.

8.

Silvestre, tu saberás
Que este meu apartamento
N;lo se faz sem fundamento
Que em gram paixílo me traz
Assim ás voltas co vento.
Que nestes tempos d'agora
La por esse povoado,
Nilo se vive sô fia ora;
Pêra menos enganado
Ando assi ca de fora.

70

E porem, sabes que digo
Pêra que milhor me entendas,
Kugi as grandes contendas
Como ogano fez Rodrigo,
Por que nele me eomprendas;

75

65

54 do ano. — 59 O nosso JfS. escreve: Como p. a. — 60 quem.
63 fez. — 66 E nestes. — 70 por ca. — 71 forem sabes o que digo.
75 forque a ele menos reprendas.

.\ob
Porque este unindo é tal
Que e millior ca nos desertos
Sofrer c calar o mal
Que descobrir os secretos
D'este nosso Portugal.

8o

Silvestre.
Q.

Quem sabe do mal fugir.
Muito faz em se apartar;
Que o cuidado e o cuidar
Fazem mil vezes cair
E também desesperar,
E a vida sempre soslem.
Mas isto nílo é d'agora.
Se abi lia mal, assi ha bem.
Se tudo junto nflo fora,
Nilo foras tu nem ninguém.

85

90

Monlano.
10.

11.

Pem sei isso, meu amigo,
Andando sò nesta serra,
Mas nílo deixa de ir comigo
Um cuidado c um perigo
Km que vejo toda a terra.
Os tempos vílo de mudanças,
De rezfio mui diferentes.
Os seguros de acidentes
Nas maiores esperanças
Se achilo menos contentes.

95

100

Pelo qual ves levantadas
Gentes mesmo contra gentes,
Com as vontades danadas,

80 temporal. — 83 do cuidar. — S.\ Faz. • Sfi E a vista sempre
a tem. — 88 Se lia i mal e salii bem (/. c. se lia i). 8<) lodo. 0| do perigo. — 101 Pelo epie ves levantadas. — 102 Gentes contra
mesmas gentes. -■
103 Côas vontades condenadas.

|Q7

Sem respeito de inocentes,
Com as almas condenadas.
Tal n3o posso comprender,
N3o sei que diga ao fado.
Que possa tanto o pecado
Que o justo venha a morrer
Por culpas do condenado.
f. 80.

12.

13.

Quando nisto cuido cu
E em tam gram diferença,
Quero me tornar sandeu
Porque foi a mòr sentença
Que antre tudo se nos deu.
Por tanto dou estes brados.
Ouça me quem tem sentidos!
Assi vito tempos perdidos,
Que os mãos sito levantados
E os bons sao destruídos.
Nilo te pareça, pastor,
Que me diz isto a paixão
Nem nenhum outro rancor,
Mas de ver ir a rezilo
Cada vez de mal cm pior?

105

110

115

1 20

125

Silvestre.
Assi ó certo, Montano,
Hcm dizes; deus nos proveja!
Que neste mundo de enveja
lia nele tanto engano
Que niío sei quem ledo seja.

130

Montan o.
i.t.

Ainda mais te direi
Silvestre, pastor amigo:

105 K com as almas danada*.
107 Nem. — 116 V. por tanto.—
119 K os mãos.
i~ <Juc me da isso paix.lo. — 123 Nem outro nenhum
rancor. — 12.) Mas de ver cu a re/.3o.
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Encubrir nada Ic sei:
Nflo ha ja amigo de amigo
Nem ninguém vive por lei.
Se andas pola verdade,
Tudo acharás mentira;
Em v.to vive, em v5o sospirn,
Porque as cousas da vontade
Fazem se todas com ira.
15.

16.

(. Sov.

17.

Tempo é de opiniois
De pastores niio discretos;
Vilo mil grandes confusois,
Que se l)iiscas passos certos
A cada passo ha ladrõis.
E o que 6 pior do que isto,
Que n3o se querem encobrir.
O furto é de todos visto,
E nSo-nos vejo punir!
NSo sei a que ha de vir isto.
O pobre do zagalejo
Nilo tem onde se acolher
Quando se quer defender;
O que tem mais de sobejo
Nao-no consente viver.
Se algum justiça brada,
Que lhe roubSo seu rebanho
Ou lho levito da manada,
Porque seja raôr o dano,
Ninguém lhe responde nada.
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iòo

E se por ventura alguém
Lhe responde, é de traves.
Em fim, pastor, quanto vos

134 N3o ha amigo. — 135 nenhum. — 138 O bom viver ja sospirn. — 143 mui grandes. — 144 — 145 Se buscais paraísos certos Cada
passo ha i ladrõis. — 145—150 FaltSo em V. — Ijl K o pobre zagalejo. — 158 O nosso MS. escreve: Ou lhito levito.

'
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O mais é mal o niSo bem
Que tudo anda ao revés.
Que esses satrapas maiores
Que governSo grandes prados,
UsSo tanto dos cajados
Que sSo lobos, nflo pastores
Por nossos grandes pecados.
18.

19.

20.

E porem deus, aonde esta,
Também dá suas pancadas
A quem n;1o vive bem ca
Assi ás longas jornadas,
Como vistes que fez ja.
Pois mais claro has de ver
(Se eu nSo erro) o que digo,
Perto vejo sen perigo,
,
De mui cedo se perder
Seu curral e seu abrigo.
Que a vingança divinal,
Tarde ou cedo, aparece.
A quem fez mal, faz lhe mal;
De ponto nenhum lhe esquece
Por ser a todos igual.
Ouvi ja o outro dia
Na aldeã dizer a Pras
Como se o mundo perdia.
li, olhando por detrás,
Assi falando dezia:
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rqo

— Eu vejo vir o grani Gío
Por cima d'cstc montado
Como perro mui danado.

.166 estes. — 169 Que lobos silo, nSo pastores. 177 Que s'cu
n!to erro. — 178 o teu testipo. — 179 De se mais cedo perder.
181 E a vingança dcvinal. — 182 Tarde 011 perlo. — 183 K a quem.
184 Que pomo a nenhum esquece.
186 Eu vi. — 187 Mui claro di/.er
a firas. — 18S Como se homem perdia.
189 Oulhando pêra dclras.

-|10
Com danado coracsto
Nos roubará nosso gado
Que assi fizera ó verslo
La poios campos d'Ungria;
Deu no curral de Justo
Por fia negra porfia
Que teve André com Beltnto.
21.

f. 81.

22.

23.

Por mil guarda dos rafeiros
Perde o pastor as manadas
Que audito todas derramadas
Por cima d'cstcs outeiros
Perdidas, desabrigadas. —
Quando isto nos contavsi
Assi coitado chorando,
Muitas vezes sospirava,
Cansado do quando em quando
Em sen bordão se encostava.
Muitas cousas disse ali
Do porvir c do passado
E despois, de ja cansado,
Volveu seus olhos a mi
Com um sobejo cuidado.
E disse me: — Oh Montano
Pois es zagal entendido,
Eugc, fuge a tanto dano,
Antes de. ser mais crecido
Que te roube o seu engano. —
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200
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215

220

Por isso ca me apartei
Como tu, Silvestre, vos
Nilo o fiz cm que me pes,

105 Xos roubar o n. g. — 196 Assi fez ja o verão. — 20.5 tam dei ramadas. - 204 dVsses. — 205 desbaratadas. — 207 O coulado assi chorando. — 213 de ir ja cansado. — 216 K disse assi: Montano. —
219 Antes dVle ser ferido. — 220 seu engano.

4ii

Mas parece que acertei
Nos passos que dei cos pés.
Que fugi aduladores
Km fugir adulaeOis.
Estes montes silo milhores
Que as praças das confnsSis
Nas quais os erros sao mores.
24.

25.

20.

Andem pelos povoados
Os que em muito tém h vida,
Porque é cousa sabida
Que os que tem grandes estados
Dao consigo mòr caida.
Sabes como anda tudo
Sem concerto e sem direito.
A deus ii3o se tem respeito,
Quem presume mais cTagncio
Não quer ter nenhum sogeito.
O que vive mais errado
Nesta vida emprestada,
Esse tem maior soldada,
Mas, quando for condenado,
Ela será condenada.
Que o que é vertuoso,
Nilo-no deixão descansar
Nem com vida, nem repouso.
Sc me deixassem falar . . .
Mas falar, pastor, niio ouso,
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245

250

Porque dizer n verdade
Livremente, sem engano,
Traz consigo tanto dano

22(> O nosso J/S. escreve: ndulnduladores. — 227 a
232 O nosso JWS. escreve: os que tem muito tem .1 vida. - arado. — 243 Este. — 247 leixão. - ■
249 O nosso
me.
250 ouso falta no nosso J/S. — 251 liei de dizer
252 c sem encano.

ililaçOcs. 2] 1 1<* ,/iz:
.U.S. escreve: sem
verdade. —
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Que pode tanto a maldade
Que faz mal ao desengano.
Quem falar pontos devidos
Cs que deus quis e mandou,
0 tal logo brasfemou;
Que reprender aos perdidos
A muitos santos matou.
f. 81 v.

27.

28.

29.

Donde os nossos pregoeiros
N3o curflo ja de dar brados,
Se nilo como lijongeiros
Dissinuilao os pecados
Que vSo por esses outeiros.
Quanta gente infernal
Que regra nem orden tem,
O mal lhes parece bem,
O bem lhes parece mal
Porque mio sentem nem vêm.
Assi vivem sem vergonha
Vestidos de mansidão,'
Mas dentro no cora-lo
Anda escondida a peçonha,
Que por mezinha nos diio.
Nilo sei ja o que te diga:
Todo o mal ó da panela
Se ela dá e se dilo nela
D'ela sô é a fadiga,
D'ela sô á a querela.
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275

280

Tudo é contra os piquenos!
D'estas leis tais arrenego!
A justiça n;1o a vemos,

254 li pode. — 256 Quem fala pontos devidos.
O nosso A/S.
escreve: que fadar. — 25S ou perdidos. — 266 Ksta gente. — =í>8 lhe.
— 269 K o bem lhe. — 272 O nosso MS. escreve: maldição. — 276 V
repete inutilmente que,' Montano quem fala: o que diKo (Uia-se: diga).—
2S2 lui do demo arrenego.
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Se n;"io no manco 011 no cego.
Km nos que pouco podemos!

285

Silvestre.
Calar me quero, Montano,
• Por n3o dizer o que sento
Do teu dano e do meu dano.
Montano.
Silvestre, tenho tormento
Porque sei o desengano.
30.

3 1.

Por nossos grandes pecados
Quer deus que tal nSo vejamos,
E ja ves cm nossos amos
Como andão acossados
Porque o lambem andamos.
Mal no vale, mal na serra,
Em toda a parte vai mal;
Dá grandes brados a torra,
Falta nos o temporal,
Mas n2o pestes, mas nílo guerra.
Isto fazem volvedores
E muitos pecados feos
E os suores alheos.
Que ves roubar roubadores
Sem justiça c sem bons meos;
Pelo qual ja ves que digo,
Minhas redes encolhendo,
— Sobre tudo vem castigo
Como tu verás, vivendo,
Meu Silvestre e meu amigo.

20,0

2Q5

300

305

3 IO

285
290 Assi que Indo perdemos. Quero me calar, amigo, Por
n3o dizer o que sento De teus danos e perigo. Silvestre lenho tormento
K desenganos comigo. — 286 <■
289 As rubricas S. e Al. faltão tanto
no nosso A/S. como em I"; sito porem indispensáveis.
292 que tais
nos vejamos. — 293 Que.
298 O nosso AIS. escreve: dito. — 300 Mas
nílo com pcslc nem guerra.
302 cmbolvcdoies. 307 As minhas
redes colhendo.
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3J.
C vj2.

saber.

Que j;i visto do passado
Como nos deus castigou:
Na cabeça nos tocou
Deixando o corpo aleijado
Mais do que nunca (içou.
Ora canso do falar,
NSo te quero mais dizer
Porque dizem que o calar
Moderado sem falar
Vem de mui grande saber.

3l5

320

312 deus nos. - 314 Lcixando. — 3"> '' 3^° Vem do mui (jrande
Nao ha quem possa acabar.

Poesias ditas
de

Felipe de Agifiliuv
(Inéditas.)

118.

Cantiga XXXIII.
i.

Foi se gastando a esperança,
Fui entendendo os enganos:
Uo mal ficárfto me os danos,
F do bem sô a lembrança.

2.

O mundo bem e mal tem,
F. porem é ele tal
Que dá poucas vezes bem,
Se nfto é pêra môr mal.
F. o que mais certo se alcança
DVlc cm fim de muitos anos
F do mal todos os danos,
K do bem sô a lembrança.

3.

4.

Vejo sempre o mal presente,
E o bem vir ou passado.
Do passado estou ausente!
Do porvir desesperado!
Vejo no bem mil enganos,
E no mal nenlifla mudança
Se n;lo dobrar se os danos
Com ter do bem sô lembrança.
S'em tal vida tanto duro,
Isto nela me sostem,
Vivo, de mais mal seguro;
N2o me haja 'qui outro bem.

24 O AfS. escreve: nam msj» qui que o. b.
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4.8
"Triste quem mais nito alcança
Que viver tam longos anos,
Vendo do mal novos danos
E do bem sô a lembrança!
5.

6.

f. 82 v.

Quanto mal receei, vi
E todo o bem que desejo!
Porem o mal foi em mi,
E o bem noutrem o vejo!
Ah fortuna! ah tristes anos!
Ah tempo! sem ter mudança
Acrecentai mais nos danos,
Do bem tirai a lembrança.
O mal como me chegou,
Logo fez em mim assento;
O bem passou como vento
E a esperança me levou.
Julgai se sem esperança
Me serão as oras anos,
Tendo do mal sempre os danos,
K do bera sô a lembrança!
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118.

Trova ITT.
Os epigramas vos mando
Que tresladei de Marcial.
Se vos parecerem mal,
Desculpai me com calando,
Ou culpado me deixai;
Que quem ja gosto n.lo tem,
N<1o lhe dará do que vem
Pois lhe nSo dá do que vai.
O MS. acrescenta: Que mandou Felipe d'Af;nilar a Jerónimo C01 terçai mamlamio lhe dons Kpigranms de Marcial.

4ig

120.

M a r ti a 1 i s E p i g r a m ín a I.
Femina praeferri potitil tibi nulla, Lycori:
Praeftrri Glycercr femina nulla polesl.
Haec erit hoc quod tu: tu non potes esse quod haec est.
Têmpora quid faciunl! hanc vo/o, te volui.
Nunca a ti chegou ninguém,
Oh Licore, em formosura;
E á que Gliceria tem,
Nao chega ninguém agora.
Como a ti vê-ia ainda espero,
Mas nao como ela a ti:
Que da o tempo de si
Que a ti quis, e a ela quero.

5

'O

V. Martin/. VI 40. O texto latino está muito corrupto no MS. tanto
11'este comn no Kpignimma seguinte. - 8 No MS. falta: ninguém.

121.

E p i g v a tu m a TT.
Casta suo gladium eu/u traderel Arria Paelo,
Quem de visceribus strinxeral ipsa suis,
Si qua fides, vtihius quod feci non dolet, iuqitil,
Sed quod tu fácies hoc mi/ii, Paete, dolet.
Seu fennoso o casto peito
Sem dô Arrie atrevessou
Ciim cutelo que, isto feito,
Logo a sen Peito entregou,
li ja morrendo lhe diz:
Se fe ha (que t' a questão)
Nao me doi o que em mi fiz.
O que lias de fazer me doi.
V. Martial. / 13. — 1 O MS. escreve: Sou.

5

IO

420

122.

Soneto XXIV.
A' morto do dona M" do Távora
dama da rainha.
Triste quem nacen era tal idade!
Triste quem acertou tempo tara forte!
Que o mal é certo, certa é a morte,
E na vida nilo ha segura idade.
Que aprovcirSo virtudes nem bondade?
Estranha formosura (ah dura sorte)
Graça, brandura, ser, preço da corte,
Crave e atenta da mocidade,
f. 83.

Tinha este tesouro a natureza
Guardado todo junto nua menina,
Cuja injusta morte nao temia.

5

10

Muito .... da humana fraqueza,
Muito podem fados, muito a mofina,
Muito bem se perde num sò dia.
12 Entre: muito e 1I.1 fallão liuns syllabas, que não sabemos restituir.

123.

Soneto XXV.
A úa sua lllha muito formosa.
Espirto que voaste desatado
Do corpo em que mais a natureza
Mostrou sua perfeição, arte, pureza,
A ser antro os divinos colocado;
O il/.s". acrescenta: Do mesmo.

421

Cedo te seguirei da dor levado,
Que injusto será, o será crueza
Faltar ;i morte em tanta tristeza
A quem ha de viver tam magoado.
Conceda, oh justo ceo, que va buscar
O triste pai n filha tam. querida,
Nao sofras que o detenha a crua sorte!

5

IO

Que querrá, quanto pode, nele usar
Co remate do mal, e tèr em vida
A quem todo seu bem o levou a morte.
9 O MS. diz: Concede.

124.

Soneto XXVI.
A úa dama aspora o formosa.
Por medo ou por amor soem os tiranos
Seus reinos e senhorios sustentar;
Os que por temor se querem preservar
Mostrão se em tudo cruéis e desliumanos.
Mas os que s3o de peitos mais humanos,
Sò por amor se pertendem conservar,
E com amor os seus se fazem amar
Mais seguros ficando assi dos danos.
Mas vos, tirana de centas vontades,
N;to esteis de crueza apercebida
Que nos rendidos é mal empregada.
Desnecessárias sito as crueldades
N,lo ha mister, senhora, ser temida
Quem lia de ser por forca tam amada.
Diz o MS.: Do mesmo.
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125.

Soneto XXV11.
Ao tompo.
Tempo que Iam ligeiro te mostraste
Atú que a tantos inales me trouxeste,
Depois que nele posto me tiveste,
Como tam vagaroso te tornaste?
Muito com teu vagar me magoaste,
Muito coa ligeireza me ofendeste;
Quando te arreceei , logo vieste,
E se te desejei, nunca chegaste.
Nada tens ja em mi que csprimeiílar,
Nada tenho de ti ja que temer:
Seguro estou de mais, mal que te pos.

5

10

Que nílo me podes ja mais mal fazer,
Pois nilo tenho de ti bem que esperar,
Por mais voltas que ó mundo causardes.
Totlas as linhas excepto a primeira cstBo riscadas c silo mal legíveis.
11 O J/S. escrei>e: cm que te pes.

126.

Cantiga XXXIV.
f. 83 v.

1.

Si tardas en desposar te,
Jnan gallardo, con Domingas,
Despnes, por mas que le digas,
Qniza no querrá tomar lo.
Rien sabes, amigo Juan,
Quo es tau linda esta zagaia
Que ninguna se le iguala
De quantas son ni seran.

423
SI tu la quieres, i te quier,
No tardes en dcs|)Osar te,
Que es hermosa, i es mujer,
Des])ues no querrá tomar te.
;.

DilaUir contentaniientos
No lo tengo por buen seso,
Que el tiempo es mal i travieso,
Suele hazer mil desconciertos.
Si amas, acaba ia,
Amigo, de asegurar te,
PueS tiem])0 venir |)odrá
Que no quiera ella tomar te.

4.

5.

6.

Por contentamiento ajeno
Mira que el tuio no dejes,
Que despues, aunque te quejes, Nadie te podrá ser bueno
Siempre serás lastimado,Nunca podrás alegrar te
Si vieres, Jiian, empleado
Tanto bien en otra parte.
O que hazes, Juan? o que esperas?
No sabes que cada i quando
Que quisiere a otro burlando,
La querran cien mil de veras.
Pues te sobra, enganado,
La cordura, no te farte!
Mira, emplea te a tu grado
Que lo mas es enganar to.
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Pluguiera a dios que tuviera
Io tal consejo prime-ro

9 O MS. diz:. Si le .piieies tu la quieres. — 11 O J/5. diz: C son
niujercs. - 33-34 O MS. diz: pues te sobras e ganado la cordura no
te falia.
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Aunque custado mu huviera
Todo ini rebafío intcro,
Cre lo que te digo, hermano,
Que, de errar el einplear te,
El pesar será en tu mano,
Pêro no el aprovechar te.
Fim.

40

Dialogo era Prosa.
(Incdilo.)

O MS. nilo diz quem seja o autor d'es/e Dialogo em Prosa.

127.
(

g4

Da raontira o dosquorição.

Disquericiío. lnda que vou do pressa, querria sabor que
ínolher é esta que embuçada vem tam continuamente
falar a cl Rei, sem lhe nunca tolherem a porta; antes
a vejo entrar diante dos mais privados; e nao somente
aqui, mas em cortes onde mê achei, com a mesma
audácia, sempre assi embuçada, a tenho vista muitas
vezes 110 dia falar com os principais. E o que me
mais espanta é que, sendo as pessoas embuçadas tam
odiosas cm toda a parte, nunca creo que achou quem
a quisesse conhecer, porque em Kspanha e Franca
onde a eu ja vi, perguntei quem era e todos me
responderão que a nao conheciao nem a queriam conhecer, li o mesmo me responderão na corte do Papa
onde mais como de casa com todos a vi tratar mui
particularmente e ir cada dia falar ao Papa. K sempre
lhe dava audiência inda que deziao que nao folgava
do a ouvir, mas ela nao deixava de lhe falar. E quaje
eadavez de novo trajo vestida! K quero, pois ja estou
detreminada, pôr em obra meu desejo.
Mentira. Que cousa é esta que nao posso dar passadaí
E se a dou, ó tam certo o empenar como se o fizesse
acinte. Nao sei que isto possa ser, se nao se por
ventura alguém me quer conhecer; e sem duvida assi
é porque esta que aqui vem é a desquericilo, minha
mortal inimiga. K pois querer eu fugir a quem conhecer me quer, é escusado, aqui antre esta gente quero
esperar e verei se sua tencao é a de que eu tanto
arreceo.
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f. 84v. Disq uurivfli). Bftm creo pois me esperastes, que vos
nilo pesará dizerdes quoin sois?
Mentira. Antes nilo lia cousa que de pior vontade faca,
e, porque vejais que tcnlio rezao, me quero desombucar.
Disquorieilo. Agora que te conheço e sei que es a mentira, te rogo que me respondas ao que perguntar to
quero.
Mentira.
Forcado é que diga a verdade pois ai nilo
posso fazer.
Disquorieilo. Sobre isso quero fazer a primeira pergunta:
Como sendo tu a mesma mentira podes dizer a verdade? e quem te forca a dizé-la pois tu confessas
que o nilo fazes por tua vontade?
Mentira. Faço te a saber, desquorieilo, que naturalmente
sou inclinada a nunca falar verdade, mas a divina
providencia pêra remédio do dano que, de me mio
conhecerem, seguir se podia, e pêra maior vergonha
pera os que de mim se aproveitarem, me obrigou para
que eu propia dissesse a verdade confessando a quem
sabe-Io quisesse que sou cu a mesma mentira; mas
aos que nao trabalharem por ine conhecer, nilo tenho
obrigacilo de lhe dizer quem sou.
Disquorieao. Ku me dou por satisfeita quanto a isso, ainda
que poderá perguntar que dano se pode seguir aos
que te nilo conhecessem? e que vergonha agora se
segue aos que de ti se aproveitao? Mas porque bem
sabes quam necessária sou em muitas partes, me nilo
quero deter nisto, mas rogo te que me digas: se tanto
te pesa de dizer verdade, como te glorias (e tens
rezilo) porque, quando alguém conhecer te quer, nilo
f.,85. foges? e se foges vas tam de vagar que nao sinto
nenhum manco que. te nilo alcance, sendo tam veloce
que com deliculdadu a vista comparar se te pode?
Mentira. Creo que também d'esta pergunta ficarás satisfeita se ouvir me quiseres; porque has de saber que
eu sou manca, como tu vos, de um pe c sobre o
outro dificilmente me posso ter. E esta é a rezilo
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porque fugir níio posso quando cu queria c ainda
que o trabalho muito.
Disqucrieao. Ja vejo isso que es aleijada, e por isso me
espanto muito mais de ver com quanta diligencia andas
em muitas partes onde te eu achei.
Mentira.
Eu te direi: quando isso é, cu trago sempre
comigo muitos enganos os quais me trazem no ar e me
ajudSo a andar con tanta presteza e celeridade como
tu ves. F. porque, como tu sabes, os enganos a todo
o mundo aborrecem, trabalho por os trazer o mais
incubertos que posso e de maneira que nao sejilo
sentidos, porque se algum é visto, logo é desfeito, e
se acertao de ser todos vistos, todos s3o desfeitos e
eu fico sem ter quem me ajude a andar e sem me
poder bolir, como tu me achaste.
Disqncriç3o.
Ua nova duvida me poseste nesta tua
resposta.
Mentira. I'cra te tirar de la é necessário saber qual é.
Disqucrieao.
Tu disseste que trazias comtigo muitos
enganos c que eles te ajudavilo a andar.
Mentira.
É verdade! Mas que escrúpulo te ficou a ti
d'isso? Desejo em estremo de o saber.
f. 85V. Disquerieilo. Eu to direi: A meu parecer bastaram
pêra te levarem onde tu quiseras cinco ou seis porque, se forem mais, uras aos outros se estrovarfio. Isto
é o que nSo entendo, dizeres que trazes muitos havendo
mister para isto tam poucos.
Mentira. Por certo, tu atentas te bem e eu falei descuidadamente em te nao dizer que trazia muitos porque
os havia mister para muitas cousas, assi pêra me ajudarem como pêra me acompanharem, unis indo diante
pêra me aparelharem a pousada, outros vindo de trás.
E trago os assi repartidos porque ha i lugares onde
eu mio poderia entrar se nao fosse poios enganos que
v.lo diante, e outros onde nao poderia sair sem ser
conhecida se n3o fosse poios enganos que vèm de
trás, que estes detêm que nao vam após de mim; de
maneira que nunca ando sem eles.
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Disqucriefío. Cousa velha e certa é: quem malas manhas 105
lia, nito as perde em quinze dias.
Mentira. Que quer isso dizer? que nflo entendo o porque
o dizes.
Disqucçiçilo. Agora o verás. Digo, porque sendo de teu
natural mentir, mal podes falar verdade.
110
Mentira.

K que mentira te tenho eu dita?

Disqucrieito. Que dizeres que nunca andas sem enganos
e eu vejo agora o contrairo: n3o os ver contigo.
Mentira. Grande trabalho é o teu se por tudo lias de
atentar, mas quero te tirar esta sospeita que tens, de- 115
clarando te o que disse c como o disse. Que foi
d'esta maneira que nunca andava sem enganos.
Disqucrieílo. Isso é o que cu digo que me parece menf. 86. tira por que te vejo sem eles.
Mentira. Segundo isso n3o fazes diferença do andar ao 120
estar} pois faço te a saber que quando eu estou queda
como agora c nito ando, nito é se n5o por falta de
enganos.
Disqueriçao. Nito te espantes, a mentira, de pôr duvida
ao que dizes pois sabes quanta rezito para te nito crer 1 25
nada todo o mundo tem. K dize me se os enganos
te dcixSo ou tu a eles?
Mentira.
Eles sito os que me deixâo que cu nito os
queria deixar; e as rezõis porque o fazem, antes que
mas perguntes, ta.s quero dizer por se posso abreviar 130
o tempo; porque, assi como tu, desqueriçito, cm muitas partes es necessária, assi cu cin algíías também o
pareço ser.
Disqucriçito. Nâo te apresses, porque agora que sei que
ine lias de falar verdade, mais de vagar te perguntarei 135
alguas cousas que queria saber. K a primeira será
porque te deixâo os enganos tendo tu tanta necessidade d'cles.
Mentira. Deixito me por duas rezõis: fia d'elas e que
qualquer pessoa que os ve, como a mortais iniigos os i.jo

13'

desfaz porque, como tu sabes, em estremo sflo mal
quistos. K a outra rezao é porque diante de ti, que
es a dcsqucriçílo, nilo pode estar nem haver engano,
c por isso, vendo te eles vir pêra ca, fugirão deixando
me como vos por me nao conheceres.
i.)5
Disqucriçao.
Queria que
faz sempre
parece tam

K porque desejas tu tanto de te esconder?
mo dissesses, que bem vejo que isso te
ir embuçada que é cousa que a todos
trabalhosa.

f.80v. Mentira. As rezois por que me cu escondo c ando 150
sempre embuçada sflo estas: saber certo que nao ha
ninguém que, conhecendo me, folgasse de me tratar c
conversar; o porque escusado será dizer to, pois tu vos
que sou negra e manca, tam fea que os que me vêm
se espantao.
155
Disque ri cão. Tudo isso vejo em ti e outras cousas que
tu calas, mas rogo te que me digas como, sendo tam
vil i desvalida, es tam rica que cada ora te vejo de
novo vestida.
Mentira. Assaz velhos e antigos sflo os vestidos que eu 160
trago, mas o usarem se pouco os faz parecer novos
como os vos.
Disqucriçao. Pois como deixas tu de trazer sempre vestidos tam bons tendo tanta necessidade de cubrir tua
fealdade que cm ti lia? K se os traz.es, como dizes 165
que se nsito pouco?
Mentira.
Eu te direi como isso é por que milhor o
entendas. Faço te a saber que estes vestidos nao
sao meus mas olheos. V. por isso os nilo trago sempre,
c digo que se usao pouco porque cujos sao nao 170
os traz.
Disqueriçao. Nao se deve de prezar pouco de si quem
assi despreza tais vestidos pelo, qual te rogo me digas
cujos sao.
Mentira. A mòr parte d'clcs sflo da verdade mas tam- 175
bem trago ás vezes os da obrigação o da amizade
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porque elas prezam se muito de andar nuas e descubertas.
Disqueriçao. Ora te digo que em estremo me espanto com
usares tam facilmente cousas dos mores inimigos que 180
tens, porque claro está que o natural contrairo da
mentira ú a verdade; pois em verdadeira amizade e
licita obrigação quem viu mentira? pelo qual cada vez
mais c mais me espanto de assi domesticamente usares
esses vestidos, assi que para meu desenleo te rogo 185
dizer me queiras: isto como é?
f. 87. Mentira. Como te eu ja disse? eu sou fea e negra
o manca e finalmente Iam torpe que muitos me têm
por estremo de fealdade e torpeza, de maneira que,
pêra cobrir estas tachas que cm mim conheço haver,
era necessário andar vestida; e achando me sem vestidos, detreminei a alguém os furtar; e ja nisto detreminada, correu me á memoria que, pêra effeituar meus
desejos, nenhums trajos erao milhores que os que
menos meus parecessem. Assi que, isto considerado,
achei erao certos os da verdade. A qual causa conhecendo, detreminei de palpar todas as vias que para
os haver achasse. K foi me nisto a fortuna tam favorável que com pouco trabalho pus em obra meu desejo
porque, como deus criou a verdade tam fermosa e
clara, preza se muito d'andar despida pêra milhor se
enxergarem suas perfeiçõis, e o mesmo fazem a obrigação e amizade, que também estimao pouco estes
vestidos, assi que eu tenho tempo pêra os poder furtar
pêra me' d'eles aproveitar quando d'eles tenho ne-
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cessidade.
Disqueriçiío.' Também queria saber, se te aprouvesse, de
que s;Vb estes vestidos? e como se cham;lo?
Mentira, listes vestidos silo de boas palavras, perfeitas
oraçois que soiío bem ás orelhas; chamílo lhe algnms
eloquência, outros oratória. E finalmente outros lhe
chamao: saber exprimir os conceitos da vontade.
179 —180 O AfS. escreve: como niçares.
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Disquericao. Assaz de contente estou do que sei de teus
trajos; queria agora saber donde naceste? e quem
gerou tam torpe cousa?
215
.Mentira. A mim fizerSo me os homens, minha mai foi
a desculpa. K fica te embora, que nílo ]>osso mais .
deter me, que vejo la vir quem me destruirá se me
achar.
Disquericao.

Torna ca, mentira, dize me de que foges? 220

Mentira. Ou tu es cega ou nflo es a desquericSo como
eu cuidava! Pois nao ves a pressa com que o tempo
vem trazendo a verdade as costas? polo qual eu 11S0
]>osso mais aguardar.
f. 87V. Disquericao. Vai embora! que assaz de pouco juizo 225
tem quem te ouve, e menos quem te cre, e nenhum
quem comtigo trata. Que posto que ás vezes tarde
em lhe dar o pago, a ousadas, que :i3o vao sem lho
dares como sua bestialidade merece, por se abraçarem
comtigo deixando a verdade, em cuja busca eu tanto 230
tempo tenho andado, sem em nenhuma parte a achar.
E pois aqui vem, quero a ir receber c abraçar como
é. rezilo que faca, todas as vezes que a vir, e mais
sendo esta a primeira.
Fim.
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128.

Glosa II.
A esta Cantiga
DE FERREIRA:
I.

Congojas, tristes cuidados,
Pciisamicntos desiguales,
Uorando presentes males,
Me actierdan bienes pasados.

2.

Mudanzas que no pense,
Ni tu pensar las devrias,
Me Jiazen Ter que verá
Mui cedo cl fin de mis dias.
Ansi que los olvidados
Mis servidos desiguales,
Uorando presentes males,
Mc acuerdan bienes pasados.
Glosa.

3.

Piies veo de mi fuir
Los bienes tan bien ganados,
Mientra no puedo morir
Forzado mo es de sufrir
Congojas, tristes cuidados.
Ca grave angustia es venida
1 grande estremo de males,

'5

O texto foi tirado se tio C. de R. f. 109c (K. II p. 318); as variantes
siio </<■
li f. 5/V.
R: Grosa do doutor Francisco de Sfi a esta can,;„;,
]i: Glo/.á de Frc de S;'i de Miranda a esta cantiga. Falta porem
a cantiga glossatla. — 18 li Que.

«no
I con dolor sin medida
Fatigan mi triste vida
Pensamientos desiguales.
\.

Porque a la pasada gloria
De bienes tan principalos
Es Ic dado tal vitoria
Que lastimcn mi memoria
Morando presentes males.
Que fucron mis alegrias,
Sciiora, si no cuidados,
Pues las noches i los dias
Llorando las penas mias
Me acuerdan bienes posados?
1 caso que cierto creo
Que sabes bien el porque,
Vida i muerte dei deseo
lis la causa por que voo
Mudamos que no pense.
Ca pnes que mi pensamiento, ■
Sonora, tu lo regias
Sin nunca hazer movimiento,
Por justo comedimiento
Xi tu pensar lo devrias.
I jiorque mejor 111c creas
Bien querer, celos i fc
Entre tan crudas peloas,
La muerte que me deseas
Me liazen ver que veré.
Ca scren pasadas ia
Mis glorias i alegrias
Tan triste vida me da
Que cierto sé que verná
Mui cedo el fui de mis dias.

20

25

30

35

.)o

45

50

2/ prcsicntcs. - 32 Jracuerden. — 34 Que sabeis. — 38 Ouc.
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Ansi (]iic esta mi tristura,
Ansi que los mis pecados,
Ansi que mi desventura,
Ansi que tu desmesura,
Ansi que los olvidados
Tus promctimientos vanos
I falsos, i deslcales
Me Iiaran morir a tus manos,
Pues juzgas ]>or tau livianos
Mis servidos desiguales.
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Fin.
1 pues ai triste de mi
Das mil panas, de las quales
Ninguna te mereci,
Suspiro el bien que perdi,
Llorando presentes males.
I aunque io quiera, no puedo
Tenel-Ios disimulado,
Porque a mi que ia fui ledo
Los tormicnlos en que mudo
Me acuerdan bienes frisados.
53 tristeza (Leiu-se: liisluia).
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129.

Cantiga XXXIV.
Ai que vida tan esquiva
Do, por enemiga suerte,
Por lloro i dolor se arriva,
Do se bive en pena biva
I se salc por la mucrte!
Texto: C. de R. f. 109c (K. II 321). — Var.: E f. 50. — 1 A que.

44 ^

Por do io, desventurado
Que juzgo mi desventura,
Con deseo he deseado
Que liuviera sido ilevado
Del vientre a la sepultura.
Cala mi alma cativa
Do quicra que se convierte;
Cercada de pena esquiva,
No ve por donde reciba
Menos mal que por la muerte.
7 Q"c juS°
quicre.

m

* desventura.

10

15
12 Do

It Calla.

8 Que un.

130.

Cantiga XXXV.
Triste de mi desdichado,
Que aquellos con quien naci,
Por vos, o por mi pecado,
Los unos me lian dejado,
Los otros sou contra mi.
Dejó me mi iibertad
1 el amor que a mi tenia,
Dejó me mi alegria,
Dejó me mi voluntad,
Mi corazon lastimado,
Los ojos con que vos vi.
Vida, memoria i cuidado,
Estos nunca me lian dejado
Por seren mas contra mi.
Texto: C. de K. f. 110a (K. II 324).
en mi tenia. — 11 os vi.

Var.: Ií f. 5>

IO

7 q»"-'
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Cantiga XXXVI.
Antro temor e desejo,
Vil esperança, e va dor,
Antre amor e desamor
Meu triste coração vejo.
Nestes estremos cativo
Ando sem fazer mudança,
E ja vivi d'esperanca,
E agora de choro vivo!
Contra mi mesmo pelejo;
Vem d'fia dor outra dor,
E d'um desejo maior
Nucc outro môr desejo.
Texto: C. de R.
2 li e vSo amor. —
11 B Vem d'um mal
E Nacc outro maior

5

io

f. toof (K. II 322). — Var.: K f. 50. 15 f. 151v. —
7 B Se ja vivi. — 8 1? Agora de chorar vivo. —
outro mal môr. — t2 B De uni desejo môr desejo.
desejo.

132.

Esparsa XJ.
Cerra a serpente os ouvidos
A' voz do encantador;
Eu mio e agora com dor
Quero perder meus sentidos.
Os que mais sabem do mar
Fogem d'onvir as sereas,
Eu n;1o me soube guardar:
Fui vos ouvir nomear,
Fiz minha alma e vida alhais.
Texto: C. de R. f. noa (K. II 324).
Var.: B f. 145. — 2 B
Às vozes. — 3. líu nao que fora milhor. — 4 Porque agora meus sentidos.
4 — 5 B intercala: Quero perder com tal dor. — 7 me pude. —
8 a ver c escuitar.
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133.

Cantiga XXXVII.
i.

2.

3.

Do quem me devo queixar?
De vos (que podem ser)?
Nito vos sabe a alma culpar;
Fica somente o sofrer,
Sc mais fica, ú sospirar.
Os meus sospiros tó agora
Quasi er3o contentamentos:
Também de prazer se chora!
Kiitrárílo males de fora,
Nilo um, nao dois, mas seiscentos.
Nito lhes abastou entrar,
Mas inda sempre crecer.
Onde lia do ir isto a parar?
Nilo fica se n;1o sofrer
E o mudo do sospirar.
Ora os sospiros que silo
Salvo ar espalhado ao vento?
Onde brada o cora<,'3o
Nossos ouvidos n;lo vito,
Deixilo tudo ao entendimento.
Que m'eu quisesse queixar,
Quem me poderia crer?
Deixai! e venha o pesar!
Que pode o pouco empecer?
Que podo o muito durar?
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J !"• '5v. - 7e.xfo: A f. 159. — Var.: I? f. 151. _ 3 alma. ■
11 K nao lhos bastou. — 12 a crcccr. — 13 Omlc lia isto <l'ir parar?
15 Ambos os textos escrevem: Ao em lugar de: K o. — 23 ja venha.
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Vi la n cote XX Vil 1.
Vm.no:
i.

Di me In, seiJura, di,
Si' me fiicrc d'cslu tien a
Si te acordaras de mi?

2.

Los mis pensamientos faltos
Que, a desora erguidos, caen
Por tierra, siempre inc traen
En dubdas i sobressaltos.
Pasados montes tau altos,
Que será? lo que es aqui:
No sabran parte de mi.

3.

4.

5-

Con quanto ia desatino,
En esto no devaneo:
Alia males dei camino
No los que por aqui vco.
-Mas cl alma i el deseo,
Quien los Nevará de aqui
Que no dan nada por mi?
Que estrafia merced me fuera
En la triste ausência mia
Solo cl crer que se sabia
(Quando ojos aca huviera,
Ia fuesc en burla siquiera)
Los lugares do te vi,
Te hiziesen mencion de mi!
Buelvo a lo en que havia errado
Por mis Iocuras me voi,
Que ni sabes quien me soi,
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J f. 17. — Te.xto: A f. 159V. A este villanccte velho. — /•„;
H f. 156V. Alheo. — 10 Xo havni memoria <lc mi. — 20 Solo crer
21 liolvÍLia. — A escreve: mim 110 Jim </e todas us estiublies.
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Entre quantos te han mirado,
Salvo si es por mas cuitado
Sin memoria otra de mi.
Mas ia fuese, i fuesc ansi!

135.

Vilancete XXIX.
DE PERO D'ANDRADE CAMINHA:
I.

Que posso de vos dizer,
Pois que itiío posso chegar
Co desejo a vos louvar?

2.

Esta vaidade minha
Que tam ousada comera,
Está sem pés nem cabeça,
Nem deu começo ao que vinlia
A vil, que sô so mantinha
Como camaleão do ar;
Nilo se atreve a desejar.

3.

4;

Forças, que vos enganais
Cuidando a tam altos vôs,
Ja nestes começos tais
Imos acabando nos!
Senhora, a quem vos la poz
Tam alta ha graças que dar,
E a vos de nos perdoar.
Quem será de ver vos dino?
Vi vos, foi a alma pasmada
Fui assi como um menino
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J f. I7v. Vilancete de Pero tPAndradc Caminha á senhora dona
Margarida da Silveira que ciititulou Rccco de louvor. — Texto: A f. 159vA este Vilancete de l'cio d'Andrade Caminha em louvor da senhora
Dona Margarida da Silveira que intitulou Rccco de louvor. — /'«/-..B f. 156V. Alhco. — 4 B Esta vit vaidade minha. — 7 NHo. — 12 cm
t. a. v. — 17 que nos perdoar.
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Que ve, que se espanta, e brada.
Nilo sabe mais dizer nada,
Pode se a ver vos chegar:
O mais é tudo pasmar.

136.

Vilancetc XXX.
A ESTE CANTAR AUIEO:
I.

Quien viese aquel dia
Quando, quando, quando
Saticse mi vida
De lauto bando!

3.

Los mis tristes ojos,
Tan tristes, tan tristes,
Vistes mis enojos,
Un plazer no vistes.

3.

Vistes aiíadida
A mi pena pena,
I eu tan luenga vida
Nunca una ora buena;

4.

Si a la suerte mia
Pluguiese, pluguiese,
Que viese ora el dia
Con que mas no viese!
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J f. l8v. A este cantar velho a quem ajud;ir3o muitos Ajuda de
Frco de Sfi de Miranda. — Texto: A f. lóov. A um cantar alheo.
Ki/;-.: B f. 157. Alheo. — 4 li Ia de tanto bando. — 5 Ai mis tristes
ojos. A escreve: Los tristes ojos. — 7 mil enojos. —• 14 pluguiese, :lh
pluguiese. — 16 Kn que.
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137.

Vihuiccte XXXI.
ALHEO:

No premuníeis a mis males
Que lales sou/
Pregunialdo ai corazon !
Por mis bicncs pregnntais,
Kntiendo que por mis penas,
Que siempre Uive por buenas.
Vos vecl como Ias llamais,
Que ansi como las nombrais,
Ansi conlieso que son
Los l)iencs dei corazon.
J T. 23. Vilancctc alheo.

R f.
138.

Soneto XXVIII.
Amor tirando va por ciclo i tierra
Mil flechas de oro, mil de piorno helado:
Ha muerto, ha mal herido, ha lastimado
A muchos, i (dize cl) de buena guerra.
Ojos ia no tenia, oidos cierra,
Las malas manos, estas le Iian quedado!
Duro llechero, ai mal tanto avezado,
Tirando a caso, que nunca el golpe ierra!
Dize le la su madre: De las quejas
Quantas oigo de ti, (burlando un dia)
Mal burlador, no quieres que algo crea? —
Bcsó la el en los ojos i madejas
De oro, respondiendo: — Oh madre mia,
Como quieres si soi ciego que vea?
J f. 21). — Texto: A f. 15. — Var.: B f. 6. — 3 ha mal lUgmlo. —
0 Uís manos malas solo le han quedado. — 7 Cruel llechero ai mal tau
avezailo. — 8 Que a caso tira i nunca el golpe ierra! — 13 i rcspomlió
le. - 14 Como quereis.
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139.

Soneto XXIX.
A do se bolverá que no se espanto
Do mievo esta alma mia lastimada?
A la presente cnita? o a la pasada?
O que esperanza me lleva adelantc?
Que me aprovecha que Uore o que cante?
Que grite noche i dia, en lin que es? Nada.
Ir porfiando por la via errada
Antes es vanidad que ser constante.
No fuera muclio descudarme un poço,
Mas ir perdiendo cl dia pieza a pieza,
Que esfria i sobrevieue noche escura!

5

10

Kn fm para que es mas? Cierto, soi loco.
De quien confiará la mi cabeza
Que me la cure de clara locura?
J (■
3-- — Texto: A f. ljv. — lar.: 15 f. 6. — 4 li Quo esperanza
me haze ir tau adclautc ?
5 Que aprovecha que llore, i que que cante? —
7 1'orfiar i scyuir la via eirada. 9 descuidar me. — 11 Quando ia
sobicvicne noelie escura. - 12 Que cosa puede ser, si no es ser loco? —
'3 Ah de qiiien. — l.| Que me haia de curar Unia locura.

140.

Soneto XXX.
Roposta a um Sonoto do Poro d'Andrado
do Caminha.
Assi que me mandáveis atrever
A versos ja das musas aselados,
li àquela grande Silvia consagrados?
ícaro me põi medo e Lúcifer!
J f. 31 v. Soneto em reposta de Pêro iTAndrndc poios consoantes.
Texto: A f. l6v. Reposta de Francisco de Sâ pelos mesmos consoantes
como fcv. o 1'etiaica.. — lar.: 15 f. 8. Reposta do Autor.
2<)
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Os meus, se nunca acabo de os lamber,
Como ussa os filhos mal proporcionados,
(Ali passatempos vSos! ali vflos cuidados!)
A quem posso porem nisso ofender?
Tudo cabe no tempo, entrego ao ano;
Depois á perda, diga me esta gente:
Qual anda o furioso assi emendado?

5

io

Torno ás cousas sagradas? que um profano
Leigo como eu locá-las tam somente
Nilo é de siso sito, mas de abalado.
5 aos filhos. — 9 K entregue do dano.
12 Deixo as cousas
sagradas.
13 como em toca-las.
l.\ mas abalado.
Veja-se o
Soneto ,/e Andrade Caminha no qual este responde na I'arte /'. A1>. 180.

141.

Soneto XXXT.
Quando cu, senhora, em
E vejo o que mio vi nunca,
Que houvesse ca, recolhe se
E vou tresvaliando como em

vos os olhos ponho
nem cri
a alma a si
sonho.

Isto passado, quando me desponlio
E me quero afirmar se foi assi,
Pasmado e duvidoso do que vi,
M'cspanto ás vezes, outras m'avergonho.
Que, tomando ante vos, senhora, tal,
Quando m'cra mister tant' outra ajuda,
De que me valerei se a alma nío vai?

5

10

Esperando por ela que me acuda,
(E nilo me acode, e está cuidando em ai!)
Afronta o coração, a lingua é muda.
Texto: A f. l.|v. — }\ir.: B f. 4. — 3 B cm si. — 4 K vai.
8 me envergonho. - 10 Quando havia mister. — 13 acode, esla.
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Soneto XXXII.
Este retrato vosso e o sinal
Ao longe do que sois, por desemparo
DVstes olhos de ca, porque mu tam claro
Luiue não pode ver vista mortal.
Quem
Nem viu,
Km noite
Agora se

tirou nunca o sol por natural?
se nuvens níío fazem reparo,
escura ao longe aceso um faro?
n3o ve, ora ve mal.

Para unis tais olhos, que ninguém espera
Di- face a face;, gram remédio fora
Acertar o pintor ver vos dormindo.
Mas ilida assi nílo sei que ele fizera,
Que a graça em vos n;"io dorme em nenlina ora.
Falando que fará? que fará rindo?
B f. 7 v.

143.

Soneto XXXIII.
A' morto do sua molhor.
Aquele esprito, ja tam bem pagado
Como ele merecia, claro c puro,
Deixou de boa vontade o vale escuro,
De tudo o que ca viu como anojado.
Aquele esprito que, do mar irado
D'esta vida mortal posto em seguro,
Da gloria que la tem de herdade e juro
Ca nos deixou o caminho abalisado.
B f.
2<p

IO
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Alma aqui vinda nesta nosso idade
Do ferro que tornaste :i antiga de ouro
Km quanto ca regeste a humanidade,

10

Km chegando ajuntaste tal tesouro
Que para sempre dura! Ali vaidade!
Ricas áreas d'estc Tejo e Douro!

144.

Soneto XXXIV.
A Diogo Bornardos.
Neste cometo d'ano em tam bom dia,
Tam claro, porque mio faleça nada,
Me foi da vossa parte apresentada
Vossa composiçilo boa a porfia.
De que espanto
K mais em parte ca
Sempre até 'gora da
De Clio, de Caliope

me encheu quanto ali via!
tam desviada
direita estrada
e Talia.

Oh que enveja vos hei a esse correr
Pola praia do Lima abaixo e arriva
Que tem tanta virtude de esquecer,

5

10

0 que estes tristes coraçõis aliva,
Do pesar igualmente e do prazer
Passado, que nao quer que inda homem viva.
Texto: B f. 7. — lar.: O Lyma de Bernardes (Lisboa 1820. í>. 124). —
1 e tam bom ília. — 4 Aquela composiçilo. — 5 E d'ela me espantou
tudo o <pie lia. — 6 assi tam desviada. — 8 e de Talia. - 13 Igualmente do pesar. — Este Soneto responde a uma Carta íle Bernardes que
se verá na Parte /'. No. 183.
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145.

Epistola
a António Pereira, sonhor do Basto.
i.

2.

3.

4.

Estas nucstras zampoíias, las primaras
Que por aqui cantaran, bien o mal
Como pudieran, rimas estranjeras,
Envia las el nucstro maioral
Que a ver os vengan en todas maneras,
Que, a mas de ser cl dia festival,
Siipo ])or ser venido el maior hijo
Que anda toda esta casa cn regozijo.
Teneis mil hienas cn que os cmplonr,
No andeis tan pesaroso en vuestros danos,
Que el vado es alto i ciego de pasar;
Tratad vuestros pesares con engafios.
Bolvió quien vuestra casa lia de heredar,
Tan grande capitan en liemos afios.
Los Turcos vencedores por el mundo
Peleando venció cl hijo segundo.
Del qual caso espantoso dicho sea
Solamentc de una ave que iva a vuelo
A ca i alia por la mortal pelea
Sin tener de algun mal algun receio,
No siendo nunca vista tal reloa
Todo agua, todo fuego, todo cielo.
Seas pues hien venido, liennoso agúero!
Buelvan nucslros milagros de primero!
El mas mozo que está como en el nido,
Antes de liempo ser sus alas prueva,
Con el deseo grande en alto erguido,
Que apenas 1c teneis que no se rnueva.
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J f. 67V. — li f. 77V. — Precede a Iigloga I. Alejo (No. 102).
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De dentro quanto asi está cumplido,
Pêro do fucra aun la pluma es nueva.
Esto todo.s lo ven que 110 son cuentos:
Abrid cl pcclio pues a los contentos!
5.

6.

Un raio que desciende en sus desvios,
Ilicrc los astros con la haja gente,
No tiene cuenta, dize estos son mios,
1 luego cl primer trueno que arrebiente.
Dejad los charcos turbios llovcdios,
Bevcd de pechos en la pura fuente,
Poned la coníianza toda en dios:
Lo que ha de hazer cl tiempo, hazcldo vos.
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Entrar se ha aqui un zagal muerto d'amores
Sin que el lo sepa hien. Mas no os turbeis,
Que a mas lia sucedido que a pastores.
Nunca de Amor, ni con Amor burleis:
Quando no lo pensais, se alza u maiores,
45
Desobligado de todas las leis.
No ha i caso tau dudoso e incierto a ser
Que aiudado de Amor no se haga crer.

140.

Carta VII.
Roposta do Francisco do Sà do Miranda
á outra Carta de Montomaior.
Montemaior, que a lo alto dei Parnaso
Subiste, porque ai nuestro Lusitano
Trujieses dulces aguas de Pégaso
Texto: A f.Ó4v. — Var.: 15 f. I28v. F f. I02v—105. — A Reposta
ile Francisco de S;"i de Miranda. — B Carta VIII. A Jorge de Montemaior
em reposta de outra que lhe escreveu que deve anilar impressa nas suas
obras.
F f. 102 v—105. Reposta ilo doutor Fr"-" de Sâ de Miranda.
F traz no índice a jV. M.: Sâ Miranda, carta 8". — leja-se a carta d
ijnal esta responde na Parte V. No. 188. — 2 F ai luio.
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Que haré? que ai responder ticiubla la mano
Trabajé por escusa si la bailara!
Buscando lo que no lia i, cansa se eu vano.
No disimularc la verdad clara:
lendo te a responder, atras bolvia,
Viendo tu pluma quanto que me alzara;
IO
Temia (lo que aun temo) que diria
El que oidos alzara a la respuesta:
La tierra Um prenada que paria?
Solto se en risa todo; tanto cuesta
Esperar mucho viendo por de antojos.
Quanto a mi, quien me loa, me amonesta,
'5
Ponicndo me delante de los ojos
Como en pintura lo que seguir devo;
Que en traje de loores sou abrojos.
Forzado a responder te en lin me inuevo,
Torro a sabiendas, van i vien sudores,
Agora el liuelgo, ora la pluma pruevo.
Si con Monti-maior trato de amores,
Quando lo alcanzaré? va de corrida,
De laurel coronado, iedra i flores.
I si antes quicro tratar de la vida
Que sola es vida perpetua i segura,
La entrada es alta, ciega la salida.
Ob buen Mondego que en la Estremadura
Nncstra a Neptuno pagas el tributo
30
Devido, como huviste gran ventura!
Al fin, diré, dei mundo lias dado un fruto
Que lo inche de odor todo, i que levanta
8 li a te responder. F por responder te. — 10 F Timicndo. —
II B al/.asc.
12 N. M. th- A: 1'arturiunl montes, nascclur ridiculus
l.| HF por antojos. — 18 B 1 cn traje.
mus. _ 13 B todo en risa. —
F En traje. — 19 BF ai lin. — 20 B vienen, van sndores. — 21 B La
pluma agora, agora cl huclgo pruevo.
F cl fuego (Jirr.?). — 24 B de
iedra.
25 F tratar quicro. — 25—26 H I si tratar quisiese de la vida
Que solo es vida cierta i tan segura. — 29 F su tributo. — 31 15 Que ai
fin dei mundo agora lias d. u. f.
F Al fin, diré ai mundo. — 32 BF
olor <■
Ilcvanla.
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Del campo i sicrras nicbla, cl campo a enjuto.
Mientras taniendo va, mientras cl canta
La su Marfida por los campos llanos
De tus aguas regados, quien no espanta?
Por donde (1111 tiempo fue) mil grilos vanos
El mi Diego espargió sin alvedrio
De amor atado alli de pies i manos.
Estoiro con mejor suerte el tu rio
Pasó, los altos |)iiertos, buelve lleno
De mucha gloria ai nido suio i mio.
Todo esle se liizo mas sereno:
La nueslra Lusitana a lejos tierras
Se va de boca en boca, seno en seno!
Fue Montemaior ia montado en guerras
Del santo abad Don Juan (cuenta se asi);
Agora deja atras aguas i sicrras.
Quando los moros lanzavan de aqui,
(Ali los muchos pecados de cristianos!)
Quedo se el leal monte en salvo alli.
Marsilio de gran nombre entre paganos
Del libro a la ribera puso silla
Ia raia entre Cartago i los Romanos.
Enlraron Maometanos ]>or Castilla,
Do Amor i Marte fiero luivo aventuras:
Quien cre, quien no lo cre, se maravilla.
Grandes cosas se cuentan como a escuras
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33 B La nicbla ilc la sierra i el campo :'i (/. e. ha) cnjulo. 1<" i todo
ciijulo. — 34 B muniras que cl canta. — 35 — 36 F por campos llanos
(Leia-se: por los c. 11.) Que las lus aguas negar; quien no espanta? —
36 B Regados de 111 agua; a quien no espanta? — 38 BK esparzió. —
39 A escreve: D'amontado.
B Atado alli de amor de pies i manos.
K De amor atado alli sus pies i manos. — 40 B Con mejor sucile
eslotro dei tu rio. 42 45 B De gloria ai pátrio nido suio i mio
Ha/.icndo como cl airc tau sereno De nuestra Lusitânia en lcjos tierras
Quede de boca cu boca. — 43 V Todo cl airc se liizo mas sereno.
— 44 V Lusitânia. — 46 B nombrado. — 49 B Quando moros podian
lanto aqui. — 54 K I raia. — 56 B De Amor, de Marte. — 57 B no
las cre. — 58 A escreve: de como erro que ficou emendado nu lista das
Err. B De tan escuros tiempos, lan escuras.
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De aqucllos tiempos, de vista Turpino:
(A estraflos cnculo.s orejas .seguras)
Kl hadado Roldan, Reinaldo, dino
Que lc ftiera fortuna mas cortes
De sus riquezas, a im tal paladino;
Rogel, dei ingenioso Ferrares
Tanto alabado cn lan sabroso estilo;
Astolfo, aventurem i vano Inglês,
Que dió la inuerte ai fabuloso Morrilo;
Vió lo cl blanco Grifou, vió lo Aquilante
Negro, (bennanos,) ribera dei Nilo;
Dos guerreras, ]\Iarfisa i Hradamaiite,
En eainpo armadas, tormenta i terror
Por enemigas hazes adclante ....
Hasta tanto llegué por tu sabor
Que todo es en Marfida! hc lc servido
Si mal no deprendi las leis de amor.
Vezino a aquel tu Monte do lias nacido,
Cogi este aire de vida, i dei Mondego
Tan clara i lan sabrosa agua he bevido.
Asienlo de las musas, trás el ciego
Niflo que vuela, perdi el liempo andando,
Uno de los sus loeos, no lo niego.
1 aun nora, la memoria quando
lhielvo por las pisadas que atras dejo,
Lo que me bago no sé si ando o desando.
A tal sazon quiza de amor me quejo,
Si viste algunos de los mis rengloncs;
Triste Andres, triste Diego, triste Alejo!
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70

75

80

85

59 B Cosas de vista cuenta el l)uen Turpino. — 63 B De MI riqueza
a un tal paladino. K De sus tesoros a un l. p. O a falta em A. —
64 li Rujícr. _ 65 J3F Tau alabado. - 60 F i itifilcz. — 67—0Q F ai
monstruoso Orilo Quasi imortal, vió lo cl ncf;ro A<|uilantc, Grifou cl
blanco ribera dei Xilo. — 09 B Kl negro en la ribera alia dei Nilo.
71 B espanto i terror.
74 B Ouc esta todo cn Marfida. — 75 A escreve:
leics. — 77 ]JF cl airc. F dei Mondego. — 78 B La clara.
82—84 li
I aqui parado estando agora, quando Contemplo las pisadas que atras
dejo, Cicrto que entiendo mal si ando o desando. — 84 F si desando.
85 B ] en tal. — 87 BF i triste Alejo.
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Que Iiarcrhos a estos nuestros corazones
Si se nos burlan toda vez que quieren?
Vau se como acogiendo a sus prisiones.
liien ves que estos sentidos* en hos nuiercu,
Riven en otra parte alia pasndos,
Alia nos llaman, cie alia nos requieren.
1 mas con que blandura! aincnazados
Como cselavos huidizos noche i dia!
Duras leis, duros fuegos, duros liados!
Hasta cl mal de otro tiempo desafia
La vida, i con deseos de presencia
Se buelve a codiciar lo que. dolia.
Kl miestro Andrade vi muerto de ausência,
Esprito tau gentil, tan mal tratado,
A mal tan asp'ro tanta de paciência,
Nacido para amar i ser amado;
."Mas es amor cruel naturalmente
Tanto en contrario ai nombre que le lian dado.
Oli ciegos, ciegos! qual razon consiente
Que lo que os aquejava alia cada ora,
A ca con su deseo os atormente?
Quieii no sabe que Amor ai que lo adora
I mas de vientos beve por sus cosas,
For una vez si rie, quantas que Hora?
Que muestras son las suias tan lustrosas!
Que pintadas, que lejos tan divinos,
Aguas que caen de alto tan liermosas!
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89 00 1! Que burlando se de nos t|iiiindo cllos quicren Acogiendo
so vau a sus prisiones. — 89 F cada vc/.
90 F visiones. — 92—93 B
i alli pandos De alia nos llaman siempre i nos requieren. — 92 K
a otra parte. — 94 F Mas. — 95 li Como a cselavos que huieran noche
i dia. — 97 H Ilasla cl mal que pasó aun desafia. — 98 F deseo. 102 H En tan tcrriblc mal tanta paciência. — 105 H Tan contrario dei
nombre. F Tanto ai contrario dcl nombre. - 10O B Oli ciegos, que razon
sufre i consiente. — 109—l to 13 Quien no sabe que aqucl <|iic amor adora
I que mas vientos beve. 111 I! se ri.
F se rie quantas Hora. —
n
3 — 'i.( ]i Que lcjos de pintura tan divinos! Que aguas que de alto
caen tan Iicnnosas! — 114 F Que pinturas.
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Que soledades do unos altos pinos
Como dei monte MenahV, ;i las estrellas
(Licencia liaian palabras!) tau vezinos,
Que los cantares, antes las querellas
De sus pastores oien! en tal parte,
Parece que respondeu ai lin de ellas.
Demos vuelta ai arcliero que reparte
Tan mal sus flechas, van lo aeompafiar
Por la razon que ende lia i, Vénus i Marte.
Con que palabras te podre rogar
(Sea con gran perdon de quien te llama)
Que no nos quieras tan presto dejar?
Marfida, o! fuego tuio i dulce llama
Ilavra por bien do ser aea cantada;
Do no vino on porsona, venga en fama!
Sabe, bien que la muerte toda airada
Amcnazó quanto nace, i 110 ]>erdona
A cosa biva, i todo buelve en nada,
Kntemecistu esta brava leona
A los cantares de tu ingenio raro
Con gran favor dei liijo de T.atona.
Levanta los sentidos ai amparo
Tan seguro i tan aito, coino tienes
De esta princesa nuestra, mi sol tan claro;
No seas como ínucbos que sus bienes
Pien no conocen; mira que acontece
A poços lo que a ti, si bien te avienes.
Io digo con tu suerte, que esclarece
Por la casa real en todo estado
Do, por costumbre antigua, envidia crece.
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125

130
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140

115 H de los. — 116 B Que cn cl monte Menalio. • 117 li sou
vezinos. — 119 li i cn lai parle. — 121. !■' i|iic parle. — 122 B le. —
125 — I2u B sea eon perdon de (|uien le llama Que tan presto nos no
quieras dejar. — 128 F Coiisciuirá. — 130 —132 B Bien sabe <|iie la
muerte licra airada Quanto nace, amena/a, i 110 perdona Que a todo lo
(pie bive, buelve en nada. — 133 li Tu solo cnleinecistc esta leona. —
134 B Con los. — 135 B Con el favor.
136 K IJcvanta. — 136—138
B Ucvanta tus sentidos ai amparo Tan alto i tan seguro, como lienes
De la princesa nucslra.
142 B Con la suerte (pie huviste que esclarece.
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En fin las musas turnan el cuidado
Del su poela, que lo quieren tanto
Como a quien de afios tiernos lian criado.
AI sou de sus viliuelas i ai sti canto
Lo ontonai) siempre, ve se clara prticva
Cantando cl: mueve a gozo, mueve a limito.
DVslos mni enerdos no me es cosa nneva
Que esten burlando, csclavos dei provecho
Onde aparece, o que arda el ciclo o llueva,
Esforçando se siempre, o con derecho
0 sin dereclio, (aqui poned el tino)
lucilamos esla casa hasta el su techo.
El oro blando a todo abre el camino
Mas que el hierro, i solo el es diclio haver:
Nadie inquiere despues de donde vino.
Las buenns musas basta les tenor
Lo necesario. Para que es afan
Vano i sin fin ? que ]>oco es menester.
No vos los dias que prisa se dan
Unos trás otros? poços son los ledos!
1 todos juntos pêro, que seran?
Ilinnos i vientos que nunca estan quedos,
' Ese poço de vida i breve instante,
Lleno do sobrcsaltos i de miedos.
Otra vida a Beatriz ha dado el Dante;
A Laura hizo el Petrarca tan famosa
Que sufna d'c.ste mar ai de levante,
Bocaeio alzó Kiamela en verso i prosa;
De Pistoia cl buen Cino a su Selvaja!
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145 —146 B Mas las musas cu fin tendran cuidado De su poeta
pues le (juicren tanto. — 146 — 147 F De su poeta, (]iie le ipiicrcn tanto
Que de los liemos anos le h»n criado. — 148 A escreve: las sus vihuelas.
F de sus laudes.
148 150 15 Al son de sus vihuelas, de su canto
Fntonando lo siempre de ipic es prueva Mtíver el <piando canta a yo/.o i
a limito.— 149 F vemos cl. pr. — 153 15 Ado parece.
156 15 F hasta
su techo. — 157 15 abre camino. — 158 BF i solo es dicho. — 159 F
donde te vino. — 162 B Vano si en lin tan poço es menester. F lias
menester.
165 B Que piensas todos juntos <pie seran.— 167 F Jiste.—
170 F A Laura el j^ran Petrarca hi/.o famosa. — 171 F en prosa. —
173 F Salvajjia.
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Ah buenos aiíos! buena edad dichosa!
Parece que este mundo liazc ventaja
En tiempos- a si inismo, otros se esfria
De toda parte i como que se nos cnaja.
A ti las diosas de la poesia
I a tu Maríida os hatan inmortales:
Que nunca le anochezea ai vuestro dia!
En lo dei cuerj)o d'estos animales
Que dizen brutos, mucho atras quedamos
Eu un sentido; mas otros iguales
Uemos de eonfesar, que no queramos!

175

180

176 F se elidia. — 177 HF como que se enaja.
178 F los
dio»cs. — 179 F I a ti Marlida. B liaran ser imortales.
180 J! a viicstio
'•':>• 181 F de los animales. 181 183 H Kn quanto ai cuerpo
d'c*tos animales (Jne llaman lirulos mucho alias (pictlamos, Mas que en
sentidos 110 nos sou iguales.
183 F mas 11'otros iguales.
lH.\ Hm
A a ta riti vtm iMsigiiiiihi polo poeta seguihio o costume tVaijueUes tempos:
Francisco ilc Sâ ile .Miranda.

147.

lálegin TI.
A António Ferroira om roposta do outra sua.
Esta branda Elegia, esta tam vossa,
Quero dizer de tanto preço c tal
Que vai fugindo ante ela a névoa grossa,
liem vejo que era a empresa principal
lista a que vinha, mas a dor recente
Tempo esperava, cura mais geral.
Quanto que aquela vea assi corrente
Se deve! àquele engenho pronto e raro
Que assi sente, assi diz tudo o que sente!
A I. 59. A A. F. cm reposta da sua. 15 f. 132. Ao Doutor António
Ferreira cm reposta d'ontra sua que anda impressa côas suas obras ( Veja-sc
..
.
F•
\.'
. u-\
1~
11,1 1'tirle
]".
i\'o.
185).
— -7 «aquela.
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li mais em lai sazão, tal tempo, avaro
De louvores alheos, em gram dano
Dos engenhos que se aehito sem amparo.
Vem um dando á eabeza <• conta ufano
Cousas do seu bom tempo, ardendo em chamas
1'olas que fez: todo ai lhe é claro engano.
Audito se ás razOis frias polas ramas
Um vilancete brando, ou seja um chiste,
Letras ás invem.õis, motes ás damas,
Ua pregunta escura, esparsa triste!
Tudo bom! quem o nega? mas porque,
Se alguém descobre mais, se lhe resiste?
F, como, esta era a ajuda? esta a mercê?
(Deixemos ja as mercês) este o bom rosto?
De menos custa em fim que este tal é?
F logo aqui tam perto, com que gosto
De todos Hoscão, Lasso, erguerão bando,
Fizerito dia, ja quasi sol posto!
Ah que não tomílo mais! vão se cantando
De vale em vale de ar mais lumioso
E por outras ribeiras passeando.
Tornemos ao desastre a nos choroso!
Furtando m'ía á dor que inda ameaça
Como um parto ao fugir mais perigoso.
Nilo ouso inda a falar tanto de praça,
Falo comvosco como em puridade,
Incerto do que diga e do que faca.
Quando mandei meu filho em tal idade
A morrer pola fe, se assi cumprisse,
(Que esta era a verdadeira sua verdade):
— Tu vas pelo caminho agro (lhe disse)
Que tu mesmo tomaste á tua conta!
Sem perigos quem se acha que subisse?
De tempo que assi foge, que te monta
Vinte anos, trinta mais? que montão cento?
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10 tempo tam avaro. — 11 cm tal dano. — '3 A escreve: entra
ufano. — 19 fia esparsa triste.— 20 quem lh'o ne};a?— 23 Deixemos as
mercês. — 24 One menos. — 29 em ar. — 44 Vinte ou trinta anos mais?
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Ergueu a vista a mim alegro o pronta,
•Suspirando por .sor la num momento,
Sc; sor pudesse! tam do pressa os fados
CorriSo! nomos vãos, som fundamento!
Então o encarreguei d'estes cuidados:
Deus c logo honra, logo o capitão.
Quain prestos a cumprir foi tais mandados!
Parece que os levou 110 coração,
Não soltos por defora nos ouvidos,
(Como outros fazem, que perdendo os vfío.)
Do corpo aqueles espertos sentidos,
Mais inda os da alma tam limpa o Iam pura.
Ja agora os bons desejos são cumpridos.
Viu onde a deixaria em paz segura,
De pressa á occasião arremeteu,
Não quis mais esperar outra ventura.
No dia do começo a conta encheu,
Seguro viu a morte, espanto antigo.
Nos sonhamos aqui, tu vas te ao cen.
Ditoso aquele mestre dom Rodrigo
Manrique, a quem em seu tempo louvou
O filho e dou ao corpo cm morte abrigo.
Era ela conta igual que quem entrou
Antes á vida, saísse primeiro?
Eu sou que devera ir! quem nos trocou?
Cordeiro, ante o trono alto do cordeiro,
Lavado irás 110 teu sangue sem magua.
Oh quem como era pai, fora parceiro!
A Paulo, da fe nossa ardente fragua,
Que pêra o filho o pai ponha em tesouro,
Parece natural um correr d'agua.
Não assi ao contrario, abaixo o Douro
Aqui porto ao grani mar su lança escuro
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55—56 Tinha do corpo espertos os sentidos,
Os da alma muito mais, mais limpa e pura. — 60 esperar mais.
68 Primeiro ávida; fosse se primeiro? — 69 quem. — 73 Diz 1'aulo.
7-1 faça tesouro. 76 — 77 XSo assi anui perlo abaixa o Douro Ao
contrario, 110 mar se lança escuro.
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Mondego c Tejo das áreas d'ouro.
Quanto mais cerlo contra o imigo duro
Podes que outrem dizer: vim, vi, venci,
Cerrando c abrindo a míio posto em seguro.
Nilo se vejfSo mais lagrimas aqui,
Salvo se por nos forem que em tais trevas
K tiim cega prisão deixaste assi.
Vai te a noa ora; nao tens de que devas
Temer; la tudo é paz, tudo assossego!
Quem leva um tal seguro qual tu levas?
Ditoso, que não viste de dor cego
Por senlior um imigo da tua lei!
A tanta pressa fora um certo emprego.
Quantas gradas, meu deus, quantas te dei
Sabendo da alma que era libre e viva;
Sem ela ao corpo de que temerei?
Sabia a sua condirão altiva
(Nesta sò parte, no mais branda, humana,);
Era para morrer, não ser cativa.
"'. A sepultura que os olhos engana
K levíssima perda; assi lambem
K lodo, é terra, é pò, terra africana.
Que tam estreito mar antro si tem
Abila o Calpe, foi tempo um somente,
Dons agora, um d'aquem, outro d'alem,
Nos quais duas columnas poz de fronte
Hercules, que ali entrada ao gram mar deu.
Falece antes quem crea que quem conte.
Os Gregos no que escrevem põem de seu
A's vezes muito c ha quem diz que chamadas
Ja forão as columnas de Hriareu.
Acabemos ' nas bemaventuradas n
Almas subidas para sempre á luz
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84 Em tam c. p. — 85 Vai te embora que ja nito lens que devas. —
87 A quem leva o seguro que tu levas. — 89 de lua lei. — 90 Que .1
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Sem trevas, rindo la dos nossos nadas:
Uin sò, que cm sangue aberta traz a cruz
Branca por armas, deti deus á cidade,
Milagre que em sinais claros reluz.
Rotas as armas, rota a humanidade
Por muitas partes, mouros a milhares,
Morde se a enveja as m3os, ri se a verdade.
Para as festas divinas que lugares
Tam claros i ganhastes polas lanças,
Correndo ledos A tal gloria a pares,
Sem fim, sem sobrcsaltos, sem mudanças.
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111 Onde rindo se csl3o dos nossos nadas. — 117 Morde enveja
as suas mios. — 120 Ledos correndo a tanta floria a pares. — 121 A
escreve: mudança.
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Elegia ITT.
A' morto do Prineipo dom João
Pilho dol Roi Bom João o Toreoiro
O príncipe dom Jo3o de Portugal
E morto! ouça o a grande natureza
Que no-lo dera cm mostras d'iramortal.
Como pode cair tanta grandeza?
Como poderão os pecados tanto?
(Que alcança a perda a toda a redondeza)
Eu digo os nossos, que no peito santo
Nunca pecado entrou, nunca entrou erro:
Ucm se ve da sua gloria c nosso pranto.
Nesta, terra ja n3o, antes desterro,
Dai lagrimas sem fim ao mal infindo,
Idade pouco ha d'ouro, hoje de ferro.
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Segundo a Jul. t/e 161.1 li f. 134V que ,' a única que apresenta es/a
poesia.
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Que mais vos pede a tea que em se urdindo
Cortada foi, debuxo e obra tam prima,
Num sô momento tudo a terra é vindo.
Ah que das cousas de tamanha estima
N;to somos dignos! mostrilo se somente
Para subir por elas ao de cima;
Seus olhos alevanta então a gente
Ao ceo co .aquele espanto, ergue o sentido
E cuida no porvir, deixa o presente.
Aquele real corpo bem nacido,
Entendimento muito mais que humano,
Subitamente desaparecido ?
O grande e rico reino lusitano
Em tam pequeno espaço, hoje tam pobre?
Para que foi tal bem para tal dano?
Vãmente os olhos busciío aquela nobre,
Aquela sô real mostra, ein verdade,
Que escuríssima nuvem no-la encobre.
Tudo é clieo de dor e de saudade,
Tudo de confusão, tudo é patranha
E tudo o que ca vemos é vaidade.
A nossa grande e rica sorte estranha
Tal enveja te fez, oh fado duro?
(Nossa nao sô mas de toda esta Espanha
A quem contra infiéis fora alto muro!)
Ora envolviío se as fontes e aguas claras!
Seja na terra tudo triste e escuro!
Que longes tam formosos, que almenaras
Mostravas! mais cruel quando assi ofendes,
Menos mal se de longe ameaçaras!
Quando prometes mais, mais te arrependes.
Contra nos manha e forca exercitaste;
Quando será, cruel, que no-lo emendes?
Cruel fado, por certo, que mudaste
Ua tal claridade em noite escura,
Porque contra nos tanto te assanhaste?
Aquela mais perfeita criatura
Que nunca entre nos houve, ah grave dor,

15

20

25

30

35

.]0

.15

50

467
Meteste ;i niia negra sepultura.
Oh que vitoria a lua! oh que valor!
Contra uni corpo tain tenro e tenros anos,
Inda pediste ajuda ao cego Amor.
Oh mundo tudo vento e tudo enganos,
Que é de aqueles triumphos, que é das festas
Que havião de tornar cedo em mais danos?
Sabe quem tudo ve, que logo eu d'estas
Outras que se seguirão me temi,
Andando polas sombras das florestas
li poios bosques (onde me escondi
Ma tanto ja) guiado da influencia
Quando d'aquele Inglês malvado ouvi.
— Altíssimo senhor, tua paciência
Nao se pode vencer, posto na cruz.
Sofreste agora e entito sem resistência.
Então perdeu o sol sua clara luz,
E agora este sol nosso aborreceu
A terra e fugiu d'ela e ja nflo luz. —
Assi me queixava eu, quando do ceo
Me senti reprender, qual Job jazendo
Com grave dor, mas dor mòr me venceu.
De cima um ar singelo ir se movendo
Ouvi, claro dizer: — Ora que queres,
Queixumes viíos vãmente ao ar perdendo?
Aquele entre os nacidos das mulheres
Príncipe santo, foi se a seu lugar,
Vossos vados deixou, foi se aos prazeres.
Vos la de baixo, que podeis julgar,
Nesse vale de lagrimas e dores
Onde o mais que sabeis é o chorar?
Gentes queixosas, v3os murmuradores,
Pois nâo alcançais o grande, o alto conselho?
Convertei os queixumes em louvores,
E os olhos levantai àquele espelho
Que, nesta grani tormenta, como um faro
Vedes nas niftos d'aquele honrado velho,
O cpial coa alta rainha, exemplo raro
30*
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De virtude, o'menino oferecera
A' santa protecção, ao firme emparo
D'um santo natural nosso, a que erguera
De novo um templo, claro tanto em tudo
Que as névoas d'Amarante esclarecera,
Donde a deus torna em voz louvando o mudo;
K o que pedras lançando vinha á gente,
Repousado também torna, e sesudo;
Torna o aleijado sâo, torna o doente;
Milagres uras sobre outros á porfia:
A fonte mana e n;1o agua corrente.
K lembrai vos também d'aquele dia
Aquele santo mártir consagrado
Que é vosso protetor na epidimia,
Que esse reino vos tem d'ela emparado;
Nilo se vos pode dar mais clara prova
Que o próprio braço seu a cl Rei mandado.
Dos altos ecos, o ceo geração nova
Vos torna a dar, e tudo o que falece
No mundo, que com ela se renova.
Este avô tal que tudo a deus merece,
Antes os dons avós d'ambas as partes,
Lhe irílo caminho abrindo em quanto crece,
Despregando a bom tempo os estandartes
Para lh'os entregarem vitoriosos,
Dous Romulos, dous Numas e dous Martes,
Se devo comparar cos fabulosos
Os altos feitos de que será herdeiro
Cos reais cinco escudos gloriosos,
De que o seu lhe esmaltou o rei primeiro
Que a altíssima visSo viu, (como vira
Constantino a cruz alta co letreiro)
O que logo no Tibrc se cumprira
Contra o tirano que impaciente, jaz,
Onde inda agua parece os corpos vira.
Deniz cos outros passo, em guerra e em paz
Honra das armas, honra dos costumes
Quo ao novo sucesor grani lugar faz,
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li, deixando 110 filho os seus queixumes,
(Que erros forito porem da mocidade
No mais esclarecido e de mil lumes)
Assegurou cm Espanha a cliristandade
Vencendo os mouros, vencendo a cobiça
De tam rico despojo; (oh gram bondade!),
1'edro que amores teve coa justiça,
Real e n«1o cruel inclina-lo:
Fez Moisés, fez Samuel justa carniça!
A justiça conforma coa rezilo,
li quer Sam 1'anlo que se tenha aos reis
Temor, nilo vai diante o estoque em viío.
Muda o tempo custume, muda as leis
Humanas, está firme o natural.
Isentos, olhai bem como viveis;
Nilo vos isentao para fazer mal,
Deixai vos d'esscs vossos argumentos,
Que nílo vai ante deus o que la vai.
Ora a ti torno; nSo brades aos ventos! .
A antigua busca, busca a nova historia:
Toda ela é dica d'acontecimentos.
Finalmente Jo;"lo da boa memoria
Conhecerá o quinto neto augusto
Digno Sebastião de tanta gloria.
Por justíssima lei, titulo justo,
Do pai tudo era; passou se a milhor vida,
K d'essa la nflo quis mais pelo custo.
Nflo te nego porem que era devida
Ma"oa a tal perda; mas entende c cre me:
TCi em deus teu cuidado, alma esquecida,
li somente a deus ama e d'cle treine.

<3°

'35

14o

145

150

155

47o
140.

Canção.
A' Posta da Armunciação de Nossa Senhora.
i.

2.

3.

Dia gracioso c claro,
Prometido de tanto
Tempo á gente por deus escolhida
Para ser nosso emparo!
Ali mistério tam santo
Que nos tolheu a morte e deu a vida,
Merco n3o merecida
Que o entendimento abato!
Celeste mensageiro
Que ao longo captiveiro
Nos trouxe hoge do ceo um tal resgate,
Sejais na minha ajuda,
Socorrei em tal pressa a lingua muda!
Fizera se tirano
A cabeça da enveja
(Nao sei o que me logo entrando digo)
Do novo estado humano,
Que, d'altivez sobeja,
Tantos dos seus perdera ali comsigo
Um ódio tam antigo,
De jornada em jornada
Que avante cada ora ia.
Quem remédio i poria
So nilo quem por nos fez tudo de nada?
Na culpa entrou molher,
Assi convinha no remédio ser.
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Virgem sagrada e pura
Que a natureza esmalta,
E tanto atras de si tudo deixou,
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Perfeita criatura,
Posta em parte tam alta
Que nunca culpa algfia la chegou,
Comnosco conversou
No mundo por seu meo
O verbo divinal;
Por nos feito mortal,
Coa cruz ás costas, de tam longe vcu,
E com tais armas sòs
Tais imigos venceu sô para nos.

3o

Foi o primeiro Adão
De limo virgem feito,
Inspirando lhe ali divino csprito.
Assi estava cm reeão
Que estoutro mais perfeito
De ventre virginal saia bendito,
Isento do delito
Era que a serpente antiga
A todos envolvera.
O ceo que Eva perdera,
Quem no-lo abriu, ficou fora de briga;
Foi lhe hoge entregue a chave,
Foi lhe o nome mudado d'Eva em Ave.

4o

O embaixador divino
Com tal acatamento
Propôs, como o menor ante o maior;
A virgem indo a tino
Regia o pensamento,
Deixando nas mitos tudo do senhor.
Divino rcsplandor!
Divina claridade!
Em noite escura ali tam claro dia!
Quanto em gloria subia,
Tanto descia mais em humildade;
Temia e confiava,
Cuidando ora no ceo, ora onde estava.
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Contemplava cada ora
Que havia de parir
Ua virgem, sinal dado na lei.
Sempre diz: ali quem fora
Digna de a servir,
Virgem c madre de um tam alto rei!"
Pecador, que direi
Km mistérios tam altos?
Filho 110 eco sem mai?
Filho em terra sem pai?
A tais cscuridõis, tais sobresaltos,
Este pô, terra indigna,
Quando cuida (pie atina, desatina.
Se á tua grande, mas pobre vontade
Fora dada igual graça,
Sair puderas, canção minha, á praça!
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Egloga VIII.
Encantamento.

150.

E g 1 o g a E n c a n t a m c 111 o.
A Dom Manuol do Portugal.
Filho d'aquclc nobre o valcroso
Conde, mais junto á casa alta real,
Abastara dizer do Vimioso,
Senhor dom Manuel de Portugal,
Lume do paço, das musas mimoso,
Que certo vos darão fama immortal:
Quando homem cuida que no cabo estais,
Tomando olhos a vos, por vos passais.
Em que vos servirei ca d'cste monte?
Úa mercé, na terra pouco usada,
Tanto cm outra aqui logo de fronte,
Aquela egloga vossa me foi dada,
Encostado jazendo á minha fonte.
De versos estrangeiros variada,
Parecia que andava a colher flores
Côas musas, côas graças, cos amores.
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B f. 4 iv. A Dom Manoel de Portugal.
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3.

EntSo, tornando om mim, disso comigo:
— Certamente cu trazia errada a conta,
Que inda lia quem nos renove o tempo antigo
De que tanto se escreve e tanto conta.
20
Agora me roprendo e me castigo,
Fazia á nossa Lusitânia afronta:
Cudci que sô buscava prata e ouro!
Buscastes me no meu escondedouro!

4.

Andando após a paga, liouve aos sisos
25
Oram medo (que o confesso) e a ums pontosos
De rostos carregados e de ums risos
Sardonios ou, mais ciaro, maliciosos.
Quem tantos tentos, quem tantos avisos
Terá que emparc os golpes perigosos,
30
li acostumado ora entre pastores?
Que vos vonliilo cantando os seus amores!

5.

Querem vos por senhor, nflo por juiz.
Rigores a departe, que são dignos
De perdão os começos. Ja que fiz
Aberta aos bons cantares peregrinos,
Fiz o que pude, como por si diz
Aquele, um sô dos líricos latinos.
Provemos ja esta nossa linguagem
]•*, ao dar da vela ao vento: boa viagem!
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17 dixe. — 22 Que fiz. — 26 Medo (que assi o confesso). —
31—32 Em tini senhor, pastores se adiantem, E quanto mal vier, cantando
espantem! — 39 — 40 Ora provemos ja a nova linguagem E ao dar a
vela ao vento: boa viagem! A escreve: esta nossa nossa.
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Pastoros da Egloga:
Gonçalo.
lnes.

Bieito.
Beatriz.

Gonçalo.
Quantas cousas, lnes madrinha e tia,
Se me vao descobrindo de ora em ora!
Inda que faca corpo e gesto, e ria,
Pola alma de quem mais nao pode, afora
Outros respeitos, cumpre haver paciência
Té que seja da vida ou da dor fora.
Aos erros é devida a penitencia
Por seu conto e medida e por balança,
Pelo que sabe a própria conciencia.
Pêro quando, ao contrario da esperança,
Km vez de galardão acode a pena,
Quem terá sofrimento em abastança?
Amor que por antolhos tudo ordena,
Mui pouco se lhe dá, nem da fe santa
Quebrada ou tida, grain culpa ou pequena.
Paz fia e outra pousa o galo e canta:
Ora eis me ós pés, ora eis me á cabeceira,
Té que o cansaço vence e me alevanta.
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3 cu faça. — 4 corpo, Resto. — 5 ler paciência.
8- 9 Por
conla, por medida, por balança Seja juiz a própria conciencia. —
10 Epoit-m (Leia-se: 1'orcm). — n acode pena. N. Aí.: Km vez. do
14 — 15 Bem Pouco sc 1,,e l,:i (,e 'i110 a fe
Ralardao acode á pena. —
santa Sc quebre com «ram culpa ou com piquena. — 17 Eu eis me
aos pes. 18 Té «pie o mesmo trabalho me levanta.
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K vou me ao meu fuzil o pederneira,
Km fogo aceso o fogo acendo, e ando
Do quente ao frio, do frio á fogueira.
Assi de ca de la cansado ando,
Dou volta á cama, abrolhos me semelha©,
De claro em claro o coração passando.
Os fracos dos sentidos ajocllifto
Trabalhão por soltar se, aperta o laco
Km poder da mil dor, mal se aconsclhiío.

20

25

Inês.
Afilhado e sobrinho, juras fa«,:o
Que d'isso mais nito sei certo que seja,
Sô que perdeste muito em pouco espaço.
Quem nao morria por aqui d'enveja
De ti, Gonçalo? cm ludo o que fazias,
Que gra«,-a, manha e forca te sobeja!
Todos nas festas onde aparecias,
Um rosto, outro tencao logo mudava,
Ciscava se outro pelas companhias.
Onde cantavas, ninguém mais cantava,
Onde tangias, ninguém mais tangia,

30

35

19 e á pederneira. — 22 Assi vilmente triste porfiando. — 23 me
atormentío. — 24 —25 B intercala:
As que nos berços sangue novo aventuo,
VicrSo ter ao meu, (chamío lhe Estrias
Que a tantas de crianças arrefentrío),
E disserao por mi: viva algums dias
Que assi lh'apraz aos fados, e tiverao
As mitos quedas cm si e as unhas frias.
Mas que falsa de mim piedade houverSo!
Quanto milhor me fora que num ponto
Em paz d'essoutra parte me puscrao!
' Dcspois seguiu se um conto c outro conto,
Tempos tam desvairados que assemelhao
Mais da fortuna os jogos que íiHo conto.
25—27 Os fracos coraçois logo ajoelhao, Dcsmaiao logo, vendo se em
lai laço, Em poder da mil dor, mal se aconselhab.— 32 De ti sobrinho. —
33 Q"e cm tudo manha e graça te sobeja. — 35 Um cor. — 36 li soma
se outro entre as companhias. — 38 mais ninguém.
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Onde te espias, ninguém mais lutava.
E lembra me que, estando ora qual dia
-\o
Comigo Andresa, Joana e Beatriz,
Tínhamos antro nos certa porfia.
Como ves que Cia diz e que outra diz,
Naquele próprio ensejo eis que passavas.
Passando disseste alto: Eu que lhe fiz?
45
Parece que comtigo aporfiavas
Como acontece, que ias bracejando
Sem dar vagar algum, nem o tomavas.
Vi te, ouvi te, mas calei me senSo quando
Disse fia contra mim: — Qual vai Gonçalo ? — 50
— Como muitos, disse eu, vai fadejando. —
— Tudo aquilo sao mimos, e fez calo,
Disse outra, miras assanhos de mimoso,
Ou que olho mao lhe fez algum abalo? —
Quando cu ja aquilo ouvi: — S'ele é pontoso 55
Ou se ha na aldeã samica outro tal
Contemo-lo antre nos por trabalhoso. —
A primeira tornou como um coral,
A companheira toda descorada,
Parece que ambas o tomarão mal.
60
Tanto te sei dizer: é pouco ou nada,
Salvo que ás vezes estes nadas sío
Muito ao miolo que ja traz pancada.
Gonçalo.
Quantos sonhos que vêm, quantos que \3o!
Coitado do dormente que assi jaz,
Ora torcendo se, ora rindo cm vílo.

65

39 Onde lu te despias, quem lutava? — 41 Comigo Grimanesa e
Beatriz. — 46—48 Parece que comligo peleijavas Como acontece ás vezes,
bracejando, Que nao davas vagar nem o lomavas. — 49 Vi te ouvi te,
calei me. — 51 Vai, disse cu, como muilos fadejando. — 52 ja fez calo. —
ri Ou se.
55 — 57 Quando eu aquilo vi: ja perigoso Adiastes vos,
lhe disse, outro 7-agal A quem chamardes vao, a quem pontoso?
58 ficou.
59 A segunda de todo descorada. — 60 a mal. — 61 Mas
tudo isto, sobrinho, é pouco ou nada.
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Quanta conta se faz e se desfaz,
Erradas as píquenas e as maiores,
Feitas em desavença e ind;i em paz.
Inês.
Certo, mal comedidos silo pastores,
(Haja de ti perdão) sempre queixosos;
Nilo os entendo nestes seus amores.
Cliamao isto, entre nos, silo rovinliosos;
Nilo sabem estremar o mal do bem,
Sempre agravados, sempre sospeitosos.
Gonçalo.
Mal te saberia ora por ninguém
Nem por mim responder, seja o que for,
Corram ventos d'aquem, corram d'alem.
Mas di me, tia, pelo meu amor,
Isso das mais loucas de toda a terra
Quanto ha que foi? lembra me a minha dor.
Inês.
Por certo, se a memoria me n3o erra,
Contando, o sol despois n3o se escondeu
A nos dez vezes, e dez deu vista á terra.
Inda te mais direi: que aconteceu,
(O que ja disse) por sinal, em logo
Onde tu ja cantaste, outrem gemeu.
Dia de muito riso e muito jogo,
Venceste á luta e á choca, e avantejado
Correste, e em fim cantaste a nosso rogo,
li mais aquele teu cantar gabado
De todos, tam sentido, e tam queixoso:
Onde me acolherei? Indo é tomado.
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67 quanta desfaz. — 69 Ou feitas com queixumes, ou com paz. —
71 J laja cu. — 72 — 73 N3o-nos posso cntcmlcr cm seus amores, Tam
mãos ilc contentar; iam ravinhosos. — 79 Mas dize lia. — 80 Isso das
mais gabadas d'csla lerra. — 81 renova a minha dor. — 83 Vollando. —
84 vezes, dez. — 85 — 86 Inda lc digo mais que aconteceu; O que te
disse, ali naquele logo. — 89 — 92 Venceste a luta, ao pario, c ao
cajado, K despois nos cantastes a nosso rogo. O teu cantar tam brando
o tam gabado No som c nas palavras Iam queixoso.
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Gonçalo.
Como fazendo vai o sol trigoso
Tantas mudanças! quanto dos cantares
95
1:1 quanto do cantar fui cobiçoso,
De todos me esqueci, muitos a pares!
Até as vontades muda o tempo e leva
Coinsigo, e do prazer faz mãos pesares.
Me é o em que vai tudo o que releva;
too
Faz, desfaz a desora as agonias:
Nilo olhes mais se chove, venta, ou neva.
Mas quanto ora ao cantar que antes dezias,
Disso me lembro bem: era em setembro
Quando as noites voltao sobre os dias.
105
Do cantar provarei se me ora alembro.
Canta om oitava rima:
Onde me acolherei? tudo é tornado,
Nilo aparece esperança nenhiia;
Sombras negras e feas, mal pecado,
Kstas si que aparecem; cousa algfia
Nfto ficou por fazer; tudo é provado,
V. tudo por demais. Ouça me a lua,
Delgada que traspfii pelo alto monte;
Seus trabalhos cos meus coteje e conte!
K se nos velhos solaos ha verdade,
Bem sabe ela por prova como Amor
Magoa, e haveria de mim piedade:
Kndimio Iam falado e tal pastor

I 1o

115

01 96 Como esle sol dá vollus tam trigoso! Quanto que ja folguei
ile ouvir cantares K quanto de os cantar fui cobiçoso! — 97 tantos a
pares. — 98 e Indo leva.
101 Ide faz e desfaz as agonias.
103 106 Mas quanto ao meu cantar (pie antes dizias, Isso me lembra
bem que era cm setembro Quando dito volta as noites sobre os dias;
De mais quero provar se imla me alembro. 108 109 NHo parece
esperança aqui nenlitla, Sombras feas e negras. — 111
112 como o
passado Será o ipu- é por vir. 115 Que se os velhos solaos falSo
verdade.
117 e haverá de mi piedade. — 118 EndimiSo tam fermoso
e tal pastor.
31

^2

Entre: as flores dormia em flor da idade,
Kla olhando do ceo mudava a cor,
Té das llores eiosa 1; agua clara
Que o seu fennoso Amor lhe adormentara.

i 20

3.

Cantão e conlao mais que houve um tirano
De poder grande e muito grande haver;
Vendo a moça e minina em corpo humano
1 25
Que andava a colher rosas e a prazer,
Salteou a, robou a c foi se ufano:
Por forca ou por vontade houve de ser.
Riquezas mas, injusto senhorio
Que ajuntais á vontade o poderio!
130

t\.

Ora a m3i pregunlando longamente
Por um sò bem que tinha, onde o achará,
De fia gente passando em outra gente,
Também os deuses culpa. Ah sorte mâ
K justiça maior, que tal consente!
Buscando por demais tudo o de ca,
Acha a no reino de sombras escuras,
Correm lagrimas \'3s, fazem leis duras.

5.

Partem o tempo de todo devido
A' míli triste c'roubada á que é dos reis;
(D'ali veu este nome de partido,
Km que seja forçado e contra as leis.)
Que se pode fazer do ja perdido?
As vossas lagrimas, que as enxugueis;
Como poderdes fugireis o fado.
Onde me acolherei? tudo é tomado.

135

( [O

145

119 cm fresca idade. — 120 Olhando ela do ceo, perdia a cór. —
121 e d'agua clara. - 12.| —125 De grande poderio e grande haver Que,
vendo a bela moca em corpo humano. — 126 rosas a prazer. — 127 foi
se ufano. — 130 A escreve: senhorio.— 134 aos deuses.— 137—138 No
reino a achou de sombras vSs cubcrlo Kx co genro cruel vem a concerto. — 139 143 Parlem o lempo cnlre si <|uc era devido (.r/V.) De
lodo aniay roubada, a que dos reis, (sic) Que d'ali veu o nome de partido, Que sempre forcado é e contra as leis, Mas que fará quem ludo
tem perdido. A Pontutiftio t< conforme d de 1$.
145 Triste quem poderá
fugir ao fado.

|83
Inês.
Nilo te deixarão fia c outra fonte
D'esscs tens olhos somente acabar,
K os .meus que jn também punhfio se a monte.
Andamos em tormenta, como em mar,
150
Com outrem e coinnosco em diferenças,
Cuidando o tempo que lia de melhorar.
Terá o corpo se acharão mil doenças
V. pêra a alma cem mil inda piores.
Tantos acordos, tantas desavenças!
155
(Jovenuto essa vil idade amores,
Kslcndcm se inda ás vezes té a velhice,
Quando ja tudo é pressa e tudo dores.
Que lhes falece do clara doudice?
As mãos, os olhos desasossegados,
160
Choros e gritos, como em meninice?
Aqueles seus sospiros apressados,
Aos ventos, que ouvindo homem desatina,
Aqueles seus imigos, seus cudados?
Gonçalo.
Passou ora qual dia um sanfonina
1'ola aldeã cantando, era ele cego,
Guiava o loura e bela fia minina.
Também aquele n3o tinha asossego!
Chegamo-nos a ouvir certos pastores:
Pelaio, 1'edro, Jo3o, Gil e Diego.

165

170

147 Em A fica a poesia incompleta acabamlo em: poderdes e segundo
se collige tias palavras de lues, intencionalmente. — 148 —149 Dos teus
olhos cantar mais por agora li os meus ja aqui lambem piinhSo se a
monte. — 150 —152 Anclamo-nos assi de foz cm fora De nosso porto,
sempre cm diferenças, Sempre esperando em vSo ver milhor ora. —
154 outras piores.
156 A mocidade v3 governao amores (U-ia-se:
GovernSo a vil mocidade amores). — 157 A escreve: Kstende se. — 158
nulo dores.
150 Que cousa falta ali para doudice? — 163 —164 Aquele
ir u tornar, que nada atina, Aquck-s seus imigos, seus cuidados.
IO5 fia çompliomuu. — loO ele era cego.
3>*

.,84
Parece que suava inda suores
Mortais; do peito sospiros saííío
Aos pares, cantou bem, mas mal de amores,
Fez DOS entristecer quantos o ouvifío.

Cantiga do Cogo:
1.

Un tiempo miro me Klena
Sos])ec)ié que éramos, mas
Nunca cosa bize tan buena
Como no mirai-la mas.
Amor anda en sus consejas,
Mas hien seria grau loco
Quien de sus máfias tau viojas
Muclio liase 11 i ]>oco.
Alma de lastimas llena,
A que vienes i a (pie vas?
Que puedes negar Rlena,
A quien los tus ojos das?
Kncmiga i suerte trislo,
1 las me la vida quitado,
1 a quien piensas que la diste,
Quiza que nada le lias dado!
Harto mal! peor se ordena!
Mas que debato io mas?
Si auh de ti apena, apena,
No sé .si lo negarás.

'75

180

'«5

190

! 2
7 —'73 -Mortais e que do peito Uie saiiío Sospiros mil; cantou
males (1'Rniorcs,. - 17.] (juantos nuvião.
176 A B escrevem: Sospcclié
(pie ciamos mas, /içiJo que paru tios fica iiicomfrehensivel. O poeta escreveria acuso: <pie era amor? - 177 178 Jure no mirai-la mas, Nunca cosa
hi/.e lan buena. 180 seria io loco.
181 Si en sus malas máfias
viejas. — 187 Knemiga suerle triste. — 188 llaz (/.ein-se: lias). —
184 pienso; na /islã Jus lirr. Jica emendado em: piensas. — '93—194
Que tu misma anu apena Pienso que lo negarás.

485
4.

1 estos ojos de mis juras,
Si se burlau, a la fo
No se ficn en locuras,
Qit<:n que los quebrará,
lista culpa sea ajona,
Otras sou mias asaz,
Por razon va que cn la puna
Vcnza lo que pena mas.

lues.
Razfíis d'impetu clieas o paixão,
Nilo quero ora dizer que seja engano,
Mas que ás vezes por si mesmas víto.
Nilo faças longo com queixumes o ano,
Tem te como arvore; nos ventos em pe,
Dá tempo, dá lugar ao desengano.

'95

200

205

Gonçalo.
N.lo me dirás, madrinha Inês, ale
Quando esperar me mandas um ingrato
Que dizem que níío ouve e que nSo vê?
Esperei e sofri, fiz mal barato
De íniin; e quem mal cai diz que mal jaz.
A deus, madrinha: tomo me ao fato.
lues.
Quisera le dizer: vai te ora cm paz!
1'orani com que esperança? Mas quem vejo
La vir, que cm queixas todo se desfaz?
Gonçalo.
Este vos c Hieito, c bom varejo
Dizem que ele houve ogano e anda a caça;
Ai! que nfio sei de mim e outrem correjo.

215

220

200 Que olras. — 202 Vcnza aqncl (]. p. m. — 203—206 Palavras
clicas iPimpctu c paixão, NXo quero mais dizer, cheas d'cngano, Que
cias mesmas por si dizem o que sito. Nao facas suspirando longo o ano. —
212 mao barato. — 21.1 Exemplos velhos sío, lorno me ao fato. —
210 220 Dizem que houve ele ogano, ora anda a caça. Triste, de mim
nao sei, oulrcni correjo. Ali escrevem: o gano, em lugar de ogano.

486

Neste inundo cfesearnio tudo é graça,
N.1o sabemos o quando, o como, o quanto;
As vezos muito bem mal te ameaça;
Oferte se cada um, tia, ;i bom santo!
Piei to.
Quem deu a Amor quebranto e o fez cnttl?
Quem tornou Indo fel quanto nprasia?
Que se fez d'eslo dia lioji: iam claro?
Como se vendem raro os funsamciitos?
Que foi d'aquoles nulos d<; ora cm ante?
Manda me Amor que caule si frautu bramia?
Que jogos faz em que <!/«/// á custa a/lna?
Adeus por sempre, aldeã, té que íWí/
Debaixo ou d'esta faia, ou d'este freixo
Por onde me ora queixo, andando em vão.
Ali se acabarão muitas contendas.
Vai se a agua polas faulas, feita é a coula:
Um pouco mais que monia de tal vila?
Toda cousa nascida, quantas silo,
Naluralmcnle dito do seu perigo
Sinal, como a imigo, porque- seja
Aviso a quem o veja que nao tarde.
Vemos ó fogo que anle ir lhe diante
Fumo escuro que espante. Ante a tormenta
Pelas devesas WN/IJ levemente.
Ameaçando a enchente, vem soam/o,
Vem de brava escumando, abate, estronca.
O mar de longe /wi<v/, alt;a se; inchado,
Logo a algum abrigado pola /V/77/
O pescador aferra, com gram pressa.

225

230

235

240

245

222 o como. — 223 li ãs vezes.
225 A escreve: e fez cruel. 228 se eompiilo caro névoas, ventos. 229 230 Que incertos fumlamciitos dVspcranças Trocadas as niostianças ile ora cm ante? — 231 Passatempos cm que anda. — 233 Debaixo d'csla faia. -• 235 Knlflo se acabarão tantas contendas.
236 feita é conta. — 238 — 240 Queixa da
ra».io lida sem ra/.ilo, Ouc as cousas Iodas dilo de seu perigo Sinal como
<le imigo, porque seja.
2.(.i Polas defesas.
2.17 O mar primeiro
ronca. — 248 Logo algum abrigado junto & terra. '

4§7
Polo monte atravessa o inao faminto
Do lobo, por (ksíinlo o gado entende.
Ajuda se, defende, e agasalha,
Ordena se em batalha. Um usso erguido,
Corre logo o apelido, e sai sem côr
Da cabana o pastor que lodo treme;
Do dano o inedo empreme, antes do dano.
Ora este amor humano, que assi <7/>/'</2
No começo, e assi em /></s a alma repousa,
Úa Iam branda <ww, com que <w/V«
Isto como acontece á natureza
Que de certa se preza? quem <//>•«/
Onde, triste, /;VIZ;VJ isto escondido?

250

255

260

] ncs.
Traspos, e em vento é ido como tudo!
Soar fazia a ribeira lambem,
Parece que ficou lodo este ar mudo.

265

Gonçalo.
Ves ali o que faz.
M'eslou, tia, falando?

Mas eu com quem

1 ncs.
Inda llic ouvi
Suidade.s do meu mal, lodo meu bera.
Gonçalo.
K lu nilo cudarás qu'isto c assi?
Diz que silo queixas v!ts! como vos dais
A mòr parte a André! fosse ora assi!

270

252 Ajunta sc, defende se, agasalha. — 253 "° »ss0 erguido. —
254 Vai diante o apelido, sai sem côr. — 256 oprime (.V. M.: opreme). —
258 que em paz. — 259 como empece. - 263 Traspos em vento. —
264 Como soar fazia o rio bem. — 267 listou. — 269 que 0 aquilo
271 E a nossas queixas vas todas chamais! Prouvera a
ass;
z-0
deus; madrinha, fora assi! — 270 A andava falto de uma syttaba dizendo:
Que sao etc.

488
I nes.
Também vo.sontro.s todos vos queixais
(Coino j;i disse) muito; o. mais costume
Parece que rezAo que ora tenhais.
Cada um se chama facha ardente, e lume,
K fragua onde se prova sua fineza;
K dVstos tais queixume após queixume.
Quisera nos amores mais simpreza,
Ou digo que os quisera mais singelos
E mais dissimulada esta tristeza.
Nilo os queria assi tam amarelos,
Nem tam aehaeadicos: este geme,
DVstoutro chorito os, seus. olhos helos,
Outro por julho e por agosto treme,
Arde em dezembro, foge a claridade,
Sospeitoso de si mesmo se teme.
Mas emprendia ora cu outra vaidade!
Deixar nos hemos destar mais ás chacas,
(Cuido em fazer te mal) hum á vontade.

275

280

285

Gonçalo.
Oh tia prazer hajas, que assi o facas
No que poderes, seja sem trespasso,
K quanto a mim mas que inda ine desfaças.

290

Inês.
Um pouco se nos vai fazendo escasso
O tempo; porem peito á montanha!
Creeem as sombras, va crecendo o passo.

295

-73 — -74 e í>or costume E nito razilo nem causa que lenhais. —
2/5 011 lume. 279 Quero dizer, quisera os m. s. 281 Xito vos
quisera assi. — 283 cliorilo sempre os olhos belos. - 286 ilc si próprio
se teme. — 2S7 288 Mas emprendia ora eu boa vaidade! Deixcmo-nos
dVsiar mais nesias chacas.
290 Assi lenhas prazer; lia, que o faças. —
292 A mim nito olhes, nem (pie me desfaças.
293 — 205 Um pouco
nos vai sendo o tempo escasso; Por isso cumpre pôr peito A montanha;
Nilo ve, como o sol foge? estende o passo.

4«9
Gonç ai o.
Passadas dizes? ora ollia esta tamanlia
Que aqui te dou, logo outra c: outra aperto.
Ora vejamos quem mais terra apanha.
lncs.
Tenho sospeita que erao em concerto
De fazer romaria as mais loucíls;
Pode ser 1: nílo ser, valha o acerto.
E que nos saião as passadas vas,
Nilo serão ja as primeiras, mal pecado,
Nem dizem sempre, as tardes côas manhas.

300

Gonçalo.
Como logo sVnxerga o bom cuidado;
Inda somos a tempo: é bom sinal
Tanto amarelo, azul, tanto lavrado!

305

Inês.
Olha que em tudo o sofrimento vai:
A caberá níio corra mais que os pés,
Quem guia sempre seja a principal.

3'°

*»

Gonçalo.
Oh boa tia, grande amiga lues,
Tu me guia e governa, quê eu níío rejo;
Nilo sei, tu sabes; níío vejo, tu ves.
Inês.
Olha que nao te empeça o ser sobejo,
Que se lia ora aproveita, muitas dana;
Henze te do diabo e do desejo.

315

296 297 L)llc estenda o passo eu? como? olha canianlia 1'assada
(|»c aqui dou: logo outra perto. — 299 ->01 Eu sospeitei, que andavao
cm concerto De ccrla romaria as mais louc3s; lJodc ser que seja erro,
ou seja acerto. — 302 303 Mas posto que as passadas saião vHs, Nao
sei Ho as primeiras, meu sobrinho. — 3°5 — 3°7 Melhor fruto espero eu
dVslc caminho forque, ou mal vejo, ou vejo bom sinal Tanta faixa de
cõr, lanio sainho. - 310 Seja a razão a giii* principal.— 31.1 Oh minha
lia e boa ami^i lncs.
3M 1>ois 0,,ul "3o lc c- ° s- s-

•19°
Cada fia dVstas moças anda ufana:
Cuidfio que o sol lhes baila; .silo gabadas,
K ja nflo lia quem cuide que se engana.
(íiiardemo-nos d'essas oras minguadas:
Sc nos sentirem logo hito de pôr selo
QuVu son a que anilo nas mexericadas.
Mas, afilhado, tornas te amarelo,
K branca a boca como esta toalha,
Tens as mitos frias como um caramelo.

320

325

Gonçalo.
O tamanho alvoroço a tudo atalha;
Muito mais o prazer que a paixão toma
l'oder do coraçfto posto em batalha.
Ksforça, que fia moça o adufe cm soma
Começa de tanger com tanla graça,
Parece que traspfii, ora qnc assoma.
Ora tui por liador, a alguém prol faça,
S'cla Iam bem cantar como parece
!■'. como soi, que inda ela hoje nos faça
D'esta tarde que é ja, quando amanhece.

330

335

318 Cuida <]ue o sol lhe baila. — 319 I? nHo ha ja. — 320 — 322
Nilo lenham aqui (s/c. /.eia-se: qni) poder oras minguadas Que se nos
sentem logo, I1ÍS0 de dar côr Que eu sou a que ando nestas espreitadas.
— 322 — 323 li intercala:
Gonçalo.
Se soubesses o frio e o pavor,
Que me loniou, madrinha, esforçar me hias
Tanto ao contrario de pôr me temor.
323—325 Km verdade: que tens, moco, as mãos frias tC branca a boca.
mais qnc esta toalha; Possas sofrer o bem, se o mal podias. — 328 nesla
batalha. — 329 — 331 Esforça, que Beatriz o adufe toma E começa a
tanger com tanta graça Ouc tia ora o som traspõi, outra ora assoma. —
332 que a algueni pio! faça. — 334—335 que imta hoje nos faça Parecer
esta tarde que amanhece.

491
Beatriz.
Canta.
Canção do Encantamonto:

335

i.

Em tempo antigo, longe, em turra estranha,
Um rei e fia rainha
1 louverilo filhas: a primeira vou
De beldade tamanha
Que algíia igual 11X0 tinha,
340
Somente a que despois foi a do inca
Mas logo sohreveu
Ilida oulra, que eslas fez como ás estrelas
Vaz. o sol claro tanto que aparece.
FalavSo cavaleiros e donzelas
315
Como nas cousas raras acontece.
A gente se lhe ofrece
Como a deosa imortal:
Te do bem o sobejo sempre é mal!

2.

Nilo sofreu tal ofensa Amor altivo
Qtifc fosse ás deusas feita;
Sen arco encorda, os tiros apurou,
DIí chumbo e d'ouro vivo.

350

33<> H intercala :

Canta Beatriz:
Dura necessidade, <|iiamlo cngrosSa
Como agua na ribeira,
Quem nao foge podendo, vendo a vir?
Oueni lia porem <pie possa?
Cumpre de ler maneira
Ou de pôr peilo á agua, 011 de fnj;ir.
Forçado a mim me é ir
Buscando poios vSos conlos passados
De que caule: <pic hei medo ao niao ensino
Maior <pic a cantar mal versos rimados,
Kntlim direi de Amor cego e menino,
l'or desastre malino
Como llie aconteceu
Mas se Amor foi vencido, Amor venceu.

330 De beleza lamanlia. —
deuses. — 352 Seu arco toma.

313 <pie a eslas fa/.. —

351 aos

4Q2

Voando ao ar se deita,
Num momento tudo atravessou.
Mas muito se enganou,
Que, quando aquela ifonte ante si viu,
l''ugiu lhe o corarão, a frecha cai
K no ]>c que diante ia o feriu.
Chora o mimoso e grita pola míli.
Com tal conselho sai:
Faz um parque encantado,
I geme, ali sospira magoado.
3.

-}.

Ja d'antes de isto, àquela acesa fama
Da formosa prineeza,
A grande Vénus toda receosa,
(Xs seus archeiros chama
Em secreta defesa,
(As mostras silo porem de andar ciosa)
Quando pola amorosa
K delicada praia rumor corre,
Incerto assi do povo,
Que o poderoso Amor de amores morre!
Mas outra e outra vez torna de novo;
A mili, com tal renovo,
IYsi atras tudo, e ceva
A moca de alto sono e ao parque a leva.
Cai a noite do eco, mas é de lumes
Vencida, e fazem dia:
Ali acordada ve vivas pinturas;
Ardem ricos perfumes;

355

360

365

370

375

380

355 !£ num. — 356—357 Mas enleado ficou Quando lai lennosiira
atile si viu. — 358 a sela cai. — 360 Chora o menino. — 302 um
bosque. —- 363 Ali geme e sospira magoado. — 364 aquela grnmlc
lama. — 3(10 A belíssima Vénus receosa. — 309 d'esiar ciosa. A escreve:
ocioan. — 37; Primeiro sem aulor e sem certeza. — 374—377 Mas loyo
<e afirmou ja com clareza, Coa qual a mai despreza Todo o respeito e
ceva De brando sono a moca c la Ília leva.
378 dos lumes. —
379 e lua dia. - 380 Com que (acordando) viu ricas pinturas.

193
Os cantares que ouvia,
Krílo ]>era abrandar as pedras duras.
Põem-se a mesa: figuras
Correm de vasos sem preço e som conto;
Mansamente ordenado e sem peleja,
Tudo se faz ali prestes num ponto.
Que banquete quereis que o de Amor seja?
N;lo acha ali a enveja
Que possa desdenhar
Nem apelitos que mais desejar.
5.

6.

Mas eu porque me vou ora detendo
Por cousas que o sentido
Deixa por um tamanho espa<,:o atras?
Respeito ao sol havendo,
Direi d'um sô partido
Que Amor logo tirou, mas duro assaz.
Disse: 1VJ0 nu verás!
Coutaile le o </ue ves. A sor/e esquerda
Tudo aeomele. Va tal pensamento:
Km pedaços ao vento cuida a perda
De se esvaecer tudo em um momento.
I la mister sofrimento
O mal, e ó o bem
Pouco estimado d'aquele que o lem.
Promete do porvir ousadamente.
Fazem se comprimi-ntos
Km abastança, têm se despois mal!
Deseja ver sua gente
Para assoalhar seus ventos,
Quer lho mostrar andando o tal e o tal:

385 com vasos ricos c sem conto.
o apetite mais <|iic desejar. —

y)Z

-

380 ordenadas. --

385

3Q0

395

.|oo

.|0,S

.11 o
3<)| Nem

y>\ -Mas porque me vou cu ora dc-

Icmlo £111 cou*a* que o ftbnliilo DeixSo poi um iam l.mgn espaço alia/.?
3()0 .|02 Ali sorte esquerda! Cruel e cobiçoso pensamento! Representou
se ao Amor a ((rande perda
Uo parque esvaecido num momento. —
IO.) e o bem. - .)05 só de quem o tem.
.]08 Que depois se cumprirão muito mal. — 409 Deseja cia a sua jeme.

Cousa t]iic lauto vai
Cos nossos eoracõizinlios pequiaios!
Ora, indo assi erecendo estes desejos,
A formosura cada vez é menos:
Quanto dos mimos mais, mais dos entejos.
— Kmfim (diz) l>ens sobejos,
Sem as minhas innfls
Nilo sois riquezas, niío, mas visõis vfis.

_

.| i 5

7.

Ouviu e estremeceu Amor; com tudo
.|20
Houve de dar licença
V. diz no cabo: — Pois ela assi quor ....
(Por um pedaço mudo
Ksteve) e porem vença,
(Tornou) usada assi sempre a vencer! —
425
Vêm-na as irmiís ver,
Mas vendo i tanto de que haver enveja,
Mais tristes que antes, dizem: — Mal fadadas,
Co que se perde aqui, co que sobeja
Fôramos todas bemaventuradas !
430
Nadas, menos que nadas
Nossas fracas riquezas!
Como esta as chamará tudo pobrezas. —

8.

A moca amostra ca e amostra Ia;
Do que 11S0 vêm, lhes conta.
Andava se á face toda, elas d'enves.
Nilo sofrem ver mais ja,
Nilo podem coa afronta,
Com tudo, e cedo, irão dar a traves.
O sol anda de pés
K juntamente prazeres desaiulao.

435
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420 Ouviu, estremeceu Amor, porem. — 422 — 428 Dizendo de
vagar: _ p0js as„j (|llel. r<nz5o ± (llu. tam|)em
Agora nisso vença
Quom sempre em ludo soi de vencer. — Vêm-na as irmãs a ver li vendo
1 tanto de .pie ler enveja Conluias dizem: tristes malfadada*. — 432—433
Nossas ricas riquezas, Como esta as chamará pobres pobrezas! — 430 Toda
de lace andava, elas de envés. — 411 Cs prazeres lambem co ele desandao.

495
Também as que Íingi3<>, sospiravílo.
Quem sabe os coraçõis allieos que audito
Fazendo ? Se quereis, inda choravito,
Mas, donde se entomavilo
Aqueles vasos de agua,
Parecia irmandade: ela era magoa!

<] 45

9.

N3o se pode mais ter fia: — E em tal vida
Que gosto podes ter,
Disse, nossa irmã triste, assi enganada?
450
Chorámos te perdida,
Vínhamos te ora a ver,
Tornamos te a chorar por mal achada. —
E feita mais ousada,
Tomou lhe a m3o essoutra: — K quem seria 455
(Disse) que cuidasse ai? se te ama tanto,
li se tal fosse, ele «'amostraria.
Respondes, que 11S0 quer: d'isso m'espanto.
Ora eu n3o to levanto,
Mas dizem neste lago
460
Que ás sonoites se ve voando um drago. —

10.

N3o disse mais. Os olhos, nito sei mais
K os geitos, que disserSo,
Fazendo casos. A mora enfraquece,
V3o suores mortais.
.[65
Todas nisto vicrito
Que, quando ha tempo, o dilatar empece.
Eis a barca aparece
Em que se hiio de ir. DeixSo lhe um lume aceso,
Ordenilo o que fará antes que vílo se:
470

445 ande. — 448 NSo se podem ter mais: — Ora cm tal vida. —
450 (Disse) fia (/.ria-sr: (Disse fia)) Irisle írmíl nossa enganada? —
•152 1C vindo te assi ver. ■
454
457 A outra mais ousada Tomando
a m3o lhe disse: -- Quem seria Oue oulra cousa cuidasse? se ele tanto
Te amasse e se lai fosse, mostrar se liia. — 459 ,)6i nao-no levanto
Mas di/ que nesto lago Se ve ás noites vir voando uni drago.
406 Todas em tini vierao.
.|<í<) Dcixão llie lume aceso. — 470 Orde11S0 lhe.

.|()Ò

— Veja se cm todo caso o tani defeso
. Esposo o tani gabado; então descanse. —
Outra vez as mHos díio se,
Soltão ao vento a vela,
Fogem elas co barco, coa praia ela.
11.

Ora ja noite, chega Amor cansado,
Lança se 110 seu leito,
Lança se á boa fe e dorme quedo.
Da ifante o delicado,
Singelo e brando peito
Vence se ora de amor, ora de medo.
Descobre se o segredo
De Amor, cousa divina! Olhos humanos
Como ter se podiiTo ao resplandor?
Malina enveja, que cansou tais danos!
Deixa o dormir: dormisse sempre Amor!
A siinple com temor
Os passos desconcerta:
Cai lhe no peito o fogo, ele. desperta!

• 12..

Quantos e que sospiros i de novo,
Que gritos amiúda!
O -jardim deleitoso em um momento
Em brejo escuro e covo
(Quem o crerá?) se muda.
Que se fez de tam rico apartamento?
Cousas sem fundamento
Assi se tornflo em nada a desora.
As más innSs, màs fúrias infernais,
Como assanhadas bichas lançfio fora,

175
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472 K Iam K«b:ulo esposo. .178 A boa fe descansa c dorme
quedo. — .]H6 Deixa o dormir! ali durma sempre Amor.
.(87 simples.
.(8o Deu lhe o fogo 110 peilo, ele drspeiia. — .)<)0—.pjl dá de novo,
Os grilos amiúda. — ,\i>y Sempre em nada se lornXo assi a desora. —
•l'l<) Como assanhadas bichas lança fora. A tscrei<*: Com' bichas assanhadas.

497

De si mesmas a paga hajSo as tais.
5°°
A moça ensinou mais
Simpreza santa o jouve,
E chorando em terra um tempo, perdão houve.
13.

Esta cançSo que eu fiz,
Cantando, minha em parte,
505
Ja algíla acena, e diz:
— NT3o sei que eu d'isto ouvi em todo ou em parte. —
Perdão! de parte a parte.
Vos mesmas m'ensinastes
Que do que outr' ora ouvistes nos cantastes.
510

500 — 503 A mesma paga sempre haj3o as tais. A moça que errou
mais (I^ia-se: , mas) Com singeleza, jouve Chorando em terra um tempo
e pcnlSo houve. — 506 Ja algum acena e diz. — 508 — 509 ja noutra
parte. Vos, Musas, me ensinastes.
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E g 1 o g a IX,
Epil-iilanuo.
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151.

Epitalamio Pastoril.
A António do Sâ no casamonto do sua Mha
a Senhora Dona Camila do Sà.
i.

2.

Dereclio suce.sor, firme coluna
De esta casa de S;l que, sierapre entera
De Ias edades corriendo cada una,
Por si segura i tan constante espera,
Que reja o no reja la fortuna,
Cojida o desplegada la bandera:
En vos quanto esperar se puede, sobra
En quien correu a par deseo i la obra;
I no qual por aqui pechos ufanos
De sus blasones i escudos pintados,
Cuentos inciertos quiza i algunos vanos,
Porque pueden pasar, mucho lia pasados!
Quien hizo diferencia de villanos
A cavalleros blandos i enseíiados
Si no proezas i buena crianza?
Toman las fuerzas ai tomar de lanza.

5

10

15

A f. 137. Écloga (Vil). Epitalamio Pastoril ele. B f. 65. Egloga VI. ele.
— 3— 5 (Edades disenrriendo a una a una) Los movimientos lan segura
espera, (Que ria o que no ria la fortuna,). — 6 su bandera. — 7 Quanto
esperar se puede, i cn vos sobra. 8 deseo i obra. — n —12 (De
cuenlos viejos quiza, algunos vanos) (I por poder pasar) mucho ha pasados. A escren: porque puedan. — 15 —16 Salvo esfuerzo, valor, buena
crianza I el saber abajar i erguçr la lanza?

502

Vos, aunque tantos costados contais,
Noblc de toda parte, como aqui
Bollicio algun se siente, alia volais:
Testigo es Cepla, testigo Safi.
Con quanta diligencia que buscais
Grandes afrontas, i no a la vuelta ansi,
Mas en reposo todos los receios,
Que reposo no os dan vuestros abuelos!
Cuenta se d'estas fiestas con espanto
Alia entre nos. IWandad nos dar la puerta!
Cantar os ha esta gente aqui, entretanto
Que el maior regozijo se concierta,
Aunque ai palácio no convenga tanto
La zampofia aldeana, aun poço abierta,
1 en fin 1111 Pilalamio otros cantores.
Ali de los mios Amores, Amores!
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17 V. a. abuelos tantos os contais. — 18 Nobles. — 20 Testigo puede
ser Ceuta i Safi. — 22— 24 i a Ia vuelta ansi Porque, en reposo todos
los receios, No os ilcjan bien dormir vuestros abuelos. — 24—25 15
intercala :
Vuclto de aquclla empresa valerosa
Contra los Turcos que van desmaiados,
Dais lioi la hija ai ierno por esposa,
Ccrcano en deudo, cercano en estados.
Quicn puede dió licencia graciosa,
El gran pastor de los sicte collados.
Vcrnan niclos a vos ojos aliando,
1 a los suios de ledos alagando.
25 de las fiestas. — 26 Aca entre nos. — 27 — 28 Oireis nucslra gente
alia entretanto Que olra liesta maior se os concierta. — 30 — 31 La
musica aldeana, aun mal abierta, Canlaran a su fucro los pastores.

Pastoros dol Epitalamio:
Nuno i Toribio.
N u n o.
A cio te llovan, Toribio, los pios?
Mas io que digo? Ercs tu esto o no?
Ni si to voo só, ni si me ves.
Tal te paraste? quien te denvudó?
Mal espantado me has i no se estroco,
Que alguna escura sombra te asombró.
No sé de mi quiza que to pareço;
Puede ser que otro tanto, mas, pariente,
En li mui poço de ti remanece.
Toribio.
Piensas quo con los pies i no otramente
Somos aca i alia soncas llevados
Como los mas se piensan d'esta gente?
Eros on mui gran ierro, i si guiados
Cuidas que somos de los nuestros ojos,
Los nuestros guiadores son cuidados
U Nuilo i Toribio. Kibcro i Gil. Za};alcs i Zagaias. — 2 ni sé
si crés esc? — 4—6 luillão em B. — 7— 9 Ni de mi só tambien si
le parece Oiro tanto quiza; pero pariente En li poço de ti ia rema11—11 Aca somos i alia, Nufio, llevados Como piensa lo mas
nccc,
d'csolra genlc. — 13 —15 Ercs cn grande error, i si guiados Piensas
que imos tambien de nuestros ojos, Los que nos guian sou nuestros
cuidados.

504

Que de antojos nos llevan en antojos
Como |)liun;is que alzadas lleva el viento,
Si una vez de plazer, mnchas de enojos.
A mi lleva me ora asi sin ticnlo
No (como dije) pies, mas no sé que,
Que a poças no me sobra cnlcndiniicnto.
Nu fio.
Lo que io, pariente, diria que fuc:
La tu alma, enajenada en fuerte punlo,
Pasó se a cuerpo ajeno i de alia ve,
De alia responde a lo que te pregunto;
A ti mismo eres fecho como estrafío,
Bives en otre, en ti i eres defunto.
Una mala dolência, un claro engafío,
Antojadizo, sin juizio o tino
lloi mal i eras, pcor ai mes i ai afio.
lo no soi escolar, mas adevino,
Que bien indilgaré sin errar nada
Como un ciego que esta cabe el cainino.
Mas es fatiga vana i mal tomada,
Por un ierro comun de los zagales,
Que por rodeos van, dejan la estrada.
Aticn te, si me eres, a las sefialcs
Mas que a palabras de estos trasportados
Que mueho mas que el bien precian sus males.
Dize se en general que enamorados
A todos juzgan los otros por ciegos,
1 ai contrario ellos son de ojos quebrados.
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40

17 que a vuclo llcva cl viento. — 18 con plazer, mil con enojos. —
19 llcvava. — 20 No, como dizes, pies.
A escreve: no se quien. —
22 23 i.o que, pariente, io diria que fuc Es que csa alma ia tuia en
fuerte punto. — 27 — 28 Bivicndo en otro, en ti iazes defunto. Mala
dolência, pcligroso ciigafio. — 30 lloi mal, ai mes pcor, pcor ai ailo. —
32 A escreve: indalgaré erro gue se podia emendar lendo ou indilgaré ou
indagará. Damos a preferencia a indilgar porque esta palavra se encontra também na licito correspondente de B. — 32—33 D*csc mal tuio
la carrera errada Que ai crego que indilgar sucie cl camino (Leia-se:
Qual ciego). — 37 Atente. — 41 A todos los demas juzgan por ciegos.

5°5
Bien entiendo, pariente, aquesos juogos.
Juegos son i digo ... o que? digo locuras
De los pastores i aun de palaciegos.
No sé dar me a consejo, voi íne a escuras,
Hasta que estos antojos iuso caian
I a plaza vengan suefios i solturas.

45

Nu fio.
Ciertos brevajes sé, con tanto que haian
A ti en ainda, si los beves a tragos
Io lio que la puerta ai quicio traian.

50

Toribio.
Quien sabe que podrá? son cuentos largos
Los mios; va mi mal mui de rondon,
Me miedo de afiadir cargos a cargos.
Nu fio.
Que poquedad es esa? eres varou?
Ves la vergiienza, que es peor que el mal;
Levanta te a pesar dei corazon.
Toina a la solcdad ódio 'mortal,
No te engafleu lugares deleitosos,
Abrigados ai cierzo i vendaval.
Los prados con las sus mentes liermosos,
Flores i arroios que van discurriendo
Con los sus pejecicos bulliciosos,
Abejas que andan la su miei cogiendo
Con el zunido sordo por las Ilores,
I no ves que alli falte, cilas partiendo.

55

60
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43 — 44 Bien veo, si esto es ver, aquesos JIICROS Dijc juc^os o que?
antes locuras. — 50 A li cn ainda, con bever dos tragos.
A escreve:
A ti misino en aiuda si los beves, lição evidentemente corrupta que nós
mudamos conforme ás leis da rima, tomando como base a lição de B. —
56 Vc\ — 57 Llcvanta le. — 58 Gana. — 59 las partes deleitosas. —
60 i ai vendaval. — 61 -- 63 flores hermosas, I-as fuentes i arroiuclos
discurriendo Con las sus ondccillas bulliciosas. — 64 dulce miei cogiendo.

5o6
] Iuego buelves sospirando: Amores
Sin que os coste nada, me podreis
]lazer el maioral de los pastores.
Tiene por eierlo Amor cslraíias leis
Mas lo que con paz tuia dicho sea:
Tomado lo haveis lai, tal lo leríeis.
Aviso te tambien, quando alhorc-a,
Tu* oitlos alapa ai cantar blanclo
Del ruiseflor que el aire i el bosque arrea.
Ruogo, requioro i si mas puedo, mando
Que arrojes lejos de li la zampofia,
Los lus cantares no vas recordando.
']'r;n: cada cantar su carantofía.
No podrás con la carga i grave peso,
Ks musica a aquel mal clara ponzoiía.
No confies, te aviso, dei tu seso;
Al tu peligro busca compartia
Que to aiude a soltar, ia que estás preso.
Del buen amigo todo lo confia,
Descarga te seguro en sus oitlos,
Quo en noehe lan escura cumple guia.
Va pidiendo prestados los sentidos,
Que los luioS ia ves que los perdisle,
No lo pierdas tambien Iras los perdidos.
Mas, pecador de mi, quo 110 me oisto!
Ksloi te liablando; poro que aprovecha?
El cuerpo aqui se está, tu Irasposisle.
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Toribio.
Conviene me pasar la puenle eslrecha
I (como dizen) beacl-la o vcrkl-la.

95

68—72 Quanto sin costa vucslra, 111c podíeis Jlazer cl rico mas <lc
los pastores. Ticnc amor cn verdad cstraíías leis. Mas con paz de vosolros
diclio sca 1'nes lo tomastes tal, lai lo tencis. — 74 Los oidos. — 75—76
Del mcrlo i ruiscfíor que ai bosque anca. Muclio Ic ruego i si puedo
mando. — 77 de ti lejos. -— 7S Ni vaias los tus versos recordando. —
80 — 8i One ajunta sobre cl alma un };rave peso; Es musica a lu mal
clara pon/.ofla. — 83—84 I busca a lus pclif;ros compaflia Que Ic aiude
a librar de do estás preso.

5°7
Eu íín qini fuc verdad l;i
Kl alma mia a aqucsla
Eu mi punlo llevada, mal
Estar queda, segura i sin

tu sospccha,
parle i a aquella
podria
querella.

Nnfio.
Torihio, conlra el mal de fantasia,
Que es ligero i acomete hombre a desora,
Cumple vela, atalaia, esenelia, i espia,
1 no dejar le Irasporlar cada ora
Diziendo: :— Oli que iva Olaia tan lozana!
D'ac]uellos ojos, quien no se enamora? —
Si es fresca, tan apuesla i tau galana,
Como no es tal a Diego, i es lo Elciia?
I a Pedro Elena 110, es lo Juana?
1 esc lu cuerpo grande como acena
A caer se cansado! arde el pavilo,
Ve se la llama, la candeia apena.
Ainda le, zagal; airado di lo
Conlra li mismo, haias de ti vergiienza!
Como 1111 hovo no eslés preso de nu filo.
Ves que amor ai peor siempre enderenza,
Despierta la razon, lidien a.t brazos,
Ainda la, siquier que nua ora venza.

ioo
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Toribio.
Ai las mis cuentas, anles embarazos,
Aqui estoi mal, peor si la mi lierra
Me dejo, liaziendo el corazon pedazos,
Que, mirando despues de aquella sierra
Házia esta, pienso quan trisle diria:
Quien me lanza de li? quien me deslierra?

120

10: cscuclia, espia. — 104 — 106 Ai como iva l*ascuala tan lo/.ana!
De tales ojos, quien no >e enamora? — Di me si es fresca, apuesta i tan
galana. — 109 Ksc tu cuerpo. — no Cada paso a caer se. — 113 i tin
de ti vcrgiicnza. — 114 Como bovo. ~ 116 Despicrtc la razon, lidien
los brazos. — 118 Que cuentas sou Ias mias, que embarazos? — 122 con
cpic ânsia diria. — 123 Quien me aparta de?

5o8
Ado me lleva Amor, que es la mi guia?
El fuese cl buen juez! pesasc el ierro!
El pesasc cl tormento i euita mia!
Ansi pasando ma! de cerro en cerro,
Ora mirando aca, ora aculla,
Todo se es agnzar hierro con hierro.

125

N u íi o.
Por deinas son remédios, mi fe, ia
A quien oil-los no quiere, ni vel-los:
Vasija rota que toda se va.
No se puede salvar ni por cabritos
Son quien se ainda, i aun ese con fatiga;
Quien remédios quisiere, ande trás ellos.
Da te, da te ai trabajo, el cuerpo obliga,
Sobe que reina amor en ócio blando:
Luengo i duro trabajo lo castiga.
Toma el azada, va despedaçando
La tierra no inollida; enjierc i planta;
Ve la siebe, i parcd i vallo alzando;
Desuela te la noehe; el lobo espanta,
Alicia los eanes como si vieses
la la oveja aferrar por la garganta.
Despues cansado vela qne no ceses,
Al fuego trabajando en tu cabafia,
Que niejor de trabajo es que ímiriescs.
Nunca falta ai pastor que bien se amafia
En que se pase la noclie sombria
I el trabajo tal vez cantando engafia.

130
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125 cl hierro. — 130 A escreve: mi fc ha. — 131 —132 A quien
no quicr oil-los ni aun vcl-los. Quien echa el olio en vaso que se va? l
ii '31 ^° sc saca dei mal por los cabcllos Sino a quien se ainda,
i aun con fatiga. — 139 vcc. — 140 I.a dura tierra, labra, injiere i
planta. 141 Vcc la sicbc, parcd i cl valo. — 143 Aticia le los
perros qual si vieses. A escreve: como si lo vieses. — 145 —146 I si
cansares, vela i nunca ceses De trabajar ai fnego cn tu cabafia. —
'49 —150 Rn que pase la noche oscura i fea Alivia se cantando i cl
tiempo engana.

509
Refresque siempre Ia mclanconia,
Los desabridos desprecios i brios
Que amor pasando va de dia endia.
No te convido con brevajes frios
Ilechizos suzios, mágicos cantares,
Vanos remédios, antes desvarios,
lervas de allende de los nuestros mares,
Cogidas a la lima, en las entrarias,
Bucnas a quitar vidas, no pesares.
Cnentan las viejas en las sus patraflas
De cierta encantadora que bolvia
Los que arribavan ende en alimanas.
Era una islã en la mar, alli grufiia
F.l pnerco, huviava el perro, el oso tanto
Temido, el leon bravo ende rnjia.
Toribio.
Oh buen amigo, tu no ves que, en quanto
Nos despartiinos, sube ima avezilla,
No sé ni si es cantar, no sé si es llanto,
Snbió que malavez aturo a oil-la
Ni vel-la son de quando en quando apena,
Digo en buena verdad que liuve inanzilla.
Parecia espiritillo c|ue anda en pena
Por esos aires, Nuno, si la oieras!
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N u fl o.
Dizen por eso tal: Hija sei buena.
Toribio.
Ora, Nufio, ora di, cuenta de veras
Que de veras te escueho, i estoi me atento:
Cuenta me mas de aqnellas hechizeras.

175

151 —153 No cantos que el pesar triste acarrea Mas descuidados,
sueltos i vazios: Si es verde la ribera, verde sca! — 154 a los brevajes
f,i0S156 Que remédios no son, sou desvarios. — 158 en las montarias. — 160 entre sus palrailas. — 163 i alli (jruilia. — 164 —165 cl
oso espanto Dava crguientlo se en pie, el leon rogia. — 168 —169 Cantando ai ciclo, o mas parece llanto, la va lan alto (pie 110 aturo a
oil-la. — 172 cspcrtillo. — 173 si lc oieras. — 174 Sic! — 175 — 176
i estoi lc a licnto Parece que me liablavas de hechizeras.

5io
Nu fio.
Seria eso toncr mano en cl viento,
Si no linblo mal; empero si lo lias gana,
Otro te contaré, dojo aquel cuento.

180

Toribio.
Perdona, amigo, a la cnita villana,
Qtic comigo arremeto i sobresalta
lista alma mia malcuerda i malsana,
1 faze me caer cada ora en falta.
Mas cnenta, Nuno, que atento estaré
Aunqui: en el pecho el corazon me falta.

185

Nu fio.
De Uibero lias sabido bien quien fue,
Quanto ])iido en tafier, quanto ou cantar.
Del i Gil oiro tíil te contaré.
I quando otro tal digo, lias de pensar
En algun gran pastor de nuestros liatos
Que con el ser oido pudo a par.
Acuerdo me, a la sombra de unos latos
De sauzes altos, verdes i graciosos
Se ajuntavan pastores muclios ratos.
Como ves que acontece a los ociosos
Ilablar d'esto i de aquello, i mas zagalcs
Que son parleros i son porfíosos,
Tía fm los sus conciertos fueron tales:
Cada uno d'estos cante su cancion,
Uno bienes de amor, otro los males.
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178 —179 Contar de cilas scra tener cl viento Oue no huia, con la
mano; mas si lias gana. — 181 —183 Perdona, <]uc esta mi cuita villana
Cada paso arremete i sobvesalta Al alma ia malcucrda i qnasi insana. —
185 —186 Mas cuenta cn fin, que atento esencharé Auncuic dei pecho el
corazon me salta. — 191—192 Que 110 fuese cl peor de nuestros liatos
1'nes (|uc ambos los pusicran a la par. — 195 Do se junta» pastores
muclios ratos. — 198 Parleros por natura i porfiosos. — 199 A escreve :
En lin fin los conciertos. — 199 — 201 Concluician ai fm <]iie estos dos
tales Nos cantasc cada uno su cancion: Los bienes de amor uno, otro
los males.

5ii
Es de saber, Ribcro, en la prision
De Amor, sus quejas nos rc])resentase,
Las sus grandezas Gil ai mismo son.
Toribio.
Ai mi buen compaíicro, no traspase
Tamaíia ocasion ai mi deseo:
Dar mo lias la vida que anda ai pasc pase.
Comigo, liermano, hasta agora ]>eleo,
Agora polearé soncas contigo
QMW muchos dias lia que lo deseo.

205

210

Nuno.
A la ribera de 11 n gracioso rio
Quantos aqui lia vez eran ])resentes!
Ribero todo demudado i frio
Canto temblando los versos siguientes.
Canta Biboro los maios do Amor:
Mandais me ora que cante:
Triste, que cântaro?
I mas de amores que enemigos son?
Mandad me que levante
Sospiros, que esto sé
Conformando me ai tieinpo i a la razon:
Pues, atinando ai son,
Quejoso de mis dafios,
Diré mil desconciertos
O que serán, mas ciertos
De amor i, como quicr, por cierto estrafios.
Que me han este malsano
Peclio todo metido a sacomauo.
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220

225

202 — 204 A, Ribcro que andava en sn prision Sc encardo que las
quejas nos cantase, I las dulzuras C.il ai mismo son.
200 Ksla liuuiia
ocasion ai desço mio. — 208 210 Jui/lHo em 15.
■
212 A quantos
d'csta vez fuimos presentes. - 2l.| Temblando nos canto versus siguientes.
- 218 Manda-me (pie llcvaulc. -- 210 (pie esto haré. — 223 mis desconciertos. — 225 mas como quicr.
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2.

3.

4.

Esto que amor llamais
(Del qual me haveis forzado
F.ntre vos a dezer), mas razon fuera,
Si a las obras mirais,
De el ser antes nombrado
Eneinigo cruel, son que io me muera.
Sabííis de que nianera:
Por bosques solitários
Nos lleva dando gritos,
Sospiros infinitos
De que son nuestros pechos tributários.
Si aquella es la su cura,
Por sus remédios, vereis que es locura.
Despucs inirad sus fuegos,
Sus mudanzas tau prestas,
Sus gestos, sobrosaltos i meneos,
En verdad que son juegos
Que corren sobre apuestas,
Llevados de los locos sus deseos.
Viejos demónios feos,
Tefiidos, mal teíiidos,
Los gestos trasportados,
Los pechos ora inchados,
Ora dei todo cn vista consumidos;
Muerde se uno arrabiado,
Otro, estatua de piedra. anda pasmado.
Viene otro murmurando
Consigo i no se entiende;
Todos se burlan d'el i el no los ve;
Van lo ai dedo indilgando,
No espereis que se emiende,
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235

240

245

250

255

230 Cantando ora tratar. — 231 — 232 Si a sus obras mirais, Que
cl fuesc antes llamado. — 233 sino que io muera. — 234—235 Bicn
sabeis la mauera Que en bosques solitários. — 240 Bicn mueslran los
remédios que es locura. — 241 Mirad pues a sus fuegos. 246 Llevadas. 248 no lenidos. — 256 no lo ve. — 257 — 258 Otro versos
rimando A la vihucla aliende.
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Sienipro esto asi será, siampre asi fue.
Como me aiiuitarc,
En tau poço de espado,
Tantas diversidades
De las sus liviandades
Que aun pensar no se puoden sin cansado?
Diré solo esto poço
Que a tantos de mil locos, manda 1111 loco.
Tambien io, mal |)ecado,
Ende voi de consimo,
Que ni lo que hago sé, ni lo que digo.
liemos mal harajado,
Io comigo importuno,
Como enemigo con otro onemigo.
Quando se siembra el trigo,
Quando anda por las eras,
I\asa imo i pasa oiro afio,
No sientes el engafio
Son quando ia dei todo desesperas,
Sin ia, triste, 011 ti ser
Ir adelaute mas ni de bolver.
Que vallcs no corri?
Que bosques no busque?
Que penas, que escondrijos de animales
Por me furtar a mi?
Qual d'estos cerros fue
Que no sepa mis quejas desiguales?
De que rios candales
No rebolvi riberas?
Ora arriba, ora aiuso,

260

265

270

275

28o

28"$

261 líii un tan breve espacio. - 263 De sus liviandades. — 264 mal
se puedcii. — 265 este. — 266 Que a todos estos locos manda un loco.
268 Alia voi de consuno. — 270 — 272 Tambien desacordado Quiza
mas que ninguno, Doi fuerzas contra mi a mi encmijjo. — 277 Sino
quando dei lodo desesperas. — 270. ni alras boi ver. 283 Par» me
burlar a mi. — 285 Que no oiese.
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Qual monto no respuso
A mis íinales vozes lastimeras
Tau claro que ia bolvia
Ojos atras por ver qnien resjioudia?
Engano poderoso!
Meter io misnio en seno
Un fuego que ende alzó Ihurm tau brava?
Amor tan gracioso,
Amor tan blanclo i bueno,
Como tanto de mal disimulava?
Que cada ora me lava
De lagrimas el gesto,
De tal color tefiido
Que es trabajo perdido
Esperai-lo lavar soncas tan presto.
Onde esperanza pone,
Comendo alia me lleva: ella traspone.
En inlierno ha i quien cuenta
Por un monte alto arriba
Que, un canto ;i cuestas, subo un condenado;
Jamas, jamas se asienta;
Quando que a lo alto arriba,
Resvala i buelve el peso atras priado;
Prestamonte el cintado
Toma a la su demanda;
Eis lo, snbe dei bondo
Con su canto redondo
Que otra i otra vez cae, i en balde anda:
Igual embaimiento
Lleva i trae el amante en tal tormento.
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300

305

310

315

280, rcpuso. — 298 Como cu si lauto mal disimulava?— 303 nunca
o lan prcslo. — 306 — 310 Del inlierno lia i qnien cncnla Que por un
monte arriba, U11 canlo a cueslas, subc un condenado; Nunca el irisle
se asicnla I (piando que a lo alio arriba. — 309 A escreve: Jamas, por
jamas. — 315 — 316 Con el canlo redondo Eis lo, que olra vez cac, i
en balde anda. — 318 en su lormenlo.
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ç.

Que vos diré de Amor que no sepais?
Enemigo cruel,
Que los mas suios, mas se. quejan dei.
Ansi canto Ribcro i vimos claro
Mientras cantava que lo interrompian
Muchos sollozos dei su pccho amaro.
Lagrimas de los ojos le caían,
Unas trás otras, por la cara aiuso
Con harta compasion de los que oían.
Toribio.
Io vide algunos versos que cl compuso,
Quasi todos llorosos, Uivo vena
Hlandisima i aun mas blanda con el uso.
Mas Gil, por la tu fe, si 110 te pena,
Que vino de la su parte arguiendo?
No le havia a faltar gracia ni lona.
N u ii o.
Primero huvo que hazer, unos diziendo
Que el su mal próprio cantara Ribero
No los <le Amor, los otros dcfcndiendo
Que ansi dezian: quicu se paga el fuero,
Sabe sus males de toda manem,
Del caudal, de las geras i dinero.
Con todo, Gil bien vimos que quisicra
Descabullir se ai reto porfiado,
Por buena voluntad no falleciera.
K» fin tomo cl rabel como for/.ado
1 afinando lo estuvo cuerda a cuerda,
El arquillo volava, i ansi afinado,
Acudia apuntando con la esquierda:
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330

335

340

345

319 Que lie de ilezir. — 324 Tristes sollozos. — 325 -326 Trás
lagrimas mas lagrimas caian Sin parar por el pccho i bailia aiuso. 328 Io vi. — 331 333 Mas de Gil, que me cuentas? fiie tau buena La
respiiesla que alli vino arguiendo? Pues que 110 le falto gracia ni lcna. —
33O 1 no de amor. — 337 —33") Afirmavan que aqitcl que paga cl fuero
Es quien mas sienlc el mal, i la maneia De perder ai afan tiempo i
dinero. — 342 1 por su voluntad. — 343 Al fin.
33*

5>6

Canta Gil los looros do Amor.
1.

2.

3.

No veis como ai cantar
De Amor el sol se aclara?
Las avesiílas a vuelo se erguieron?
No veis regozijar
Los peces ai agua clara ?
Lnego aca, luego alia se arremeticron.
Mas ah que me lniieron
El aliento i la lengua,
Dubdando a la empresa alta!
A tal tiempo, tal falUi!
A quien bolver me devo en tanta niengna
Son ai fresco mozuelo
De Amor que sicnto andar coreano a vuelo.-'
Amor que en un momento
Visita este aire puro,
Del nomhre solo quien no se enternece?
Coinun consentimiento
Le dió deidad de juro,
I niilez que jamas no se envejece.
Todo desaparece,
I todo aprisa fuie .
Para no bolver mas;
la fuera todo atras
Son que Amor, su merced, lo restituie,
De nuevo refaziendo,
(Quien lo puede negar?) siempre aplaziendo.
En primavera ufana
Mirad que se enamora
La misma tierra! Ved como se arrea
De oro i plata i grana.
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355

300

365

370

375

B Canta Gil looros do Amor. — 349 Como a vuelo los pajaros
se erguieran. — 351—352 1'cccs ncl agua clara? 1 como aca i alia se
arremelicran. — 353 huicran. — 358 Sino. — 359 Que aqui sicnto cercano
andar a vuelo. — 365 (jue jamas nunca envejece. — 370—372 Sino que
solo Amor lo resliluie, De nuevo a nos bolvicmlo Aqucllo con que cl
liempo se iva liuicmlo. — 375 Vò. — 376 De oro, ilc plala i grana.

5'7
Viene Pomona i Flora
Que la eubren vestiendo la a su librea.
Verá quienquier quo vta
Toda cosa criada,
Do Amor favorecida,
De nnevo ir dando vida
En rios, en la tierra, i en mar salada,
Sallar pecos tan altos
Que mas pareccn vuelos que no saltos.

•

Las aves i las fieras
Que nacen tan armadas,
Luego en poder de Amor se paran blandas,
Mas antes lisonjeras,
Las fuerzas olvidadas,
Ronceando se van en sus demandas.
Sefior que todo mandas,
Nuestros pechos visita,
Tu buena merced sea,
Entra por nnestni aldeã,
Incho la toda de amor i ódios quita,
Que, por mui buena suerte,
Todo eros vida, Amor, desamor muerte.
Entro (loros suaves,
Si estás contra tu grado,
No te podran tenor ni aun en cadenas.
Ai quanto quo son graves
Las fiostas ai forzado!
Quanto bien entlc vion, buelve se cn penas.
Malas cosas i buonas
llaze amor i deshaze
Do absoluto poder.

3&°

385

39°

395

4°°

4°5

379 I cada una la viste a su librea. — 382 — 384 Cobrando nueva
vida, Los rios i la tierra, i mar salada, Saltan. — 389 lialagueras. —
390 Las sattas olvidadas. — 39<> — 397 Abrasa la de amor, los ódios
quita, Que por dichosa suerte. — 401 fuertes eadenas. — 402 fesadas
son i graves. — 404 No son pliucr para cl, antes son penas.

5<8
Quereis lo claro ver?
No llamamos plazer son lo que aplaze.
Quanta noelio esclarece!
I quantos dias que Amor escurece!
Ciertos embolvcdores,
Falsos i fementidos,
Enlran burlados (siendo Amor ausente)
Al arraial de. amores;
lindo desconocidos'
Toman a engaflo a) simplo, ai inocente,
Causa que tanta gente
Vaia con voz llorosa
Demandando piedad.
Tornad en vos! lomad!
Que aun trahajos do Ainor son dulce cosa!
Calad que. esos mozuelos
Que por Amor pasais, son maios celos.
Amor nunca ahibado,
Por mucho que soa, asaz
Si H lo que se le de.ve se miro,
Quien ai mal prolongado,
O fuose on guerra, o en paz,
Fuso dulce esporanza si Amor no?
Qnien ol palácio enchió
De ricos atavios?
Aqnellas opiniones
De galas o invenciones
Que serian sin el son desvarios?
El puso ende las damas,
Arde el palácio todo en bivas llamas.
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430

435

409 sino ai que aplaze. -4111 quanto dia amor claro escurece. —
415 -416 El arraial de amores, I ansi desconocidos. — 417 cl simplc,
cl inocente. — 4:4 teucis. — 430 Vcnció con sufrimiento si amor no? —
434 Las galas.

5'9
I a nos, qiiien nos sostiene,
Entro tantos sudores
D'osta vida cansada aca do fucra,
Salvo esto Amor que: viene
Con los sus lamedores
A osforzar uno a uno que no muera?
Templad de una manem
En sus iguales modos
Estos nuestros rabés.
Tocad uno despnes,
Sin qno otros no toqueis, respondeu todos.
Amor, que no podrá,
Si tanta fuerza a los eoncierlos da?

44°

445

450

Es trabajo sin fm que me liáveis dado;
Que alabanza maior
No quier dios de nos mas que solo Amor.
Ansi nos canto Gil, i a nos bolvido
Dijo: esto fue cumplir vuestro mandado,
No cantar, no taíícr, que no lo ha sido.

455

Toribio.
Oli mi butvn compafiero, ali que me lias dado
La vida con las tus bnenas cauciones,
Mcniidamcnte de todo acordado.
Nu fio.
Si ansi, Toribio, te plugon .sus sones,
Oiendo los a ellos que hizieras?
No pude mas, conviene me perdoues.
Mas tu quizas no ves las canladeras
Que alia pareceu? que frescas zagaias,
Vestidas como a guisa de estranjeras!
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465

448 Sin tocar los dumas responden todos. — 453 No nos pide dios
mas une solo Amor. — 458 — 459 La vida con tus dos dulces cauciones,
Todo tan bien lanido i bien cantado. — 460 461 Si tan alto, Toribio,
ansi las pones, Oiendo las a ellos lo que hizieras? — 463 Mas o no sé
si ves las cantaderas. — 464 aparecen.
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Dos Mengax, cios Klviras, dos Pascualas!
Semejan entre mil como escogidas
En cuerpos, gostos, gracias i en las galas.
A destas deveu de ir tau guarnecidas
I tan acompaíUidas. Abalemos.

470

Toribio.
Ah Nuilo, como? i a fiestas me convidas?
Nu fio.
Oiros alantos de zagales vemos
A la porfia contra les teniendo.
No lo sufre razon que tal dejemos
Pasar, caril lo, viendo i 110 lo viendo.

475

Zagaias.
Razon lia i que tal sufra? una donzella,
Criada a mil regalos en el seno
De su madre, cila zaliarefía i hella,
Que venga uno de fuera, 1111 como ajeno,
1 (pie la lleve, mientras se quorella,
El gesto todo de lagrimas ileno?
Que se puede pensar cosa mas fea?
Entrada de enemigos el aldeã?
Sâ, Sa por aire, tierra i mar resuena
En coinun alegria i biiena eslrena.

480

4S5

Zagales.
Padres, madres, hermanos sou vencidos
En los próprios amores verdaderos
471 Ah Nuilo, Nuilo. — 471 — 472 B intercala: Vaia» se a su
pla/.cr, 110 las turbemos. — 472 — 475 Oiros tantos zagales respondiendo
Como a porfia vienen; ah 110 dejemos Iluir lo que razon estA ofreciendo.
Anda, vamos a ver, no nos paremos. — 476 Ha i razon que. — 478—482'
zahareila, hermosa i bella Flor no tocada, que venga un ageno I que la
coja, mienlras se qucrella? De lagrimas cl gesto hermoso lleno! Que cosa
suceder podra mas fea! — 484—485 Este estribilho falta em B em todas
as estrophes, excepto na ultima. — 487 En sus próprios.
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D'estos esclavos que Ilamais maridos,
Hasta la muertc sanos compaiieros.
Pêro los suegros, como embovccidos
Del plazcr grande, piden uuevos fueros. •
Dad, que gelos deveis, nietos a pares
De que donaires cuenten a millares.
Sâ, Sâ por aire, tierra i mar re.suena
Eu comun alegria i buena estrena.

490

495

Zagaias.
Ai, zagalejas nnestras tau preciadas,
I vos que lo pensais, por ende altivas
Andais, ai parecer glorificadas,
Que no semejais quasi a cosas bivas;
Perdeis lo todo como sois casadas,
Pasais vos de sciloras a cativas.
Quien lo jiuede negar? i eu tanto dano
A pesar de razon vence el engano!
Sâ, Sâ por aire, tierra i mar resuena
En comun alegria i buena estrena.

500

505

Zagal es.
No se pnude negar que todo filie,
Quanto mas las Iivianas voluntades!
Kste tiempo gloton todo destruiu,
Las duras peilas, quanto mas beldades
Tan delicadas! Quien lo restituie
Todo si amor no por sus bondades.-'
Kl solo nos deíiende a la fortuna,
A ias vucltas dei sol i de la lima.
Sâ, Sá por aire, tierra i mar resuena
En comun alegria i buena estrena.

510

515

,gn 493 Vucslros caulivos mas que compafleroí. Todo dejan por
vos embovccidos, Porque no os conlcnlais con menos fueros. Con una
mucfttra blanda, una lerneza Venceis vigor, constância i fortaleza. —
roq —ci 1 No paran peílas, pararan beldades? Mas quien los danos dei
nos resliluie Sino solo el amor por sus bondades?

522

Zagaias.
Ksa restitueioii de que acenais
(Que sou los hijos), ai las sus fatigas!
Ali los trabajos grandes que callais,
Disimulando euitas tau antigas!
Que vosotros sabei* que las causais,
Dias crucies, noclies enemigas,
Desigual ])arceria. Juzguc amor!
La parto llaca mas, pasa ])cor.
Sâ, Sâ por aire, tierra i mar resuena
Kn eomnn alegria i buena ostrena.

520

525

Zagalos.
Pasais desgradecidas como ou juego
Tantos sospiros de los .servidores.
Oia me el turbio Duero, oia ftl Mondego,
Cada uno con la su fuente de amores.
No sabeis como va derecha ai ftiego
Arbol sin fruto atmque lleve ílores?
I dize el que la riega i que la escava:
Que quiero mas aqui d'esta arbol brava?
Sâ, Sâ por aire, tierra i mar resuena
Kn comun alegria i buena estrena.

530

535

Zagaias.
Oli dulcc libertad como te vas
Asi cubierta de nombres pintados!
Que nunca buêlvcs ni apareces mas!
Corre el ongaílo todos los estados.
Si pudiesen bolver tiempos atras,
Como no pueden ni consienten liados,

540

5:3 llcva cl pcor. — 5:6 Pasais, dezid ingratas, como cu jucjjo. —
5:9 I caila uno cn la su fucnle ilc amores. — 532 cl <|iic la cria. —
537 Knvuclla cn nombres vários i pintados.

'
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Ilaverian lugar buonos consojos,
Seriamos :i nos buonos espojes.
Sâ, Sâ ]>or airo, tiorra i mar resuona
En coiuiiu alegria i buenii estrena.

545

Zagales.
Relampagiiean fuegos que nos ciegan !
Veis quanta gente? veis quanta seííal?
1 todos de alegria a ca se allegan
À nos, que no será sonoas por mal.
Estas lo que mas desean, mas niegan;
Los sus esposos, no les orçais Uil!
No os enganen fingidos sus enojos,
No las lagrimas falsas de sus ojos.
Sa, Sa por airo, tiorra i mar resuona
En oomiin alegria i buena estrena.

55°

555

542— 543 Tcndiian su lugar buenos consejos Siendo nos nos a nos
inisnws espejos. — 548 A escreve: T Iodas de alegria que sallan i se
allegan. — 55° —553 1-° 1uc cslas nl!ls desean, eso mas niegan: Por
eso, esposos, no les creais lai; No os engafien los falsos sus enojos, No
lagrimas Tingidas de sus ojos. — 550 A escreve: desean, niegan. —
554 — 555 S:* S;* Por cicl° ' l>crra ' i"" sc suena, lin coiniin alegria
i buena estrena.

No. 152. Omitlimos o No. 152 (ligloga X. A João Rodrigues de
SS de Mcue/.es.) que deveria aqui ler cabimento , porqttt ntío obtivemos a
tempo um exemplar <tas Satyras, única fonte lideraria em que ella se
acha. /rã mais adiante, ficando-lhe porém reservado aqui o respectivo
numero de ordem, para evitar erros de referencia nos números fixados
desde a primeira folha, com a esperança de vermos o exemplar das Satyras
a tempo.

153.

Car ta
a sou cunhado Manuol Machado do Azovodo
em roposta (sogundo so coligo) do outra om quo lo pedia
oscrovcsso algo do famílias.
i.

2.

K, senhor, grande trabalho
Escrever de geraçflis!
Nem todos silo Scipiõis,
E ])odem elieirar ao alho
Rieoshomens e infançôis.

5

Se dizeis verdade a todos,
De nenhum estais seguro,
Que nito ha sangue tam puro,
Nem para avôs tantos godos
Que um nflo achem no monturo!

10

Escrever com Iouvaminhas,
Nilo é minha profissão;
Tirar unhas ao liílo
Para pô-las nas galinhas,
Outros o façam, c]iie eu nao.

15

4.
No tempo dos reis primeiros
* Era a corte nestes montes;
Vim bever de suas fontes,
Que ha Ia por baixo atoleiros
Que nao tem barcas nem pontes.

20

3.

Memorial <lcl Marques <le Montcbclo (lfi-p) secundo o Boletim de
Bibliojjraphin porlugue/.a No. I.

1

525

j.

6.

7.

8.

g.

10.

11.

Dinheiro, ofícios, privaneas
A nobreza nos desterra:
Judeus e mouros a terra
Nos trazem suas liancns,
Que é nesta paz môr guerra.

25

Estes ciuerem tingir tudo
Com poder mais soberano,
Quem nao veste do sen pano,
Convém lhe fazer se mudo
Por evitar maior dano.

jo

Os dei Rei Sancho, guardai,
Que bom testemunho dilo:
Cante a cigarra o verão,
Mas o inverno lhe aguardai,
Que vos virão ter á mão;

35

Então sem contradicõis
Vossos avôs mostrareis
Que reis derão e forão reis.
Deixai lhes dourar brasois,
Que vos lhos desdourareis.

40

Se nove Torres tirarão
Que guardavão três Machados,
Com dous mais bem vos pagarão,
Pois Torres Novas entrarão,
Martim cos quatro criados.

45

Se o primaz os ajudou
Com informaçõis erradas,
Outro primaz nos deixou
Por suas cartas firmadas
O que Sancho confessou.

50

Por mais que queiram, senhor,
Nada vos hão de empecer,
Que não leva o jugador
Mais paos por mais se torcer,
Se lança a bola peor.

25 O texto diz: maior.

154.

Oragã o
aos Róis D. João III o rainha D. Catharina
na cidado do Coimbra quo foz Francisco do Sâ
no anno do 1627.
Muitas vezes nos mostrou Nosso Senhor manifestamente
que tinha cuidado e lembrança particular d'estes vossos
reinos, de que parece que nos tinha dado como em arreiem as vossas armas reais, que, certo, nílo sito águias, nem
leõis, nem onças, mas silo cinco chagas de Jesu Christo,
verdadeiro deus e verdadeiro homem; sito a sua santa cruz;
São aqueles trinta dinheiros por que ele quiz ser apreendo
e vendido; sito finalmente as principais memorias de sua
sacratíssima paixiío: pelo qual, por vezes que estes reinos
estiverito pêra se perder per guerras, ou para se mesturar
com outros reinos comarcãos per casamentos, sempre vimos
(pie deus ahi meteu sua mito e se quiz lembrar dos portuguezes como de gente que traz sobre si e debaixo de sua
bandeira. Isto que digo se viu muitas vezes nos tempos
passados e quem algua ora, e ainda nas obras de deus, é
cousa certa c clara. (S/r!)

5

10

15

Mas quem poderia, senhor, ser em vossos feitos tain
descuidado e tam dormente que nSo visse que nos fostes
dado pela mito de deus? que o vosso saber e a vossa
'/'irada do Diccionario Hibliograpliico Pnrlugiuv. (Juiioceucio da Silva)
vitl. /X p. 371 r- 7,, /■',-„ „r;SCfí ,/,, s,1 de Afira min ; r Conferida com Th. Braga
Historia dos Quinhentistas p. 50. Ambos a publicaram por uma copia
fornecida do Museu liritannico (que possue o origina!) ao Snr. J. Jgnacio
de Brito Rebello.
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mansidílo, a vossa temperam;;! e ° vosso regimento, tudo
nesta vossa idade por milagres os tenho eu, que nao vos
hei, senhor, por tam grande que tenhais tanta parte na
Europa e tanta na Ásia, nem por terdes tantos reis vossos
súbditos e tributários, nem por que as vossas m;"íos tenham
dado volta inteira quasi a toda a terra e navegado quasi
todo o mar; nem porque tenhais descuherto os antípodas,
cousa que aos mais dos antigos pareceu patranha ouciosa,
c viste-la vos, senhor, fazer tamanha verdade; nem porque
ensinais aos vossos pilotos a navegar sem norte, e nos
descobrísseis nao tam somente mares e homens novos mas
eco novo a nos e estrellas novas.
Espantem se d'isto os estrangeiros e aqueles que nfío
sabem quantas mores cousas temos descubertas em vos que
vos no mundo, e a vossa grandeza, senhor, e o vosso
espanto dentro em vos estão, u vossa própria é.
Por mui difícil cousa houverao todos os que escreverão
que. se podesse achar um rei a que devessem obedecer as
terras e os mares, e per cujo parecer se houvessem de
fazer as guerras e assentar as condirõis das pazes, e a
quem se houvesse, neste mundo, de entregar poder enteiro
sobre os homens, igual quasi ao de deus ós homens, pêra
quem ele tudo ereara e por quem despois tudo fez.
Isto que assim (como ja disse) pareceu delicultoso
àqueles grandes sabedores, o a grande experiência dos
tempos longos no-lo faz parecer ainda despois muito mais
até que vos senhor fostes dado por deus (que assim o
torne a dizer), e vos mostrastes em vos, o que outros sempre
desejarão e outros reinos descjflo ainda agora, que despois
que fostes posto nesta altura, donde podeis ver bem quam
lon,re vosso poder se estende, jamais olhastes salvo até
onde se cie devia estender. Quanto mais vistes que poderíeis tudo o que desejásseis, tanto menos desejastes. Quanto
mais vos vistes posto sobre os homens, tanto mais vos lembrastes sempre que todavia éreis homem.
A's leis que
vos podíeis fazer como mais vos aprouvesse, destes por
vossa vontade inteiro poder sobre vos.
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Aos senhores vossos irmãos, a que todavia era grande
louvor ser bom irm.lo, quisestes vos ser sempre mio menos
que bom pai.
Donde, senhor, vos veu que os mores príncipes do
mundo, com os quais tínheis tam estreitas obrigaçõis de
sangue, todos as quisento acrecentar comvosco de novo
per casamentos tais que, não tam somente a vossos reinos
dilo certa confiança de repouso, mas a toda a christadade
asossegasse os coraçõis desasossegados de tanto tempo;
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Donde, senhor, vos veu dar vos deus tal molher (se
molher se pode chamar) que assim vos ama e a quem vos
assim amais e que assim merece ser amada, tamanha parte
da bemaventurança d'este mundo, e esperança tam certa
para o outro;

70

Donde, senhor, vos veu que este vosso povo tirasse
todo o amor de si mesmo e de seus próprios filhos e casas
e fazendas e ainda das próprias vidas, n o asentasse todo
em vos. K assim como vos, senhor, quisestes seguir em
ele aquele exemplo novo da natureza das abelhas, assim o
quer todo ele seguir comvosco, que todo anda após vos,
como vedes, vivendo de vossa vista, c os que vos mio
podem seguir com os corpos, seguem vos com as vontades;
Donde finalmente veu que esta mui antiga e mui
nobre, sempre leal cidade de Coimbra nunca é alegre verdadeiramente, se nilo com vossas alegrias.
Dixi.
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B.
Poesias de Sâ de Miranda
incluídas nas três primeiras partes
mas em redacção diversa.
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Redacção primeira da Grloss» 1.
CANTIGA DK DOM JORGE MANKHJUE:
I

.

2.

Aro se" porque me fatigo
Pites cou rasou me venci.
No siendo tiai/ie comigo
I vos i io contra mi.
Io por haver os querido
/ i<os a mi desamado,
Cou vuestra fuerta i mi grado,
Havemos a mi vencido.
I pues fui mi enemigo
En me dar como me di,
Quien quererá ser amigo
Dei enemigo de si?

5

io

Grossa.
3.

Viendo me tan lastimado,
Muchas vozes me maldigo
Como liomhrc desventurado,
Mas, despnes de l)ien mirado,
No s( porque me fatigo.

15

Texto: C. <lc R. f. 109a (K. II p. 316) Do doutor Francisco ile Sfi.
Caulina <lc dom Jorge Mauriquc. — /'«/.: K f. 57. Glosa ilc Francisco
de Sá <lc Miranda. A esla camisa. A cantiga g/ossada falta porem.
l2 ,j li tem a rubrica seguinte: Do doutor Francisco de Sft grosando
esla cantiga de dom Jorge Mauriquc. — /'. No. 2.
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Que, aiinque sieuto grau posar
Desde ol dia en que vos vi,
Quando os buelvo a mirar,
No sé de que me quejar
Pucs cori. rasou me venci.
,|.

5.

6.

1 si vos me cativastes,
Vos misma sed cl testigo
De lo poço que acabastes,
Quanto mas que me tomastes
Xo siendo mulie comigo.
1 aun esto no abasto,
Mas quando dl alma vos di,
Que a mestras manos morió,
No era comigo io
/ vos i io contra mi.
Que es lo que io no farú
Por vos, pucs, por vos perdido,
En gran prueva de mi fe
A mi mismo desamo
Io por haver os querido.
Aqueste comienzo tal
Man mis amores llevado,
Mas que fin tan desigual
Que lio io querido mi mal
J vos a mi desamado!
Vuestra vida me robô,
(Ai de mi desventurado!)
Lo que mi querer os dió,
1 quede robado io
Cori vuestra fuerza i mi grado.

28 E baslò. —
menle: pvrdyo.

29 K el alma os <li. —

25

30

35

40

45

34 R escreve enganaifa-

553
Vcd que milagro lamano
Si, estando despreeebido
(Triste de mi) de mi riafio,
Comigo i eon vneslro engano
Havemos a mi vaiado.
Do fallaré piedad?
Kn (]iiien amparo i abrigo
Pues i|iie de ini volinitad
Me fiy.e tal crueldad
J pues fui mi tnenugo?
j\li triste vida i qnerella
Quien pueden fallar por si,
Pues fui por cruel estrella
Contra mi i contra ella
En me dar como me di?

Pues solo, por mi pecado
1 por ;ijeno castigo,
Lloraré io mi cuidado
Ca de liombre tau mal mirado
Quien quererá ser amigo?
Qual será la voluntad,
Annque ia tarde lo vi,
Do reine ta! ceguedad,
Que no fnia ell amistad
Del eiieniiiro de si?
49 K despercebido. — 06 K Que. — 71 li cl amislad.
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156.

Redacção primeira da Esparsa T.
Pon]iie ]>odera abafar,
Senhora, o mudo se ouvira,
A natureza lhe tira
O ouvir e o falar.
Pois se havia de naeer
De ouvir, tal desejo em mi,
Coitado, pera que ouvi
Pois que vos nfto posso ver?
C. de K. f. íogf (K. 11 312). — V. No. 4.

157.

Redacção primeira da Cantiga 11.
Oid i juzgnd mi suerte,
Senora, que sois tan eruda
Que por vos pedir ajuda
Antes la pido a la muerte.
A vos a quien he servido,
Harto de mas razon fuera
Que io, triste, me socorriera,
Que no a quien me he socorrido.
Mas sois tan sorda i tan cruda,
O es tan eruda mi suerte,
Que me hazeis pidir ajuda
Contra la muerte a la muerte.
C. de H. f. noa (K. II 323). — V. No. 5.
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Redacção primeira da Cantiga III.
Coitado, quem me d;ir;i
Novas de mini onde estou i
Pois dizeis que nilo som la,
E ca comigo n3o vou!
Todo este tempo, senhora,
Sempre por vos pregunlei;
Mas que farei, que ja agora
De vos nem de mim nfto sei?
Olhe vossa mercê la
(Se me tem) se me matou,
Porque eu vos juro que ca
Morto nem vivo nfto vou.
C. de K. f. lo<)f (K. II 323) ,■
•1 Cr. ti que.
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IO

Crisfal p. 19. — K Xo. 6 ,- 159.

150.

Outra redacção da (.'antiga III.
Que é islo? or.de mu lançou
Esta tempestade má?
Que é de mi, se nHo sou la
E ca comigo não vou i
lnda que me eu ca iiilo via,
(Tudo vos confessarei)
Onde a vos e a mi deixei,
Cuidava que me adiaria.
Agora quem donde estou
Novas de mi me trará?
Pois dizeis que nito sou la,
Nao sei sem mi onde vou.
A f. 149V.

B f. i-i5- —

K No f c
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Redacção primeira da Esparsa II.
Craro está meu perdiniento!
Nao sinto nenhum tormento
A ineu tormento igual,
Mas veu eedo este mal
E tarde o conhecimento.
Perdido e desesperado,
De toda parte cercado
De agravos e desfavores,
Tendes me posto em esUido
Que posso doer ás dores
E dar cuidado ó cuidado.
C. de K. f. 110I) (K. II 325). —
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10

V. No. 8.

101.

Retlaeção primeira da Cantiga V.
Que remédio tomarei?
Pois tam certa a morte esta
Que a dor que tal dor me dá,
Se me segue matar me ha,
Se me deixa matar me hei.
Nao é em poder humano
Escusar ma ja ninguém,
Pois ela tomado tem
Meu remédio e meu dano.
Senhora, onde me irei?
Pois ondequer que me va,
Tam certa esta morte está
Que comvosco matar me ha
E sem vos n3o vivirei.
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Texto: C. de R. f. 109c (K. II 321) Outra sua. — Viu:: E f. 49v.
V. No. 9. _ 3 K Que a dor. — 7 E Escusar me.
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Outra ralarão (lo Soneto XIIT.
(lncdila.)
Nilo sei que em vos mais vejo, o mio sei que
Mais ouço, e me dá mais em que cuidar
Do que ouço e do que vejo? e no calar
Que entendo? e, vos partida, a alma que ve?
Isto é bom entender que anda esta fe
Km toda parle ocupada em vos pintar,
.Mas, triste, aquele vosso suspirar
Caladamente, em vos que direi que é?
Enfim ê me escondido! assi isto que anda
Por anlre nus, que ar eliainSo, me parece
Que é fogo d'outra sorte e d'outra lei.

5

10

Por ventura este amor que tudo manda,
Os olhos embaraça e resplandece?
Ora, o titio eu tam mal sei, mal o direi.
J f. 27. — K No. 89.

163.

Outra redíwiçfto da Caução a nossa senhora.
1.

Virgem fermosa que achastes a graça
Por Eva antes perdida, onde nilo chega
U fraco entendimento, chegue a fe.
Dai lume á escura vista, antes á cega
Que pela névoa grossa se embaraça
Buscando o que, ante si lendo, nao ve.
Sem saber atinar como ou porque,
Rodeado de imigos,
Entrei por tais perigos

Ed. C. p. 1/9:
K. No. 100.

Vor

■'"i1"^' Canç3o do Petrarca: Virginc bclla. —

D0C

Alço os olhos a vos, vos me valei!
Vos que nos destes elaro a tanto escuro,
Socorro a tanta mingua,
Me dareis lingua e corac;"lo seguro.

10

2.

Virgem clara, sem magoa, inteira e pura
E sem sombra d'algua culpa alliea,
15
Na nossa humanidade em sen começo
Clara luz que o grani sol todo alumea,
Santíssima e perfeita criatura
Ante quem de mim fujo e me aborreço,
Hei medo a quanto fiz, todo estremeço,
20
Dos meus erros me espanto
Que me apraziílo tanto,
E agora á sò lembrança desfaleço!
Ksforçai me, senhora, que fizestes
Paz antro dons e nos
25
E a quem por vos chamou, sempre a mito destes.

3.

Virgem, porto seguro, certo abrigo
Nas mores tempestades, ah que tinha
Dos ventos em poder a vida posta,
Do tudo descuidado em tal perigo,
30
Sem pôr mentes pêra onde ia ou vinha,
Surdo aos conselhos pela brava coita!
.Mova os a piedade a mal dosposta
Alma que em terra jaz
E ja do mundo traz
35
Por tantas vezes Cia má reposta.
Em mim quem sois, em vos quem sois se veja!
Vença vossa bondade
Tanta maldade e faca ao imigo enveja!

.|.

Virgem, do mar estrela que em tal lago
E tam escura noite nos sois guia,
Nos sois tam claro o tam seguro norte,
Quem sem vos atinar, quem poderia
Volver os olhos a tamanho estrago
Como atras leixa sem piedade a morte.-'
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Quem proa me daria coin que corte
Tor tain fea tormenta?
De toda a parte venta,
De toda o temporal se faz mais forte;
E porem que scra? por mal que acuda,

5o

Mais indíi que ameaça,
Sô vossa grava que prometa ajuda!
Virgem sagrada, do grajn templo santo
Porta que Ezequiel cerrada via
A' parle que responde ao oriente,
Silvado (pie cm chama alta acesa ardia
Sem ofensa, visão digna de espanto,
E foi tal testemunha ali presente,
Velo de Gideílo, divinamente
Na sua eira igual,
Que, o orvalho celestial
Tudo cobrindo, ele sô o n;1o sente.
Senhora, que podeis, era tal afronta
Restitui me a mim
Antes da fim, que o sol vai se o transmonla.
Virgem e madre juntamente! quem
Tal nunca ouviu nem d'antes nem despois,
Somente em vos que o santo esprito obrou i
Vos mai, vos filha, vos esposa sois
D'aquole que apertado os braços tem
Ao santíssimo peito que o criou.
Vossa humildade grande derribou
0 soberbo tirano
Que com enveja e engano
Tam longa guerra contra nos armou.
Molher deu causa a tanto dano nosso:
Quem d'ele nos remiu,
De vos saiu, senhora: o preço é vosso!
Virgem, tam alto e tam profundo poço
Da agua, antes da vida, que d'ahi corre,
Onde se matao pêra sempre as sedes,
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De Nnmbrot n;to, mas de David a torre.
Donde socorro espero ao meu destroço
Em tamanho perigo como vedes;
De 'nde tam grossas, tam altas paredes,
E sem conto os meus erros.
Carregado de ferros,
Chamo por vos, envolto em tantas redes.
Porem assi sinais inda algunis tenho
De ser do vosso bando,
Que a vos chamando por piedade venho.
Virgem, ild sol vestida, e dos seus raios
Cuherta toda, croada d'estrolas
Claríssimas, debaixo os pés a lua,
Sito vindas contra mi grandes querelas.
Valede me, senhora, ós meus desmaios,
Que a choros fosse desfazendo algfla!
Nilo me deixarão desculpa nenhna
Os meus erros sobejos;
Lançarão me os desejos
Antro esperanças vfls; foi se fia e fia.
Quem tormenta correu por toda a praia,
Cos- ventos contrastando,
Saia nadando coa vida, o saia!
Virgem, fonte selada, horto defeso,
Ramo da raiz seca de Jessé
Que milagrosamente cnfloreccn,
Custodia sacratíssima da fe,
Que inteira sô estivestes toda em peso,
Quando um, quando outro sol su luz perdeu,
Esta alma a quem o corpo aconteceu
Em sorte, que aqui mora,
Brada, sospira, e chora,
Olhou se toda e mio se conheceu.
Nao queria, perdendo o mes e o ano,
Por esta vida incerta
Coa morte certa ir brincando e co dano.
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10.

11.

Virgem ja ca na terra celestial,
E ao eco passada toda inteira
Sem mais ser vista ca de olhos humanos,
Junto do filho em segunda cadeira,
Dos outros todos sem algiia igual,
Um sõ remédio a tantos nossos danos,
Seja contra os demónios meridianos,
Seja da noite escura;
Esperança segura
Nos vossos, contra tais mestres d'enganos.
Com vosso esforço por terra c por mar
Nilo digo eu ja haver medo,
Mas sair ledo ao campo e pelejar.
Virgem das virgens, como os dias vo.to
Pêra nflo tomar mais!
Com tantos de sinais
Quantos gemidos pela terra soão!
Quantas lagrimas vao mal derramadas!
Mas posto de giolhos,
A vos os olhos: tudo mais silo nadas.
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Acaba com: Laus deu.

104.

Redacção uov:t da Egloga II
(Inédita.)
Basto.
i.

Quem vai após o seu gosto,
A que mal nilo se aventura!
Nem o sol quente d'agosto,
Nem a tempestade escura

„ y li>loKa (1) de Francisco de Sft de Miranda. Basta. É
outra terceira redacção da £. II bastante parecida á segunda que se ieu
na Parte III sob o No. 116.
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Lho tolhe, e sò vai ousado,
Acompanhado ô seguro
De noite pelo escuro,
De dia em despovoado.
2.

3.

4.

5.

K porem haja por corto
O que muito o seguir,
Que está o perigo aberto,
Tarde ou cedo ha de cair.
Kstcs cais que ora afago,
Sabem que verdade digo.
Dir vos liei do meu perigo
Cum lobo um dia azinhago.
Ondequer o demo jaz
1'era homem nele embicar!
Fui dar cum lobo robaz,
Cuidei de o despachar.
Mas iíra o dia mofino
Ou ou, (que é môr verdade)
Pusemos pés á herdado,
Vereis nos voar varzino.
Cuidei que na inflo o tinha.
Ora cilis! ora felpuda!
Ora meus pés d'andorinha!
Mas o demo os seus ajuda.
Desfazia me correndo,
Os meus cííis outro que si.
Toma aqui! mas toma ali!
Fui me traspondo e moendo.
Traspunhilo indo a portela,
Vou me la no seu alcanço.
Fumo de c;lo nem cadela,
Nem lobo d'olhos alcanço.
Vi em seu logo um rocim,
Dei raivoso salto nele,
Pelo que lhe eu fiz da pele,
Terá que falar de mim.
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6.

7.

8.

9.

10.

Fui in« df outeiro cm outeiro,
PaixSo íua levava cego.
AH varzino! hão monleiro
AH! demo que arrenego.
Assi ca e. la bradando
Pelo monte chamuscado,
Vi pastores com seu gado
Estar a sesta passando.
Decendo para onde estavíto,
Eles olhando estiverao.
Basto! Pasto! algums hradavflo;
Basto! os outros responderão.
N;1o podia ja ])iar,
Nem sabia a que parle ir.
Sc folguei de os ouvir,
Nilo é pêra preguntar.
Antrc a canseira e a calma
Que era grande e o sol ardia,
Nao se linha cm nada esta alma,
Antes se me despedia;
Porque eu era ia ronco
Bradando, e cego de sede.
Cansado e morto me crede,
Ou me falecia pouco.
Mas quis deus, que tudo empara,
Em chegando a vi e ouvi,
Úa fonte fresca e clara
Em que té olhos meli.
Antes cpie a caheza alçasse,
A fonte inca sequei;
Posso dizer que cansei,
Porem nao que me fartasse.
Comi das papas mexidas,
Tinhao fruilas, provei todas,
Mao grado pera as (nitridas
E os morteiros das vodas.
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Que vida agora me apraz
Lembrando como a fome
Aduba quanto homem come,
E a sede que beber faz.
11.

12.

13.

14.

Não sendo ja a pressa muita,
(E começava a cngcilnr)
Vem ura e furta me a fruita,
Vem outro e quer gracejar.
Deitei mão polo (pie pude.
Dtixa! toma! solta! prende!
Em quanto o riso se acende,
Cada um fez sua vertude!
Nunca vi tam boa gente !
Ora comendo, ora rindo
Passou se o meu accidente
Como o niiiú lobo fugindo.
Des i, de amor ás chaoas,
Em quanto o gado folgava,
Cada um suas cousas gabava
Eu também as minhas caras.
E logo uni sobre a idade
(Ves que iims e outros falarão)
Pola sua autoridade
Falou, todos se calunio.
E assim disse: — Sempre topo
Este que estoutro condane,
Ri .se de Lopo Joane,
Ri se de Joane Lopo.
E quer lhe ora nos chamemos
Natural, quer apetito,
Quer condição, todos cremos
Que íi nossa sô toca o fito.
A correr e a dar a choca
Mil o Curto desafia;
O Taganta noite e dia
Nunca tapa aquela boca,
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15-

16.

17.

18.

ig.

Paio faz mil fundamentos,
Dou ó demo o (pie ele acerta;
Por Elena bebe os ventos
Gomes, sua boca aberta;
Aires todas as namora,
Cuida se ele que é fernioso;
Tenho m'eu co dadivoso
Que este vem sempre á boa ora.
Grandes casos o Barlolo
Conta, se eles silo assi,
Que me dito volta ao miolo
Do que fala sempre em mi;
Perantao quer ser juiz,
Casou liontem, c é uni riso
Ve-lo assi falar de siso;
Ele sô faz, ele diz.
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1 25

Como lontra jaz no rio
Uras, e o seu gado mal passa,
Pie pesca ora co fio,
Ora cana, e ora coa nassa;
Nuno deixa a mollier nova
Dando voltas pola er"iia,
Ele por neve o. por lama
Corre cos seus cais a prova. —

130

135

Aqui, vendo eu o tal geilo
De que mo o velho pungia,
Bali co punho em meu peito
Como quem culpas dizia.
Começavilo de sorrir
Vendo a minha contrição,
Mas dei na boca coa mito,
Tornou ele a departir.

140

E assi foi, de ponto em ponto,
Por exemplos verdadeiros
Té que veu àquele conto
De liicito e Gil parceiros.
35
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E como eu ouvido houvesse
Do caso, muito folguei!
Disse, fiz c aprefiei
Que no-lo contar fizesse.
20.

21.

22.

23.

O velho, a mílo encostando se
K asentando em terra um br.-n.-o,
Esteve como lembrando se
Assi calado um pedaço.
F. des que bem se afirmava,
Saido d'aquele medo,
Contra nos co rosto ledo
Em som de contar tomou.
Cada um tendo a boca aberta,
Começa: — Nilo foi patranha
De Gil e liieito a refcrta,
Que soou toda a montanha.
Gil na sua mocidade
.Muita da terra correra,
Depois pastor se fizera,
Cuidou de dar na verdade.
Ora ele assi pastor sendo,
Se primeiro estava mal,
Foi apalpando, foi vendo
Entre nos que era outro tal.
Fm lim deu d'aqui um voo,
Apartou se co seu gado,
Viu se mal acompanhado,
Tomou por vida andar soo.
Espantados de tal feito
Cada um dava sua sentença.
Foi se um dia la liieito
Por lhe saber a doença;
F meteu lhe a mílo no seo.
Tudo vos ora direi,
Que do meu i nito porei
Ua sô verba 110 nico.
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B i e i t o.
Que ó isto Gil que .-melas tristeDos que entrou o mes de abril ?
Nilo sei que ouviste ou que viste,
Que tu nilo pareces Gil.
Assi tain sò te vieste,
Tomaste forte burrito;
O que é ou o quo 11S0,
Nem a mim tu mo disseste.
Tu olhas 1110 de traves?
Parece que a mal o tomas;
Mas se tu ilida Gil es,
Nilo liei medo que me comas.
K, o cuidado encuberto,
Algum ha de arrebentar!
Que te aproveita encubar
Se da face es descuberto?

28.

190
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200

Muitas vezos osmagino,
Gil amigo, em ti cuidando
Que estarias etim menino
Como cum homem falando
Todo o dia, e per bons modos:
'Iodos fazias iguais.
Quando estavas bem cos mais,
Dás que em ti falar a todos.
>7-
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Que se fez do teu cantar?
Ninguém nílo cantava assi;
Mas para que ai preguntar
Se n3o que se fez de ti?
Quando Genebra casou,
Inda mal, com teu colaeo,
li acodiu gente do pa<,o,
Gil tangeu e Gil cantou.
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0 mal quam presto se atea!
0 bem como desfalece!
3V

548
Tu nos enchias a aldeã,
Sem li ewiio nos parece!
Cuidava cu, vendo te lai,
Na morte do teu bezerro,
.Mas nflo farias Inl erro
Ajuntar lhe ainda mais mal.
2g.

30.

31.

32.

Gil. >
Bicito, se nfio sou ledo
Nem ando qual soía anelar,
Kíio o deveras ]>or cedo,
Antes por tarde, estranhar.
Tèm as cousas sen começo,
Têm sua fouce e vencelho;
Vou me j;i fazendo velho
K a mim mesmo me aborreço.
Ja é tempo de cobrar siso,
Deixar meninices vfls.
Sabe que se seca o riso
Vendo assi ereeer as eils.
Ver as forças ir minguando,
Ver os dentes descai nar se,
Ver Gil noutro Gil tornar se,
Abrindo a inflo e cerrando!
Jíicito.
No começo os erros tem
liom remédio, ao diante
Tèm-no mão, se n3o vas bem,
Nfio vas polo mal avante.
Sempre vem d'um erro outro
Se logo lhe não acodem,
Depois quando mais nfio podem,
Isto foi, mais aqnel outro.
Mal vai quem sempre empiora!
K que lingua é dos pastores,
Um diz que tens mal de lora,
Outro que. é mal d'amores,
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Clianin lhe oulro mal diehaço.
As línguas cu c Wi vo3o,
E snhus que nílo perdoito
Nem a nosso amo, o do paço.
33.

34.

Sô andas, só apacentas,
Os outros oulro que si.
Sc d'elcs to nilo contentas,
Nilo se contcntito de ti,
D'íK|iii viiin á praça as minguas.
Que assi seja ou nito seja,
Melhor é em boa peleja
Morrer que a poder de linguas.
O moço que entra em terreiro
E nílo toca o chito, de leve,
Sô ele eo seu parceiro
A toda a festa se atreve,
Ksle tal jogos ordene,
liste 11 ;ys aldeãs more,
Este bailio, este namore,
Ksle dé penas e peno;
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35.

Este os seus contentamentos
Diga em cantares nas vodas,
liste nos ajuntamentos
275
Dé mil voltas, 110 ar todas,
Este quando lhe aconteça
Que em Kilipa ou em Marta sonha,
Os domingos feitos ponha
Ou das malvas na cabeça;
280

36.

Deixe o gado sô no monte
Em perigo, e corra a terra
Por saber quem vai á fonte
Depois que a noite se cerra;
Ksle tenha c perca arrufos,
Este logre abril e maio,
Este dé golpes no saio
I'". todo se empole em tufos!

285

55o
37-

IMíI-S cjiii-in cuida e lança contas
Que tanto e tanto rulevito,
290
Que fará? tu nao to afrontas
Coa pressa que as vidas levao?
Passa pura sempre o dia,
Passa o ano, tudo fogo,
Que mu nao conliucia hoju
295
Vendo mu quando bubia;

38.

Antes, quando ia bubur
Sequioso u mui cansado,
Houvera d'usmoreccr
Vendo mu assi tam mudado.
Andava a cabeça a rodo,
Passou se me a sede em lim.
Quando tornei sobre mim,
Molharão me os olhos lodo.

39.

Proguntas me quem me mudou?
Nilo o ves poios sinais?
0 tempo que ja passou
Pura nunca passar mais!
Su brincas u ris, andando,
De semelhantes pesares,
Quando tu nito prucalarus,
Tomar tu ha a morte brincando.
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Bieito.
40.

41.

Querus, Gil saber o quo
Pazes, s'ú feito a recado,
Olha os mais que d'ulus é:
0 menos c môr julgado.
Desde a cabeça atú os pés,
£ Marcos frio em seu goito,
Por esquerdo entre direito
Parece quo anda ao ruves.
Dia de maio choveu;
A quantos agua alcançou,
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O miolo lhes tolheu;
Houve um sò que lho escapou,
O qual, vendo a casa perto
K que vinha a carracilo,
Pelo si e pelo nito
Acolheu se te ao cuberto.
42.

43.

A outro dia um lhe dava
Paparotes no nariz,
Vinha outro que o escornava;
Em também era o juiz,
Que te ia co dedo ao olho.
Vendo o ele, (assi se vai,)
Nilo creo, disse, em meu pai
Se me d'esta agua nito molho.
Achou d'cla inda que farte,
K como porco xudreiro,
liem envolto d'ua parte,
Deu a volta ó corpo enteiro.
Logo os outros la corrérito,
Foi grani festa e grande riso,
Ja lambem perdera o siso,
Dos i todos se entenderão!
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Gil.
44.

45.

Tu sabes qu'eu m'aeoutara
A esta vida de pastor
Pelo mal que fora achara;
Cuidei que era ela milhor.
Antre vos cuidava ja
D'olhar por minhas ovelhas.
Mas bem disserao as velhas:
Ca e Ia imis fadas ha.
Correra muitos lugares,
Vira ja muito, e porem
O que nao espermeutares,
Nflo cuides que o sabes bem.
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Que ás vezes
Km cuidando
Achei vos ca
Quaji que os
46.

47.

48.

49.

pior fazemos
que emendamos.
fortes amos,
adoremos.

Antre comer e o sono
Passa o tem])o, e nílo ])arece.
Ao trosquiar achas dono,
E ás pressas nito te conhece.
E que prazer de rezílo:
Quando te hao mister es seu,
Quando os lias mister es teu,
Que n;lo tens amos entilo!
Prezíto mais um estorninho
Que em cantar se desfaz,
Mais um gato moo mansinho
Que lhes mil hiocos faz.
Poder se hia isto passar,
Ua sò cousa nao posso,
Knlendiniento que é vosso,
Nao vo-lo (]uerein deixar!
Foriío á Estremadura
Algums e têm la poder,
Que da sò acatadura
Fazem suar e tremer.
Nunca pior rezíto vi!
Ja lambem foriío piquenos;
A nosoutros os somenos
Porque nos olhao assi?
Pelo qual com meu fardel
Fugi das vossas aldeãs,
N;lo trago nos beiços mel
Que n;1o sou erestacolmeas.
Des i tenho um coração
(Que isto é que mais me empece)
Que outro senhor n:to conhece
Salvo verdade e rezflo,
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Com qiiiinto me queixo logo;
Que cm casos que aeontcccríío,
Vi ma por eles no fogo,
Bradei e nilo ine valerão.
IWas o que n;1o faz um dia,
Faz o outro e hei bom medo
De haver môr vingam,:» cedo
Do que ja 'gora queria.
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52.

53-

54.

Tomaste me ora á lembram/a
Um amigo do Torrão
Que ao tempo d'essa mudança
Também 'si ti," foi á inflo.
Ora eu i 110 tal ensejo,
Escutei (lembra me tudo):
Falou te como sumido,
Parece me ora que o vejo.
Longa conta ali lhe deste
Do passado e por passar,
Em fim quando In disseste
Que querias descansar
E dar cabo ;i mil pesares,
Ele, seus olhos no ceo,
Suspirando respondeu:
liem será, se repousares;
S'j" porem IUI boa ora!
Mas anlre es/e meu gado
Faço mil conlas cai/ei ora,
Cada ora me acho enganado.
Quando neste valie es/ou,
Todo o oulro que aparece,
Muilo milhar me parece,
Xà~o é 'si quando la vou,
Ele assi; e ora ao ponto
D'este teu apartamento
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Em que ja muito t'aponto:
Andas por furtar mo o vento.
Sc níto sou do todo mouco
Samieas mo lembrará
Que nilo falo em muito ha,
Falo 110 d'agora ha pouco.
55-

56.

Quero te aconselhar,
Pagarei o que mandares:
Grani siso é dcssimular
Os prazeres e os pesares!
Se andas escolhendo o mal,
Cada vida assaz mal tem;
Se n3o foi igual o bem,
Seja o corarão igual.
Que remédio achas um indo
Sô debatendo comtigo?
Que te estilo mofando e rindo
Pedro, Gonçalo e Rodrigo.
Dizem grandes o pequenos
Que andas com a vida cm dança,
E eu: o teu saber alcança
Ou é que alcança menos.
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Gil.
57.

58.

Em fim, Pieito, es de juizo:
Quantas culpas me dás, tenho;
Mas, se faço perjnizo
A mi, comigo me avenho.
Pem vejo que a verdade era
Ir Iras o fio da gente.
Nilo vai mal quem vai contente.
Quem assim ora ir poderá!
Que farei se nSo me apraz
0 semsabor de Pedrancho,
Os jogos de Patanas,
As festas que faz o Sancho?
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K o que indíi pior sabe,
E ver gabar sou bisdono
Quem iiilo ))erdc muito o sono
Porque seu bisneto o gabe.
59.

60.

61.

Ò2.

Sito doente, meu pai n;lo.
Digo outro tal da vertudu:
Pola ventura sou s3o
Porque meu pai tem saúde?
Nilo, que cumpre outra mezinha,
Que o bem nflo se apega assi;
O mal podo ser (pie si,
Por ventura, mais azinha.
Bieito.
Pois comtigo a rezilo vai,
Quanto mo dezias d'antes,
Na o vos que todo animal
Se junta a seus semelhantes?
Vé-lh' lias ca por onde andas,
Quando menos, dous e dous,
Em arenga vílo os grous,
Os corvos pacom em bandas.
Ves estorninhos cora quanta
Presteza, andando em vela,
Se estendem como íia manta,
Ora ajuntao, fia pela.
Juntos sempre em qualquer sorte
Des entom que v5o mudando;
Como algum se sai do bando,
Sai direito á sua morte.
'lerás visto, a terra andando,
(Eu nao, mas ouvi contar)
0 que fazem em passando
As avos alem do mar.
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Tanlo t[iie sobre ele asomflo
As cjue primeiro vierSo,
Pelas que atras vêm, csper.lo,
Des que juntas ó vô tornilo.

495

Bieito.
63.

64.

65.

Ua sô cousa que presta,
Nem te esfria nem te enealma:
Dizem que nílo se faz festa
Onde mais nílo vai d'Cia alma.
Couta se que o alifante
Tudo rompe donde vai,
Couta se também, se cai
Que lia mister quem o alevante.
Quanto mais nós que naeemos
Fracos, nus e desarmados
Convém que nos ajuntemos
Como ves nos povoados.
E inda te direi mais:
O ai tudo é fantesia,
Que nílo hei por companhia
Salvante a dos meus iguais.
Fui á vila fia vez, Gil,
Eu, logo ao sair da casa,
De galante e de gentil
Cuidei que matava a brasa.
Quando la vi ruas eheas
E a praça de outros galantes,
Se eu ledo saíra antes,
N;lo tornei tal ás aldeãs.

Gil.
66.

Falas me nos animais
A que nos brutos chamamos,
li guardao leis naturais
Nosoutros nílo as guardamos,
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Que
Não
Nem
67.

68.

69.

70.

cruéis que liôis
untre si guerras
se perdoui nem
ta vendem por

bravos
não tratão,
se matão
escravos.

Nflo vão as aguas tingidas
Do seu sangue, se pelejão.
Nilo vèm as forcas erguidas
Onde as aves menjar sejão.
Por mercês tam desiguais
Nflo têm repartido a terra
Que um teima de serra a serra,
Outro tenha dons tojais.
Não ves que, por fia gralha
Que outras vêm que se querela,
Acodem mil em batalha
Juntos por salvar aquela?
Em ouvindo algum grunhir
Os porcos, que porcos são,
Não ves com que estrondo vão
Correndo por lhe acudir?
Vem voando á morte certa
Por todas a ousada abelha.
Quando a dor o filho aperta,
Embravece a mansa ovelha.
Entre nos verás ao pai
Guerra ó filho, e, ao contrairo,
O pai ao filho é contrairo
Contra irmão outro irmão vai.
Muito vi, tudo apalpei,
Mil cousas ante mi pus;
Des (pie cuidei e cuidei,
Disse um dia: Ora Gil, sus!
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Fugc como quem se acolhe
Donde vi: certo perigo,
Se não vou mais longe, amigo,
Kste meu gailo mo tolhe.

5G0

71.

Andando assi niio me empecem
Mãos olhos nem mâs palavras,
Nem me temo se engafecem
Kntrc nosoutros as eahras,
Nem menos que o meu cabrito
565
Me furte o vezinho e coma;
Aqui, se paixão me toma,
Posso cantar voz em grito,

72.

Com estas aves, que tais
Duas aventagens têm
D'esses outros animais,
Voar e cantar tam bem,
Ou ao som d'agua que cai
Rompendo poios penedos,
Eles que sempre estilo quedos,
Ela que a grani pressa vai.

73.

74.

Dá me de que me mantenha
liste inèu gado com leite,
Acho polo monte lenha,
Acho abrigo onde me deite
E faça quanto quiser.
E a noite trás a fogueira
Trago isca e pederneira,
Vinho não •no hei mester.
Ves tu a minha cabana?
Como o tempo acode, assi
A mudo. Nem Guiomar nem Ana
Não dao voltas por aqui,
Que me façam merecer
Muitas d'estas varapaos
Com seus olhos vaganaos
Hons de dar, bons de tolher.
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76.

77.

78.

Passado o frio o a neve,
Quando ú gado ó cousa sil
Andar trosquiado o levo,
Visto me da sua lii.
Abasta me o seu sobejo
Pêra tudo c|iie hei mister;
Assi como o ano quer,
Assim com ele me rejo.
Para cousas que acontecem,
Trago comigo rafeiros
Que outras suas mííis parecem
Das mííis dos seus cordeiros,
lnda que se a ovelha esqueça
A trasparida e maltreita,
O cíío cab' ela se deita
Té que eu em busca apareça.
Deixa me ver este ceo
li o .sol como vai formoso.
Que- grani caminho correu
Desd' hoje o quain espaçoso.
Vai seguindo a outra parte,
Irá ver gente estranha,
Outra terra, outras montanhas
Que de nos nílo sabem parte.
Deixa me ver estas floras
Tantas que nacem de seu!
Que este é o meu mal d'amores,
Ou de fora, ou de sandeu,
K mais, se inda mais quiseres.
Sicais que será verdade.
Porem tenha eu liberdade!
Dó vos deus muitos prazeres!
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80.

81.

82.

83.

Aqui niio sou com wzinlios
Cada or;i :ios cmpuxõis,
Nem sei somente o caminho
Da vila c seus são Juõis,
Que, cm vez de matar, avivfio
Outra vez as diferenças.
Que te a]>roveita que venças
Sc vencendo te eativilo ?
De pontas um cervo armado
Num campo verde passea:
Sò o cavalo ahi era ousado
De vir, com ele corria;
Niío quo o prado fosse seu,
Mas porque podia mais.
Tanto lia que nos fez tais
O doce nome de meu.
O cavalo franco c forro,
Co desejo de vingança,
Pedindo ó homem socorro,
Em terra a seus pés se lança.
Contou lhe a sua querela,
Fez lhe o caso estranho e feo,
Ali recebeu o freo
Na boca e no lombo a sola.
F. fazem volta ao invgo,
O qual, como os assim viu,
Entendeu o seu perigo
Deixou lhe o campo e fugiu;
O cavalo ledo, ufano
Salta, rincha vencedor,
Ficou lhe des i senhor:
Nilo foi tanto o outro dano!
Quem ha tal medo á pobreza,
A' fome e á frieldade
Que, por nenhua riqueza,
Troca a rica liberdade
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Se llic vos herdades largas,
Nilo lhe liajas enveja a troca,
Que terá chagas na l>oca,
Terá sangue nas ilhargas.
8.|.

85.

86.

87.

O vento a(|iii nilo se arrenda,
E outras míls coimas sem fim
Nilo írTapcnilo, porque venda
O C|iie hei mister |)era mim.
Aqui fogueira nilo faço,
Ao senhor mais proveitosa
Que a mi, nem pago luitosa.
Cruel fogo e triste o passo!
Nilo me forçilo pola geira
Pêra cavar a grani vinha
Por toda a somana inteira
Quando hei de cavar a minha.
Por aqui seguro estou
De ca chegar apelido
De fogo nem d'arroido:
Mal se vou, mal se nilo vou.
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O comer que nos mais come,
K cohi<;a do sobejo;
Onde (píer se mata a fome,
Mata se mal o desejo.
Tenho assaz pêra de cote,
Se mais quiser vesigar,
Também sei laços armar,
Também tirar com virote.
li cavarei sem preguiça
Ao pe cia fonte neste ermo
Onde terei hortaliça,
Sil ó silo, sil ó enfermo.
Assim gentares e ceas
Farei sem me custar nada.
Queres mais? nesta abrigada
Km renga porei colmcas.
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88.

89.

90.

Tudo a terra nos ciaria,
Nós manjaradas queremos;
Vimos ri'ela, ela nos cria,
Cedo a da tomaremos.
E, di me, fontes taiu claras
Que, sendo cie inverno quentes,
No verílo quebrAo os dentes,
Com que vinho as comparas?
Km toda a parte ha pesares.
Aqui confesso, Ilícito,
Que liei tal saudade; aos cantares
Que se aperta a alma no peito,
K ós tangeres que adouto
Havia, como bem sabes.
Entilo ao cantar das aves,
Como ja disse, 111'acoiito.
Falando o tempo passou!
Folga, que as oras silo vindas.
Verás que cea te dou
E que mais rezOis eníindas.
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Bieito.
Das rezOis tais ou quejandas
lnda tantas nfto quisera;
Da cea o feito nilo era
Muitas nem poucas viandas.
91.

92.

Mas se; esperar mais pudera
(Que eu pola unha adivinho),
Um par de nos mais te houvera
De dar no dedo mendinho.
Volves me as cousas d'enves.
Mal ou bem quês que te crea.
O coraeSo é na aldeã,
La me hilo de levar os pés.
E tu dize o cine quiseres.
Que eu assi ca pola grossa
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Onde nílo houver mulheres,
Nilo sei liem que alii haver possa.
Suspiraste! ora eu te entendo!
Nos falaremos outr' ora.
A deus, innflo, por agora!

735

Gil.
A deus, innflo, te encomendo! —
liasto.
93.

Aqui fez fim nosso velho.
Kis na mito logo o debate
Qual dVstes era o conselho
Que milhor ate ou desate.
Porem, suas contas feitas,
Nfla vez outra e mil,
Por doudo julgáríto Gil,
Por homem Bieito ás direitas.
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Red&cuão nova da Ea'loii'a 111.
Colia.
(Inédita.)

Ao Infanto Dom Luis.
Serenisimo infante, a quien se deve
Ardor de Esmirna o Mniitua, a quien el mio
Quanto mas arde, es una fria nieve
Del siempre helado Hoote i dei tardio;
(.Mas, grau seííor, en partes do no llueve,
Deseada es la nieve i el rocio,
1 no se puede a monte siempre andar,
Estar en anuas siempre i pelear);
]? f. iyv — 27. ligln^a Ilt. Vcjam-se as 3 outras reilacçSes d'esta
ígloga na Parle 111 No. 112. — \ O original escreve: de. — 5 O original escreve: Mas seilor <lo 110 llueve.
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Las musas, mienlra vneRtra alteza andava
A las altas empresas de si dinas,
(Tremia juntamente i suciava
Africa toda en ver las altas quinas,
ViiBKtro raal guiou, c|iiando asomava)
A la sn fuente Castalia vezinas
Se entonavan mejor i mas de veras:
Oí de ellas aqui como estranjeras.
Por ora eallar se lia Tunes entrado
A fuerza de armas i donde, escondido,
Qual va hniendo el tirano turbado,
A sus antiguas artes retraído.
Un ladrou Caco, de Merco! apartado,
En humo, fuegos vanos consumido,
Poço igual en fuerzas i en prudência
1 esfuerzo, no sufrió vuestra presencia.
Al santo rei Lnis con tanta gente
El tal triunfo i gloria denego se,
1 a otro Carlos i armas dei poniente,
Con q11ie.11 Itália juntamente annó se,
Por ódio hereditário antigamente.
A vos en vuestra gloria reservo se
1 a Cario Imperador nunca vencido,
A quien aun otro império es prometido!
Ai los juizios ciegos de cristianos!
Ai fúrias infernales! ai pecados!
Que en vuestro sangre ensueiais las manos!
Ai tan grande plazer de renegados!
Una casa i una mesa os hizo hennanos, .
Crucies deshazeis os a bocados;
Tantos armados! tantos capitanes,
I dejais la ciudad santa a los canes.

10

15

20

25

30

35

40

11 O original rsrrsvr: i <|uicn siulavn.
13 A frimrini falavra
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Quando será aqm:l dia qua a la vuestra
Grandeza alargue mano la fortuna
Que mucslra algo do onvidia a tan grau nuostra?
Quando sorá que io voa una laguna
De sangre infiel con esa real dicslra,
45
Io (|iie Io canto ai sol, canto a la lima?
Que, aunc]iie el son soa bajo i que soa roço,
Vos lo ireis aclarando poço a poço.
Entretanto ol juizio alto, sovoro
Quo a engefios grande ponc sobrovienta,
Bajad sefior, un poço ai Mirto i ai Duero
Alli donde cl ganado ora apacienta.
Un pastor vuoslro oseucliá; el estranjero.
El rei de Francia haze dei tal cuenta!
El gran Cario eseuehava (oli ninerle cioga),
Cantando Nemoroso de la Voga!
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Pastovos do la Egloga:
Aurélio.

Maurício.

Amaro.

A u r o I i o.
Quo quiere, oh mi Maurício, dezir tal
Uviar de canos juntos a porfia?
No sé que sienten contra natural!
Avos de noche vuelan a porfia.
Dos lobos (puede ser |>eor sortal)
Entraron por la viila aqtiol dia.
No vo.s cl mal gusano? i que pesares
llizo de bivas liuertas i pomares?
Una mula lia parido en nuostra aldeã;
Dizon los mestres viojos que no oieron
Nunca tal cosa quo por mal 110 soa;
Con dos oabezas im novillo vioron,
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^I O original fscrevt: ai mirto alilevcro. A nossii restituição /
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Dizen algnnos, si lia i quitn tal les crea;
Las lunas quantas son que agua no dieron?
Como gallos nos cantan las gallinas
Que de algun mal nos son siempre adevinas.
3.

4.

5.

Vemos muertos eaer los tiernos ailos,
De enfennedades aftas encubiertas,
D'ellos mueren mamando, (ai nnestros danos!),
Las madres de otra parte caen muertas ;
Las vacas, los novillos ia tamafios
Solas las pieles traen ]>or eubiertas;
Vemos cosas de que nunca pensamos:
Dios nos guarde de mal a nnestros amos!
Dizen me que ferio por la ca baila
De nnestro Alonso un raio, aquel pastor
Que de ganado blanco en la montaria
(No qniero dezir mas) es <:1 maior.
No parece si no que dios se ensaila,
I que, no hallando amor, ponc temor.
No ves cpiantas vegadas se estremece
La tierra que era firme? ora cnflaqnccc.
Aquel zagal hermoso que cantava
De todos con espanto aqui eereano,
A quien oiendo i viendo no encantava
La sn voz acordada a la su mano,
La gracia que de sus ojos manava.''
Llorando, cuentan, dijo un viejo anciano:
— Quan presto te arrepiendes, cruel liado,
Quando das un tal dou de havei-lo dado! —
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6.

Por cierto, que io lo vi, que no quisiera
IJavel-lo visto, que es ido ai palácio.
Creció tan presto, va de tal inanem
Que era mas natural ir se despaeio.
Cuentan milagros dei los que de fnera
Vienen; fortuna, lie miedo ai tu cansacio
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Tantos tus doncs, tantos de natura,
Si duran mucho, será gran ventura.
A u r e 1 i o.
7.

8.

Agora, amigo suio i pastor bueiio,
Pensando quanto voo, 110 ando en mi.
Kl sol es amarillo i mal sereno,
La lima eseura que nunca tal vi.
Quien os, la mano metiendo en su seno,
Que no se tema i no turbe entre si?
Nuestra maldad es mnclia, es sin eniienda;
Por fuerza e.s que la paga se nos rienda.
No veis este nueslro ojo a los provechos,
Sea mal, soa bien, sin diferencia?
Ouien nos abrie.se estes nuestros ])celios,
Quan diversos que son dei apariencia!
\ los jurados, ciegos tle eohechos,
No ven la ajena eon su dolência.
A su peligro corre i fiere cl lobo,
1 solo el ladrou va seguro ai robô.

50

55

60

Maurício.
q.

Ai mi Aurélio, a quanto aleanzo, solo
Kre.s el que no sabe el grave mal,
Kl grave dano que en lierra lia abatido
lvite nuestro concejo en general,
Kl su bien lodo la muerte llevó lo
(Que ser deviera por eierto inmortal)!
Nuestra Célia es muerta! ai que te cuonto?
Paso se como suefio en un momento.
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10.

Asi que es muerto Célia? i pudo muerte
Hazer, aunque cruel, tal crueldad?
No sé como asi va lodo por suerte
I no por orden, 110 por ignaldad!
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Tau presto tanla gloria se eonvierte
Eu nada, estando en fuerte i fresca edad?
Quanta do la otra gcuitc queda aea,
1 Célia es muerla que lai menga liará?
II.

1 _'.

Dejeinos la beldad que ella lenia
Por cosa vana (como cierto es vana)
De que a los otros tal cuidado via,
Mas en euerpo tan sano alma tan sana,
Que para nos, no para si hivia,
Como la imierle fue tan inhumana
Que en médio de sus dias ida ansi,
Dejaudo de lo suio tanto aqui.
Triste dei nuestro Amaro aca dejado
Por solo ejemplo de vana, amara vida!
Oh que será de li, desamparado?
Querias ir delanlo! ora ella es ida.
Quan presto tanta cuenta lias rematado!
Ai bienes falsos! ai mueslra linjida!
Aqnel contenlamienlo i bien tamafio
Tuio, en fin que fue si no mas dano?

8o
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13.

14.

Pues aun no sabes bien lo que pasé
Alli con til ? combate desigual!
Divido era el dolor, mas cierto fue
Aquel primor impetii irracional,
No de hoinbre, fuu.se bárbaro o sin fe,
Mas de lierido leon, bravo animal:
1'oner quiso en si manos de eneinigo
Si no (|tie a lidiar liuvo antes comigo.
Alli tambien llamó ine a mi cruel,
Lanzando de la parte de sus inales
Que a compaSion no ine movia dei
En médio de sus cuilas desiguales.

77 O origina/ escreve: lai glorix.
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— No llore aqui comigo, dijo, aquel
Que inimigo parece en las sciíales.
Si mo quiere tener bivo cu cl fucgo,
A que bion me convida i a que asosiego? —
15.

16.

17.

i(S.

Quantas vezes el alma vi coitada
1'artir .se en pos la santa sua dVHa,
Dejar cl cuerpo .sin sentir ia nada,
Frio i como muerto ir se trás cila;
Donde a buen rato, como en fi tornado,
Bolvor ai cuerpo: alli quanta querclla!
I que gritos tan altos! tau sin tino
Que dava unos trás otros de contino.
— Cruel Célia, dizia, ansi me dejas?
Quien te me hizo cruel? No me responde!
Sefial (|Ue ia no las oie, estas mis (piojas.
Tan lejos la llevaron! Lriste, adonde
Te me lian llevado, Célia? ansi te alojas
Sin cuidado de mi? Quien te mo esconder1
Quien liuiendo se va? dezid mo, ali! quien
Huiendo se me va con tanto l»icn i
Veis la, veis la do buelve! piadosa
Mas que io pensava de la vista es(pn'va.
Ciego! antes mortal ouita rabiosa!
Dojad me alia salir, que Célia es biva,
I cila me buelve a ver toda pensosa.
Que es dVlla? a do se fue? Sucrte cativa,
Porque 110 se me eleja oir de veras
I responder palavras verdaderas i —
Que desvarios dijo! i que sin cuonto
De desconciertos, todo oras i antojos!
Quantas visiones via en un momento!
De lagrimas enjutos los sus ojos,
Dezian (]tie dei rnuebo sentimiento!
Llevado aca i alia de sus enojos,
Dado todo el sentido ai dolor maio,
Un contino furor, no de intervalo!
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20.

21.

22.

Ai Célia, quantas lagrimas devidas
Tc son eu la inuorle, si cilas diesen
Algun remédio ai mal, des que es])arjidas,
Si no fuesen por vanas, si no fueseii
Aun sobre todo ]>or llaqucza havidas,
Si de cilas los mui sábios no se riesen.
Io no sé que les diga. Mi fe lia:
Natura que las dió, causa terna.
Hien como, quando te sientes sobrado
De un mal amor que todo cl euerpo liiere,
Natura madre, viendo te aquejado,
Con todos sus remédios te requiere;
Alli se allega ai tu leclio apartado
I'or dar te aquel alivio que ])iidiere,
1 tanto a ca i alia te va voltando
Que muchas vexes te sana suciando;
Ansi cl dolor ipie va turbando dentro
D'esta alma i d'este enerpo los sentidos,
Despues naturalmente alia ilel centro
Matula lagrimas, manda los gemidos
Que abreu lugar ai grave i duro encucntro,
Sou (pie es forzado, siendo detenidos
Las lagrimas, sospiros i querella,
O que el alma los mande, o que salga cila.
Mas digo mejor: es bien, acordadas
Nuestras zampofias, que nos esforzemos.
Mientras que aun van buscando las manadas
Algo que coman, nos Célia cantemos
Con las ranas cn aguas encharcadas,
Pues otras aves por aqui no vemos,
A la sombra asentados d'estos pinos.
Célia responderan montes vezinos.
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23.

Que poderia, Aurélio, hazer ]>or ti
Que mas cie grado liiziesc, aunque estoi roço ■
Dei lioro; juntamente, no dormi,
Que tanibien io grite, tamljien soi loco
180
De aquel pnnto que nucstra Célia vi
Ir la vista perdiendo, ]>oco a ]>oco.
Pêro eomenzaré sin mas escusas,
Con buena aiuda suia i de las musas:

24.

— Está se riendo Célia de la ciega
185
Nuestra vista mortal, tau corta i enferma,
Que tanto i lauto aca d'ella no llega.
Por esta mal poblada tierra ierma,
Io digo de virtud sola, cila ruega,
I despues aca vuelta: — que 110 duerma,
igo
No devanee, dize, (pie es pequeno,
J*'s un nonada el plazo, es grande el suefio. —

25.

Pila v<; desde alia nuestros enojos
Como sou vimos; pienso cierto i creo
Que a mentido házia ca buelva sus ojos
Donde de si dejó tanto deseo,
Donde el su santo cuerpo, altos despojos,
Adonde dejó el próprio i rico arreo,
.Sus bijos, como en vida cila dizia,
I Ia buena i fiel su compafiia.

26.

I vieudo quantas lagrimas por ella
Se derraman aca sin algun fruto,
Kncliiendo este aire de tanta querella,
Mcsando nos, vestiendo nos de luto,
Si los ojos alzasemos a vel-la,
Adcsora ia seria el lloro enjuto:
— Buscais me alia en la tierra, dize, i errais,
Do buscar me deveis, no me buscais.

177 A rubrica: .Maurício falta no original.
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Mi bien o que plafiis? no la turbeis,
Amigos, la mi paz; 'que uquesta es vida,
210
Muerte es esa que [)or vida la teileis;
Un punto, 1111 no sé que la mas eomplida.
Kn pensamientos vanos 110 os fieis.
Ai quan presto que alia todo se olvida!
De muerte en muerte andais; como i que es esto? 215
Una se; lleva til cuerpo, olvido el resto.

28.

Hasta quando sereis niíios de nn afio
Que os espanten nonaclas adesora.
Si uno d'ellos se cnbre, veis camafio
.Mal! que a todos espanta i descolora
Quantos burlavan de antes tal engaíio.
Reis vos de la muerte alia cada ora;
Vienen amigas, burlais, blaneo el cabello;
Burlais no dei morir que es como aquello.

20,.

30.

Lo que de mi preciais es poça tierra
Que nada siente, que es lo que siempre fue.
0])inion falsa los ojos vos cierra,
Alumbrados eon otros, de la fe
De vista buena i clara; esa siempre ierra
Trás unos no sé que ni sé porque,
Tau vanamiente en ímiclio tenidos,
Que matan deseando i postsidos.

225

230

Estes por siempre, oli buena Célia, en gloria
I gozo alia, i en fama «terna aqui;
Divida era esa pa/. a tal vitoria
235
Del inimigo, dei mundo o de ti!
Tales contrários que en miestra memoria
No sé vencidos quien los baia ansi.
En vasos líneos atraemos la vida,
De tierra mal lavrada i mal cozida.
240
Aurélio.

31.

220

Oli buen Maurício amigo, i con que unguento
Ungistes la mi Maga bonda i cruel.

573
Estava como muerto; ia mal no sionto.
l^ue el remédio a incidida i por nível,
La vista abricndo dei cnteiulimiento,
Que no só panai fresco do miei
Ta» dulce; o.s agua 011 grande calor d'estio
Do fuontc clara, i aun airo suavo i frio.
32.

SJ-

34.

35.

Agora ansi osforzado, amigo, eseucha,
Provaré la zampofia si ha cobrado
Tambion alicate* trás la angustia mueha.
Que a rovozos so vau de: grado 011 grado,
Las cosas todas quo andan como 011 lucha.
Caiora mo cl eorazon, lias mo lo alzado!
Agora tambion Célia mo llovanto
Para quo do cila tafia i <lo olla canto!
Alzó so de o.stc; bajo Colia a vuelo,
Dojó la tiorra que do olla ora indina,
Pasó las nuves, uno i otro ciclo,
Mato su sod 011 la fuonto divina.
líl llanto coso, buolva so en consuelo,
Que olla vos llama a fiostas i eneamina.
No so oigan aqui mas si no cântaros!
Dozid mo los a doutos i a millares!
Aqui que hazen los lloros? Célia nnestra,
Aquella Colia nnestra os inmortal!
Ciegos do nos, a (|iiion no lo domnestra
Claramente tal vida i inuorto tal!
Que fiostas diferentes que lo muestra
Sn guia a toda parto angelical!
ltuolven todos por onde on nnestras ínongnas
A Colia el eorazon, bnolvon las lengnas!
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Oh buona, oh santa Colia, estos estremes,
Que visto i do la vos, do temporaleS!
No lavramos la tiorra, no tonemos
275
Con qnion! vos nuostros bienos como andan tales?
Lo que he sembrado, quanto quo hocho havemos,
Todo fue cu vano: a tantos nuostros males,

574
En qiio nos queda sola esta esperanza,
Do tlios algun remédio nos alcanza.
36.

37.

38.

39.

.40.

Domuestra aquulla tu earidad tanta
Que nos mostrar solias, encendida
Do zelo bueno i lmnianidad santa;
Que cl bi&n de otro i o) mal en ti se via,
Con que pasion cl mal, cl bien con quanta
Buena consolacion, quanta alegria,
Como en la iglesia en cl .su espejo grande
Que tanto se ve en ol quanto en olla anda!
A quien iran nomlirando en los clamores
Oh Célia, por las sus justas demandas,
Quien, Célia, si a ti no los tus pastores?
Que a ti, vos, van partidos en dos bandas,
A revo/.es cantando tus looros,
A revezes tejendo te grinaldas;
Ver se han mas verdes todos estes solos:
Comienza, i acostumbra te a nuestros votos.
Ergcd aqui comigo tin memorial
Adonde los pastores por los anos
Se ajunten, el bien viejo i el buen zagal;
I juntamente con los sus rebafios,
Aqui se acataran de todo mal,
Aqui se partiran libres do danos;
De otra parte venian bnenas zagaias:
Manda el bosque vedar, Célia, a las inalas.
Que es esto? se me engaiía el gran deseo
Como acostumbra mnclias de vogadas?
Que todo escrito i claro voo:
Nieblas sobre la mar que han ongrosadas,
Los lmmos házia riba van arreo,
Vereis las tierras dei cielo regadas,
Van se las cumbres dei monte cargando,
El sol escuro so va sumorgiendo.
Como quien atraviesa nn monte orgido
Sin sombra i sin emparo a las calores
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De agosto i julío, mi i otro cuinplido,
Quando las sedes son i los sudores,
A los dos malas cansado aftadido,
Faltando van de todo los humores:
Alli de una alta pcfía agua que caia,
No puede aplazer mas ai que desmaia.
41.

Quien podria dizer quanto tnvieron
Los versos tuios vertud i poder
De consolar me? Como ansi se fueron
Perdiendo cl lmcn cantar i cl buen tafier!
Las buenas manos desaparecieron,
Las inalas vienen a todo correr:
Cantava Laso cn el Andaluzia,
Sincero ann lejos aca se oía!
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42.

Que gritos son aquellos digo, liermano?
Oí los bien.
Maurício.
Ser deve el triste Amaro
Que como loco da vozes en vano!
Han lo pasado ansi de claro en claro,
Man lo como metido a sacomano
Ainor i muerte, a grau deseniparo
De si, que oir no quier consejos sanos;
Es con cl su dolor grande a las manos.
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335
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43.

A que parte st; es ido esta alma mia?
Quien me le ensenará? lo que; liago aqui
Sin ninguna de dos que antes lenia?
Una trás otra fuera se asi!
Solo i ciego dejáran me, i sin guia.
Parece os este amor? triste de mi!
Nunca han querido consigo llevar me,
Nunca tornar me a ver i consolar me.

333 O original escrevi: An lo cometido a saco mano.
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15.

Como una llama grande, <%' monte ardiendo,
Tal vez alzó se junla i no aparece
Ni sabes a do se fne, viando i no viando;
Kl humo turl)io solo renianece:
Tal elaridad aqui resplandceiendo,
Agora, agora, como se escurece
A toda parte? aqui que atender
Si no te espero mas, Célia, de ver?
Veré los lugares do la veia
Adoncle mo aparecia incontinente,
Mas no, ai! aquolla Célia qnu solia,
Antes, triste de mi, quan diferente!
1 todo aquello qui' en su compartia
Mi! era agrailable aora liazo doliente.
Deja me ir a buscar la, i si no viene,
Terna tambien a mi quien me la liene.
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|6.

47.

s

nos

Digo >
sentió? (pie no lia parado.
Mas como parará quien de si liuie?
Hien como va corriendo el grau venaclo
Herido, i cada vez mas se destruie,
Libra entretanto el luerro enerbelado.
Junto el correr i la vida concluiu:
Bramando en la tierra caer se deja,
Pone a la vida lin, pone a la queja.
Mas vamos ai lugar, religioso
A nos i que será ai tiempo por venir
A nuestras nielas, do iaze en repeso
l.o que de Célia no puedo subir
Por ora ai eielo. Mas oh que sabroso
Lelrero, liennano! pon te me a oir.
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Antes son dos; Amaro hizo ol. primem,
Ksolro algun amigo verdadoro.
350 O origina/ rscrtvr: como -<c cscrivies*e..]_
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Epitáfio I:
48.

Esprito que la carne aea dejasle,
No puiliemlo el vagar sufrir ni cl peso
Del cucrpo con que cu brigas sicm/>rc andaste,
De mi picílad le mucva, que aqui preso
Al amor de las cosas que lu amasie
Estar me mandas! Ai no basla el zelo
A tanta carga. Todo pruevo cn vano.
Estiende me de alia, Célia, la mano.

380

Epitáfio II:
49.

Aquella buena Cc/ia, a quien la tierra
Toda no merecia, iaze a/isi,
ATo Célia, antes ceniza i poça tierra.
Pastores, que pasades por aqui,
Bolvcd aca, bajad Ia santa tierra
Que tan grau lesoro esconde cn si.
Cojed d'cila, pastoras i pastores,
Que nos será remédio a mil dolores.
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50.

Abalemos, Maurício, a nuestro abrigo,
Muovan se las ovejas i las cabras;
Urriawlo las vau Pedro i Rodrigo,
Otros sueltan los bueis, dejan las labras.

395

Maurício.
Si, que es ora, pêro primero, amigo,
Digamos le de las buenas palabras:
Soas, tierra, liviana ai cuerpo santo!
Violas por aqui nazean i acanto!
396 O original escreve: suellan las cabras.
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Si pnedc mas d amor
Alicionar cl deseo?
1'ucs UTISí mi mal granjeo
Que no daria ol dolor
I'or quantos plazcres veo!
I si algun plazer pndiera
Valer mo cu lai desventura,
A efeto, no bivitira.
Con nueva de tal ventura,
De sobresalto mnriera!

5

10

li f. 121.

167.

StUima.
Que cosas se pueden contar tan cstrafias!
Que crer no se deban: io, neeio, no creia
Que dcl basilisco Ia vista ofendia
Las avos dei cielo i las alimanas!
Pites como se abrasan todas mis entrafias
Por vos cada ora, i nunca os via i
Que cosas se pueden contar tau estraflas!
li f. 60 v.

5«2
108.

Trovas III.
Al son de los viontos que vau murmurando,
Al son de aquesta agua tan clara i tan pura
Que va diseurriendo sobre la verdura,
Al son de las aves que se vau quejando,
Se va mi rabi i mi voz entonando
5
Porque con las aves mis inales quejemos,
Lloremos con la agua, porque sospiremos
Al son de los vientos que van murmurando.
Ansi acordados los suspiros mios,
Mis lloros i quejas erecerAn los vientos;
1 los de las aves, con los mis laniientos;
I con las mis lagrimas creceran los rios.
Sean de aqui lejos los rios sandios;
Todo devaneo de aqui se aleje,
Huia el plazer porque salir dcje
Ansi acordados los suspiros mios.

10

15

Los bosques sombrios, los sombrios valles,
Los montes, las pefias, mis laineiitaeiones
Escuehen, i quebren se los corazones
Oiendo, i oian me los animales;
20
Los hombres no me oian i sean mis males
Tan solamente ai hombre encubiertos.
Que a ellos huiendo busque los desiertos,
Los bosques sombrios, los sombrios valles.
Ai generacion perversa i malvada,
No te maravilles si mi mal descubro
A las alimárias i de ti me encubro,
Ca su crueldad ante ti no es nada.
Pasaron los hombres, la fe ia es pasada,
Amor ia no reina, reinan nifierias.
Si oieses mis daftos, como te ririas,
Ai generacion perversa i malvada,
E f. 59.
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Si viescs de lagrimas los mis ojos llenos
I llcna la cara, i solo devidas!
El mal cativa las fuerzas caidas,
35
Tornados en noches los dias serenos.
Quan poço valdrian sospiros ajenos!
Antes me temias por simples i loco
Si vieses de lagrimas los mis ojos llenos.
Vengan i lloren las musas comigo,
I tomen grau parte d'este mi dolor,
I lloren siquiera con cl su pastor
Que esta aqui tan solo Morando consigo.
Sabeis antre quantos contrários letigo:
Deseo d'nn cabo, d'otro medrosia,
De todos la muerte; pues nesta agonia
Vengan i lloren las musas comigo.
Ai como fortuna me tiene rancor!
Que tapa la sicrpe fuerte sus orejas.
(Ansi lo he oido dezir a las viejas)
En contra las vozes dei encantador.
Natura ha puesto distinto i temor
En todo animal contra la su muerte:
En mi no los puso! Ai que dura suerte!
Ai como fortuna me tiene rancor!
Provió la natura que sordo naciese
El que nació mudo, porque no podria,
Con aquellotro i malenconia,
Oiendo, sufrir se que no respondiese.
Si estava tan cierto que oiendo, viese
Turbar se mi anima, que ver deseó
Lo que ver no puede, triste, porque no
Provió la natura que sordo naciese?
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Afin que no oiesen cantar las serenas, 65
Los navegantes cierran sus oidos,
Forque si las oien, a csa ora adonnidos
Caen en la mar desde las entenas.

584
lluicn de sus cantos por huir sus penas
Sogiin que lo cuentan nuestros viejos tios.
Porque no lie serrado, triste, io los mios
A fin que no oiesen cantar las serenas?

7°

160.

Trova IV.
Ao Amor o á fortunu.
Amor e fortuna sSo
Dons deuses que os antigos
Ambos os pintánlo cegos:
Ambos nâo seguem rezito;
Ambos aos mores amigos
Dílo mores desassossegos;
Ambos sito sem piedade;
Ambos não llie tomais tino
Do querer ou nao querer;
Ambos não falilo verdade:
Amor é cego minino,
Fortuna é cega mollier.
E C 60 v.
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Outra Trova sua.

170.

Kl cg ia IV.
Olvidado de ti, por este llano
La vida se me esconde en larga queja,
Pidiendo la respuesta ai aire vano.
El amor dei engano no se aleja,
Mas con la confusion de sn tromiento
Ora tiene esperanza, ora la deja.
O texto tirou se de 1«" f. 84 v.; as variantes são de E
outra repetição das primeiras 6 linhas no mesmo MS. a
I'' Elegia do mesmo. — Tem três notas wurginaes de letras
dizem: 1) nSo esta nos impressos. 2) c ilc Sâ Miranda. 3)
4 El alma.

f. 140 (e de
í. l66v.). —
diferentes e
Miranda. —
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En esta soledad i apartamiento
Kl intratado monto voi pisando,
Ofroeiendo la voz ai fresco viento.
Como se muestra el sol, que penetrando
Va de la grave tierra ai frio enseno,
La descuidada noche despertando
Hasta que con semblante mas sereno
La luna con sn vuelo vagaroso
Asoma por el monte de hierva llcno,
No tengo solo una ora de reposo,
Temiendo tantas oras de cuidado
Que ia todo el bivir me es enojoso;
I si por este valle, descuidado,
El paso voi moviendo, enllaqnecido,
Del duro pensainiento fatigado,
Luego se me presenta en el sentido
Quan lejos estarás de inis enojos,
Quan cerca de isenciones i de olvido!
No pueden resistir aqui los ojos,
Aqui me va dejando la espenmza
Colgando me en el alma sus despojos.
Mas contra todo cl lirmpo i sn mudanza,
Rompiendo dei receio cl pesadumbre,
Mc buelvo a la firmeza i seguranza.
Al trasponer dei sol en la alta cumbre
Que liaze el horizonte mas hermoso,
Coronando ta tierra de su Iumbre,
Estoi mirando el cielo en su reposo.
Kl manso rio, el monte i la llanura,
Mas todo esto sin ti ine es enojoso.
Dei valle que produzo la verdura,
El ganado solicito se cria,
1 de la fuente el valle i la esposnra
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Siempre naturaleza se varia:
Ora se muestra cl sol, ora anoeheco,
Ora vicne tristeza, ora alegria.
Si el hórrido invierno permanece,
1 si el campo las flores vn perdiendo,
Dcspues con el verano reverdece:
Ansi todns las cosas vau siguiendo,
Un termino esperando de su dafio;
lo .solo sin lenel-lo estoi murieudo!
Quo ni la dulee fuerza dei engafio
Me aparta dei cuidado riguroso,
Ni la terrible voz dol desengafio.
Kl liempo infatigablo i vagaroso
Noche i dia camina sin receio;
El paso va moviendo sin reposo
El mar, la tiorra, el aire, el alto cielo;
Varian se las oras; los momentos
Apresnrando van el tardo vuelo;
Inclina la montaria sus cimientos,
Los robles antiqnisimos perdiendo;
Halla.11 se en todas cosas movimientos;
Hasta mi (íalatea, conociendo
La razon d'esta qneja, se ha mudado:
Io solo con firmeza estoi muriendo!
I pues, sefiora mia, que olvidado
Me tienes, tan contento d\:sta suerte
Que ia como plazer lo has vedado,
Permite que el morir pueda aplazer te
En tu liero desço embevecida,
Que solo por alivio de la muerte
Quiero mi volnntad contra mi vida.
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Elegia V.
Buolve, Filis hermosa, a esto llano
Aclo estes olmos verdes i sombrios
Por ti sospiran longamente eu vano.
Huelve aora que do los ielos frios
la por aquestos florecidos prados
Sueltos i desatados vau los rios:
De aqui verás los campos rociados
Quando amanece, i con cl aurora
Hazeren se los ciclos colorados;
Verás dei dia a la primera ora
Salir cl ganado i quien lo guarde
1 despues lo recoje adonde mora;
De aqui verás quando cl monte arde
Por abrotar de nuevo, i juntamente
Verás los horizontes de la tarde;
Dejando otras tierras i otra gente,
De sus raios cercado, claro i puro,
Verás salir el sol de oriente;
Verás como se pone, i queda oscuro
Kl inundo triste, intratable i frio
1 deja la gente el trabajo duro;
Verás tambien nel inedio dei estio
El agradablc viento ai sol puesto
Como vienc encrespando el manso rio.
Tu, dulce i liermosa l'"ilis, verás esto,
I io, de la manaria hasUi que anochezea,
IMiraré tus ojos, tu blando gesto.
Viendo te.no lem'ré (pie ombravezea
La mar, ni que la tierra se destruía
1 el mundo en fin todo perezea,
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No sentirei, por mas que el tiempo luiia,
Ni que sobre si venga vagaroso,
Como es natural eostiimbre suia.
No veré de que pueda ser quejoso,
I mis dailos presentes i pasados
Se bolverán, oh Filis, en reposo.
Si io te veo venir por estes prados,
Con grinaldas eubiertos tus eabellos,
O Sin ordon ai viento desatados,
Mis pensamientos i alma, que con ellos
Hiven, se alevantan viendo te tanto
Que otra cosa no pueda haver sobre ellos.
Daré fin de todo ai triste llanto!
Aprendido cn tus divinos ojos
Canta ré nuftvo i desusado canto!
No cantaré ia de los mis enojos
Ni como en tn ausência pensando
- Se me holvian las dores abrojos.
F.n los tus claros ojos comezando
Será siempre tu canto detenido
I en ellos tambien se ira acabando.
Con la voz andaré en el sentido,
Enseííando ai amor tu dulce nombre,
A estos montes i campo llorecido;
No havrA haia que este valle asombre
En que versos por ti no sean escritos,
Ni ora en que mil vezes no to nombre.
Contigo gnardarc los verdes mirtos;
La tempestad escucharé contigo,
I las aves dei mar darán sus gritos.
Ah cuidado! do me llevo consigo
El deseo a dezir sin fundamiento
Las palavras insanas que aqui digo?
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Pêra que enciendo mas cl pensantiento
llazicndo que se llevante i se encumbre
Do despues cae i se deshaze cn viento?
Kilis d'aquella sierra i alta cuiubre
Pasó, i allen de su dura voluntad
Ha puesto contra mi tieinpo i costumbre.
Por iso el consejo bueno i la verdad
Será estar en mi, pronto i despierto,
Hasta que muera en aquclla beldad
Do tengo cl morir seguro i cierto.

70

172.

Soneto XXXV.
Con sollozos profundos i gemidos
Que a las íieras movieron a tristura,
Vi llorar un pastor su desventura,
En dos mentes sus ojos convertidos.

X^/ICV^*

Unos aies dava el tan sentidos,
Mostrando que su mal no tiene cura,
Que en su ademan mostrava i su figura
Del profundo dei nlma ser salidos.
Dczia c'un sospiro doloroso
Que el alma le guiava para el ciclo,
Con un agudo acento i lastimoso:

10

— Ai mal! que a ti no ha i cura en este sucio!
Ai alma! se tuviese algun reposo!
Ai mucrte! se me dieses un consuclo ! —
F f. 113. — 5 cl falta no MS.
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Soneto XXXVI.
No sé que desventura, que destino
Me trnjo donde io, seftora, os viese,
Que nniclio mejor fuera si viniesc
La inuerte quando tal desdiclia vino.
No só quien me ensefió tau mal camino
Para que nunca dei salir pudic.se;
No sé quien me llevó donde pcrdic.se
La vida i todo el bien que no convino.
Si fuerais vos, sefiora, tan piedosa
Quaii linda i bella i de valor entero,
No fuera tal mi diclia qual escrivo.

5

IO

Mas mi ventura os hizo desdeíiosa
Para que io muriese como imicro
I para que io hivieso como hivo.
V f- 113-

174.

Soneto XXXVn.
Queriendo la
Que fnese de la
Kl divino pinzel
I en la siniestra

pintora dar pintura
suia entera muestra,
tomo en la diestra
mano sn figura.

Despues de haver juntado hermosura.
Virtud, gracia, valor, la gran maestra
Una pintura hizo que nos muestra
Ser quasi soberana su hechura.
La obra fue tan alta que vencida
Quedo de amores d'ella la pintora,
De haver la hecho casi arrepentida.
I para que lo entienda quien lo ignora,
En estas cinco letras esculpidas
Vera la que dcl mundo es vencedora.
F f. n3v.
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Soneto XXXVIII.
Scfiora mia, ia no está en mi mano,
. Ni esta en la vuestra, ni en otra alguna,
Ni puede cl grau poder de la fortuna
Quitar de mi un amor tan soberano.
Por cl me perdi a mi, por el me gano;
Rendido estoi a el desde la cuna;
No ha i cosa ia debajo de la luna
Que pueda solo 1111 pnnto liazel-lo vano.
Pues si es verdad, asi dezid, scfiora.
Que va en dezir ai cuerpo que se vaia
Si el alma ha de morar do sieinpre mora?

5
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No veis que el cuerpo solo se desmaia?
Dejalde ia bivir siquiera una ora
Pues le teneis el alma, que dios haia.
K f. 114V.

176.

Soneto XXXIX.
Nunca se vió en el mundo que una rama
Dos aves diferentes compadezea,
Ni se puede encender mojada íesca,
Ni estar en un sujeto frio i llam.i.
Quien ama i es amado de su dama,
Puesto que algun rancor les acontezea,
Como el amor antigo prevalczca,
Lanza dei eorazon lo que desama.
Para que mas la pira encienda el fuego,
Kl artifex 1c suele ecliar dei agua,
1 ansí con su contrario crece luego.
Kl verdadero amor no se desagua,
I puesto que haia enojo cl niíio ciego,
Con el despues enciende mas la fragua.
K f. 115 1 •
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Soneto XL.
Ai! do qnan ricas esperanzns vcngo
Al desco mas pobre i encogido,
Que jamas encerro peclio lierido
De llaga tau mortal como io tengo!
Ia de ini bien, ia de mi amor tnn Incngo,
Que File sabe bien quan firme ha sido,
la dei grave dolor con que he bivido
Con que la vida a mi pesar sostengo,
Otro mas dulce galardou 110 espero
Sino que File un poço alze sus ojos
Por ver lo que mi rostro lo figura.
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Que, si los alza i su color primero
No muda, i nun quiza moja los ojos,
Bien será mas que piedra iclada i dura.
F f. n6v.
178.

Soneto XLI.
De que vitoria combatiente humano
Gozar pudo jamas en esta vida?
Que gloria se vió nunca tau subida,
Que gozo, que plazer tau soberano?
Que corona de lauro algun romano
De buena guerra tuvo merecida?
Que bienaventuranza poscida
Pudo hazer un hombre tan ufano
Que, viendo se en la cuinbre sublimado,
Pudicse su contento en algun dia
Al que me dió cl amor, ser comparado?
El qual fue dar me vos, seflora mia,
Una sortija tal que ha metigado
La pena que me dais, con alegria.
K f. 117.
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Soneto XLTI.
Kl avariento guarda sti riqueza,
Kl pródigo disipa lo que tiene,
Kl rico de riqueza se mantiene,
Kl pobre se mantiene de pobreza.
Unos tienen plazcr, otros tristeza,
A unos bien, a otros mal aviene,
A unos vida, a otros ínuerte viene,
A unos gloria, a otros aspereza.

5

A unos tierra, a otros mar encierra,
Unos parando estan, otros corriendo,
Unos estan c:n paz, otros en guerra.
1 io solo estoi de una arte que no entiondo
Si estoi en fnego, viento, mar o tierra,
Ni sé si estoi llorando o si riendo.
K f. n8v.

180.

Soneto XLTTI.
Aquel (pie las culebras, niíío tierno,
Mato, (para su edad caso cspantablo!);
Aqucl que de la piei dei indomable
Leon vostió la suia (caso eterno!);
Aquel que ai de la puerta dei infierno
Con três cabezas guarda bizo afable;
Aquel que a la serpiente aboniinable
Hidra por nombre, dió fui sempiterno;
Aquel que con sus liombros tiivo ai mundo;
Aqucl que ai grau centauro llecba lira;
Aquel que a Anteo i Gico dió la mnerte:
Miraklo quau metido en el profundo
Kstá, en el blando amor de Deianira!
Oh sexo feminil terrible i fuerte!
F (. 142.
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Soneto XLIV.
A las iervas tornava sus colores
Kl sol, saliciulo ia por los colhidos,
A los campos bolvian los ganados,
1 las abejas a buscar sus flores,
Quando Salicio por campos no tratados,
Por valles 110 seguidos do pastores
Estos versos ansi desordenados
Dizia, enloquccido eu sus amores:
— Si por aquestos montes adelante
0 si por ventura, olvidada d'ellos,
Anda Filis por esta tierra liana,
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Los raios dei sol traen sus cabcllos,
Trae la primavera en su semblante,
1 en los sus ojos trae la mariana! —
J f. 29v. — 5 Sic. — 11 O MS. escreve: por la tierra.

182.

Soneto XLV.
Sccan se los campos en cl estio,
Despues con otro tiempo rctonecen,
1 las arboles que pierden con el frio
Las hojas, con cl verano reverdeceu;
Oras voo turbio, oras claro cl rio;
Mcnguan las fuentes, otras vezes crecen
Con lluvia; con nieve, con rocio
Las tierras que ostan secas luunedecen.
Pêra todas las cosas se ordenáran
En fin remédios ciertos i continos,
Si no pêra mi mal que estos faltáran:
lo solo naci en mengnados sinos
I en dias tristes, pêra mi cerráran
Los duros liados todos sus caulinos.
J f. 29 v.
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Soneto XLVT.
D'cste lucngo mal que por vos poseo,
No espero remédio ni tcmplanza;
Aborre/.co el reposo i la esperanza,
Los cuidados, la vida, i el deseo.
Lo que dudo me anoja, i lo que creo,
] lodo me haze crer desconfianza;
Duclc me dei pasado la lembranza,
Lo por venir me duele, i lo que veo.
Todo hago ia quanto el dolor me manda,
(Pesada mas la noche, pesado el dia!)
Nunca cosa eu fui mas agradable,
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Despues que tu condicion dulce i branda
Ilezisto contra mi, sefiora mia,
Áspera, difícil c intratable.
J f- 30.
184.

Soneto XLVII.
llcrmosa ninfa, siempre primavera
Tengan vuestros campos de iedra rodeados,
Ni dejen cie ser verdes vuestros prados
Miciilras el sol hizierc su carrera;
Vaian vuestros rios siempre en su manera
Sin seren de tempestad inturbiados;
Eternamente esteis nesta ribera,
Sin dolor, sin fatiga, sin cuidados,
Si con Filis hazeis que a mi dolor
Dé ia fui o termino, acordando le
Aquclla ninfa que, por su aspereza,
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No la moviendo fo ni luongo amor,
Kn piedra se bolvió, quedando le
Kn pago de ser dura mas dureza !
"j f- 30 v.
38*
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Soneto XLVTII.
Quando vos vi, senhoril,
Estar meu bem, e logo em
O achei juntamente e o fui
Ficando num momento rico

vi tam alto
vos vendo
perdendo,
e falto!

E tal foi de vos ver o sobresalto
Que, os olhos outra vez a vos erguendo,
Foi se me a vista e o s]>ir'to falecendo
Quando me olhei e me vi posto tam alto.
Ficou de sua prizSo a alma tam leda,
E os olhos de vos verem tam soberbos,
Que toda outra cousa desprezarão.
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Ja os n2o quero p'ra mais cjue pêra ver vos:
Tudo ai lhe defende o amor e veda.
E vos nílo os culpeis, pois vos olliárilo!
J f. 35186.

Soneto XLIX.
Ni la memoria que por ti me olvida,
Ni el ingenio puede lo que quiere.
Mas vaia mi razon por donde fnere
Pnes ia pera mi bien está perdida!
Trás esto va tambien por ti la vida;
Que quien havrá que d'ella mas espere?
Eu ti se acabe, en ti, pues por ti muere,
I, muerto io, a ti mi voz ha de ir movida.
A ti llamando lia de ir, doila Guimar,
Mi diosa i en hennosura sola una,
Grau precio de natura estudiosa.
Humilde te será la gente humana,
Humildes los planetas i fortuna:
Del Mondego ai Gange irás vitoriosa.
J f. 35-
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Soneto L.
Si grau gloria me viene de mirar te,
Ks pena desigual dejar de ver te;
Si presumo con obras merecer te,
Gran paga d'este engafio es desear te;
Si quiero, por quieu eres, alabar te,
Es eierto, por quien .soi, el ofender te;
Si mal me quiero a mi por bicn querer te,
Que premio quiero mas que solo amar te?
] si e! amor tan raro se prelíere
AI humano tesoro i dulce gloria,
Que quiere mas cl alma que te quiere V
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Escrita bivirás 1:11 mi memoria;
El alma bivirá que por ti muerc,
Que ai fui de la batalla es la vitoria.
J f- 35v- —
Que nel ele.

7 O AfS. escreve: J si ele. —

14 O AfS. escreve:

188.

Soneto LI.
Do enganoso bem que Iam ufano,
Tam ledo e altivo me fazia
E que tanto mu encheu a fantesia
D'um alto pensamento soberano,
Agora por meu mal me desengano;
Que aquele bem tamanho pretendia
Vir sô pêra fugir, e sô queria
Mostrar me tanto bem pêra mór dano!
Mal entendi o bem d'aqucla gloria
Que me fora milhor que nunca fora,
Pois pêra maior mal então a via!
Porque o cruel tormento e mal d'agora
Podiao se fundar sô na memoria
D'aquele bem passado era que me via.
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Soneto LII.
No bailes mas tus ojos, ni derretiendo
Estes la vida, pues Iloros no lian podido
Rcdcmir cl cuerpo en tierra tendido,
Ni dal-le fuerza que tu estás perdiendo.
Consola te, seflora, cjue esta cogiendo
El fruto dei sacrifício havido:
Alia no desça lo que aca ha perdido
Si tus gritos cl no estuviese oiendo.

5

Contempla tu dios que lo ordeno,
] con esto da alivio ai pensamiento!
No rompas cl aire con tus gemidos,

10

Pues ia 110 aprovecha ai que murió.
Uive, que ia no pueden con tormento
Tus ojos llorosos, tau afligidos.
J f. 36. Parece escrito este soneto d sua mulher depois da morte
lio filho. — 13 O -<W.S'. escreve: que 110 puede. — 14 O AIS. escreve:
i lan afligidos.
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Vilancetc XXXIT.
A ESTE CANTAR DE MOÇAS:

J f. 10.

1.

Menina fermosa,
Que nos meus olhos andais.
Dizei: por ijue mos quebrais?

2.

Em vos vendo vo-los dei,
Logo vos passastes i,
Nunca mais olhos abri,
Nunca mais olhos garrei.
Vos lhe sois regra, vos lei;
Nilo fazem menos nem mais
D'aquilo que lhe mandais.

5

10

599
Era p;igo d'esta verd.ade
Que estranhais porque nao se usa,
Quebrais, mas a alma confusa
NSo'sabe quebrar vontade.
Menina, contra a idade,
Contra todos os sinais
Cruel sois cada vez mais.
Tomais vingança da fe
Que sempre comvosco tive
Onde quer, da alma que vive
Por vos, onde quer que este.
Dizei, menina, por que
Tam vossos olhos quebrais?
Nflo vo-los referto mais.
17 sois falta no A/S.
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BlíKNAKDl.M RlHMKO.

E g 1 o g a.
Intorlocutoros: Jano e Franco.
i.

2.

Dizem que liavia um pastor
Antro Tejo o Odiana
Que era perdido de amor
Por fia moça Joana.
Joana patas guardava
Pela ribeira do Tejo,
Seu pai acerca morava,
E o pastor de Alemtojo
Era, e Jano se chamava.

5

Quando as fomes grandes forâo
Que Alomtejo foi perdido
Da aldeã que cliamao Torrão
Foi este pastor fugido.
Levava um pouco de gado
Qne lhe ficou de outro muito
Que lhe morreu de cansado;
Que Alumtcjo era enxuto
De agua e mui seco de prado.

Bernardim Ribeiro, Saudades ed. 1645 f- >32v>
Eglogns.
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3.

4.

5.

6.

Toda a terra foi perdida:
No campo do Tejo sò
Achava o gado guarida:
Ver Alemtejo era um dô.
E Jano, pêra salvar
O gado que lho ficou,
Foi esta terra buscar.
E se um cuidado levou,
Outro foi ele la achar.
O dia que ali chegou
Coin seu gado o com seu fato,
Com tudo se agasalhou
Em fia bicada de um mato.
E levando o a pacer
O outro dia á ribeira,
Joana acertou de i ver
Que andava pela ribeira
Do Tejo a llores colher.
Vestido branco trazia,
Um ponco afrontada andava,
Fcrmosa bom parecia
Aos olhos de quem-na olhava.
Jano, em vendo a, foi pasmado,
Mas, por ver que ela fazia,
Escondeu se entre um prado:
Joana flores colhia,
Jano colhia cuidado!
Depois que cia leve as flores
Ja colhidas e escolhidas,
As desvariadas flores
Com rosas entremetidas,
Fez d'elas fia capela
\i soltou os seus cabelos
Que eriío tam longos como ela;
E de cada um a Jano em ve-los
Lhe nacia fia querela.
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10.

li em quanto aqucsto fazia
Joana, o seu gado andava
For dentro da agua fria
Todo após quem o guiava:
Um pato grande era guia,
li todo junto em carreira
Ora rio acima ia,
Ora na mesma maneira
O rio abaixo descia.
Joana como assentou
A capela, foi coa m3o
A' cabeça e atentou
Se estava em bfía fei<,:;lo.
N;lo ficando satisfeita
Do que da mao presumia,
Partiu se d'ali direita
Pêra onde o rio fazia
D'agua fia mansa colheita.
Chegando á beira do rio,
As patas logo vierSo
Todas fia e ua em fio,
Que toda a agua movénto.
De quanto (ria ja folgou
Com aquestes gasalhados,
Tanto entonces lhe pesou,
li com pedras e com brados
D'ali longe as enxotou.
J a n o.
Agora liei vinte e um anos,
li nunca inda té agora
Me acorda de sentir danos,
Os d'cste meu gado em fora.
Hoje por caso estranho
(Nilo sei em que ora aqui vim)
Cobrei cuidado tamanho
Que aos outros todos poz lim ;
liu mesmo a mi mesmo estranho.
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11.

12.

13.

1.].

Antes que este mal viesse
Que me. tantos vai mostrando,
Que algums cuidados tivesse,
Não me matarão cuidando.
Agora por meus pecados
K segundo em mim vou vendo,
Não podem ser outros fados.
Meus cuidados não entendo,
Moiro me assi de cuidados.
Dentro de meu pensamento
lia tanta contrariedade,
Que sento contra o que sento
Vontade e contravontade;
Estou em tanto desvairo
Que n3o ine entendo comigo.
Donde esperarei repairo?
Que vejo grande o perigo
E muito môr o contrairo.
Quem me trouxe a esta terra
Alhea, onde guardada
Me estava tamanha guerra
E a esperança levada?
Comigo me estou espantando
Como em tam pouco me dei,
Mas cuidando nisto estando,
Os olhos com que outrem olhei
De mi se estavão vingando.
E por meu mal ser môr infla
De mi tenho o agravo môr
Que da minha magna infinda
Eu fui parte e causador.
Que se me nilo levantara
D'antre as hervas onde estava,
Mais dos meus olhos gozara,
E ja que assi se ordenava
Isto ao menos me ficara!
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15.

16.

17.

18.

Desastres, cuidava eu ja
Quando eu aqui honteui cheguei,
Que a vos e á ventura mil
Ambos acabava! e errei!
Triste, que me parecia
Que, o meu gado remediado,
Comigo bem me haveria!
K estava me ordenado
Estoutro mal que inda havia!
O mal níío vos sabe a vos
Quem me vos a mi causou,
Tristes dos meus olhos sôs
Que trouvénlo aonde estou.
Olhos, a certo logar,
Ribeira môr das ribeiras
Que levâo as aguas ao mar,
Vos me sereis verdadeiras
Testimnnhas do pesar. —
Autor.
E em dizendo isto, parece
Tresportou se no seu mal
E como a quem o ar falece,
Caiu 1.1'aquele areal.
Grande espado se passou
Que esteve ali sem sentido;
E neste meo chegou
Um pastor seu conhecido,
K que dormia cuidou.
Franco de Sandovir era
O seu nome, e buscava
Ua frauta que perdera
Que ele mais que a si amava.
Este era aquele pastor"
A quem Célia muito amou,
Ninfa do maior primor
Que em Mondego se banhou
E que cantava melhor.
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19.

20.

21.

22.

K a frauta Riia era aquela
Que lhe Célia dera quando
O destcrrarilo por ela,
Chorando ele, ela chorando.
Viera ele ali morar
Porque achou aquelas terras
Mais conformes ao cuidar:
D'ambas partes corcilo serras,
No meo campos pêra olhar.
De outro tempo conhecidos
Kstes dons pastores eriío,
D'estranhas terras nacidos
Nilo no bem que se qniserilo.
K por aquesta razão
Tornou Franco a lhe notar
Como jazia no chão,
E deu lhe que sospeitar
O lugar e a feição.
Muito esteve duvidando
O que aqui Franco faria;
Indo se e Jano deixando
O coraçSo lhe doía.
Também pera o acordar
Nilo sabia se acertava,
Que Jano era no lugar
Novo, e arreceava
Km cabo de o anojar.
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Naquela duvida estancio
190
Jano estava emborcado;
Dixe, um suspiro dando:
— Ai cuidado e mais cuidado! —
Ouvindo lhe isto dizer
Franco se ficou pasmado
195
E tornando a melhor ver
De sob sen esquerdo lado
Sem sentido o viu jazer.
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23.

Sospeitou logo o que era,
(Que era também namorado)
K no que Jano dixera,
Sc houve ])or certificado.
Naquesto Jano acordou.
Quando viu Franco estar,
Sem fala um pouco ficou.
Franco, após o saudar,
Falar lhe assi começou:
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— Cuidava eu agora, Jano,
Que estavas em outra parte;
F, pelo teu, aqneste ano
Me pesava ir por esta arte.
Desejava ver te aqui
Quando me contava alguém
A seca grande que ahi ha
Em Alemtcjo, e porem
Nilo quisera eu ver te assi.
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Conta me, que mal foi este
Que tam demudado estás?
O que houveste? ou que perdeste?
Se ha remédio, havé-lo lias. —
220
Foz Jano entilo por se erguer;
Nilo podendo de cansado
Foi lhe a milo Franco estender,
F, a um freixo encostado,
Lhe começou a responder.
225
Jano.
26

Vim a estes campos que vejo
Por dar vida a este meu gado.
Vi acabado um desejo,
Outro maior começado.
As minhas vacas ciei vida
F. a mim a fui tirar!
A profecia é cumprida
39
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Que nic Pierio fui dar
Vendo me a barba pungida. —
27.

— De Pierio vai grani fama
(Disse Franco) entre os pastores;
Todos por amigos chama
K dizem que é dado a amores.
Rogo te, Jano, me digas
Pois te ele avisou primeiro,
Como cobraste fadigas?
Que ouoo que c mui verdadeiro
Pcra amigos e amigas.
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Jano.
28.

29.

30.

Tam cansado (respondeu)
D'um cuidado, Franco, me acho
Que me agora aqui uaceu
Que ate na voz tenho empacho.
Nilo te posso encarecer
A grande dor que me obriga
A calando padecer
Porque de minha fadiga
15 sô descanso o morrer.
Mas porque, Franco, comtigo
Desabafo eu em falar
Porque sei que es meu amigo,
Tudo te quero contar.
Nem remédio nem conforto
Nilo te hei, Franco, de pedir,
Que do mal cm que estou posto
Nao me espero de remir
Se n3o despois que for morto,
Dia era de um gram vodo
Que a um santo se fazia,
Onde ia o povo todo
Por ver e por romaria.
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Lembra me que andava eu então
Vestido todo de novo,
Ao hombro um chapeirão
Que pasmava todo o povo,
Com um cajado na mao.
31.

Tomando me pelo braço
Piorio, cntSo me levou
D'ali um grande pedaço
Onde melhor sombra achou.
K, mandando me assentar,
Ele também se assentou,
E antes de começar
Pêra mim um pouco olhou,
E a voltas de chorar.
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Pierio.
32.

Vejo te, (disse ele) Jano,
Dos bens do inundo abastado,
Mas, contando ano e ano,
Fico de todo cortado:
Vejo te ca pela idade
De nuve negra cercado,
Vejo te sem liberdade,
De tua terra desterrado
E mais de tua vontade.
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Em terra que inda níío viste,
Pelo que nela lias de ver,
Vejo te o corarão triste
Pêra em dias que viver.
Mas de morrer de íia dor
De que agora andas bem fora.
Por isso vive em temor,
Que nilo sabe homem aquela ora
Em que lhe ha de vir o amor.
39*
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35.

36.

37.

Nilo pode ja longe vir,
Jano, aquisto que te digo;
Vejo te a barba pungir,
Oliia como andas comtigo.
A terra estranha irás
Por teu gado nilo perderes,
Longos males passarás
Por ums mui breves prazeres
Que verás ou n3o verás.
(li dando um pouco á caberá
A maneira d'anojado)
Por teu bem porem te ereca
A barba (disse) de honrado.
Treslada o no coração
Isto que te aqui direi,
Que ainda algums tempos virão,
Jano, que te alembrarei;
Mande deus que seja em vão!
Por cobrares a fazenda,
A ti mesmo perderás,
Perda que não tem emenda
Depois quando o saberás.
Nos campos de Cia ribeira
Onde vales ha a lugares
Te está guardada a primeira
Causa d'estes teus pesares,
Noutra parte a derradeira.
Cleitos em cousas pequenas,
Louros cabelos ondados
Porfio pêra sempre em penas
A ti e a teus cuidados.
Palas cheas de desdém,
De presunção cheas d'elas,
Cousas que outras cousas tèm
Te causarão as querelas
De que morrer te convém.

300

305

310

315

320

325

33°

6i3

Jano.
38.

De todo o que tu hei contado
Todo quasi aconteceu,
Que o que ainda nSo é passado
Pelo passado se creu.
Agora d'antes pouco ha
VírSo meus olhos (que for3o)
Quem mos leva após si la;
A alma e vida se me foriío,
Desprezilo se de mim ja. —
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39.

40.

Um c2o que Franco trazia,
De grande faro, entraraentes
Deu com a frauta onde jazia
E trouxe a ontilo entre os dentes.
Vendo a Franco alvoroçou se
E foi correndo ao c3o
Que nos pés alevantou se
E deu lhe a frauta na mao,
E após aquilo espojou se.
Escontra Jano tornou
Então Franco, assi dizendo:
— Quem vé o que desejou,
Nao se lembra de ai ein o vendo.
Fui te a palavra cortar,
Mas de aquisto dá tu a culpa
A quem a eu não posso dar;
Ou, Jano, por ti me desculpa
Pois sabes que é desejar. —
Jano.

41.

— De cousa que muito queiras
Deve essa frauta de ser?
Disse Jano. — S3o primeiras,
Lhe tomou Franco a dizer. —

345

350

355

360

614

42.

43.

44.

— Quem te tal dom otorgou,
(Lhe disse Jano após isto)
A muito a ti te obrigou;
A la fc, grani mestre nisto
Deves ser, se o cao mio errou.
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Canta, Franco, algua cousa;
Ama a musica a tristeza!
Veremos se me repousa
Onde a magoa tem firmeza. —
Disse Franco: — Certamente
Cantarei pola vontade
Tc fazer, como a doente,
Inda, Jano, que á verdade
A minha ó chorar somente.
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Quero te cantar aquela
Que hontem, depois que perdi
A frauta, cantei sem ela
A' noite. Quando me vi
Cansado de não-na achar
Mais mnito que de buscá-la,
Me fui cu hontem lançar.
Mas, Jano, faoo te fala
Que não pude olho cerrar.
La, depois da noite mea,
Quando tudo se calava,
Comecei em fala chea;
Uni mocho me acompanhava;
De longe me parecia.
Nílo sei se me enganava eu
Que ele a mim me respondia
Com um ai! grande como o meu;
Mas o canto assi dizia:
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Cantiga:
45.

46.

Perdido c desterrado
Que farei? onde me irei?
Depois de desesperado
Outra môr magua achei.
Desconsolado de mim,
Em terra alhea alongado,
Onde por remédio vim
li reparo do men gado.
Mas oh malaventiirado
De mim, sem consolado,
Temo que ha de ser forcado,
Pois que fui tam malfadado,
Matar me com minha mSo.
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47.

Que conta darei eu agora
410
A quem não ma ha de pedir?
Que desculpa porei ora
A quem nilo ma ha de ouvir?
Frauta, dom da mais querida
Que cobre esta noite escura,
415
Frauta minha, sois perdida!
Façam me fia sepultura,
Que muito ha que estou sem vida.

48.

Inda que nSo queira nada,
Tudo é menos de passar,
Que la os olhos soem levar.
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FugirAo cantando os dias,
Fizento se as noites sôs
Pêra os tristes como nos. —
4Q.

Jano, esta é a cantiga
Ca a derradeira cri que era.
F, por sair de fadiga,
Confesso te que o quisera.
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Mas pura poder amor
Sustentar mais ininlia magna,
Entre o fogo e seu ardor
Conserva dos olhos a agua,
Eternizando me a dor.
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DOM MANOEL

nii PORTUGAL,

Kg-lo»-a
ao Doutor Francisco de Sá.
(Inédita.)

Interlocutor os:
Medoro.

Senncio.

Diserto.

Dejando los ganados rnmiando
Cerca de unos arboles ecliados,
Escuidos de natura proveida
Que de raios dei sol los defendian,
Medoro i Senueio, en eonipaíiia
Del triste de Diserto i olvidado,
Házia unas rocas van, llenos de espanto
Por su incomparable i grau altura
1 mui despedazado rompimiento;
A las quales llegado, un estraíio
Paso hallaron, i por el metidos,
Los ojos juntamente i pies pusieron
En mi ameno valle i umbroso,
Como puesto en prision naquella
De que todo ai entorno era cercado.
Adornava aqueste suave sitio
La liberalidad de una fuente
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Qne llovicndo de aquella altura estava,
Saltando de unas cn otras piedras
El sabroso licor, que repartia
Con larga mano por grau parte d'ellas.
I dejando las todas satisfeclias,
Resinriiendo se, en bajo disetirriera
Por el hennoso prado llorccido,
Sustentando la ierva en su verdura.
1 ansi como a los ojos, los oidos
Con el su dulee murmurar confuso
Alegrava aquel curso variable
Del agua que corria derramada,
Que ora argento, ora nieve j)arecia.
El aire eiitonando con sus vozes
Que alegre se mostrava, viendo el canto
Que natura contino alli cantava.
Visto el lugar venerable i dino
De solo Amor ser habitado,
Por tal lo reputaron las pastores
Ponderando la su dulce estrafieza.
— Amor, la soledad i el grau sosiego,
Dijo Senucio, nos inueve i constringe
A que neste lugar lo celebremos.
Canta, Mcdoro, tu, despues Diserto,
Mientras Ia comamusa io sonar,
Con su son no cubriendo el c]iie oimos,
Que tiempo havrá despues para que cante.
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Medoro.
El trabajo me trae
En la afrenta el dia;
Trae me solo alas la tristeza
La noche quando cae
Que aflige el alma mia
Cubriendo la de espanto i de aspereza.
Si cn tanta estreclieza
Procura el duro sueíio
Repesar mi sentido,
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Quedo, parliendo se, mas afligido;
Que aqueste intervalo, aunque pequeno,
5,5
Mueho mas me atorinicnta,
De nuevo entrando con mi estado eu euenla.
De una eu otra flor,
De vuclo, recogiendo
Va la abeja lo puro i lo sabroso:
Ansi anduvo lo mejor
Natura escogiondo
De uno eu otro parecer hennoso.
Coin])uso aqucl reposo,
Oh Filis, agrada blc
En tu alta hermosura.
Aquesto solo devo a mi ventura:
Ia que mi estado liizo miserable,
Tus ojos ha eseogido
Con que fuese de mi lo que ha sido.
Pues fue lodo mi mal
Con lanla beldad heeho,
Porque, oh Filis tu Io despreciaste?
Tu gesto ai natural
Xel médio de mi pecho
Blancliendo los tus ojos figuraste;
Con ellos traspasaste
Mi alma i la detienes
Sin que de ti se aparte
Por mas lejos que este a toda parte.
De ti tan Hunos tienes
Mis ojos, que no veo
Sino tu hermoso gesto i tu meneo.
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Quando el sol se llevanla,
nuevo ilustrando
que supo inventar natura hermosa,
tu beldad que espanta
aire viene dando
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Ac]uclla su luz pura i graciosa;
I si purpúrea rosa
En valle esparzida
Sobre la nieve veo,
Represienta me quando mi deseo
Te quise declarar, i tu encendida
Huiste de mi airada
Dejando me el alma i voz cortada.
5.

6.

Pensava hallar camiuo
Por donde provocava
Tu brava condicion ir se amansando!
Si mi crudo . destino
Una ora repara
Los golpes que fortuna me está dando?
Mas mi alma, dejando
El cuerpo en los tormientos,
Espera socegada,
Hasta tu claro gesto arrebatada,
Dando a tu beldad entendimientos,
Estar eternamiente
Gozando de te ver resplandceienlc. —
El aire, por do el son me esparzido
Dolicndo se con humano senlhnicnto.
A todo entretejiendo su rnido,
Los arboles con blando movimiento
Murmurando entre si de esto, quedaron
Ik-ridos de aquel sensible viento.
En esto de Diserto se soltaron
Las quejas, por Medoro sostenidas,
Como aguas a que el curso represaron
Que ajuntando se crecen ofendidas,
Sobrepujan i rompen el reparo
] corren con furor engrandecidas.
Qnejava se asi en su desemparo:

O .'/>S. escreve: cnlrcs ticiendo.
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Diserto.
7.

8.

9.

Cruel Silvia airada,
Pucs termino pusiste
A 1111 tau alto bien con tal dolor,
Dejáras acabada
La vida que me diste
Do pensavas dejar tan grande amor!
Llcnos de disfavor
No viera estos lugares
Que de antes Menos via
De gosto, de amor i de alegria!
Quan grau espado diste a los pesares
En mi peeho i en su centro,
Que alli io te tenia i mas adentro!
Con las plantas umbrosas
Las parras no celebran
La fértil alianza que solian;
Apartan se Ias cosas.
Unas i otras quiebran
Los fuertos nodos que las sostenian;
La iedra con que se havia) 1
Los ramos recostado
En la umbrosa espesura,
De defender el paso ai sol no cura,
Que su estreclia amistad lian allojado:
1 todo esto hiziste
Con la pura concórdia que rompisto!
Los mis sobervios toros
Que, ante ti lidiando,
Verdes coronas de lauro aleanzavan,
I a los silvestres coros
Alteros se mostrando
1 vezes de su vitoria alegrando,
Por te agradar juntavan
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Las sus armadas frentes,
Muriendo en tu servicio,
1 lecho les lia mudar este exercido
Eu continos bramidos, pues no siontes
Haver me asi dejado!
1 llorando io, soi cTcllos Morado.
10.

Color triste esparzida
Deja cn nuostro horizonte
A su partir el sol, des que te fuiste;
Kn su micra salida
la no raia dcl monte
Con aquel rcs|)landor, con que lo viste!
La fuente, en que solias
Mirar te, se ha secado.
1 hariendo me de todo despojado,
Dejaste me el amor que me tenias,
Porque, cruel, huiendo
Con doblado amor quede muriendo!

11.

Oh quien cerrar pudiese
De todo mi memoria,
Que de contino, a mi despenho, está.
Como si nada hiziese,
Recontando mi historia,
Por donde comenzó, i adonde va.
A cada [íaso que da
Por tisto el pensamiento, ,
En llanto me destilo!
Conmigo todo mal alzó su estilo!
Declarado, allega ai sentimiento
'lodo el fingido engano
Que procura aiudar me en mal tamano !
Medoro.
Senucio, pues cantámos sin conlienda,
No olvides la prendi que lias dado
De cantar, acabado nuestro canto.

I s(5 O ifS. escreve: Sus em lugar de: I.as sus.
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Senucio.
Movido haveis a llanlo cl alma mia
Con la triste agonia en que os veo,
Tu, de ardiente deseo combatido,
Medoro, i ajligit/o sin esperar
Una ora respirar, i tu Diserto,
Tu que nel pnerto quieto estavas.
Por donde no pensavas, sobrevitio
Kl rezio trove/tino, que te ha ee/iado
Nel alto mar airado dei tormiento.
1 con el seiítimiento que a esto í/(7'0,
A cantar no me atrevo; mas canlaré
Lo que oido /«• no ha muchos dias
1 en las entrafias mias i en mi oido
Qnedó ansi escitt/>i</o el son i el canto
Que dura entretanto io durar!
Montano oí cantar sin que me »/'«<•;
1 como que estt/viese confiado
De ser amado d'aquella que amava,
Dulce i blandamicnte ansi cantava:

Tuio es este valle i por ti atiende,
Intratado, dorido i oloroso,
Que el ganado ni abeja no lo ofende.
Esta agua «011 su curso vagaroso
Que apenas parece que se mueve,
Atiende para ver tu gesto hennoso;
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Kl viento respirando no se atreve
A mover con rigor esta ospesnra:
Que esta veneracion a ti se deve.
lamas no abandona esta verdura
Primavera, i la abiva entretanto
Que 110 viene a lo liaaer tu hennosura.
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Por aqui no se oie triste llanto
De pastor que se queje o de ave,
Que todos de plazer se dan ai canto.
No ha i quien sca molesto o sea grave,
Esperando que vengas cada ora;
De la esterilidad no ha i quien se agrave.
Todo en estas partes se raejora!
Viiio a dezir que viene la alegria,
I solo de plazer se trata aora.
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Contigo no se engafia el alma mia;
Por do quicra que ínucvas tus pasadas,
Tu voluntad a mi sé que las guia;
De flores cândidas i coloradas
Pêra mi sé que tu teces guirlandas,
En amoroso mirto renestadas;

235

I sé que por me ver tambien padeces
Odiando el lugar de mi ausente;
Sé que lias de venir, mas no pareces.
Pêro la gloria que mi alma siente
Esparziendo se está por mi deseo
Porque todo el bien tengo presente.
Parece, Marfisa, que ir te veo
Iluiendo a la calor ardiente estiva,
Vestida de liviano i blanco arreo;
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Sobre un velo sotil cinto de oliva
De hermosos cabellos cobijada:
No semejas mortal persona biva.
Por la lluvia de flores, ia entrada
De los arboles dei bosque ia ameno,
Sobre ti olorosas derramada,
22.1 Pouco Itghvl.
que lo guirlandas.

Parece dizer: eluantci. —
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Io nlli de tau grande gusto lleno,
Mostrando te Ia fnente mas Sabrosa,
Mas clara i fija de aqnel terreno,
A ella nos iremos: tu deseosa
De refrescar te nlli algun tanto,
Io de te ver contenta i gozosa.
Alli vendran Ias ninfas, entretanto
Que el estivo calor fueres perdiendo,
Sintiendo de tu vista dulce espanto,
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En vasos de cristal fruitas traziendo.
Como con cilas fueres refrescada,
F.n sus fuentes seran vueltas sonriendo.
Io viendo te, Marfísa, alli sentada,
Cerca de ti siempre será mi asiento,
1'asaremos Ia siesta sosegada.

265

Los gustos de amor seran sin cuento
1 auu afladiremos inventando
Curiosidades de sentimiento.
Ansi nos tendrá amor en paz amando
Con una volunlad conforme, amiga,
Lo que el uno, el otro deseando;
No temeremos que nos mas persiga
La acechanza de gente importuna,
Por pura pesadumbre enemiga,
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1 poseer nos hemos a la luna,
I ai mas ardiente sol, i ai contrastar
De los robles ai viento quando puna.
El pecho inquieto 'no puede amansar
De envidia que de mi tengo aora
A quando tanta gloria esprimentar.
265 O MS. escreve: Cerca de ti será mi asiento.
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I en aquclla mas escura ora
Del dia que, partiendo o) sol traspuesto,
Aprecebir nos va la nueva aurora,
Entonces, convidando nos cl presto
Vuclo de aves que a posar iran se
Do su albergue natura ha puesto,
Al miestro iremos como ellas vau se
Variando el lugar i los sabores,
Porque nuestro plazer iamas no canse.
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La noche desbotando las colores
Claras veremos i, a su abrigo,
Recoger lo ganado los pastores.
Quejando se iran unos consigo
De amor i de los sus vanos antojos,
O con el aprovado i raro amigo;
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I otros, con mas rústicos enojos,
Mustios i tristes por la res perdida,
Tendiendo a la otra parte luengos ojos.
Tu, de sus infortúnios condolida,
El dulce estado, libre i quieto
Alabarás de nuestra mansa vida.
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Que ai rabioso diente está sujeto
De tieras el que tiene gran rebailo,
No el que en ti solo tiene su respeto.
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Injuria no le puede hazer el afio
Quando mas el ganado i ierva muere,
Que fuera dei limite está el dafio
Con que fortuna ainenaza i hierc,
Mostrando se terrible i poderosa
Al que su voliintad ]>or si tuviere.
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lendo nos por la vera deleitosa
Del Tajo ameno, en esto hablando,
De los rojos lirios ornada i hermosa,
40

Ó2Ó

Hasta que, a estos olmos allegando,
Verás escrito en la su corlez,
La iedra de los troncos apartando,
Qual fue nnestro amor en Ia ternez
De nuestros afros, como fue creciendo
Con tu hennosura dende la nifrez.
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Tu nombre escrito en todo irás viendo!
Pêra lo recehir todo se ofrece;
Los roboles se van con cl creciendo.
A esculpir tu nombre se enternece
Tambien la piedra dura i, esculpido,
Para lo sustentar mas se endurece;
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— Las ficras dcjnn su furor crecido;
(En una baia lerás) i para el vienlo
En siendo de tu nombre cl aire berido.
Si por aqui asoma el portamiento
De la tu hermosisima figura,
Las peitas dejan su finne asiento,
I abandonarán la espesura
Los arbolcs, las aves i las fieras,
Conduzidas trás ti de tu hermosura:
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— Quales de nos seremos los primeros
A que toque el raio de tus ojos?
Quales a tu partir verás poslreros?
Vienc ia recoger nuestros despojos!
Aunque no te seran de gran provcebo,
Seran de ti poseidos sin enojos. —

3.(0

I despues que el aire, escuro hcebo,
Los mas cegados viersos te escondiere,
Echar nos hemos so cl verde techo
339 O MS. escreve: ia coger.
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Del mirto espeso que mas floreciere,
0 rosa, liázia la amena parte
En que la ierva mas viciosa fuere.
Pensando en como podre alegrar te
Nel venidero dia, te adonnirás.
Dejando en mi alln-drio el despertar te.
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En alegre vision claro verás
Con invisibles ojos lo que el dia;
Nel dormir, nel velar te alegrarás.
Quan ufano estaré, Marfisa mia,
Guardando se el sueíio que ia rompiste,
Tomado de lo que por ti sentia!
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Nunca tu dos amadas aves viste
Con un tal regozijo estar tratando se,
1 ni de tau grau plazer liahlar oiste.
Qual alli sentiró, por mi estando se,
PoKeiendo se aquclla amada vista,
I a todo mi afan reposo dando se.
Antes que el verde campo se desvista
Del manto que cada afio se renueva
I la espesa niebla ai sol resista,
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Espero de sentir nul mal, por prueva
Que propicio el ciclo ia parece
I con claras seilalcs nos Io aprueva. —
Montano esto canto do enmudece
Con su siniestro lado el llano hermoso
El Tajo, i lo
Hasta que discnrriendo poderoso,
De las dcslicclias nieves aiudado,
Colando va el campo ruinoso,
40*
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Esparziendo se las hnzes (iue ha juntado
De todas las eorrientes, obligadas
Por natura a acudir a su mandado.
Nesta parte dei dia eran sembladas
Las vozes dei pastor ai fresco viento
l'or el, quando ivan mal formadas
Hasta las deshazer su movimiento.
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DOM MANOEL DE PORTUGAL.

Soneto.
Ás Obraa do Francisco do Sà.
Alma felize, u nos alto decoro
De virtude, por quem os reis deixaste,
Ao som de teu esprito a que cantaste,
Nunca assi respondeu eco sonoro.
Indo d'esta região donde inda moro,
Saudoso de ti que amando voaste
A essa de luz, magino, desque entraste,
Que versos cantarás no eterno coro.
Tua voz acordando e teu conceito
Com um e outro espirito que em seu canto
Do que sempre assi ve, sempre se admira!

5
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Recebe o que de ti sente este peito
Por devido louvor, e estima quanto
Ora te faz soar uma culta lira.
Obras de Si: A f. 4 (tias innumeradas).

Jl f. 4 (>'"s innumeraJas).
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DIOGO BERNARDES.

Egloga.
Sâ.
Pastores: Serrano; Alpino.
Serrano.
Ves aquela agua saudosa e branda
Que parece que vai grain dor sentindo?
Aquela, Alpino, aqui chorar me manda,
Aqui onde ja ledo estive ouvindo
A' sombra d'este freixo o canto brando
De Sâ que está no ceo, da terra rindo.

5

Alpino.
Ah que perda tamanha! ah bom Sâ! quando
Cuido que te perdemos, esmoreço,
K pois o cuido sempre, em mim nilo ando.
Serrano.
Meu mestre, esta capela que urdo e teço
De verde murta c de cheirosas flores,
Aqui onde cantaste te offereço.
Ornar de mil dois vejo a mil pastores
O teu sepulcro, vejo te cantando
De Apolo, das inn.ls e dos amores.

IO

15

Alpino.
Eu, Sâ, não posso dar te em tal estado
Se nao tristes suspiros, triste pranto:
Assi o quis o teu, assi meu fado.
Mas tu, Serrano, aqui agora, em quanto
A calma nos detém á sombra fria,
A seus louvores dá teu doce canto.
O Lima de Bernardes: Egloga VII.
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A branda voz que nosso mestre ouvia
Com tam alegre rostro, livre voe
Fazendo a meus suspiros companhia!
Soe teu som no ceo, e triste soe
Por estes vales ca, por estes montes!
Assi Febo de louro te coroe!

25

Serrano.
Se tu ves os meus olhos feitos fontes
De lagrimas que de si em fio deitíío,
Como queres que cante? Ali nilo 111'afrontcs!
A ti convém cantar, que nao t'engcitâo
As brandas musas; tu lhe canta, Alpino,
Os teus versos a Febo mais delcitao.
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Alpino.
E qual doce cantor, qual peregrino
Engenho sentes tu que o verso iguale
A quele alto louvor du que ele é dino.
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Serrano.
O bosque chora, o rio, o monte, o vale,
Toda ave, toda flor, toda herva e planta.
Quem pode ser tam duro que se cale?
Toma, pastor, a lira: ou tange, ou canta!
Olha quani doce soa; e"u a lavrei,
Tal a fiz d'hera, quem a ve s'espanta.
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Alpino.
Pois que me fazes força, cantarei,
E minha baixa voz Febo levante.
Começa de tanger e seguir te hei.
Oh musas, vos me dai versos que cante!

45

Canta:
Importuna, cruel, e surda, e cega,
Causa de tanta dor, tanto queixume,
Triste morte, tua fouce porque sega
As boas hervas? ah seu duro gume

50
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Por que raziío ;'is mfis se troce e nega?
Por que nos deixa os mãos, os bons consume?
Quem d'isto me dam melhor certeza?
Quem nfío s'espantará de tal crueza?
Um tirano cruel, um avarento
Que sô vive de força, sô d'engano,
Contando armentios cento a cento
Que de novo ó curral trazem cada anno,
Que pastor pobre, por neve, chuva e vento
Com trabalho criou para seu dano,
Estes vemos viver, sen gado crece!
Triste do virtuoso que padece!
O nosso Sà Miranda que entendeu
A semrazao do mundo, a tirania.
Aqui antre estes montes s'escondeu
Onde senhor de si, livre vivia,
Vivia esses bons anos que viveu,
Pois que nilo esperava nem temia.
Ah discreto pastor, quem te seguisse
Tuas pisadas' ca! quem Ia te visse!
O teu suave som, e gravo, e brando
Que engano á morte faz! dá vida ó nome
Teu som que vai do tempo triumfando,
Por mais que tudo venea, tudo dome.
O caminho do eco nos vai mostrando;
Quem n3o quiser errar, por guia o tome,
A ti siga, bom Sâ, por ti se guie,
Desconfie de si, em ti confie!
Os bravos louros tua doce lira
Trazia ao manso jugo, ao duro arado:
Dos lobos amansava a cruel ira;
Detinha os rios; nilo negava ao gado,
Ao triste gado (pie por ti suspira,
Nem agua a fonte, nem verdura o prado;
Nao vejo .agora aqui (tudo se perde!)
Nem agua clara ja, nem herva verde.
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Tu nos bosques as plantas, tu nas serras
As pedras abrandavas com teu canto,
Trazido ca por ti d'estranhas terras,
Com grande enveja d'ums, d'outros espanto:
Agora em longo sono os olhos cerras,
Agora estes meus abres ao pranto,
Mas eu não choro sô, que chorão montes,
Vales, bosques, e prados, rios, fontes.
Por ti aves e feras chorar vejo,
Os sátiros, os faunos, os pastores,
Minho, Douro, Mondego, Lima e Tejo;
A folha o louro perde, o campo as flores;
As louras ninfas deixão, com desejo
Saudoso de ver te, seus lavores,
E pola triste praia cm grito solto
Teu nome com sospiros vai envolto.
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Da sua musgosa fonte o Neiva fora,
O doce Neiva teu que docemente
Tam ledo correu ja, que corre agora
105
Tain turvo e triste que Neptuno o sente?
A ti, bom Sã, chorou, a ti, Sâ, chora,
A ti sospira e chama, mas vãmente.
— Ah SA, meu bom Sâ! grita, quem t'esconde? —
Ah, sem mais responder, Eco responde.
110

9.

Aquele humor contino que derrama,
Em lagrimas o muda a triste sorte;
Iroso e surdo ao ceo, e cruel chama
A' dura parca, ó fado duro e forte.
Pois a meu nome deste eterna fama,
Pranto eterno darei á tua morte;
Nunca b mar levarei alegres aguas,
Lagrimas tristes sim e tristes maguas.

10.

E se por caso (diz) a voz chorosa,
Inda que rouca e triste, tal qual for,
Soar la onde alegre, onde amorosa
A tua soa no ceo que rege amor,
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Alma ditosa ca, la mais ditosa,
Nilo turve a teu repouso minha dor,
Goza do bem eterno que alcançaste
K deixa me chorar pois me deixaste.
Ah! ninfas da Castalia que perdestes
0 gram poeta que vos tanto honrou,
Como, formosas ninfas, mio vencestes
Cantando morte cruel quando o rohou?
Se mil frescas capelas lhe tecestes
De que Fobo sua fronte rodeou,
Môr premio merecerão seus escritos
Que de heras, que de louros, que de mirtos.
Quem subirá comvosco ao vosso monte?
(Vede se com raz3o mi: desconsolo)
Quem o doce licor da vossa fonte
Derramará d'um polo a outro polo?
Dos ceos, da terra, quem quereis que conte
Mistérios altos? Quebre a lira Apolo,
A frauta quebre Pan, Amor as setas!
E vos, musas, chorai! chorai, poetas!
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Nilo posso ja mais cantar e estou ja rouco.
Quanto me queixo mais, a dor mais crece.
A voz foi me faltando pouco a pouco.
145
Serrano.
A lira e mao também ja m'enfnvquece,
Vai se escondendo o sol, vem sombra escura;
Vamos em quanto mais nfto escurece
Cubrir de louro a sua sepultura!
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DIOGO HERNARDKS.

Carta VIII.
Ao Doutor Francisco do Sâ do Miranda.
Lume chis nove irmãs, mais que o sol claro,
Francisco, cm cujo peito Apolo inspira
Uni saber peregrino, um canto raro,
Ha muito ja, se tam alto subira
O baixo ingenho meu, que no grani Pindo
Com Eebo mao por mao cantar te vira,
Que fora ;i minha musa doseubrindo
A sua pobre vua, em teu louvor
Outros versos tecendo, outros urdindo.
Julguei sempre o silencio por melhor
Por fugir da peçonha que derrama
A língua mil do mao murimirador.
0 bom esprilo que pretende fama
Ser louvado do poço nao deseja,
Que sempre ao menos sabeu mais a faina.
Queres que de meus versos juiz seja
Um mao, um inorante? d'ambos temo,
A inorancia d'um, d'outro a enveja.
Trabalho por sair a vela e a remo
D'antre Eseila e Caribdes; nao queria
Por fugir d'este, dar naquele estremo.
O doce estilo teu tomo por guia:
Escrevo, Ieo, e risco, vejo quantas
Vezes sVngana (piem de si se fia.
Se guardo tens preceitos, eme 1'espantas
De nao me conhecer? mas certo espanto
Recebe o inundo todo do que cantas.
Eu ja um novo templo te levanto
Dentro na minha idea, onde offereco
O l.im.i <lc Bernardes: Carta I.
Miranda na Parte IV No. 144.
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A teu imortal nome este meu canto.
Nao te contarei nele de começo
Qual minha vida foi por n3o cansar te,
Contrario efeito de quanto ás musas peco.
Isto sô te direi: a melhor parte
D'ele levou amor la onde o Tejo
Perde o sabor das aguas com que parte.
Ali me convertia o v3o desejo
Em agua, cm fogo, em fera, em pedra, em planta.
Agora vejo tudo, porque vejo:
Amor n3o usa d'hervas quando encanta,
Nem cura das palavras nem dos sinos
De Circe de quem tanto Homero canta.
Ja livre de tamanhos desatinos,
O fogo morto, rotas as cadeas,
Canto alegre ao ceo odas e hinos.
Cobrei, desque bebi nestas leteas
Aguas do pátrio Lima, o ser perdido:
Esta verdade quero que me creas.
Do tempo mal gastado arrependido,
Queria (se podesse), o que me fica
Que fosse em melhor uso despendido.
Por isso nilo se afaste a tua rica
Musa de dar a m3o á minha pobre
Que no caminho do Pamasso embica.
Que se fez das medalhas d'ouro e cobre,
Das estatuas de pedra e do metal?
O tempo gasta tudo, tudo cobre;
No mundo aqueles tèin fama imortal
De quem nos canta um peregrino ingenho;
O mais, bem sabes tu que pouco vai.
D'alguns cantarei eu, se por ti venho
A levantar me tanto que na fonte
Castalia mate o grande ardor que tenho.
Cingida de louro verde a branca fronte,
EntSo ouvirás tu mais alta rima,
Ledo que por ti cante e por ti conte.
Agora rio abaixo, rio acima
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Que vai suavemente mnrmnrando,
Sô me vou pola beira do meu Lima.
Ora enganos de amor lhe vou contando,
Outra ora de sereno, claro e puro
O vou como costumo celebrando;
Da loura e branda ninfa o pastor duro
No bosque ouço queixar sem lhe valer:
D'ambos me rio ja, posto em seguro!
Que môr contentamento pode haver
Que ver se livre quem no inundo vive
Sem ter ja que esperar nem que temer?
O cobiçoso e cego se cative
De seu ouro sem deus, ajunte e guarde,
Que nunca guardar muito por bom tive!
E peito sem ventura aquele que areie
Neste fogo cruel que tanto lavra
Que mata cedo, e quando morre é tarde.
Em fnn, por niío gastar tanta palavra
Na traça do desejo, no retrato
Que tu, Francisco, ves sem que mais s'abra,
Queria boamente sem mao trato
Passar por esta vida du maneira
Que fosse ao ceo aceito, á terra grato.
Tu que seguindo vas a verdadeira
Via que do ceo mesmo te faz dino,
Com fama sempre clara, sempre inteira,
Diz me por onde vâ! O peregrino
Quando pisando vai terras estranhas,
Ha mister certa guia, certo ensino.
Nilo te dérilo os ceos graças tamanhas
Pêra sô as lograres, mas por seres
Bom mestre d'artes boas, boas manhas.
Se te roubou a morte os teus prazeres,
O tempo (como dizes) forca e gosto,
O melhor te deixarão. Que mais queres?
Em rico diamante escrito, e posto
No templo da segura eternidade,
Teu nome vejo a todos anteposto.
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Nem morto contra ti nem longa idade
Tem ja poder nenhum, podes te rir
Das suas forças, da sua crueldade.
Podem se derrubar, podem cair
Os edifícios de que tu m'escreves,
Teu nome n3o, que sempre se lia de ouvir.
Se te devem as musas, se lhe deves,
Nao sei determinar: tu as honraste,
Elas nilo te negarão azas leves
Com que da terra ao ceo te levantaste!

i IO
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DIOGO

BERNARDES.

Soneto.
E este o Neiva do nosso Sa Miranda,
Inda que tam pequeno, tam cantado?
E este o monte que foi As musas dado
Em quanto nele andou quem nos ecos anda?
O claro rio onde chorar me manda
Saudosa lembrança do passado?
O monte, o valo, o bosque, o verde prado
Onde sospira Apolo, Amor se abranda?
Aqui na tenra llor, na pedra dura
Escrevi, ninfas, e no cristal puro
listes versos que Kebo m'inspirou.
Aqui cantava Sâ, d'aqui seguro,
Livre do mortal peso, ao ceo voou:
Pastores, vinde honrar a sepultura!
Flores <lo Lima: Soneto XC.
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ANTóNIO FERRF.IRA.

Elegi a.
Ao sonhor Francisco do Su do Miranda
A' morte do sou filho Gonçalo Mondos do Su.
Nao chores, mas alegra te, Elegia,
Força agora o costume e natureza,
Inda que de chorares causa havia.
A parte vas onde ha nojo e tristeza,
Mas com aquele nojo, que é forçado,
Junto está grani prazer, gram fortaleza.
Verás tini pai a quem o duro fado
Desemparou d'um filho, em que esperava
Ver seu nome nos ecos alevantado;
Verás a mSi que tanto o filho amava
Que, partindo a sua alma pelo meo,
A metade lhe deu, a outra ficava,
Dizendo: — Filho, vivirci cm receo
Fm quanto te nâo vir! — F ele partido,
Fis que subitamente a morte vcii.
Inda bem se mio tinha despedido,
Inda as lagrimas bem n3o s'cnxugavao,
Inda nao tinham d'ele nova ouvido,
F a primeira nova que lhe davao,
Fra de morte! porem morte qual
Fie quis sempre, c a que eles o mandavSo.
O primeiro acidente é natural,
Com este nâo podórâo, que ós mais fortes
Como aos mais fracos soi ser igual.
Mas de que vir3o bem ns iguais sortes
Que nos outros cairão, em si tornarão
Vendo chorar a todos tantas mortes.
As lagrimas alheas consolarão
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As suas que ja deixílo de lanhar!
Ja agora rim os olhos que chorárílo!
Veras ambos ja agora tais estar
Que, por mais que tu vas triste e chorando,
Rindo te hão de ver ja, rindo falar.
Começa te ja agora ir espantando
D'aquela fortaleza com que o pai
Seu nojo tam cruel foi temperando.
Na alma o sentiu somente, que la vai
A verdadeira dor, mas nSo se ouviu
De sua boca algum sospiro ou ai!
De pura dor a triste alma se abriu,
Mas acudiu o siso e a prudência
Com que aquele alboroço se encubriu;
Acudiu á ferida igual paciência,
Armou se contra a carne logo o esprito
Esforçado do tempo e experiência.
Tanto que o triste caso lhe foi dito,
Co aquele coraçilo prudente e forte
Qual era seu rosto verás logo escrito,
Disse: — Sabia que obrigado á morte
O gerei! — e calou se. Oh gloriosa
Voz! oh bem vinda e bem ditosa sorte!
Eu vejo despedir se a tam fermosa
Purpure» alma do corpo e ir voando
Coroada de louro, e tam lustrosa
Como fia bela estrela, alumiando
Os ceos e dando lume ca na terra
Em que seu raio está reverberando.
Oh alma bem nacida que em tal guerra
Ganhaste fia tal vida, honra e gloria,
Quem morte lhe chamar, contra ti erra.
Teu vencimento foi tua vitoria,
Teu sangre rico esmalte da tua alma,
Tua morte te deu vida e memoria.
Quam bem compraste aquela pela palma
Com que estás la nos ceos, fazendo enveja
A quem ca está temendo frio e calma.
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Qual aquele ser;'i, por mais que seja
De sua vida amigo, que nílo queira
Ser tu? e que tal morte nílo deseja?
A todos está fia ora derradeira
70
Esperando, lia de vir c lia de chegar;
O quando deus o sabe, e a maneira.
Pois oh! que trabalho é sempre esperar
Tam incerta certeza, mas maior
K d'ela se esquecer ou descuidar.
75
E quem n3o quererá de tal temor,
De tal perigo livre estar, seguro,
Com deus em gloria, em fama ca e louvor?
Ditoso aquele que do ferro duro
Traspassado caiu, pois foi levado
80
Sen sprito onde está tam claro e puro!
Ditosos pais de que foste gerado!
Glorioso mancebo! e boa estrela
Em que naceste, e glorioso fado!
Seguiste aquele bem pêra que feia
85
Sempre inflamou, e seguindo o alcançaste
11 a coroa que ja vias nela.
Rias oh! estrela cruel, ja que mostrate
Tam grande esprito ao mundo, porque assi,
Mostrado, d'antre nos logo o levaste?
90
Morte cruel! queixemos nos de ti
Que sempre andas roubando o melhor que ha;
Sempre o ouvi dizer, agora o cri.
Levara lo em nascendo, ou, pois que ja
Quiseste que o nos vissemos, quiseras
95
Que d'ele nos lográramos mais ca.
Não deras a seus pais tal dor, níío deras
Tamanha perda a quem d'ele esperava
As cousas que tu nunca desfazéras.
Para ele sô a fortuna se guardava.
100
Que enveja houveste, morte! é nossa terra
Que outro Marcello neste nos criava.
Aquele fora outro raio de guerra
Se os fados o deixaram; duros fados,
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Quem vos cuida fugir, oh quanto erra!
Mas estes dias seus serão contados
Por muitos e mui grandes: grande é a vida
Dos que em virtude o honra são louvados.
Aqnella vida sò se diz perdida,
Aquella sò devia ser chorada
Aqnella sò por triste e breve tida,
Dos que cm morrendo assi fica apagada
Que memoria não deixa nem sinal
Km testemunho da que lhe foi dada.
Igual á de um bruto é tal vida, igual
A' d'ua planta, ao pò, á sombra, ao vento
li a qualquer cousa, se a ha, que menos vai.
Que de que vem que, aqui morrendo cento,
Se fale mais de um sò? porque vivia
V. em bem morrer trazia o pensamento;
Dos outros outra vida não se via
Sc não dos corpos, a estes igualmente
A morte e vida os nomes Ih' encubria.
Vive teu nome claro e excelente,
Glorioso mancebo, e vivirá
Km quanto i houver vida e houver gente.
Ouvi-lo ha o Tejo, ouvi-lo ha
O Indo, o Ganges, la será escnitado
O som que em ti teu pai levantará.
Dignamente serás d'ele cintado,
K em todo mundo com prazer ouvido,
Por ele mais glorioso e envejado.
Muito de ti dirá, mas muito crido
Será de ti; muitos desejarão
Tal nome ter e tam bem merecido.
Também as belas ninfas cantarão,
As belas ninfas do Minho e do Douro,
Teu nome, e a todo o mundo o levarão.
Alegres andão co cabelo d'ouro
Ao vento solto, rindo e não chorando,
De palma coroadas e de louro.
Todas esta tua morte festejando
4'

105

110

115

120

125

130

135

140

04:
Como teu nascimento festejárflo
Por isto que de ti íílo esperando.
Para esta morte tua te criárílo,
Com ela estilo agora tam contentes
Que mais agora te am3o tio que amáríio.
Pois tu que la nos ecos onde estás, sentes
A gloria que la tens e a que te damos,
(Por que chorar por ti ninguém consentes)
Esta e a causa porque nílo choramos,
Elegia, esta morte gloriosa;
Rias vida gloriosa lhe chamamos!
Por tanto tu, n;1o triste nem chorosa,
Mas rindo vai alegre ver aqueles
Pai e mili seus, e a terra que ditosa
Fizorto por tal causa sair d'eles.
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Cart a
a Francisco de Sâ do Miranda.
Antes que minha sorte irnpida ou mude
A ocasiílo do praticar comtigo,
Mestre das musas, mestre da virtude,
Antes que o tempo, a todo bem imigo,
Me desvie forçado onde cu ja vejo
Minha vida sem gosto, alma em perigo,
Consente me fartar este desejo,
Oh Francisco sô livre e sô ditoso,
Km quanto a carta ao longe nílo tem pejo.
O tempo escuro c triste c tempestoso
Mal ameaça; assi viste o passado
E ves inda o porvir m;iis perigoso.
Obras de Ferreira: Carta IX. do Livro II.
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Chamar te liei sempre bemavcntnrado,
Que tanto ha que em boin porto co essas santas
Musas te estás em santo ócio apartado.
Nilo esperas, nem temes, nem te espantas,
Sempre cm bom ócio, sempre em silos cuidados,
A ti sô vives la, e a ti sò cantas.
Os olhos soltos pelos verdes prados,
O pensamento livre e nos ceos posto,
Seguros passos dás e bem contados.
Trazes fia alma sempre num sô rosto,
Nem o ano te muda, nem o dia:
Um te deixa dezembro, um te acha agosto.
Quain alta, quam cristã filosofia,
De poucos entendida, nos mostraste!
Que caminho do ceo! que certa guia!
De ti fugiste c la de ti voaste,
T.a longe onde teu esprito alto sobindo
Achou esse alto bem que tanto amaste.
Novo mundo, bom S;1, nos foste abrindo
Com tua vida e com teu doce canto,
Nova agua e novo fogo descubrindo,
Nilo resplandecia antes o sol tanto,
Nilo era antes o ceo tam lumioso,
Nem nos erguia o esprito cm seu espanto:
Coratigo nos nace o ano mais formoso,
Mais rousada e mais loura a primavera,
Co seo de alvas flores mais cheiroso;
Por toda a parte o louro abraça a hera,
Por toda a parte rios e aguas claras
E outra mor natureza ja da que era;
Tu as fontes abriste, os ceos aclaras,
A's estrelas dás luz, vida aos amores,
Santos amores d'uas ninfas raras;
Levantas sobre reis e emperadores
Ao som da lira doce e grave e branda
A humildade inocente dos pastores:
Por onde vai teu esprito, por i anda
Sempre firme teu po e o peito inteiro;
41*
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Obedece a vontade, a razito manda;
Nem ao rei, nem ao povo lisongeiro
Nem odioso ao rei, nem leve ao povo,
Nem comtigo inconstante ou teneoeiro.
Neste mundo por ti ja claro e novo
Ja ums espritos s'erguein no teu lume,
Por quem cu, meu Sft, vejo e meus pés movo.
Ja contra a tirania do costume,
Que té qui como escravos em cadeas
Os tinha, subir tentao ao alto cume
Do teu sagrado monte, donde as veas
D'esse licor riquíssimas abriste
De que ja correm mil ribeiras clieas.
Ali teus passos, por onde subiste
A tam alta virtude e tanta gloria,
Medindo iriao como os tu mediste.
Iuda seguindo a tua clara historia
Que ein vida de ti lemos, algum esprito
Com teu nome honraria sua memoria.
Mas ah tempos cruéis! (soe meu grito
Por todo o mundo!) Mas ah tempos duros
Em que nao soa bem o bom escrito!
Eu vejo um vale e um monte onde seguros,
Onde sãos e quietos os meus dias
Teria em ócio bom, cuidados puros.
Mas chama o mundo vãs filosofias
A virtude, o repouso, a liberdade,
li as santas musas sSo fabulas frias.
É fraqueza do esprito a humildade;
O ser do homem sao honras, s3o riquezas
li subir onde. mais voa a vontade;
Levantar os espritos a grandezas,
Entrar cidades e mostrar vencidos
lmigos mil, queimando as fortalezas;
Ser de príncipes grandes conhecidos,
Ao rei aceitos, á gente espantosos,
Ou por temor, ou por amor seguidos.
Duros trabalhos fizerflo famosos
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Alcxandrcs c Julios, CipiOis,
NSo os bosques sombrios saudosos.
Aos que nSo bastárfto os coraeõis
A subir alto, té os nomes perderão:
Alevanta fortuna altas tencfiis.
Outros suas terras em boa paz regerão,
Armando as com boas leis e bons preceitos
Com que igual honra ás armas merecerão.
— Como? e é pouca gloria a dos direitos
Juizes que, guardando as iguais leis,
Têm té os que podem mais a si sujeitos,
Km quem os seus poderes põem os reis,
Por quem se rege o mundo e se sustenta?
Assi ociosos a honra fugireis.
Nem com dita cada um sua sorte tenta!
Sentou se o que temeu, mus quem ousou
O rosto e peito ter firme á tormenta,
Co generoso esprito ao fim chegou. —
Isto me diz o povo. Eu lhe respondo:
— Vá quem sua leda sorte alto chamou.
Hesta de mil cabeças, eu me escondo
Nilo dos trabalhos de honra, mas de ti
Que cegamente estás pondo e despondo.
Ja eu os olhos a virtude ergui,
Ja levantei o esprito á gloria e fama,
Mas dentro ilida de mim logo cai.
liste bom povo que a honra ca assi ama,
Que assi de honra enche a boca, sô proveito,
Sô doce ganho estima; este honra chama.
Ouro, primeiro (este é seu preceito)
Ouro, despois virtude; ouro honra dá,
Ouro ao rei faz e aos homens ser aceito.
Logo, quem nada tem, nada terá?
Essa é ca a ordem, essa a regra e meo?
Logo, a quem muito tem, mais se dará?
Logo em vilo um esprito ao mundo veu,
Simprcs, nu, puro, aceso em fogo vivo,
De virtude e de amor de gloria cheo?
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Oh cega multidão! e assi captivo
Quereis fazer á baixa fez da terra
Um alto ingenho? assi enterra-lo vivo?
Quem si gloria e ;'i honra assi o nome erra,
Que honras dará, ô quem Iam ociosa
Àclia a virtude pêra paz e guerra?
Onde si livre verdade, a tain fermosa
Se vende por vil ganho c inao engano,
K a quem a segue c aina, é mais danosa?
Onde mais justo chamilo o niòr tirano
E a cega afeicilo, juizo certo,
E o teu entendimento te é mòr dano ?
Tenhas fe, tenhas lingua, e peito aberto,
Se te fiilta o mais baixo e que mais vai,
Como na cinza o fogo estás euberto.
Quanto é mais justo, quanto mais igual
Dos mininos o jogo: será rei
Quem o melhor lízer, preso quem mal!
Pois oh! porque de ti nilo fugirei,
Povo (! cruel e cego? que esperança
Me dás? ([lie nem mentir, nem servir sei.
Quem dos ceos um socego bom alcança
]\lais 1180 deseje! é livre, é rei, é rico,
E tem da vida a bemaventuranea.
Que aproveita o que ajunto, o que edifico,
Por agua e fogo pondo a vida a preço
Se, quanto ajunto mais, mais pobre fico?
Porque a alma, tam custosa a deus, ofreço
Ao baixo ganho, se 11111 momento de ora
Como fia sombra ao sol desapareço?
Quanto vivem melhor os que estilo fora,
Contentes do que sSo, msiis 1180 desejao,
Vivem dia por dia, ora por ora.
Sejsim chamados ociosos, sejam !
Pom é o ocioso que do mal aparta,
Inda que outros mais bens nele nao vejam.
Este desejo que se nunca farta,
Ali mais obedece á natureza
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Que quer quo o bem por todos se reparta?
165
Mais magnifica As vezes é a pobreza
De um que os tesouros d'outro; a alia tencSo
Estima deus, as obras v3s despreza.
Tudo se torna em bem no que está s3o;
O doce e aproveitoso amarga ao doente;
170
Erra com cor de bem o povo v3o.
Sô andava Cipião, fugindo á gente,
Entilo mais ocupado quando menos,
Fabrício pobre sô, Fábio paciente;.
O campo ensina ser justo ós pequenos,
175
Desprezador dos mãos, sô no bem forte,
De si contente e a si sô somenos.
Nao acha, quando vem armada a morte,
Mais que o seu vil despojo. Oh serra, oh monte,
Ditoso aquele a que caíste em sorte!
180
Lu me escondas, la onde ninguém conte
Minhas ditosas oras; la sem nome
No mundo, coma o fruito, e beba a fonte.
Antes co duro arado a terra dome
E dVla as mâs espinhas arrancando
185
Do meu trabalho santo exemplo tome.
A alma do mãos desejos apartando
Nela e na terra sfls raízes plante
Que v3o fermoso fruito levantando.
A ti Marília, a li e ás musas cante
190
Ali, meu todo e teu; livre e seguro,
Nada me ofenda, nada turve ou espante.
Em mim metido e forte em meu boin muro,
Nem o exemplo do mao me mude ou dane,
Nem me seja do povo o riso duro.
195
Antes que eu erre, antes que m'enganc
A ti, Sft, siga, que me estás dizendo:
Fuge antes que o mao vulgo te profane!
A vos, oh castas deusas, me encomendo,
Vos me livrai em paz, vos me apartai
200
Onde comvosco ledo este vivendo,
E o vosso bom Francisco me mostrai!
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E g ] o g a.
Miranda.
Pastorem: Alcipo; Androgeo.
Alcipo.
Quanto tempo, oh Androgeo, n3o cantámos?
Androgeo.
Fugiu nos o praEcr e torna tarde:
Saudosos por elo sospiramos.
Ves o mundo que vai? ves que fogo arde
Por tanto cahipo la, por tanta serra,
Que a nossa ca ameaça?

5

Alcipo.
Deus a guarde!
Androgeo.
Mal nacidos pastores! triste terra
Tanto tempo queimada! cruéis m3os!
Contra vossas entranhas moveis guerra?
Tomai, pastores, conselhos mais s3os,
Olhai o lobo que la está cm espreita
E o melhor leva sempre d'entrc as mitos.
Junto num corpo o gado por direita
listrada, em sangue tinto um sô seguindo,
Que jornada fareis aos ceos aceita!
Ir se vos hia (eu o vejo) o mar abrindo,
Abaixando se serras. Que hervas e aguas
Iricis e que campos descobrindo!
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Alcipo.
Nao lembremos, Androgeo, tantas maguas.
Corre o mundo ja assi trás seu mal cego,
Ardem no peito d'ira vivas fraguas.
Obras de Ferreira: Kgloga 1.
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Mores rios la vejo, nilo to nego,
lUais espaçosos campos; mas ditoso
Quem seu gado apaeentii cm bom soccgo!
Em quanto o nosso gado aqui mimoso
Bebo do doce Tejo a agua corrente,
N2o llie queiramos bem mais deleitoso;
Vivamos e cantemos ledamente
E aquela divindade celebremos
Que á fonte agua nos dá, fruito á semente.
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Androgeo.
E a que ouvidos me mandas que cantemos?
Alcipo.
De iMarilia, de Delia e dos amores.
Nem o povo nos ame nem o amemos.
Androgeo.
Surdos ouvidos, bárbaros pastores,
Quam mal bebeis do Tejo as aguas claras!
Quam mal pisais as bem nacidas flores!

35

Alcipo.
Quantos tu, claro Febo, desemparas,
Venham buscar o teu divino lume
Nos brandos olhos de duas ninfas raras.
Androgeo.
Quem de Pindo subir ao alto cume ...
NSo posso erguer a voz; e a noite ao dia
Cantando ajuntei ja, tudo é custume.
Alcipo.
Arde em chamas o peito, a língua é fria,
As lagrimas sSo fogo, o rosto neve.
Quem juntamente assi me queima e esfria?
Androgeo.
Algum vento amoroso, brando, e leve
Ajude minha voz c m'a levante,
E parte d'cla á branda Delia leve!
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Alcipo, ou n3o ])OSso ir mais por diante,
Fogo me a voz, carrega se me o esprito,
K nilo sei quem mo manda que nilo cante.
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Alci])o.
Eu vejo àquele alto ulmo, Androgeo, escrito:
De fresco ferro está (vem ver) talhado.
Eis que todo tremeu o soou um grito.
Androgeo.
Algum segredo, Alcipo, aqui guardado
Está de fauno ou ninfa. Lé.
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Alcipo.
Divino
Verso c, e nilo de humana milo cortado.
A ndrogoo.
Ninfas sagradas, ninfas, não sou dino
De ver vossos segredos. Tu me ajuda.
Tu me sê, brando Apolo, ora benino:
Aquela lira, a cujo som se 7'cu
Do Vibre e de Amo Apolo a Neiva e Lima,
Por quem verde era o campo, o rio cheo
Corria á vos da nova Tosca rima,
Despois que o bom Al ir anda, em cujo sco
O santo fogo ardeu, se foi acima,
Pendurou aqui Febo: aqui guardada
Alumia ser, dos pastores sempre honrada.
Alcipo.
Feriste me a alma de fia ponta aguda,
Androgeo: e morto o nosso bom Miranda?
Androgeo.
Isto fazia a minha lingua muda.
Alcipo.
Oh bom poeta, e ja a tua doce e branda
Voz se calou? ja por aqui n3o soa,
Nem os ventos serena, o mar abranda?
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Androgeo.
Ah ja aquela inocência santa e boa
Do bom velho, aquela alta e sií doutrina
Nos deixou! Quam de pressa o melhor voa!

75

Alcipo.
Oh santo velho, de mil anos dina
Era tu vida, o inda mil anos cedo.
Quem honra o campo? (piem virtude ensina?
Ja niío do pe da faia ou do penedo
Muscoso te ouvirá o campo e o vale
Cantar da terra e ceos o alto segredo.
O rio seque e o campo, Apolo cale,
Chorem ás tristes irmils, nem ja aqui soe
Frauta, pois nenhíia ha que a tua iguale;
Nem pastor cante, nem louros coroe,
Nem tenha hera ou loureiro ja verdura;
Nem ninfa d'agua saia ou ave voe!
Perdeste, Apolo, ja tua formosura,
Do teu poeta sempre tam cantada;
Perdeste, Amor, teu fogo e tua brandura.
Oh doce e grave lira, temperada
D'aquela mSio que assi te fez famosa,
Niío consintas ser de outra mSo tocada!
A nossa idade que tu tam ditosa
Fizeste, te honre sempre, e louve, e ame
Pois por ti será sempre gloriosa.
F. quem ha ja que co som brando chame
As belas ninfas a lugar sombrio,
F. pelo verde chíío llores derrame?
Quem vestirá dos ulmos ja o rio?
Quem cubrirá de sombra as claras fontes?
F os tenros mirtos guardará do frio?
Aquele som que enchia de herva os montes,
Que o gado derramado a si juntava,
E que os rios detinha nas suas pontes,
Aquele som que tam doce soava
Por toda a parto ah! ja morreu comtigo.
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Que fará quem ouvir te desejava?
110
Ah meu bom mestre! ah pastor meu amigo!
Como minha alma e olhos se estendião
Tor ver lo, o o duro tempo foi me imigo.
Mas indii que os meus olhos te niío viíto,
Ca te tinha minha alma, e os teus bons cantos 1 15
La me levavam t: de li todo enchido.
Dai ao vosso poeta tristes prantos,
Tejo, Mondego, Douro, Lima, Odiana!
Oh Nilo, oh Gange, dai lhe la outros tantos!
Androgeo.
Nilo pode á obrigação, Alcipo, humana
Fugir o bom Miranda: aos ecos ó ido:
Nunca do campo aos ceos o passo engana.
Mas quando poderás ser esquecido ?
Estar te híto tigres o liflis chamando,
Será de tigres teu bom canto ouvido.
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Vejo vir nosso Sacio la chorando,
Sacio que docemente assi pendias
De aquela boca e som suave e brando.
Vive tu la, Miranda, imortais dias,
Da coroa de louro ido á da gloria,
E em quanto eoin tua luz de la nos guias,
Recebe isto que canto em tua memoria:
Aqui Neiva, aqui Lima triste chora,
Quebra seu arco Amor, Apolo a lira,
Seca a fonte Hipoercne, os louros Flora,
O bom canto emudece, Kco suspira.
Mas no coo leda a inocente alma mora
Do bom Miranda que de la inspira
Santo fogo de amor e santa paz:
La estás, Miranda; aqui sô terra jaz.
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C :i r t a.
Ao sonhor Francisco do Sâ do Miranda.
Aora es digna cosa, oh pluma mia,
Que os afineis, mostrando mis concetos
Con arte, ingcuio, estilo i melodia;
Conformou se a la causa los efetos,
Prevcngan liiogo aqui la eterna mano
Con términos sutilos i discretos.
No escrivo la grandeza de Octaviano,
No los triunfos de César, no la gloria
Que en conquistar ganó Alexandre Magno,
No las pompas de Dário, no la historia
Del divino Cipion, no la riqueza
De Antiocho, ni de Manlio la vitoria;
No escrivo a Ciceron que en sutileza
Con su pluma llegó ai sumo grado,
Ni dei ])oeta heróico la biveza:
A otro blanco tiro, que ha tirado
La barra tanto inas que siempre anda
En la corto de Apolo sublimado:
A Francisco de Sâ el de Miranda
Escrivo, amique a mi ingenio lo parece
Que a mas de lo que puede se desmanda.
I si a vos, pluma mia, os enllaquece
El temor de la empresa, enfin fortuna
En los maiores casos favorece.
Estad ia sin temor de co-a alguna,
Que, por bajo que sea nuestro estilo,
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La causa lo alzará que os qual ninguna.
I pues mi ingenio vftis que on esto afilo,
Que es sin eomparacion, podeis creer me
Que Atropos no podrá cortar me cl liilo.
Knfm, sefior ilustre, lie de meter me
So tu amparo i favor, por sublimar me
I ai mundo podre lucgo anteponer me.
Que ]>icrdes de tu ingenio en levantar me?
Ila de menguar por dicha tu gran ciência
Por la pequefia mia acrecentar me?
Puedes perder de todos la obediência?
Puedes perder que fama en todo el mundo
Publique tu alto estilo i gran prudência?
Puedes dejar de ser el mas profundo
En ciência, erudicion que alguno lia sido?
O tu ingenio podrá bailar segundo?
No, cierto, que tau alto te lia subido
Que te pierdo de vista, i no es posible
Poder dejar de ser lo que ha sido:
Pues luego claro está que te es posible
Ila/.er me rico a mi sin quedar pobre.
Que quien podrá vencer ai invcncible?
liarás que a poça costa tuia cobre
Tal arte, tal ingenio i fundamento
Que oro buelva io mi bajo cobre.
Doi te cuenta de mi que es argumento
De me liazer tan tuio como digo,
Aunque me falte aqui merecimiento.
De mi vida cl discurso io me obligo
A contar te lo, en breve, aunque mas breve
Fortuna se mostro para comigo.
Comigo se estreclió, i no se mueve
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A me subir a mas que a un cierto grado,
1 a mi; pasar <lc alli iamas se atreve.
No cn Ia estudiosa Atenas fui criado,
Ni anu en la insigne i grande Babilónia,
Ni la snperba Tróia lie passado,
Ni en !a justa i real Lacedemonia,
Ni en la bellica Tebas, ni en Cartago,
Ni en la grande Paris, Sena o liolonia,
Ni en la triunfante Roma, hondo lago
De tantos hechos en armas, sangre i fucgo,
Que en Africa, Ásia, Europa liizo estrago:
Riberas me crie dei rio Mondego,
Ado jamas sembró el ficro Marte
Del Rei Marsilio aca desasosiego.
De ciência alli alcanzc mui poça parte
I por sola esta parte juzgo el todo
De mi ciência i estilo, ingenio i arte.
En musica gaste mi tiempo todo;
Previno dios en mi por esta via
Para me sustentar por algun modo.
No se fíó, sefíor, de la poesia,
Porque vió poça en mi, i aunque mas viera,
Vió ser pasado el tiempo en que valia.
El rio de Mondego i su ribera
Con otros mis iguales paseava,
Sujeto ai crudo amor i su bandera.
Con ellos el cantar exercitava
I bien sabe el amor que mi Marlida
Ia entonces sin la ver me lastimava.
Aquella tierra fue de mi querida;
Dejé la, aunque no quise, porque veia
Llegado el tiempo ia de buscar vida.
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Paru la gran Hcsporia fue la via
Ado me encaminava mi ventura
I ado senti que amor hiere i porfia.
Alli me nostró amor ima figura;
Con la flecha apuntando dijo: aquella!
1 luego mo tiro con fuerza dura.
A mi Marfida vi mas i mas bella
Que quantas nos mostro naturaleza
Pues todo lo de todas puso en olla.
Kl mar de perfecion i gentileza,
Fida por la mas fiel que nadie vido,
Suma lealtad de fe i de firmeza.
Mas ia que el crndo amor me liuvo herido,
Le vi quedar tan preso en sus amores
Que io fui vencedor siendo vencido.
Alli senti de amor tales dolores
Que liasta los de aora 110 creia
Que los pudiera dar amor maiores.
Poro despnes que un mal en mi porfia,
El qual se Uama ausência, es quasi nada
Kl otro gravo mal que antes sufria.
En este médio tiempo la estremada
De nuestra Lusitânia gran princeza
En quien la fama siempre está ocupada,
Tuvo, seiíor, ]>or bien de mi rudeza
Servir se, un bajo ser alevantando
Con su saber estrano i su grandeza,
En cuia casa estoi ora, pasando
Con ini cansada musa ora en esto,
Ora de amor i ausência estoi quejando,
Ora mi mal ai mundo manifiesto;
Ora ordeno partir mo, ora me quedo;
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91 — 94 Do me encaminó lucgo mi venlura I ado scnli ile amor
quanto porfia. Mostro me luego en ella una figura. — 101-112 que
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preso el de sus amores Que no fui solo i de ella vencido. — 108 Que
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F.n una ora mil vezes mudo el puesto;
Ora, a hurto de Amor, me finjo ledo;
Ora mu veo tan triste que me muero;
Ora querria morir me i nunca puedo.
Mil vezes me pregtinto que me quiero
I no sé responder me ni sentir me:
Enfin me hallo tal que desespero.
Si con tu musa quieres acudir me,
Gran Francisco de Sâ, darás me vida,
Que de la mia estoi para partir me.
De tu ciência en el mundo florecida
Me comunica el fruto deseado,
1 mi musa será favorecida.
Pues entre el Duero i Miflo está encerrado
De Minerva el tesoro, a quien iremos
Si no es a ti do está bien empleado?
En tus escritos dulces los estremos
De amor podremos ver mui claramente
Los que alcanzar lo cierto pretendemos.
Dejar deve el arroio el que la fuente
De agua limpia i pura ve manando,
Delgada, dulce, clara i excelente.
Mui confiado estoi, de ti esperando
Respondas a mi letra por honrar me
Pues d'escrevir te io me estoi honrando.
No quiero importunar te ni alargar me,
Que do ha i prolixidad, no falta vicio.
Escrive me, seflor, por consolar me
Que a mi harás merced, a dios servido.
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201.
PEDRO

nu ANDRADE CAMINHA.

Soneto
a Sâ de Miranda.
Nilo ousarão ate 'gora aparecer
Kstcs versos, de si desconfiados,
Porque, de mal compostos e ordenados,
Assaz tem por que devam de temer.
Viío vos pedir, senhor, que os queirais ver
li riscar c emendar, porque, emendados
Por vos, possam andar mais confiados
Do que por meus poderão merecer.
Vai i Androgeo triste, e vai Serrano;
Queixa se este presente, aquele ausente,
No Mondego, por vos ja celebrado.

5

10

Queixâo se Ninfas d'ele aqui do dano
Que por Silvia se ve nele, e se sente
Triste, d'ela c de vos deseinparado.
J f. 31. Soneto de Pêro d'Andrade Caminha a Fr«n de Sft com tia
Kjjlojja. — Texto: A f. 16. De Pêro d'Andrade que lhe mando» com fla
Ejilo|;a.— Var.: V, f. 8. De Pêro d'Andrade Caminha. — Nilo amln nas
Obras de Caminha. Veja-se a resposta ile .S/í na Parte IV No. 140. —
9 1! sem e. — 12 H ahi do dano.
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202.
PKDKO DE ANDRADIC CAMINHA.

E g 1 o g a.
Filia.
Serrano.

Androgeo.

Piorio.

Serrano.
Acaso dons pastores se jiuitaríío,
Quando mais sen ardor o sol mostrava,
Nila sombra onde o gado refrescarão.
Um Picrio, outro Androgeo se chamava.
Por Filis este em vivo fogo ardia,
De Filis todo tempo o ontro cantava.
O mal Androgeo chora nonte e dia
Que lhe a vida por Filis tem gastada,
li o descuido que nela d'ele havia.
De Pierio sempre era sô cantada
A mesma Filis cuja fermosura
Ue ninguém pode ser assaz louvada.
liu que d'ua grave pena, áspera e dura
Por fia e outra parte era levado,
Trazido pêra ali fui da ventura.
D'eles fui visto, d'eles fui chamado.
— Se podes, dizem, repousar, Serrano,
Aqui estarás quieto e repousado.
K aqui (se pode ser) ao grande dano
Que inquieto te traz, farás, amigo,
Com teus amigos, algum leve engano.
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Na única edição das obras d'es/e poeta (Lisboa, Typ. Acad. 1791) i
es/a Egioga a primeira. Nilo se diz que fosse dedicada á Sá de Miranda.
È porem a única em que faliam Androgeo e Serrano, isto / os interlocutores da Egioga que Andrade mandara a Sá.
Podia pois ser es/a
a Egioga mandada com o soneto antecedente, ainda que em forma modificada posteriormente. Porque è verdade que nu licito do nosso lex/o nila
figuram nem o Mondego, nem as iVinfas, nem Silvia.
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Aqui acharás á calma doce abrigo
Sc abrigo pode achar em algíia cousa
Quem traz :i vida em dor, a alma em perigo. —
Eu, inda que meu mal buscar n;lo ousa
25
Alivio, ali com eles me detive;
Mas ah que em nada a grande dor repousa!
Quem somente á vontade alhea vive,
Nunca de sua tem um sò momento;
Assi eu té qui da minha nunca o tive.
30
Achei os ambos e cada um atento
Km Filis que mil vezes nomeavao
O' som d'um pastoril doce instrumento.
Docemente alternados o tocavao
K àquele som suave, docemente
35
Alternados de Filis sô cantavSo,
E do que ouvi me lembra isto somente:
Androgeo.
Asperissima Filis a meus danos,
De que eu por aprazer te mais desejo,
N3o sei s'isto é verdade ou s3o enganos:
Ouço dizer que es branda, n3o o vejo!
Acroconta me, Filis, a tristeza
Mudares para mim tua natureza.
Fierio.
Formosíssima Filis, s'eu tivera
Do gram Titiro a frauta, a voz e o canto,
A frauta, a voz e o canto a ti sò dera
Co mesmo amor com que ora a ti sò canto.
Mas isto, Filis, é pura verdade
Que muito mais te dá minha vontade.
Androgeo.
Amo te, Filis, quanto amar te posso,
Vejo que quanto posso te aborreço;
Escondido la tens o lume nosso,
Sem ele nem me vejo nem conheço.
Deixa te, Filis, ver; ah, n3o te escondas
Sò porque mal a meu amor respondas!
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Pierio.
4.

Cinto te, Filis, quanto sei cantar te,
Sempre a teu canto dou tudo o que entendo.
A meus versos n3o busco estilo ou arte
Pois nunca hao de chegar o que pretendo.
D'isto lia, Filis, em mim continua queixa
Mas assi como sei, cantar te deixa.

60

Androgeo.
5.

Inda, Filis, que na alma com que te amo,
Sempre te tenho, se nao posso ver te,
Dos olhos tristes lagrimas derramo
Que a abrandar te nilo bastão nem mover te.
Mas se a lagrimas, Filis, nao te abrandas,
N3o tens .is eondiçõis, como ouço, brandas.

65

Fie rio.
6.

Inda, Filis, que sempre a alma te canta,
Se á voz teu canto ás vezes se m'cstrova,
Se cobre o esprito de tristeza tanta
Que se enche d'fla dor áspera e nova.
E nao se gasta, Filis, esta pena
Té que outra vez ó canto a voz se ordena.

70

Androgeo.
7.

Todo um ano nao é, Filis, tam grande
Quanto a mim sem te ver um breve espaço.
Nem ha quem minha grave dor m'abrande
Sem a vista em que sô me satisfaço.
Dito teus olhos á pena, Filis, termo;
Sem eies quanto vejo é escuro e ermo.

75

Pierio.
8.

Nflo è, Filis, tam grande fia triste vida
80
Quanto a mim sem cantar te um espaço breve.
De mim sô a voz que de ti canta é ouvida,
Sô cantado de mim quem de ti escreve.
Knche teu nome, Filis, meus ouvidos,
Tenho todos os outros esquecidos.
85

bbi

Androgeo.
9.

Filis, n3o é tam áspero e tain duro
O bravo Boroas na maior tormenta,
Nem ó o triste inverno tam escuro
Quando a sua môr fúria apresenta,
Quanto a mim, Filis, é danoso e forte
Ver de ti desprezada minha sorte.

90

P i e r i o.
to.

Filis, n3o é tam doce nem tam brando
Zéfiro quando mais brando o sintimos,
Nem tam alegre e claro o vento quando
Mais formoso e mais claro e alegro o vimos,
Quanto, Filis, a todo peso grave
Tua branda voz sempre é doce e suave.

95

Androgeo.
11.

Minha tristeza, Filis, grave seja
Quando n.to vejo os teus olhos formosos:
Outra vez em alegria nova veja
Os meus do que em ti viito saudosos:
A clor com eles, Filis, se desterra
E sem eles a paz se muda cm guerra.

100

Pi crio.
12.

De flores seja o campo, Filis, clieo
De cores ria o bosque, o prado o o vale
Meta se o duro tempo logo em moo,
Tudo seque, destrua, mova e abale:
Se to vas, Filis, flor c cor perece,
Se tornas, logo tudo reverdece.

105

Androgeo.
13.

Por mil arvores vou, Filis formosa,
Contando quanto te amo e me desamas.
Ver se ha nelas a pena rignrosa
Que este peito m'acende ein vivas chamas,
Porque, quando a voz, Filis, mo faleça,
Nelas esto amor e ódio se conheça.
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14.

15.

P i e r i o.
Por mil arvores, Filis, o teu nome
Tenho (como em meu peito está) esculpido.
Nelas digo que nílo ha quem asome
O' louvor que de todos te é devido,
Porque, quando eu cantar te ja nSo possa,
De mim se ouça intla o bem da idade nossa.
Serrano.
Estes versos ali forao cantados.
Nao cuidei que em tal parte tal ouvisse.
Vendo os ambos em Filis transformados,
Com desejo e amor e dor lhes disse:
Crea Filis, Androgeo, teus amores!
De tua voz ouça, Pierio, seus louvores!
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203.
PEDRO D'ANUKADK CAMINHA.

0 d a.
Aos anos do Sâ do Miranda.
Pierides sagradas,
Fm vindo o claro dia
Que com justa alegria
Celebreis, de hera e louro coroadas,
K em danças concertadas
A som de concertados instrumentos,
Fm nossas claras fontes,
Ribeiras, vales, prados, bosques, montes
Mostreis mil sentimentos
Alegres com alegres movimentos!

10

Esta é aquela ditosa
Luz clara em que naceu
Quem vos mais alto ergueu
Que toda a antiquidade tam famosa;
Esta é aquela fermosa

15

Obras de Caminha p. 194. Oila II.
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Luz que lá 'gora mais vos lumiou,
Que 6 mundo deu o divino
Francisco o co ele ingenho peregrino,
Com que té o ceo se alçou
E a nos e á pátria e língua tanto honrou.
Sempre este dia tereis
Por nossa maior gloria.
Este é cuja memoria
Devidamente sempre cantareis;
Este levantareis
Em alto, em desusado, em grave canto,
Memoria merecida,
O' raríssimo ingenho tam devida
Que, com gloria e espanto
Vosso, tem dado 6 mundo de si tanto!
Ja tudo está mostrando
De vos ouvir desejo;
O vento que sohejo
Com fúria estava tudo ameaçando,
De todo está ja brando;
O ceo claro e sereno e assi corado
Se mostra que parece
Que a este nosso dia favorece.
Tudo aqui está calado,
Tudo vos quer ouvir assocegado.
Cantá-lo lieis, tain cedo
Subido ó alto Parnasso,
Banhado no Pégaso,
De todo esprito turvaçSo e medo.
Amor venha aqui ledo
Ouvir louvores seus, d'ele entoados,
Glorie se que ouviu
Quem assi o entendeu, assi o sintiu;
Que forilo bem cantados
D'ele seus bens, seus males bem chorados.
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Cantá-lo heis também
Desde o dia primeiro
Que o eco, era tudo inteiro,
O deu ós bons ingenhos por gram bein,
Té o tempo que ora o tem,
Felicíssimo tempo! boa idade!
O' ceo levantai S;l,
Jlusas! no inundo sô seu nome vá,
Louvado justamente
De vos, de amor, de nos, de toda a gente.
Os ecos que te nos derâo,
Francisco claro e puro,
Te tenham tam seguro
Como té aqui (nossa honra) te tiverílo.
Os anos que te esporão,
Sejam inda outros muitos, e tais sejao
Quais todos desejamos
Os que d'alma tua alma e vida amamos!
K glorioso te vejam
Fin si depois os ecos que te desejilo.
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204.
1'KDKO IVANDKADK CAMINHA.

O (1 a.
A Franeisoo do Sà do Miranda.
1.

LouvarSo muitos esta gram cidade,
Fsta nobre Lisboa,
Raro Francisco, esta que do occidente
Com grande nome em toda parte soa
K soará com gram nome em toda idade,
Que dá leis ó meo dia e ó oriente.

Obras p. 203. Oila VII.
ultimo verso.

Também aos anitos do poeta f

5

Veja-se o
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Seus espantos ver.lo, suas grandezas,
Seus nobres edifícios
Cobra antiga e moderna, as variedades
Dos estados, das obras, dos ofícios,
Dos negócios, dos tratos, das riquezas,
Dos costumes, das leis e das vontades.
Com alegre louvor verSo partidas
D'aqui armadas nossas;
Prosperas as verSo depois entradas,
Chens de mil despojos, presas grossas,
Com bandeiras triunfais ó ceo erguid:is,
Com bandeiras d'imigos derribadas.
Tributos verSo vir todos os anos
D'Indos, Árabes, Persas
E d'outras mi! regiOis, d'outras mi! gentes
De vários nomes e de leis diversas,
Conquistadas per nos, riflo com enganos,
Com justas armas, com rezõis prudendes.
Ver.lo ricos retornos, grossos ganhos
De ricas mercancias
Que esta terra a outras da, e d'outras aceita;
Novidades verão todos os dias
Km que os sentidos e olhos s'achem estranhos,
Inda que o apetito nada engeita.
Tudo isto louvarão muitos, e a vida
Toda aqui passarito
Neste inútil cuidado e gosto v3o;
Sô d'cstas vaidades penderifio,
Desprezada de todo e esquecida
Toda outra mais alta ocupac.lo.
Mas tu que com mais sao esprito c raro
Ves, conheces e entendes
O que deve fugir se, o que buscar se,
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Mas tu que nunca ó mal, sempre ó bem pendes,
Com douto juízo puro, livre e claro
Escolheste o que sempre deve amar se.
8.

Q.

10.

11.

1 2.

O santo ócio escolheste, as musas quietas,
Musas castas e brandas;
Côas divinas historias, côas humanas
Temperas o prazer, o nojo abrandeis
Teu ou de teus amigos, n3o te inquietas
Com nada, vives livre, e n3o te enganas.
Ouves de longe, ves de longe o mundo;
Parece te inda perto.
Tudo ai á quictaeSo santa aborrece.
Ah santa quietação! quanto mais certo
Está em ti o repouso! como 6 fundo
Se vai quem por ti tudo iiSo esquece!
Ah prudente Francisco! desprezaste
Sempre as cidades v.ts,
Cheas de mãos enganos, vflos negócios!
Louvas teu doce Neiva, as agoas sils
Da tua fonte, as fruitas que plantaste,
As aves que ouves, os teus santos ócios.
Como te ris do nos, como navegas
Seguro pêra a praia
Onde se acaba o medo da tormenta,
Que tantas vezes tristes nos desmaia,
Tristes, detidos dV.spcranças cegas,
Mal que enganosamente nos contenta.
D'estas v3s esperanças, que enganados
Nos levao, estás seguro:
N3o temes, nSo esperas, n3o desejas.
Co esse animo constante e peito puro,
Co esses espritos sobre o mundo alçados
Muitos anos e s3os inda te vejas!
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205.
PEDRO D'ANDKADE CAMINHA.

Epitáfio.
A Francisco de Sã do Miranda.
A alma no eco repousa eternamente,
Chea do que ca tinha merecido.
O nome voando vai de gente cm gente,
Com inveja e amor e espanto ouvido.
O corpo fraco jaz aqui somente,
Da alma a forca de idade despedido.
A morte desfaz tudo, mas Miranda
Vivo é no ceo, c vivo na terra anda.
Obras <Ic Caminha p. 206. Epitáfio XIV.

200.
ANDRé FALCãO DE RESENDE.

Soneto.
A Francisco do Sà do Miranda mandando lho uma vorsos.
Cria fia terra d'ouro a doce vea,
Outra d'estanho c cobre se faz rica;
Em fia o louro trigo multiplica,
Km outra a estéril e infelicc avea.
De tudo a natureza se orna c arrea,
E de quem da o que pode, alegre fica.
E por isso Artaxcrxes alegre fica
Da pouca agua da rústica m;1o chea.

5

Tirado das Obras <l'cslc Poeta (p. 92) publicadas em Coimbra em
mil oitocentos sessenta e tantos. S3o incompletas e sem titulo e a uno. —
(1—7 jfa o Editor notou que os dous hemistichios Jinaes d'estes versos estilo
errados, provavelmente por descuido do copista.

6og
Ilustre Sâ cTalto sangue c engenho,
A vos humildes versos oflereco,
D'estilo inculto e grande estrilidade;

10

Mas, em que pouco dou, pois c o que tenho,
Se este ser pouco em fim lhe abate o preço,
Ante vos o abone a sil verdade.

207.
ANIJRIí FALCãO DE RESKNOK.

Soneto.
A úa dama quo lia por o livro de Francisco
do Sâ do Miranda.
Quem n3o louvará muito em toda a ora
O Sft Miranda, nunca assaz louvado,
D'engenho, estudo, estilo alto e apurado,
E sobre tudo tara ditoso agora
Que é do puro alabastro assim, senhora,
De vossas delicadas mãos tocado,
D'essa voz doce ora pronunciado,
No seo d'alva neve posto outr' ora!
Pirâmides, sepulcros sumptuosos,
Edifícios que em fim o tempo gasta,
Tanto sem fim n3o fazem sua memoria
Quanto a luz d'csses olhos tam formosos
Que graça e vida dar a tudo basta,
E a mim d3o vida c morte, puna e gloria!
Obras p. 87.
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208.
MANOKL MACHADO DE AZEVEDO.

Carta
a sou cunhado Francisco do Sã do Miranda.
1.

Respondendo á vossa, digo,
Amigo, senhor c irm3o,
Que entre tanta confusão
Nilo ha carta sem perigo.

2.

Em que corra avesso tudo,
Tudo correrá direito
Se lhe sabe andar a geito
O prudente e o sesudo.

3.

Quando dém couce os planetas,
Tem inais altos poderios
Aquele que o mar e os rios
Knfrea c pica os poetas.

4.

5.

6.

Fez o homem diferente
De qualquer outro animal;
Se ele do bem usa mal
E do mal bem, ele o sente.
Deu lhe livre a eleição
Que outros chainâo escolhimento;
Poz na mito do homem tento
Do seu ganho ou perdição.
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Vos quereis com descripçõis
K com vossas letras grandes
Que em Itália, Espanha e Krancles
Vos reconheçam as naçOis.

Vida de Manoel Machado de Azevedo p. cl Marques de Montcbcllo
su blsniclo. 1660 Madrid. \i. 16.
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7.

Eu quisera que os saloios
Vos estimassem somente
Porque da vossa semente
Sempre colhereis mais moios.

8.

Ha de enfrear sua pena
Como um potro desatado
Quem quiser ser mais medrado
Que Camões e João de Metia.

9.

10.

Nao queirais emendar tudo
No mundo c. sen desconcerto,
De cujos erros é certo
Ouvir, calar, ou ser mudo.
Sô a penna e língua silo
As que causilo maior pena,
Que sô deus julga e condena
As culpas do coração.

11.

Sc da lingua ou do tinteiro
As palavras saem á praça,
Ja, por graça ou por desgraça,
Nilo lhes falta pregoeiro.

12.

Põe se cm mui gram perigo
Quem descobre todo o peito;
Por um bom dito ou conceito
Nilo perdais nenhum amigo.

13.

Os Carvalhos e os Carneiros
Da Beira, Entre Douro e Minho,
Sao mui bons ca no seu ninho
Aos fidalgos e escudeiros.

14.

A quem d'elcs se aproveita,
Silo de proveito e sustento;
Mas la, com seu valimento
Sô vive quem os respeita.
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15-

Vosso parente e amigo,
Joane de Sa-ber tanto
Descantou tanto em seu canto
Que deu num canto comsigo.

16.

Descoseu linhas a tantos
(Se bem mais canonisou)!
Mas um d'esses se vingou
Sem lhe valer estes santos.

17.

Se se diz bem dos ingratos,
Cnidíto que tudo lhes devem;
Se a poderosos se atrevem,
Dílo unhadas como gatos.

18.

Assim sou de parecer
Que nem bem nem mal digamos
Nesta era ein que estamos
Para poder bem viver.

19.

20.

A verdade e bom conselho
Silo hoge grande dilito.
Mame na ovelha o cabrito
K na raposa o coelho!
0 grande afeito me ordena
Que aconselhe a um letrado.
Perdoai me, que um Machado
Nflo apara bem a pena.
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209.
MANOEí. MACHADO DH AZKVHDO.

í) ti t r a C a r t a.
Ao mesmo.
i.

2.

3.

4.

5.

Dizem me que estais doente,
Pesa me porque não ]>osso
Ir ver vos ja de presente,
Porque tive um accidente
De amor não, mas de humor grosso.

5

Rste medico sandeu
Quer que seja humor da corte.
Cada um conhece o seu;
Iíu conheço o mal que é meu,
Que o d'ela sempre é mais forte.

10

De médicos nem sangrias
Nesta idade não curemos.
Uoas são as romarias
Do mais longe e sem Marias
Porque não nos mareemos.

15

Os santos de longas terras
Sempre forão mais buscados,
Os da nossa estão cansados.
Busquemos santos das serras
Que estão mais desocupados,

20

Sigamos nossa nação!
A quem todo o seu parece
De menos estimação,
Ele faz mais devoção
O' que menos se conhece.

25

Ibidem |). 86. — li fragmento.
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210.
D. SKUASTIANUS n'Ar.i'AKO.

Carin i nu.
1.
Mirandus coe-lo et terris Miranda, Maroncin
Excellcns, cocinit pascua, nira, duces.

211.
II.
Quid nisi mirandum potnit Miranda futuris
Totus mirandus scribere temporibus?
Sed qune mirandum laudabimt carmina ratem?
Mensuram tanti nonrinis im]>let opus.

212.
MAKTIíI GONçALYEZ DA CAMARá.

Epitapbhnn.
Francisci do Saa do Miranda.
Rústica quac fuerat solis vi.x cognita silris,
Aulica Miranda musa canente fuit.
Matnrosque jocos et ludrica seria ludens
Divina lnimanum inisctiit arte meios.
Cum posset gladio transcendere nomen avoruni
Maliiit arguti militiam calami.
Postliabnit fasces et inertis laudis honores
Ac docuit plcctro promeruisse decus
Omnia mirandus Miranda pulvere in ipso est
Pulvere in hoc patriae gloria scripta manct.
1 e II tirarao-se de:'A f. 3v (das «;;;;.).

5

10

Ill d,-: B f. <j (das /«».).
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152.

C ii r t. a D c d i c íI t o r i a
a
João Rodriguoz do Sâ o Monozos.
Vv

V-

V

,'^y
**r

i.

For estas verdes florestas
Onde correm aguas suaves,
Por aquelas partes e estas
Aonde cantão as aves
Suas e minhas requestas,
Fugindo do povoado
.Me acolhi- para esta serra.
Sei, fui mal aconsolhado.
Mas i)3o tenhamos nós guerra
Sobre quem foi acertado.

5

10

S. f. 218. „Em hum cartapacio antigo que se adiou no Porto das
obras de Francisco de Síl de Miranda, csl;l a Ejjloga ou Satyra que se
segue, c por esta razão, c por ser dirigida a João Rodrigues de Sa de
Menezes, seu grande amigo, e ler versos cnleiros que o mesmo poeta pos
cm outros lugares, e seu estilo nesta matéria c género de verso ser inimitável, parece a muitos também ser sua."
Em lugar de uma Eg/oga nova (X), coma foi dito sob o No. 152,
achará aqui o leitor só três estrophes d'introdncçito dirigidas a J. A', de
Sá e Menezes, porque a Eg/oga a que e/las se ligam nas Satyrlts, mio
J outra senito a nossa VII, ja communicada sob o No. 117 sobre dois
inanuscriptos. Reconhecemos isso por uma copia feita ha cerca de 30 anitos
pelo Sr. Visconde de furomenha e que o benemérito escriptor nos confiou.
A Egl. de que se trata, consiste ti'um dialogo entre os pastores Ilieito e
Slontano que corresponde, na essência, ao dialogo ja impresso entre Silvestre e Montano (Na. II7) oferecendo porem trechos inteiros extra/tidos
da redacção anterior da mesma Egloga, communicada sob o No. 103, *
alem d'isso outras variantes notáveis que o leitor encontrará no „Appendice" :
Variantes (No. 217). — A copia do Sr. Visconde está incompleta, infelizmente; e abrange 12 estrpphes alem das três Ja Dedicatória, em vez de
32, como deveriam existir, a julgar pela Egl. VII e pelas citações de
Illuteau no seu Diccionario s. vv.:
„saio andtirriacs rancor punir zagalcjo montado derramado passado
volver soldada perlonga volvedores."
43*
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Que imudccc a fantcsia
Ver tanta contradição;
Perde a verdade a valia;
Anda corrida a rezao;
Prevalece a hypocresia;
Crece o dano e nilo se cura;
Todos gemem e nenhum fala;
Poios cantos se murmura;
A honra, a vida se escala,
Nenhfla cousa é segura.
Cuidar no que hontem se via,
Nos magoa o coração;
Foge de nos alegria;
Km tamanha confusão
Determinar venceria!
Mas tomemos aos pastores
Que vos querem por juiz:
Deixemos de contar dores,
Vereis o que cada um diz,
Mas nilo se qucixSo d'ainori\s.

15

20

25

30

A p p c n <1 i c e.

Variantes
tiradas

do MS. J.

8. i Como AEP. — 2 A los bienos. — 5 De. la mi vida
no só. — 8 'Iodo por do fuiste fue. — IO ergui.
4. 6 De ouvir em mi tal desejo. — 7 Se. nilo vos vejo.
5. 1 huid (licito que pode ser mais do que uma variante puramente orthographica). — 3 Que por 110 os pedir piedacl. —
5 — 7 Ha ai mi corazon caido. (Pues que nunca os ha
movido) Que ante la muerte lo traho. — 10 Como ABE.
G. 1 Agora. — 4 Que eu. — 5 Inda que me ca nilo cria. —
8 A vos e a mim acharia. —
8. 2 Em fim de tanto tormento. — 4—5 Transportado do
meu inal Ficou me o conhecimento. — 7 Inda vêm
males maiores. — 8 sou.
9. 2 A conta ja feita está. — 4 sigue. — 7 Como B. —
IO Em vilo com ella cansei. — 11 —12 Intercala: Ja
agora descansarei.
10. g que a ser veu. — 10 Crecendo a dor tal (/.eia-se:
Crccendo a dor a ser tal.).
11. 2 sou. — 6 Antes que ela assi crccessc.
14. 9 Como BEP. — 10 Onde me acolherei. — A ultima
cstrophe falta em J.
15. 7 a toda cousa. — 14 Como AH. — 16 Como AHP. —
18 esperança. — 19 Como AHP. — 21 Como AHP.
20. 10 Todo mais fora mal vao.
21. 2 Como AH. — 6 E cu sempre este cuidado. — 6—7
Intercala: Que nunca será mudado.— 9—10 Como A.—
12 Como A.
23. 2 Os males. — 40 que o sabeis. — 6 E o mais que
ainda espero. — 10 Tempos e anos faraó.
25. 1 Como Ali. — 2 De ver tanta vaidade. — 5 Que; poderá
um claro iraigo. — 6 Como AH. — 8 Como AHP. —
Olhos atras da verdade. — 12 Tain cega guia, assi guia.
2Q, ■> 1 Quantas huelven, triste io, Todas afírmen se l)ien. —
6 Como AH. — 7 Que haré desdichado io?
27. 3 Seja perdido o perdido.
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28. 2 N3o te mudes, nao to abales. - 3 Falta. - 6-7 NAo
« engane o qnu parece. Isto ó sonho, é mostra 4 _
o /,,//,. _ ,2 Desatinado após ti. _ ,3 Como K. _
14 Aào me mandas ver mais vales
20. 2 os ,„e,ls amores. - 4 Um só bem, fia esperança. 6 rW,„ A - 8-9 Km qilc 1K)S lnak.s n)aiores pJs:mdo
«W «/ tfV AH. _ ,2 No tempo. ,4 Qllc ,. 4,0 ■
«te ou que «íleo. - ,8 C«/w Alffi. - 20 poderá
30. 1 estiveste. — 2 deste.
31. 2 Após a paz vem a guerra. — 90 meu maL
32. , um grande agravo. _ 2 Ser me lua mui mal de crer. tí,
K
9 QUC T
dU
feito"""
> ■ «' Fica
<!«« i
luto. — ,«~~
,o_ 12\?
Por "°
quem ~
pode e ,,or ™
quem quer,
somente o gemer Calado ainda em meu peito. '
35. 1-4 Como AB. - ,0 Q,///* Ali. — ,, l»or quem com
culpa se sente.
I2 .Morra o sem culpa a tormento
P~
{G™
AIffil'. - 8 Vos nao sentis ao
presente _, Mas se a peco em medida. _ I2 fi,,,,
J
- — 15—10 Co/w Ali. — i7 cbwo A.

37

2 SCS
ou, a,es s m c,ira>
' s-uTo
sado. - 8«T
Como ,r
li. - ,3"_,5 Assi

Em CanS:, os <l(
dl

f

^

^»-

Que em muita desaventura .Mouro bemaventurado
38. 3 Gw;« Ali.
41. 2 Como Ali. - 3 CW A. - 7 grande (ZVv./w- gram). 8 Ai meu fraco entendimento. - IO Qne me entSo nao
socorrestes. _ A estrophe 3a /„//„.
43. 6 Como Ali. _ 7 cw„ Ali. _ 8 Como IiE. '
44. 4 G,WÍ, AB. — 5 £>»»* ABE. — 6 Como A.
45. 7 As cslrophcs estão transpostas como cm A. — 6 Una sola
a t0 lnC VCO :i(lllÍ) D ( l,imt0 llC
Ílm,n7 ora
,r9—DC,2q"10
" que veo. = ,3 P ° que
l
"Si"
.Uguna
la muerte
or

19 lan lejos de do deseo.

47,

ti. ^e8hsr AB.parte regias- -6 Te ^ *™ ""
to /v sp;r, í c;'":!ar ,,ele- r 3 r"/w ,5- - 7 &« AB.
"""" b- — 'O Que en fin en íin me han de matar
51. A primeira estrophe nito tem rubrica especial, o que quer dizer,
que se atnlue a Sd de Miranda; a rubrica dl secunda diz'
Kespondou a senhora Dona Leenor Mascarenhas: a da
termra; Tornou Bernaldim Ribeiro. - 3 Razao tenho de
c.ndar. _ 4 Como A. — 5 Como A. — 6 De suas cul-
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pas. — 7 Como A. — 8 Que nilo som pêra estas cousas. —
Q Fora razfio n;1o cuidar.
52. 2 O eco arde, treme a terra, Acharão fados caminho. —
6 Nunca sao sinais de vida. — 67 Respondeu a mesma.
— 8 Como A.— n Como A.— 12—13 Tornarão outra
vez. — 13 Começarei. — 16 Como A. — 17—18 Se
acabaram os cuidados Quando se acabara a vida! — No
fim acha se a nota seguinte: Outro Dialogo as damas. E
puz isto aqui polo d'ela porque saiba V. A. que também
Portugal teve a sua marqueza de Pescara.
53. 4 De quedar ansi qual quedo. — 5 puede. — 6 Otros
lloran con plazer. — 7 Ora si un corazon ledo.
54. | (assim como E) faz das duas primeiras linhas do nosso
texto uma única que diz: Naquela serra quero ir morar
e continua Quem me bem quiser, Quem me quiser bem,
La me irá buscar. — 5 — 6 Sao os povoados 'lodos de
requestas. — O MS. J nSo da mais que as primeiras 9 linhas
porijue falta a folha <jite devia trazer a contiuuaçilo.
55. 6 Que por vontade segui. — 9 Como AH. — 10 Níío sei
o que era ou que n3o. — 12 Como B. — 15 Ora o
prazer, ora o medo. — 17 —18 Ma sorte! quantos bens
dana Brandar (Leia-se: Bradar) e queixar em v;1o. —
27 Dá se toda por de Antão.
56. 1 Como AH. — 2 Como V. — 3—4 Ajuda. — 4—5 1 si
mientras devaneo Pensando a lo que alia vi. — 8 Debato,
fuío i pelco.
57. 7 Cousas que nfío \3o (J.cia-se: vêm) nem v3o. — 8 Como
P. — 10 Quanto antes tinha de seu. — 11 Tudo tendes
cm poder. — 12 Como ABE. — 12 Nem olhos que ai
posso ver. — 15 Como HE. — 17 Como AB.
58. 2 3 Como AEP. — 7 Vco vos ncl pensamiento. — Por
falta da folha seguinte o Cantar acaba com a rubrica inicial
da cstrophc 2" das voltas; </ue diz: Francisco de Saa de
Miranda.
50. 1—2 Saudade minha, quando Quando vos veria? —
9 Que mais que aperlia? — 18 Como AB. — 22 Jnda
a boca fria.
60. 1 Como A. — 5 Como EP. — 6 La sierra responde. —
10 Falta fwrqne a folha está muito aparada. — I 1 Como
„.\I3. — 17 Seguem mais duas estrophes que dizem:
Enterneci lieras
A quien me deja^c;
Solo te ensanaste
Tu, que no divicras.
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Ilicrro si me dieras,
Si me dieras fuego,
Dicras me sosiego.
Mas por esta brefla
Muerte, a lu pesar,
No piiedo faltar
De aignna alta pcfía.
Siempre amor se sucila
Gracioso luego,
Despucs en tal fuego.
01. 4 Como AP. — 7 Saíeis. — 8— IO Que estou tremendo
ainda agora, Sendo meu erro entendido, Do mal que me
ora devido.
02. 2 Da parte do coração. — 3 JPP Com fia desperaoiío. —
4 A conta cerrada e chea. — 9 Como A HE.
03. 2 Que me persegue c eu sigo. — 8 Hei medo de o
cuidar.
64 3 Como AP. — 4 Si pruevo a querer, no puedo. — 6 Lo
que comieza, no atura.
00, Aiiu/ti que não o disséssemos no logeir competente, encontra-se
este Vilancete no MS. J ,/ /. 14. Está incompleto tias primeiras 6 linhas por falta tia folha antecedente. As cstrop/ies
estilo transpostas como em A13. — 4—5 No só cem que me
consnele. Que otro mas remédio aguarde. •— 6 tarda.
7 Como A. — 14 Crcció ansi andando cncul>ierto. —
17 Que 110 sé parte de mi.
/? pois muito provável que
em APE lambem se deva ler: só em lugar de: se.
67. 6 E somente um nome vão. — 6 Como AP. — 12 Como
E. — 12 Como PP.
08. 3 Do la lienes escondida? — 3 — 4 Ajuda de Prco <]c
Sâ de Menezes. 10 — n Ajuda de Frco clc Sà de
-Miranda. — 11 Como APKP. 12 Sicndo tu la sn riqueza.— 15 En desemparo, miséria i en pobreza. É claro
<]ite ou a palavra: deseinparo, ou a palavra: miséria se ha
de riscar. — 22—23 Vas con tus desasosiegos (Leia-se:
Vascos i cl.) Dejas en lugar de vida. — 25 Las iervas,
las fuentes frias. — 26 Como AP. — 28 avelanado. —
31 Como APP.
70

- !—- l'e>lo bem mal me fizestes, .Mas nunca ou tenha
prazer. — 3 Como BK. — 8 Como K. — 9 Do que soi
acontecer. — 10 Como A.
71. 3 Como P. — 3 — 4 J cita a mesma otrophe que A intercala aqui. Em ambos os textos vai atribuída a Frco de Sà
de Meneses. J tem porém algumas variantes: 1 diste em
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Inçar cie: viste; 2 i viento cm lugar de: i de viento;
7 tuvo em lugar cie: Uive. — 6 Como AH. — 8 CVw/o A.
— g—IO Como A.
72. 2 Como AHEP. — 3 Mientras el mal me destmie. —
5 A de fuera el alma fuie. — 6 Como AH. — 7 AHEPJ
escrevem: acompaíie. — 11 Puse me el pandero en
mano.— 12 Como H. — 14—15 Dej° me cl) tal ^go»»'"1»
] en la cuita mortal.
73. 2 Como AP. — 4 Com muitos d' ali me parto. — As
estrophes estão transpostas como cm AH. — 5 CVw/o AH. —
7 Os ventos, névoas, c sonhos. — 10 Por sinais claros
reparto.— 12 De quem nunca os olhos parlo.— 16—19
Feitas cada ora e desfeitas. ()' grande desasossego, Com
que venho e com que parto, E o ver tanto e ser tain
a.g„. — 21 Como AH. — 22 Esporei algum repouso. —
24' Como AH.
74. As Se.xtinas cie ) ilifferem tanto das lições das outras fontes
que /u/gamos dever repelil-as.
1.

N;lo posso tornar os olhos
Donde os n3o leva a razílo.
Quem porá lei á vontade,
Ajudada do costume,
Vontade que ás suas leis
Manda defender por forca?

2.

Isto que. ai é se nílo forca
Que me fazem estes olhos?
Qucbrantadores de lei
Hrada após mim a raziío.
Por demais! vence o costume,
Vence a vencida vontade.

3.

Aquela izenta vontade
Caiu ante a maior forca,
Segue cativa o costume.
Nílo posso somente os olhos
Alevantar á raz.to
Que faz e desfaz as leis.

4.

Alçou se amor e fez leis
Como foi sua vontade,
A' grani mingua da razão.
Queira ou nílo queira, é por forca
Que la se me Vain os olhos
Onde se \3o por costume.

í)8j

5.

N3o valem leis sem costume,
Vai costumo contra as leis.
Coitados d'estes meus olhos
Que assi seguem a vontade!
Por tirania e por força
Nilo vai nem ousa a raz.lo.

6.

N3o sei que faz a raz3o?
Desatinou ao costume.
Que farei á maior força?
Hajam piedade as leis
De quem, entregue á vontade,
Vai em poder de sus olhos.

".

Olhos após á vontade;
As leis após o costume,
Após a força a razão!
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I Franco e Florido. — 2 Huscais outros que vos roao. —
-I Como H. — 5 so;1o. — 7 Que é autor pêra alegar. —
8 em qual cantar. — 9 Quem comia do meu p;1o. —
II —12 Que graça que me disserao (Isto si) d*um Castelhano. — 14 — 15 Muitas vezes lhe fizerao No seu pao e
no seu pano. — 16 Vou a sua sorte e achou. — 19—20 lhe
apanhou; Foge então aos seus criados.
77, 2
~à l'"ra serviço escusado! Mais do tempo erao uvas,
Vinagre branco rosado. Certo, mais do tempo fora!
78. A //cão de J tjue .r,- <li% „emauiada" iliffere muito das outras
licSes. li diz:
Tara desacustumado .sofrimento,
De tanto tempo, em pena tam esquiva?
Sempre em poder da morte? c que inda viva?
F. que haja tal descanso em tal tormento?
Nâo parece que humano entendimento
Fossa nisso cair. Alma cativa,
Vendo que sempre crece e nunca aliva,
Quem nao presumirá que é tudo vento?
Item sei unis olhos que têm toda a culpa,
J\ sflo os meus que a toda a parte vêm
Por que me esquece tudo e me desculpa.
Minhas altas visOis! um meu sò bem!
Quem vos níio chega a ver, esse me culpa !
F. ai! sò som que as vejo — outrem ninguém!
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70. I por fazerde doje [sic]. — 4 K quanto. — Esta lição
poderá acceplar-se como verdadeira, unicamente guando se achar
outro MS. cuja linha segunda diga; Se 6 v3. — 5 Como
AFP. — 7 Que tem ja que me alegre. — 11 Cintando
acreeentei muito em meus danos. — 14 Como V.
80. 3 Ja de muito tempo. — 4 Como A. — 8 tudo está
desfeito. — 10 quando os traz.
81. 4 Conta feita em poo tudo bebido. — 8 Tempo lanhado
a longe mal vivido.
82. 4 tudo é um ar. — 70a lei estreita. — 11 e da vontade {Erro manifesto. J.eia-se: verdade). — 12 Qual.
83. A licito de J está cheia de erros, e de lacunas. Cma nota
marginal da Jelra do copista diz: tete soneto tem algumas
faltas. — 2 Ua vontade sempre tani segura e em ff. M.:
A vontade tani limpa e tam sem magw</. As margens estão
aparadas de maneira que falta o que vai em grifo. —
3 Como P. — 5 Aquela presunção e emN.M.: confiança.
— 6 Como B. — A linha 9 falta. Uma X. M. diz: De
que me aproveitou? nâo de ai por certo Que de um sô
nome tam leve e laxa viio Custoso ao rosto e tam custoso
á vida. — 1 o um sô nome leve e vão. — 12 Dei que
falar de mim ao longe, ao perto. — 13 a alma coitada
(Leia-se: corrida).
84. 5 diera. — 6 tan longa profia. — 7 Anda muito errado.
O texto diz: Hagan esienUi fueguo aquesa liera. (Leia-se:
llagan que sienta fuego aquesa fria). — 14 lurado. Kn
grau desdieha mia enuida epeclio.
85. I ai nuestro tal oufano (Leia-se: Tajo ufano). — 4 Como
BP. — 10 En su trabajo i loca porfia. — 1 1 heis-lo
caiclo. — 14 Bolver me (i. e. me lie) i aloquear como solia.
86. 1 la 110. — 4 Como P. — 0 Como P. — 8 ] es verguènza
el tal dar (Leia-se: el tardar) tan luengamiente.
88. 6 el velo alzado. — 10 O Amor responde: llierro em lugar
de: ierro o que quer dizer que o copista saltou da ultima
palavra da linha 1 o (ierro) (/' ultima da linha 13 (hierro), de
maneira que 11 12 13 faliam.
89. 3 Como AB. 5 aonde quer que este. — 6 Olhe o
ceo, olhe a terra, olhe o mar. — 8 Como AP. — 9 K em
verdade não sei nem isto que anda. — 10 Como AB. —
12 Como A. — [3 Como Ali. — 14 Como P.
00. 1—2 Al famoso Elesponto i crudo estrecho Lidiando con
las aguas sin sosiego. - ■
4 Lagrimas i suspiros sin proveclio. 5 alza el pecho. 7 —12 Que liiíce en la
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01.
02.

03.

04.

06.
07.
102.

torre alta. Ai amor ciego! lias visto tal crucldad, antes
la lias lieclio. Rompia ínientras pudo liázia la playa De
Sesto, por su mal deseado puerto, Adondc descansando
el cneri>o caia. Kn fui, (clijo) venceis, ondas, cubierto.
1 de ser. — 8 li as estancias incultas desordenadas.
IO Como AB. — 13 em 11111 tam baixo tempo.
1 6 Tantas mercês tam pouco acostumadas, Como servirei eu dividamente? Provarei d'aitintar algum presente,
De um rústico aprendendo autre as manadas Que agua
ofereceu Cin mãos lavadas A Xerxes, que bebeu e santamente. — 8 por copas delicadas. — 12 vãmente apreçada. — 13—14 O falado tesouro de Veneza La se
acha: que eu ós meus palmos me meço.
3—8 Lo que eu las otras cosas no nos suele De acontecer, locura mas que estrafia. Toda cosa mas engaíiada
mal se engafia, C) que por tierra vaia o ai aire buele;
Antes vemos despues que se receie Siempre jamas dei
caso i de la máfia. — 10—13 tantas vezes llegado a la
muerte! Como lo pone tan presto en olvido? Quanto, ai,
quanto fue dado a la suerte! — 14 Que por ver te soi
tal, i bnelvo a ver te.
3 De Pirrho sin piedad el brazo erguido. — 5—9 Diziendo: a quanta cuita e quanta pena Pomas fm ora, oh
golpe bien venido, l.ejando el euerpo libre aqui tendido
Cabe la grande Tróia, ia Tróia apena! I luego la su
vista valerosa. — 11 —14 Dijo, de sus despojos recelosa:
Troca d los a la triste madre mia A gritos, que ia no le
queda otra cosa, Que oro os dava por nos quando podia.
3 que ile alto cai. — 7 V. passa assi um dia. — 8 Incerto muito mais. — 10 Vira fruita.
3 os apóstolos fugidos. — 5 Assi. — 12 Como AH.
As variantes de J são tantas e tJo importantes que julgamos
dever repetir a Egloga na integra. — Interlocutores: Alexo.
Sancho. La Ninfa de la Fnente. Juan pastor. Anton.
Juan. Pastor, [sie] Turbio. fsiej Pelaio.
1.

Alexo.
lo vengo como pasmado
1 no sé lo que me digo,
Que el corazon enemigo
Va de cuidado en cuidado.
Ah dios mio, i que pecado
Pudo este ser tan cstraíio?
lo 110 soi el que era antaíio.
Han me como barajado.

5
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2.

3.

4.

5.

ò.

Dias ha que no me cntiendo,
Ca no sey (Leia-se: soi) el que me sucio,
Ora frio como un ielo,
Ora todo en huego ardiendo.
Voi me ansi el tiempo ]K'rdiendo
Como si nada perdiese,
J qual si de otro fuiese,
Ansi de mi voi Imundo.
lia me aborrecido el liato,
Los apriscos i majadas;
Ando após unos nonadas,
No sé trás ellos que cato.
Que ganância i niegro trato
Perder el tiempo en porfias!
Mal las noches, mal los dias,
Peor siempre a cada rato.
De un tal aprieto i dolor,
Que cierto en razon no cabe,
La benzedera que sabe
Si quellotrará mejor? '
No toma en nada sabor
LI corazon sin ventura.
Quiza puede ser locura?
O qui/.a si fuese amor?
Si aqui estuviera mi liennana,
(Que nos la llevó su esposo)
Qui/.a que liuviera reposo
Esta alma mia mal sana.
Fantasia loca i vana!
Que me pasava tan presto
De la mariana ai sol puesto,
Del sol puesto a la mariana.
No turan las cosas, no!
Llevaron la lejos tierra!
Por el valle i ]>or la sierra
'Podo se me escureció,
LI corazon me caio,
Soncas, en tal desem])aro
Q110 a pensar ratos me paro
Si soi o si 110 soi io.
Uablar de otro no sabia:
De dos liermanas contava.

IO
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Con que sal)or escuchav»
Quanto do dias mo dizia!
Era como a la porfia!
13o ollas siempre olla contando,
lo no sabia escachando
Si ora noclio o si era dia.
8.

q.

10.

[ 1.

12.

Un dia do estos pasados
Ene granile imita de hcrmanos,
Correu todos levianos
Mas con diversos cuidados;
Los mis albogucs usados
LIevaiulo, a tafler empiezo;
Uno i otro en grau destuorzo
Corrian como pasmados.
Entre otros vino im peraire,
(Que trasquilan las ovejas)
Dijo me: unas malas vicjas
To buscan votando ai Aire,.
Era fecho como ílaire,
Mas barvudo; mientras canto,
De mi hablava entretanto;
Mas tome me lo en donaire.
Sancas, si fue asombramiento
De estos cuerpos hnidizos?
O me dieron bevedizos
Que ando asi de viento en viento?
Acudiu me ai pensainiento,
Que en Ias bodas de Guimar
Quan ledo dije el cantar:
fíue/ve ara, pastor sin lienlo.
Pêro pues que me acorde
De un tal acontecimiento,
En quanto me envio ai viento
Suspiros, descansara.
Dias ha que no cante,
Con el corazon no piiedo.
Estonces cantava ledo:
Ura como cântaro?
Diz outra:
Buolve aca, pastor sin tiento,
línelve, que a peligro vas,
No tê engano ol pensamiento,
Cata que te perderás.
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14.

15.

Porque asi te acucias, di,
Las mentes enajenadas?
Cata que a poças pasadas
No havrá mcmoriii de ti.
Digo que liuelvas atras;
I pêro que haias voltado,
Solo en ver ado lias llcgado,
De pasmo te mo rirás.

95

100

Auri cstonces io era sano.
Fue (me acuerdo) por el maio:
Luclié, corri como 1111 raio,
Ria me bien dei verano.
Dcspues este mal villano
A poças muerto me tiene,
Rien dizen que se nos viene
Kl mal de suio a la mano.

105

Mas que hermosa agua correr
Veo de la biva peíia!
Como quien con oro suefia
1 110 lo acaba cie crer.
Quiero me 1111 poço tender
En las dores i ierva fresca.
Puedc ser que me adormezea
Senticndo el agua cacr.

110

1 15

Sancho busca Aloxo quo duormo, i no so von.
Sancho.
16.
A la fc, en vano afanaste,
Viajo, a lo que me parece,
Por quanta tierra buscaste !
Quantas vezes me esto lie heclio
1 20
Sin provecho!
Aqui va, por alli va!
I loqueando un buen trecho,
Otro lo vido aculla.
17.

Con el hijo juntamente
Te nace mucha fatiga.
Como topera se obliga
A su trabajo la gente.
Que descansos trás que andamos!
Como erramos!
(Por mi lo digo a lo menos)
Mal con hijos que engendramos
I mas con hijos ajenos.
44
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ig.

20.

21.

22.

Aconteció suerte estrafia,
Diró, por desdicha mia.
Del tiempo a casa fuía
Por el pio de la montaria.
Kn verdad hize grau prueva,
Ca fue nueva
Cosa lo que digo agora:
Acogiendo me a una cueva,
Senti que ende nn nifio Hora.
Ciertamente se le deve
Al ganado amor mui grande
] que el pastor sobre el ande,
Que truene, que llueva o nieve.
Digo os de una cabra, cierto
Que cubierto
Me tenia el nifio tierno,
Que aina me huviera muerto
Dando de uno i de otro cuenio.
Kra envuelto en tales pafios,
Tambien el nino era tal
Que harto alli jazian mal.
Pienso qne ha diez i nueve anos.
Quien dei tiempo no se vela,
Como vuela!
Traspone viendo i no viendo;
Dando de azote i de espuela
Fuie desapareciendo.
Trajo (Tajo) lo a las mis Tiresas,
(Una madre, otra hija es).
Veis lo que anda en quatro pies,
Veis lo que se ergue a las mesas;
I.uego a maiores alcanza
Kn crianza,
Sesos, salados donaires;
De tanta nuestra esperanza
Que nos dejaron los aires?
Mil vezes me santigué,
Comigo hablando de veras,
Dizicndo: nunca antre fieras
Tu naciste ado te hallé.
Era pêra dar consejo
Zagalejo,
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Aíudava a misa ai crego,
(Aunque este es el mal mui viejo
Seres cem tus liijos ciego.) —
23.

2.).

25.

26.

27.

Dijo me uno que lo vido
Pêra esta parte venir.
Por mi se puede dezir
Perdido Iras el perdido.
Pasado de los setenta!
liucna cnenta
Da ró de tanto camino.
El mi perro como aventa!
A la fe, trás mi se vino,

180

185

I tu, hijo, huiendo vas
De mi que buscar devias
Por fieras i peitas frias:
Trocado a todos nos lias.
Sigues consejos levianos,
No los sanos
De quien mas te ama que padre,
Olvidaste los liermanos
1 la vieja de tu madre.
Ha me tliclio 1111 escolar
Que sabe de encantaciones:
(Anda el siempre por los nones)
Rios siete lias de pasar
I nadar por la laguna
A llena luna,
Huscar nueve bivas fuentes
De todo afio, i en cada una
Lavar te a cobrar las mentes.
1 Ia i quien tenga tal sospeclia,
1 quien otras, dicho" me lian
Muclias i mnclias dirán;
Mas sin ti que me aprovecha?.
La vejez, por cierto, es cosa
Enojosa,
Niíiez sin saber alguno,
Mozedad tau peligrosa
Que de ciento no escapa uno.
Kste llaco cuerpo cansa.
De deslumbrado no veo,
Mas puede tanto el deseo
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Que algo cl corazon descansa.
Quiero dar vuelta ai lugar
1 lhimar
Sancho! por do quier que fuere;
Todo lo quiero provar
Antes que me desespere.

220

La Ninfa do la Fuento.
28.

2Q.

30.

31.

Duermc el hermoso donzel,
No zagal, por cierto 110;
Mientras ai suefio se dió,
Mi alma dió se le a el.
Va se el sol, ido es con el
Des nuestro dia buen trecho;
Ue mi no sé que se es hecho :
Será lo que fuere dei.
Que no los puedo tener,
Los ojos, tal cosa viendo.
Quien tanto aplaze, dormiendo,
Despierto que será de crer?
Quise desaparecer,
No sé quien me buelve aqui.
Ali qunn tarde lo entendi
Que peligro es cometer!
Enfin mi agua encante
Que cause su vista sed.
Fue de Amor la su merced,
Como el lo mando, asi fue.
Mas agora, a la mi fe,
Es la mi cuita mortal;
Pudiera sufrir mi mal,
El suio como podre?
Ora mis ojos, dejeis
Pagar a Amor su tributo:
No quede aqui nada cnjuto!
Llorad, que gc lo deveis.
Aves, que os ansi sabeis
Pienso que aliviar cantando,
Mientras me voi lamentando,
Ruego os que me aiudeis.
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Canta partiondo:
32.
Amor, aqucl nino cicgo,
Ks a lo menos cruel;
Si cn tal fuentc alzó tal fuego,
Quien podrá valer se dei?
De las sus máfias i males
Quien salvar se poderia?
Si io, (|iie en mi agua bivia,
Uivo agora cn liuegos tales?
Amor leviano, Amor cicgo,
Ilermoso, mas todo un hiel,
Guerra de sangro i de fuego,
Tal es el, tal dizen dei.
$$.

34.

35.

36.

Alexo dospierta:
Soncas dormi? que soflava
Que me via por unas brunas,
De toda parto altas penas,
lo que solo caminava;
1 des que cn vano provava
Las mis fuerzas una a una,
Qucjoso de la fortuna,
A gritos mo despertava.
Mi fe, sca lo que fuere!
i\lal parece i mal será,
Kl corazon me lo da:
Maga «lios lo que quisiere.
FiK-rtemente me requicró
Partiendo me el mi desco,
Mal a todas partes veo,
Sufrir me lie lo que pudiere.
Kl corazon se me encierra,
Ni recebe ia mas eonsejos.
Adios, mi tierra i mis viejos!
Gran mal de vos me destierra.
Si nioriré en otra tierra,
Aca los liuesos me traian.
Que mundos piensas que vaian
Detrás de aquclla alta sierra?
Matar me he la sed de nuevo
(Nunca la tuve qual tengo).
Con que secura a ti vengo,
Kuente que en mi alma llevo!
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Si tal ventura me pruevo
Que, pasando por aqui,
Beviese mas ledo en ti
De Io que agora ine bevo.
37.

38.

Encantado dize:
Valar) me santos de dios!
Soncas parece otro mundo;
Hasta de mi 110 percundo
Si soi uno, o si soi dos.
Pues agora qual de nos
lia de aceptar cl partido?
Io me era el de ser liuido,
No de ser fuida vos.

40.

305

Anton.
Suspirado lias, compaitero?
Juan Pastor.
No sé como no llorava!
Sabes porque suspirava?
Porque aqui canto Ribcro,
Aqui nuestro amo escuchava,
Rodeavan lo pastores,
Colgados de la su boca,
Cantando el los sus amores.
(lente de firmeza poça
Que le dió tantos loores,
Quan presto se los apoca!

39.

300

Anton.
Kso falta, Juan Pastor,
Digo porque suspirar?
A que se pueden alzar
Nuestros ojos sin dolor,
I a que se pueden bajar
Adelante o cara atras?
Las tierras niegan los frutos.
Amigo soncas verás?
Seguieron se a ires corrutos,
Los hombres cada vez mas.
Juan.
Ora quejas a departe,
De aquel amigo tratemos;
Sabes que traído havemos
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Sampoftas de estraíia parte,
No sé que de cilas queremos.
E dir te he como pasó:
Acerto se que io tafiese
Aquel modo, i cl canto,
Rogo me que respondicse.

335

Anton.
Ia, ia, ia, comienzo io
Como si Ribcro fuese.

41.

42.

43.

44.

Canta:
Traspuso huiendo mi alegria,
Bien como uri breve sueflo sin sentido.
El tierapo i la razon piden olvido
I no se parte amor d' esta alma mia.
Zagaia, annque estes toda embevida
En amar un zagal que bien ha luchado,
Pêro io que ansi soi desechado,
Tu sicmpre eres mi muerte, tu la vida.

340
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Juan pastor.
Tu sicmpre eres mi muerte, tu la vida,
Que ansi lo quiso amor i no razon.
Lo que hazer deviera cl cora/.on,
35°
En viendo que te ve, luego se olvida.
Zagaia, bien que el tormento se agrave
A tuerto otro zagal viendo delante,
No porque mejor baile o mejor cante,
Tu la mi prision eres, tu la llavc.
355
Anton.
Tu la mi prision eres, tu la llave,
Tu la mi tempestad, tu el mi abrigo.
Lo que es mejor viendo, cl peor sigo.
Qual es el pecho en que tal erro cabe?
Qual es el animal que a la su muerte
I ai su dano no huia ai mas correr?
Io corro trás el mio! i puede ser
Desdicha tan estraíia i mala suerte?
Juan pastor.
Desdicha tan estrana i mala suerte,
A quien te sigue, huies, i signiendo
A quien te huies, vas; aqui atiendo
No scró en mi mal tan firme i fuerte.
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45.

46.

47.

48.

Ansi vaia ul carro ante los bueis
I los peces vengan (a) pacer ai prado,
A los rios i ai mar corra cl pescado:
370
Oido havia amor d' estas tus leis.
An to 11.
Amor burlando va, muerto me deja,
Ticnc de que por cierto; a su merced
Como de sefior vine; armo la red,
Puso me en prision dura, ende me aqueja;
375
Cada ora mas se aleja
De mi, mucho cruel. Quien me clesmiente?
Ah que lo saben todos! quien ganó
Kl precio de Ia lucha, ese perdió!
Enemigo sefior que tal consiente!
380
Juan Pastor.
Eneruigo cruel que tal consiente,
Mas antes favorece tal maldad.
Todo se rije por la voluntad;
Si esto alguna ora fue, es lo ai presente,
Un pastor inocente
385
La sampofia tafiia en regia estreeha
Del tafier afinado i ansi cantava;
Plugo mas un zagal que ende silvava !
Ved razon entre Amor quanto aprovecha!
Anton.
Ved razon entre Amor quanto aprovecha! 390
Mozuelo antojadizo i voluntário,
Al servidor maior, maior contrario;
Turbado i siempre lleno de sospecha,
Uno porque coheclia?
Otro por atrevido i mal criado,
395
Otro por no só que, quien Io adivina?
Quien lo piensa, enloquece i se esmagina.
Sin ventura que liará quien Io ha provado?
Juan pastor.
Sin ventura que liará quien lo lia provado
1 lo prueva cada ora? Estrafia suerte:
400
Pudo haver quien asi corra a la muerte,
De otro cuidoso, de si descuidado?
Zagaia herniosa, pêro fementida,
Amor cruel te ha dado
Enteramente todos sus poderes,
405
Mas ingrata rauger de las mugeres,
Quien cl alma llevó, lleve la vida.

697
49.

Anton.
Con el tiempo perdi lo que se deve
Al servir luengo con tan buena fe.
Quien te dirá el porque dei sin porque?
Quien terna que 110 fuia el viento "leve?
Moimas la blanca nieve
Se buelva como pe/., que no peleo
Que ai médio dia aqui nos anochezea;
Por estrafio que sea, no os parezea,
Que quanto no pensava, agora veo.
Juan Pastor.
50.
No se me acuerda de mas
Ni de mi ni de Ribero.
Amigo i buen corapafiero
Quan presto dejado me has!
Mien pensé que mas despacio
Duraria
Nuestra dulee compartia.
Fue la tu muerte el palácio.
51.

52.

53.

Toribio.
Como os vi venir entramos,
Seguido os he de 11 n buen cacho.
Dejé me c\ hato ai imichacho
En son que iva a ver los amos.
I.uego entre mi lo pensé:
Estos que vau
Solos, quiza cantarán,
Oh si tal fuese! i tal fue!
A nton.
Toribio, vengas en paz,
Todo bien de aquestos hatos;
Llega te, liávamos solaz
(Que acontece poços ratos)
I como a quien se le entiende,
Tc pergunto:
Como pareció te a punto
Nuestra musica por ende?
Toribio.
Amigo, io fui a la villa
(Que es inenester mas palabras),
Dieron me una escudilla
De unos como pies de cabras.
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Luego no pude comei-los,
Mas despues
Comi uno, i dos, i três,
Comi las manos trás ellos.
54.

Anton.
A todo se va ])or prucvas
Quien sabe bien lo que cscoje;
Aplazen las cosas nuevas,
0 que ansi sea, o se antoje.
Toribio.
Verdad es, pêro concluio
Que no luego;
Primero se asopla el fuego,
Despues el arde de suio.

55.

56.

57.

58.

Anton.
Lo que de mas gana havemos,
Si tu Toribio mandases,
Pucs nós ia cantado havemos,
Tu tambien que nos cantases.
No esternos en mas debates;
Sé dei todo
Que cantas en qualquier modo:
A deseos no nos mates.
Toribio.
No lo digo porque quiera
Mas palabras ni mas ruegos,
Mas porque en toda manera
lo me veo entre dos fuegos.
No cantar crianza es mala,
1 cantar mal
Kl se lo dize que es mal!
Vuestra mesura me vala.
Canta:
Del mi tormento vencido,
Lo que só, lo que no sé,
Quanto mandardes, diré.
Mas mirA que, si dijese
Lo que io nunca pensara,
Que esta crueldad es clara;
No perisé que en vos la huviese.
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Quereis saber lo que fuese:
D" esta manera, a la fe,
Sabreis lo que nunca fue.
59.

60.

»

6t.

62.

Kn pena que tanto obliga
Que no me deja ni avaga;
Haré, que mandais que liaga,
Dirc, que mandais que diga.
Lo que seguiere, se siga;
Que en tal tonnento, a la fe,
Lo que haga o diga no sé.
Anton.
No te quiero dar looros,
Amigo, ni dizir mas
Si no que con tus amores
De amores muerto me lias.
Hablo ansi como lo entiendo,
Hable el Maestro!

4°°
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Juan Pastor.
Si callando no lo muestro,
Menos mostraré diziendo.
Anton.
Pues io, quanto a mi, de presto
Ge lo digo ansi delante,
Que ho de ser villano en esto
Porfiando que mas cante;
Aiuda me ora a rogai-lo,
Juan, te ruego;
Quando no bastar el ruego,
Aiuda me ora a forzal-lo.

500
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Juan Pastor.
De los sus cantares buenos,
A quanto por prueva veo,
Vicnc a ser la culpa menos
Que nos causa este deseo.
Toribio.
Fuerza es esta, a la fe mia,
Soi tomado;
Bastara vuestro mandado,
Cumpra se vuestra porfia.
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

Canta:
Mientras io tanto a los ojos
Todo me obligo engafiado,
Ved Amor qual me lia parado!
En la vcrdad, que soi muerto
Ni pense que era el mal tanto;
Ha 11 me traído en concierto,
Solto se todo en mas Ilanto.
Descuide me i, entretanto
Que Amor me vió descuidado,
Vió tiempo i tuvo cuidado.
Trastornaron me mi pecho
Sin dejar cosa en su ser;
Ks suio, pueden lo hazer,
Mas gran crueldad lian liecho.
Cruelmente lo lian pensado;
]o a ta! lide que aprovecho ?
Que mejor fuera acabado.
Jnan Pastor.
Si a las tales máfias huunas
Se diesen nue.stros pastores,
No se irian los loores
Todos a tierras ajenas;
Mas pêro que el cnerpo tiemo
Se demnda,
Kn verano quando suda,
Quando tiemlila en el invierno.
Anton.
Bolvamos a los cantares
Dejando ora esas semejas;
No sou razones parejas
Kn contrários paladares.
Algun cantar estranjero
I -e cantemos,
Lo uno es que pagaremos,
Otro será sin dinero.
Juan Pastor.
I,a te entiendo! Por cstrafias
Majadas pasé los pnertos;
Por caminos encubiertos
Busque las altas montarias;
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Vine a una grande aiunta
De sain]K)fias,
Que por aquello eu que sofias,
La lengua siempre pergunta.
69.

70.

Tainbien ende un viejo cano
Vino, corremos a ver,
Tomo una sampofia en mano,
Provo, bolvió la a poner.
Todos, sobre todos io,
Lo pediínos
Que cantase, enfin vencimos,
1 el buen viejo ansi canto:

Canta el Viejo:
Mantien se de los tristes corazones,
En miestros ojos beve como en fuentes
Amor; i son le mui suaves sones
Altos suspiros de los inocentes,
Tan mal tratados en sus prisiones.
Quejando van se dei todas las gentes.
Miedos, celos i quejas, de esto os da!
Lo que 110 tiene Ainor, como os dará?
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71.

No veis qual va desnudo? i que no lleva
Con que liaga si mal no, bien, 110, ninguno?
El arco i las saetas con que os prueva,
Antojadizo, leviano, importuno ?
Unos a otros os is dando la nueva
575
Gritando, sin quedar en salvo alguno!
Loeos, que os diré mas? locos perdidos,
Ojos si no teneis, tened oidos.

72.

No os engafien sus espantos vanos,
Vieiítos i fumos que Iuego esvanece.
A tanto que con cl sois a las manos,
IJuie a desora i en ligeroza erece.
Kngafio i mal comun de los humanos
Que los sentidos todos enloquece.
Quereis su gloria ver maravillosa?
Abrid los ojos bien! no vereis cosa.

73.

E tu, que enlingimiento es este tuio
Nino, vergiicnza nuestra alado, i ciego?
Iluies si voi a ti? sigues si te liuio?
\'encedor i .vencido luego i Iuego?
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Pobrisimo no tien nada de suio !
Que hará si no como haze? entrar se a rnego?
Niebla que un viento abaja, otro allevanta,
Nino que coino si niííos. espanta.
74.

75.

Cantado que. el buen viejo huvo,
'I'oda aquclhi nuestra gente
Como personaje estuvo,
Io tambicn por eouseguiente.
Mas no es bien que esto ansi paso;
(Todos ia cantado havemos)
Si Anton sin cantar quedase,
A fe, que nos quejaremos.
Anton.
Haveis tan criados sido,
Uno i luego otro despues,
Que, iiunqnc baia de quedar corrido,
Sea, antes que descortês.
Empero que os cantaran
Mis albogues i rabé?
Knfin, d' estos chistes que
Por nuestras majadas van.
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Canta:
76.
Quando a Gil tu alabas, Clara,
Que por luchar se desnuda,
La triste de la mi cara
Quantas de colores muda.
77.

78.

Es pintada su figura
Al pinzel, picza por pieza,
Todo gracia i hermosura
De los pies a la cabeza.
El alma me desampara,
Alisando el pecho amenuda,
Todo mi pasion declara,
Sola la mi lengua es muda.
Los sus cabellos son de oro,
Kl su despartir suave,
Las fuerzas como de un toro,
La ligereza de una ave.
Ve se de presto en tu cara,
Si la suerte no lo aiuda;
Luego tu pasion despara
I ai gesto sale desnuda.
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80.

De amigos i de enemigos
Los mis vascos i los huegos
Serán mui claros testigos,
Que los ven hasta los ciegos.
El solo nombre de Clara
Se quedo que no se muda,
Ora contra ti tau clara,
Ora contra mi tan cruda.
Entre dos males tamafios
Que no sé d' ellos qual venza,
Grande afronta de mis dafios,
Grande de la mi verguenza,
Si de todo me pasmara
(Que era de pasmar sin duda),
Mal fuera que me aiudara,
Mas todo me desaiuda.
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Pelaio.
81.

Qual pensais, digo, que vengo?
Mi fe, espantado, i no poço
De 1111 zagal; quanto a mi tengo
Por lo que oí que anda loco.
Mas porque son mui diversos
Los modos que se enloquece,
Kste, a quanto me parece,
Anda componiendo versos.

650

Juan Pastor.
82.

Da lo por mal remediado;
Que antes, si esa es su dolência,
Morder se ha como arrabiado
Sin punto de paciência.
Si tiemblas o ardeu sin médio
Destempladas las tus venas,
Pêra todo ha i cosas luienas,
No tiene esc mal remédio.
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Pelaio.
83.

Veis lo que anda zaharefio!
Ora aea, ora alia mira.
Eu espado tan pequeíio
Quantas vezes que suspira!
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Alexo.
A todas partes, pensando
Ver te, miro i no te veo;
Si no mucre este deseo,
Morir me lie io deseando.
84.

Toribio.
En ora mala ella sea!
Este es Alexo, el de Sancho.
No liavia de luengo en ancho
Tal mozo en toda el aldeã.
Alexo.
li! mi corazon mal sano
Fue se me, no sé trás qnien;
Lo mismo buscan tambien
Mis locos ojos en vano.

85.

Juan Pastor.
Mozo para dar consejo,
No fie* en tal (cordura) loeura.
Mas asiento haze cordura
En la cabeza dei viejo.
Mal
Ver os
Quanto
I quan

86.

670

Alexo.
haia un mal tan estrafio!
])ienso i nunca os veo.
que devo ai deseo
poço ai desengano!

Juan Pastor.
Si se juzga por palavras,
Io diria dei mozuelo
Que el nada en amor sin suelo,
Ni el guarda aqui otras cabras.
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A 1 exo.
Aquel gran golpe por médio
Que este mi pecho me abrió,
No me dió solo un remédio
A quantos inales me dió.
Anton.
87.
Pido perdon si le toco
A alguno que aqui estuviese,
Mas nunca conoei loco
Que enamorado 110 fuese.
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705
JIIan Pastor.
Kra enemigo mortal
Kl que por amor se nombra;
No lo deja a sol ni a sombra,
1 lazti, como stiòle, mal.
88.

Al oxo.
Atinque inincii fncron huenos
Kstos mis ojos sandios,
Otros cran quando mios,
Otros quando sou agenos.
Juan
Del dolor
1 (|tie vienen
Dciscubren se
Toda via eu

8g.

700

Pastor.
ha i obras fans
por maldades,
las verdades
las peleas.

7 1o

Alexo.
Remédios no se convienen
A tan vanos i)ensaniientos;
Unos se van con los vientos,
Otros con ellos se vienen.
P e I a i o.
Que havemos mas de esperar?
No lo veis tan sin sosiego?
Vamos a llamar el crego
Que lo venga a esconjurar.

90.

705

Alexo.
Kste mi mal tan estrafio,
Si os viest-, aunqtie maior,
Kl no seria dolor
Por mucho que fuese el dafio.

715

720

Anton.
Ca é, a la mi fe, gran fiesta;
Voi me a aquella agua, mi hermano.
Juan Pastor.
Como correis tan leviano!
Parece que es sobre apuesta.
91.

725

Pelai o.
Corriendo ai agua van se.
No veis la prisa que llevan?
Miedo he toda me la bevan
Segun la acucia que dan se.

730
45

706

Torihio.
Lejos que esta fucntc está,
Mucho me aqueja la sed..
Si 110 la inato, sabed
Que cila a mi me matará.
Q2.

No lia i cicrto paciente
lín las cosas deseadas!
No veis las bocas entradas
Kii cl agua hasta la frente?

735

Dizom cmcantados:
93.

94.

95.

96.

Anton.
Viste jurar Violante,
Viste que fue por demas.
Como quies triste que cante?
Ah rios, corred atras!
Montes, pasad adelante!
Pelai o.
Por estos buenos abrigos
Ah que zagaia Clarenza!
Sean los ojos testigos!
Biva Amor, reine i venza,
Mueran los sus enemigos !

740

745

'1'oribio.
Kl monte arde ai darredor!
Tira Amor tiros a pares;
fredad! oh piedad, seflor,
Quando mas cruelclad pensares,
Niembre te, que eros Amor!

750

Juan Pastor.
Mal de que ninguno sana,
Ceguedad que nos destruie;
Vemos que es iucierta i vana,
Vemos que la vida fuie,
Andamos de hoi en maflana!

755

103. Dedicatória. 2— 3 Como dizem os cantares Velhos,
por bosques sombrios. — 4 — 5 Como A. — 7 Parece
dizer veja em lugar de reja. — 10 Aquilo que me sobeja.
— 11 —13 Em quanto um dorme, outro caca, Outro
joga, outro trasfega, Outro está ás moscas na praça. —
14—16 Como A. — 18—20 Como A. — 21—22 Oram
sinal é de saúde Tòr tudo de parte posto. — 2^ Como
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AB. — 24 Como AB. — 26 Sabeis sem venda nem
troca.— 27—30 Como A.— 31—40 Como h. Em lugar
de: Nilo olha «ZM/VOí OS lexlos (J í A) dizem: Nunca olha.
J acrescenta a mesma estrophe de AB {igual d lição de A);
diz porem em lugar de: Que a c. 11. s. g. m. Que cada
um seu gosto manda; em lugar de: Estêm a parte: A departe estêm; e em lugar de: Ouvi os vossos pastores diz:
Vos, ouvi vossos pastores.
Rubrica da Egloga: Pasto Representador. Bieito,
Gil. — 1 Como come, corre e atura. (?) — 3 Como A. —
5 Como ABF. — 6—8 Sô vai afouto c seguro; Cos medos
se desafia Poios cercados de muro. — 13 mil manhas. —
19 Como A. — 20 Está se rindo entre si. — 21 Como B.
— 23—24 Dei me hoje c'um mao lobaz, Forflo se os
meus cais trás ele. — 25 Como AB. — 26 Como BF. —
29 Pêra que é mais? fui me em soma. — 30 Como A. —
32 Cada dia e cada ora. — 2>2> Como AB. — 34—35 Vera
tudo os que estão de fora, Mas o conselho aborrece. —
37 Paio desafia mil. — 38 Como A. — 39 — 40 Traz
fu3o graças na boca, Chia e fala o arrabil. — 42 quem é. —
46 torcicolo. — 47 e 50 Como AB. — 52 Braz e o s. g.
m. p. — 54—55 Ora còvao, ora nassa, Polo quente c
pollo frio. — 56—57 D' outro a esposa se chama Sem
ventura, fresca e nova. — 60 á cova.— 61 Como AB.—
02 Que n3o se emenda ninguém. — 65 nossas razõis
frias. — 68—70 Ora um, ora outro alvoroço; Por derradeiro ó pescoço Co fardel ca se acolhera. — 71—75 Ues
i co seu fato andando, Se la fora estava mal, Foi vendo,
foi apalpando Entre nos que era outro tal: Então fesse
(Leia-se: Foi se) noutro bando.— 77—80 Sempre ha de
que ir achacado; Houve inda a dar outro voo E quis
antes andar soo Que n3o mal acompanhado. — 82 vendo
tal mania. — 83 Como ABF. — 86—90 N3o ha i quem
n3o defenda Seu parecer dos alheos: Antes mais quedas
que emenda. Foi chSmente esta contenda Sem meter
verbas nos meos. — 91 — 93 Que é isto, Gil, que tam
triste Andas des que entrou abril? Nao sei que viste ou
ouviste. — 95 — IOO Não sei onde te sumiste? Que é
d'aquele meu amigo Claro, de bofes lavados Como os
do bom tempo antigo, Que soo falava comigo, Eu com
ele os meus cuidados? — 101 — 1 io Tantos parceiros
deixaste, NSo sei por que nem que nâo! Co teu gado
te apartaste! Sc o conselho nao foi s3o, Contigo te aconselhaste. Vem, ouve se te apraz: N5o 6 sempre homem
desposto, Ora se ergue, ora jaz, Nunca tem cos tempos
45 *
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paz, Nunca co seu mesmo gosto. — 113 Como A. —
115 Como A. — 110—120 Sabe se ao longe e ao perto,
Gil, (Testa mudança tua; Julga se por desacerto, K assi
parece por certo. Sempre a verdade foi crua.— 123 Na
graça e teu bom ensino. — 124 Como A. — 126 Ora
bem. — 128 Cos iguais, cos n3o iguais. — 129 Como A.
— 130 Deste cm que falar a lodos. — 131 Como A. —
142 Assi se passa este vao. — 144 Como A. — 145 Sofre
o que sofre o sesudo. — 149 Sc este ano nSo foi bem'
d'anbos.— 151 — IóO Venhas, Bicito, a boa ora; Do meu
erro me conheço, Bem vejo o que melhor fora, Mas se
o 11S0 fiz no _começo, Inda pode ser agora. Apertou
comigo muito Ua mà paixão malsim
De que sempre
saiu mao frnito. Vou e cada passo escuito Se ainda ca
vem após mim.— 161 —180 Faliam.— 185 Andamos de
queda em queda.— 186—190 Nós a fazer novas contas,
Meniuos, moços c velhos. Ku vou te a mao, tu me apontas; A vida chea de afrontas Vai se nos todo em conselhos. — 190—191 JnUrcala: E uma velha doença Que
cada um traz de seu dono. Tudo é feito em diferença:
No por que este perde o sono, Faz outro pouca detença.
Ku pareço doudo àquele, Klc parece mo a mim, Um a
outro corte a pele. Diz de mim, eu digo d'ele: Somolo todos em fim! — 201 Como em Ali é Rieito quem continua. — 211 quem mal empiora. — 217 \i mao trato. —
22 1 Ã' Gil quem continua, como em Ali. — 229 Kstc volte. —
232 Como A. — 233 Como A. — 234 — 238 Ja melhor
ouvi e vi, Ja as forças mio s3o tam prontas. Nilo ves
como o tempo foge? Tudo entre tanto se troca; Nau
queres que homem se anoje? — 240 Nua fonte em que
puz boca? — 241 — 242 Como A. — 243 Quando me
eu i vi de fronte. — 247 Que me ali morto trouvera. —
249 Que antes que tornasse cm mim. — 250 Como B. —
241—250 Falta em J. — 252 — 253 Deixa te d'esses
entejos E nâo pendas tanto a banda. — 254 Como AB. —
255 Vai te por onde o carro anda. — 256 N3o dés a
todos de peitos. — 258 Que por isso até nos geitos. —
263—264 O miolo lhe envolveu; Um somente cm si ficou.
— 265 Como A. — 266—269 Fora meter agua ao prado
Que lha tornavílo cada ora. Viu o ceo todo torvado,
Acolheu se ao posoado, Sarrou a porta os de fora. —
276 Como B. — 278 e assi se vai. — 286 Todos juntos
la correrão. — 288 Como B. — 290 Fis que vílo. —
291 me acolhera. — 292—295 E estaá {Leia-se: A esta)
vida pastoril; Corrido á vara viera; Morreu me o coração
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vil, Eu cuidei que me valera. — 296 Como AH. —
297 D(! andar após as ovelhas. — 290—300 Mas ca c
la fadas ha, Hem cho dissérfio as velhas. - 301 Como A.—
302—303 O.s ])rn/.cre.s e os pesares, Tudo seus avessos
tem. — 30Ó—308 Inda ás vezes assentamos Nua cousa
que a sabomos K á cabra cega juganios. — 311 Como
Hl''. — 312—313 Que os hajas mester, ou sono, Du ai,
razões níío falecem. — 316—317 Tudo o 111:10 demo
lhes deu, Que seja justiça ou níío. — 326—327 lnda
que o engano é em grosso, Ja fora siso calar. — ^1—339
Nunca fui bom ministrei; N.lo som d'ums crestacolmeas
Que trazem nos beiços mel. Kalo 110 que me acontece,
Caiu me em meu quinhão lTa arte que muito empece,
Que senhor nílo reconhece. — 34 1 Como A. — 345 Como
H. — 34° — 347 l'i" me então meu quedo e quedo
Saindo, e fará algum dia. — 351 Como A. — 352 Teu
amigo o do Torríio. — 355—35o Como a quem as sortes
lança. K lembra me mui bem tudo. — 361 — 363 Seja
(disse ele) embora, Mas eu assi co meu gado Faço mil
contas cada ora. — 365 Como AH. — 366 Como H. —
37'—37- Assi [disse] aquele amigo; Agora eu, Gil, hei
te medo. — 375 O amigo e o imigo. — 376 tanto ao
fundo. — 377 muito entendas. — 378 Nílo es primeiro
ou segundo. — 379—380 Como A. — 385—389 Que é
tia ma conselheira; Nunca lhe falece; dor, Sempre vai se
atendo ó mal K do mal inda ó pior, Mas se a sorte
igual u3o for. — 393—394 Como A. — 395 O mais
debate é sobejo. — 398 — 399 Quem dirá qual de nos
erra. Hera que é sobre isto guerra? — 401—410 Níío
digo porem que faças Quanto te pede o apetito, Que
níío entro nessas graças; Nilo me vas mudando o fito,
1'or andaremos ás chaças (?) — Que eu níío falo no desejo Que tem o que em cama jaz, Perigoso em tal ensejo, Mas no que enxergo e vejo Que mal consigo níío
traz.— 41 1 Por ventura a verdade era.— 413—417 Como
a formiga fizera. Nao vai mal quem vai contente. Quem
assim ora ir pudera! Todavia aqui níío minto, A outrem
n3o lisonjeo. — 419 Ora que erro é, ineu distinto. —
422 armar e esconder.
423 Contíío de sim maravilhas. — 425—430 K apertHo muito das cilhas. Km fim
querem que homem crea, Que fique inda á boca aberta!
Eu níío, de que se arrecea Quem tem clara a prova e
chea Que haja sobre isso referta. — 443 Terras e vinhas
de renda. — 444 enfeixados. — 447 e que aferre á
honra. — 448 Nilo basta: bons donos tive. — 456—458
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Audito as pombas um bandas, Vo.lo os grous postos <;m
hazes, As andorinhas tam brandas. — 459 Como A. —
460 e pazes. — 461 — 510 Em lugar d'estas 5 cslrophes,
) aprtstnla uma tinira que diz: Como no mundo apontamos,
Que ás mais na terra caímos, Nosso mal adivinhamos,
Chorando ajuda pedimos. Nós sôs pêra que prestamos?
Kntao ver a fantesia D'estes dondinhos zagais, Quanto
cada um em si cria! li emfim nílo ha companhia Se n3o
a dos seus iguais. — 511 — 520 Um bacorote honradieo
Foi ver o seu gado ovellnnn ; Pô-lo todo a seu serviço,
Afocinhava cada nm, Que espantá-lo era o seu viço. —
Vem um dia o lobo e apanha Vosso bácoro dantre eles;
Abrandou lhe aquela sanha; Do gado a pressa é tamanha
Que o demo vai após eles. — 523 Como B.— 525 a boa
coa
- — 520—528 Solto ele, acertou de ver Os seus que
se vílo salvando Quem se mais pode acolher. — 52Q diz,
mandado ser. — 530 — 531 Ê aqui que J intercala as
cslrophes que no nosso lexlo são a 50" e 51". — 496 caminhantes. — 497—500 (Se bom rosto nilo engana) .Mas vi
la tantos galantes, Se viera ufano antes, Nilo tornei tal
á cabana. — 501 Como A. — 503 Nunca o tam castiço
vi- — 3°4 ("orno Ali. — 505 NSo sei como nflo morri. —
5°7—5°8 Como A. — 509—510 Assi passei encuberto,
Nunca mais me acolhem la! — 531 Falaste nos animais. —
537 Hao se mais que liõis bravos. — 538 Se escapais
que vos mio matao, Tomjlo vos por seus escravos. —
54'—55° ,! rojão Cada ora as aguas tingidas Do seu
sangue, se pelej.lo, Nos montes forcas erguidas Onde ós
corvos manjar sejao. Era de todos a terra; Temo-la assi
demarcada Por forca e por cruel guerra: Um possue de
serra a serra, Outro dous tojais ou nada. — 551—560 Vcs
vir decendo em batalhas, Quando se fia gralha queixa,
Quantas ouvem, tantas gralhas Lhe acodem. Na tua
reixa, Quem dá por ti duas palhas? Nunca ora vi um
rifão Mais corrente e praticado Dos que vêm e dos que
vao Que darem todos de m3o (Dizem) ao carro entornado. — 561—570 Vou falando geralmente. Ves tu
tanto servidor E cadum tam diligente Como estancar o
favor, Alhe (?) d'estancar a gente. Para onde corre a ventura,
La v3o todos do giolhos; Um se atravessa, outro fura;
K quanto o condão lhes dura, Tanto durílo os seus
olhos. — 570—571 J intercala a mesma eslrophe que AP.
Diz porem em lugar de; „Fis que cuidei e cuidei. Disse
comigo: ora sus."— A la fc des que cansei, Contra mim
disse: ora sus!, em iugar de: „erros paguei" bem os pa-

guoi e em lugar das ultimas 5 linhas: A's vozes toma o
perigo Quando homem cuida que escolho; E crê me
ora o que te digo. Se n3o som mai.s longe, amigo, Este
meu gado mo tolhe. — 571 Como AB. — 573 Como A. —
575 NSo sei que é, mas ca cliorecem. — 579 Como A. —
580 Posso alçar a voz em grito. — 582 OiiçSo me as
aves. — 586 E ó rumor d'agua <jne cai. — 589 Como
A.— 590 Eles que sempre estilo quedos. — 591—593 Ves
esta minha cabana? Como o tempo vira, assi A viro eu. —
594 Como AB. — 595 Chamando ua a outra mana. —
596 Como AB. — 598 Como H. — 599 Cos. — 600 Como
A. — 600 — 601 J intercala aqui a estrophc que A mete
entre 620 e 621, H entre 630 e 631. .1 linha 4 diz: E havido sem engano.
5 Nilo trago quem me haja enveja.
6 Como A. 9 Como H. IO Como A. — 600—620 Faltam.
— 621—625 dizia Lourenço; Sabes o que nos mal trata
K que a tudo nos faz renço? Apetito que nos mata!
Com quequer a fome venço. — 626 Como Ali. — 628 Dos
filhos cuidados teve. — 631—640 Falta. — 641—642 Um
prado cFerva abundante Bacia, diz, que um veado. —
643 Como B. — 644 Quis comer, vinha cansado. —
645 estoutro diante. — 648 — 650 Era uin: quero e
posso me eu! Tanto ha que este meu e teu Nos fez
como sabes tais. — 652 livre e forro. — 654 Como AB. —
656—660 E assaz justa a querela; Tam justo fora o receo
De tomar no lombo a sela E subir o homem nela, Receber na boca o freo. — 661 — 662 O veado quando
os viu, Conheceu logo o perigo. — 664 Como AB. —
667 Corre ca e la ufano. — 669 Fica. — 070 o outro
dano. — 670—07 J J intercala a mesma estrophc como AH.
Diz porem nas linhas 3—10 Que por niuhfla riqueza Troca
a rica liberdade, E mais quem quer a si preza. D'este a
quem inveja toca Por lhe ver mangas mais largas, Nao
lhe haja inveja á tal troca! Que terá chagas na boca,
Terá sangue nas ilhargas. E continua com as linhas 631—640
do nosso texto, mudando os ,'crsos 8—IO d'esta estrophc em:
Em vendo este covil: Por aqui ja cantou Gil Sem ter
queixa de ninguém. — 671—675 Tu olhas o sol como
anda! Folga por hoje e repousa. Deixaremos a demanda.
Farei prestes qualquer cousa Com que seja a cea branda. —
678 De dinheiradas lain caras. — 679 Como A. —
682 Como AH. — 687—688 Faças bom, faças mao rosto
0's alheos pareceres. — 690 1 iiilo ha vida nem gosto. —
Que entra com nosco
0g]—694 A graça da mocidade,
e nos furta A nossa própria vontade, O próprio juizo

encurta. — 696—697 Suspiraste! a Uam virás. Nós nos
veremos despois. — 698—699 Gil. Ora tu, Picho, que
lias? Que tanta pressa te das. — 700 Rieito. Vou me.
que tardo ós meus bois. - 701—710 Basto Represcutador. Contou se isto polas festas. E que meninos
pastores! Ei-los todos em requestas Quais razõis erflo
melhores, Olhada fia e fia d'estas. Ao que um diz, outro
é contrario. Porem, suas contas feitas, Ficou como por
sumario: Gil foi pastor voluntário, Homem Bicito á direitas.
hsla Egloga (&'<' encontrar-se, segundo todas as appareneias,
nas Satyras, como parece resuitar Io) das palavras de Jnnoceiício da Silva: „Segue-se (ás Cartas) a écloga dedicada
a Nuno Alvares Pereira: Polas ribeiras de um rios" (I)icc.
Hibl. Ill p. 55); 2") do testemunho do Sr. fisco/ide de Juromenha: „S.egue-se a Kgloga: Pelas ribeiras de liuns rios";
3") das citacScs de lUulmu, tiradas d'uma Egl. que el/e cliama
Egl. J e lambem Egl. a Xunaivarcs Pereira.
Como nilo
vimos exemplar impresso das Satyras e mio temos copia manuseripta completa da Urdo d'este raríssimo volume, mio pudemos
co/leccioas Variantes, mas sabemos do pouco que Blutcau e.xtractou, que as lia, ainda que a lieiJo das Solvias se approxime
muito da de 1).
110. 3 ao cego engano. — 4 Da feição que nos temos
desigual. — 5 A's cousas todas suas achao sal. —
7 sôs. — 8 Sertório, assi Felipe, assi Aníbal. — 9 com
meus papeis. — 11 Como A. — 11 Como quem pelejou
muito, irá sao? — 13 leitores.
111. Dedicatória. 1 Como B. — 2 Como B. — 4 Como
N- — 5 Dió vos Neptuno el mar, dió vos Eolo. —
7—'3 ''or la grande osadia De vuestra osada gente, Que
por la zona ardiente Pasó sin miedo tanta fortuna i tanta
Por vos servir, de mas iendo en tan santa Empresa por
bondai] própria i de abuclos, Que los inicdos espanta. —
17 mas que por virtud snia (Err. Risque-se o: por?). —
18 Ata sus Ilagas, ata pensamientos, Teniicndo se de vuestra
armada mano. — 24—25 Vuestra, ai comun plazer no
falte alguno, Vengan a vos servir por si cada uno. —
2
7—28 A musas importuno, Pidiendo algun favor con que
a vos vaia. — 30 Por esa tanto real mansedurabre. —
31 mas hecho osado. — 32 — 34 Quiza que abalaré
liazia la cumbre Del grau Parnaso, por maios oidos
1 agenos tiempos ia quasi olvidado. — 35 Como A. —
38—39 nos dejó su ejemplo escusa De iremos como
atinando a la su musa. — 41. Vaiamos por do se usa.
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Fabula. 1 — 14 Salc cl -Mondego clc luengn <• strecbura ;
Parece por sus campos que descansa, Hien como oiro
.Meandro 011 vueltas iendo, Aquella suave agua clara i
mansa, De arena blanca orlada i clc verdura. Como que:
a su ciudad muestra va liaziendo, Do cantando i tafliendo
Las buenas mieve liermanas, Del favor vuestro ufanas, Se
muoven acordadas por las manos, Saliendo dei nublado a
a ires mas sanos, Cantan el vuestrí) nombre que pornan
Kntre los soberanos Kei.s que sempre por fama biviran. —
15 Ora ribera dei gracioso rio. — 17 lluvo un zagal
de grande naciíniento — 19 Como K. — 20 de un
lieradamiento [Leia-sc: lieredamiento). — 22—26 Grande
de cuerpo i tal Que, a ser por principal Juzgado, cosa
alguna no faltava. La fama antiga mas aun lo arraiava
De sangre de Gc-deon (pie a tantas lides ete. — 29—30
Cuia venida donde aquella agua tojia En Coimbra cibdad
por tal memoria. — 32 Que en estos tiempos se cuenta
por gloria. — 33 la Europa. — 35— 36 Trás estas
multiplica Aun otra i otra sefial. — 38 Mil grutas, mil
edifícios romanos. — 43—44 Mas sobre todo nos la
enriquecia De aquella terra mia el grau tesoro. — 46 en
una lid. — 47 aquel rei de reis. — 48 Fnclavado i
tendido en el madero. — 52—53 Real se vean pinturas
divinas De reis que la fc suia ensaneban dinas. —
57—63 Demos vnelta ai Mondego que en tal parte Qual
dixe a plazer va, que no se siente, Como un otro Meandro
en sus rodeos. Ha i cabe el un bosquete, lia i una fuente
Rica de natural i pobre de arte, Deporte de una ninfa
sin arreos Que aciende altos deseos. — 64 Falia. —
66—67 Como que refrescava el aire ameno, Fila cantava
eon gesto sereno. — 69 era el bosque. — 71 do se
recogiera. — 72 La ninfa diviníssima. — 74 Quasi a cierta
medida i cuento cierto. — 76. vedado. — 80 a mejor
sazon. — 82 i a ganado. — 83 Que blandamente se iva. —
85 Nieve la ninfa, el vestido era nieve. — 90 se ve i no
ve. — 91 Un hombre mortal. — 99 Ora ella canta aquel
cuento famoso. — 100 De la sn blanca Diana. — 103—109
Un breve espacio para algun resposo; Cuitada i sin ainda
de personal Huvieron la corona De bárbaros villanos Los
del.icia aldeanos, Ranas agora ab(?) vilesque ban tal becbo,
Turbar el agua etc. — 111 Los sus liijos ai peclio. —
114 buscar sosiego. — 115 Yenia; — 116—119 Triste,
adonde te vas? Todo ende es látego! Fl bosque, el
rio, aquella fuente fria. Ai buelve triste! buelve atras
cuitado. Con todo alia Nevado. — 123 Como A. —
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127 '-8 Llla como sintió de ojos ínort.ale.s Su belleza
inmortal ser ofendida.— 130 Como AM. — 131 lodo-los
seííales. — 132 idos. — 135 C011 la grau cuita ardiando. —
136 i alia. — 140 Sin mover ojos mira a la laguna. —
143 a la eaza. — 146 como es. — 152 Veainos lo cjue
puedes. Muerto está. — 154 Como A. — 156 Aca los ojos
buelve i alia pasmado.— 158 un desatinado. — 160 Con
pasos desiguales cansa en vano. — 162 Como ansi cn
poço treclio. — 166 en esta cuita suia. — 169 Diziondo. —
173—274 La tanta claridad escurecer Quien pudo? ali
mi gran cuita i dcsconsuelo! — 178 De las aguas buscar
todas adentro? — 180—81 Que vaia siempre i Nunca
buelva atras? Por fuerte o duro encuentro. — 183 ojos
cansados. — 184 Sou ora hajo, ora mas alto el rio. —
185 Como A.— 187 Las roíias que ansi apocan los ganados. — 190 A lo.s santos sudores. — 193 1 ielos. —
194 aires corruto.s. — 196 (De) tiempos ora lluviosos,
ora enxutos (km una si/loba ti mais). — 198—202 Oro,
plata i las piedras preciosas, Parece que el juizio nos cngMÍia; Son ellas en las sus muestras vistosas, Mas a nosotros
en que les eonviene? De cada una se cuenta una patraíin. — 205—210 Quanta estrella aparece Por todo el
ciclo que la noclie os inuestra, l'".stan tan lejos; no tienen
ile nuestra I Iechura nada, que esta en si tenia. Ah mi
suerte siniestra! Que no sé lo que vi quando la via. —
211—212 Trás ella se fue todo. Ah que vil cosa Me
soi a mi mismo io, que en iguaklad.— 218—221 Quien
tal huego nictiò dentro en mi seno? A dios mi tiempo
bueno, Los montes i riberas, Por onde las tierras (I.eia-se
trás las fieras), Trás las aves corria libre i ledo, En
maiores peligros, mas sin miedo. — 223—224 Agora
apenas puedo Este mi cuerpo cansado traer. — 227—228
Unos i otros cansados sin provecho, Kstos idos, los oiros
que venian. — 235—238 Lis que vence un cudado, Lis
(pie vence otro; i cl triste hecho pedazos Con la muerte
lidiando siempre a brazos, No viendo lo que deje o lo
que siga, En tantos embarazos Rende se a la fortuna, su
i-nemiga. — 239—244 Siquicr por vano alivio de su mal
Un dia vino alli con su zampofia, Con que otro tiempo el
agua detenia Que iva corriendo; i como hombre que softa,
Cuitado, sin acuerdo, i desigual Comcnzava a taíier, no
porseguia. — 250 acuden diversos Casos ai pensamiento. —
253 ai. — 254—256 Luridice, dei aspe ponzoííoso Mordida cae; tan cstraflo acierto A sus iguales, mas ai desdichoso. — 263 Como A. — 272 Partirdes me lo asi. —
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275 Tnn ficro caso i crucio. — 276 No digo nada ni sea
nada cl dafio. — 278 No se bien (|iic esperando nu;
consuela. — 279 vos. — 264 que en alborando ine anocheec. — 286 No sé si me la vi; fue me robada. —
288 Como AH. — 290 Como A. — 291—294 Mieses, de
mi mal turbion o de arte maga Tollidas, en ver tal, la
vista ciega, Mira mi cruel llaga Que os la mucslra e Amor
i por mi mega. — 300 trae piedad. — 301—302 ] si
tal erueldad En las tinieblas se usa. — 304 Que no me
valgan lagrimas ni ruegos, Sombras que esvaneceis en aires
eiegos. — 306—308 la inejor parte huvistes En los escuros
fuegos, Porque una no quereis si otra quisistes? — 311 este
escuro. — 313—316 Si ojos aca teneis, si corazon, No
sé, voi perguntando en tierra ajena. Alia toda cila es llena
Del coino, donde i euando. — 317—319 Su madre aca
bajó, i satisfeeba Tornara en parte. Ora d'esta ânsia estreeba,
Siquiera'respirar pudiesc ansi. — 320 Ni mal (Laa-st: Mi
mal). — 321 Del bien lo misino os cuesla el no que cl
si. — 324—T,2>2 ^c 'a vihuela blanda i voz divina Que
de su mano Amor blando acordara, Todo enternece por
donde camina. Bajaron sus guedejas es])antosas Las três
bravas hermanas; esperara Caron con blanda cara, I su
barca segura; De fera acatadura Por três bocas ladrando
el can Cerbero. — 335—336 De que es duro portero.
Por no usada piedad ai viento abierta. — 337-—342 Muvo
asosiego aquella brava meda Del atrevido Ixion, i las
hermanas Conjuradas ninguna acudi» Al su trabajovano;
las manzanas De Tântalo no fuien; estuvo queda El agua
fuidiza i no fuió. — 346 lloró sus males. — 350 Atras
110 mire ctc. — 351 i todo lo espera. — 354—361 Ora
quien antes tanto espanto i miedo, Tantos trabajos por
Amor vendera, Buriti Amor: 110 se fie nadie dei! Volto
se a ella, i aqucl Escuro airc abrazando, La sigue i va
griUmdo. Por demas! que esvanece. Amor ingrato Juega
sus juegos ctc. — 362 no lei tan firmada. — 366—369 (Que
eran de diamante) lucngameiíte Maldijo los fosados i altos
muros, Arrojo la sampofla impaciente, A todos los llamó
sombras inciertas, Los dioses vanos, sus reinos escuros. —
371—372 En tal tierra alcanzados, Scfiores nunca usados
(Dizia) ni a merced ni haver piedad. — 376 Ver bien
con que intencion etc. — 380 que se le recrece. —
381—385 A remédios mas vanos se bolvia; Camina impaciente i no se estrece Que visiones 110 via, va corriendo,
Desatinado de melenconia; Anda de dia en dia. —
390 Como A. — 395 Midiendo mal. — 403 el sol ido. —
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404 Forzado de ir me a rasa i luego a! lecho.
407—409
r.os mis ojos, gran ticmpo ba, condcnaron Kl buen sm-fio
a destierro, i si ende llrga, Alia por fuera ri su re.poso
deja. ]i2 'Iodas de micdo; de una i de otra queja.—
•1'5—4'7 Ora presto acabadas Scran estas pendências;
los pastores Diran que fiu: locurn, otros que amores. —
41S Como A. — 420 Deste mio se haran cuentos sin
ruento. — 421—422 i ipie aiunos Kstrafios! devociones
invocadas. — 42Ó Como A. — 427—432 Que alturas no
subieron Por montes sin c.uninos, De clamores divinos
Cantando por do el ielo el monte esmalta De todo ticmpo,
que en parte tan alta Pousa n oidas ser inejor sus ])reces. —
435—4-1- Como un mui alto pino combatido Del impetuoso viento en grau tormenta A quantos que; ]o ven, pone
en receio; Espama 11 truenos, buego arrebienta F.ntre las
nubes, F.is lo que abatido, Las ramas van barriendo por
el suelo, Kis Io que se ergue ai cielo Hasta que el raio
ardiendo, Futre viendo i no viendo, Con grau ruido en
sus vueltas deeieiíile. — 448 1 busca ete. — 449 Los
males que el tiempo por si cura. — 453—454 De espaeio
i poço dei tiempo se cura, Remédio de los bombres i
animales. — 456 de aca partidas. — 458 De quanto
vieron van, como baldio. — 461 Si lia i de olvido algun
rio. — 463 quien cm higar th- lo que. — 465 Qual 10 la
vi por otro aire mas claro. — 468 Como A. — 471—472
Como A. — 473 Nublado alguno: siempre es claro dia. —
174—475 De aqui partiendo porque tina ora vea Siquier
(pie amanecia. — 476 Como A. — 478 Sonidos ai callado
de las noclies. — 479 e 480 Fatiam. — 481 Desemejados
nifios, tiernos de anos. — 482 se apertaron. — 483 Dia
claro volaron. — 486 Acostnmbradas quejas i alaridos. —
488 Que era vel-Io piedad, piedad oil-Io. — 491—504 ./
fslraphe 30. falia. — 507 Ves te. — 509—518 I mnebo
todo lo que te desplaze; Alia no te será Ia vision vana
Siempre delante, una tan luenga guerra Del peclio mio
que frio ora iaze. No te haze ni desliaze A desora el
deseo. Puedes dezir: io veo, Io me oigo lo que vieres i
que oieres, Que ia no te engafian los falsos plazcres; La
verdad clara i cierta te acompafia Por do quiera que
fueres; Lo que plaze una vez, nunca mas dana. — 520 los
poblados vezinos. — 525 Como A. — 526—529 Un mal
que no se vido Jamas, jamas oido Ante quien otros males
110 eran males.
Dizen turbados todos los zagalcs. —
533 — 535 Havian ende erguido de madera Una alta
tumba; bavian la cubierto De rama escura; todo era

dolor. — 537 — 538 Acienden las mochachos do una
lioguern; Vau las voltando ai viento en derredor. —
542—54° I^ió «e le cl huego a aquel triste edifício; Ca<;
dei alto todo en precipício; Llevantan se discordes alaridos.
Uijo uno de su oficio: Id vos i poned fui a los gemidos. •
537 — 5°o Cogiclas las cenizas luego alli, Mn alto las
pusieron: inas se pnso I.a sampona, cl caiado i la bozina
Con que (j;i) llamó los suios i respuso, 1'idiendo cuenta
i dando la de si. De lejos si 110 viene tanto aina Un
retul dijo ansina (Que en rededor cefiia) I.o que ciule
seponio: Des])ojos dei lmeu Diego. Los pastores 1'rovaran a cantar de sus loores. Pusieron se epitáfios diversos
De los competidores.
Uno vino a cantar, puso estes
versos. — 561 Como A. — 563 Hl su arco. — 565 -500
Quantos laureies por aqui pusieras, Scearon se, cl ganado
desmedró. — 567 tu tristura. — 568 Nos lagrimas, nos
triste sepultura. — 569 Senor, liemos cantado amor i
muerte. — 571—575 Morando las ninfas Neiva i Lima,
lista que fue llamada (la).agua de olvido, Aquella etc. —
578 Sicmpre crociendo voló sin sosiego. — 580 Como
A. — 581-582 Agora es ia Mondego Que el vuestro
reina parte lusitano. — Aqui acaba a lição do MS. Juromen/ki. As linhas 583—610 faltam.
112. Dedicatória. 2 Srairna i Mantua. — 3 Como AU. —
5 Mas, senor, en las partes do no Uueve. — 6 La niebla
es deseada. — 8 Kii armas por la tierra i por la mar. —
17 Como AH.— 18—24 A escala vista, callar se ha fuido
Aquel bárbaro tirano arrabiado, Con el grau miedo a marias
recogido. Un publico ladrou, Caco infamado! Grande
honra le era ser de 1 lercol vencido. En liumos se embolviera i fuegos vauos, Mas confiado en máfias que en
las manos. — 25—30 Lo que cl (Leia-sc: ai) Rei santo
Luis con tanta gente Cruzada, i Cario quarto denego se;
Al grande Cario quinto hasta ai presente 1 ai nnestro
Luís grande reservo se. Cartago ali vezina juntamente
De sus antigos dailos recordo se. — ^^ Como li.
33 •' 34 A" c»t I*'S'lr <*<'■' a'»- — 3« Con tamano. —
37 Havia vos. — 39 Tantos alferes. — 40 Como AH. —
41 Quando vernâ aquel dia que a esa vuestra. — 42 Como
A; (rienda cm lugar de: rinda). — 50—55 1'o.r un poço
la espada en buen agiiero Que ai mundo dé reposo ai
(Leia-sc: el) fiero Marte, Mirad con claro gesto ai tnrbio
Duero, Mirad ai M1T10 que estes reinos ))arte. Caritan
pastores ende el estrangero Modo, lagrimas correu sin
parar.
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Egloga Célia.
Interlocutores: Aurélio, Maurício,
Amaro. — 3—8 nadie les baze mal. Lobos hambrientos
de la serrania Bajan ai valle. Que negra scital! Aves
de nocliR vuelan entre dia, El mal gusano bien ves que
pesares I laze de nuestras liuertas i pomares.— 10—11 1 no
paren las vacas; er caio Un breve dei cielo etc. —
12 llaire. — 14—16 I no sé quantos pies diz que nació Un
puerco de seflales montesinas, Las aguas verdes, blancas
las campinas. — 1 7 Vemos caer se muertos los borregos. —
19—21 Los ojos que tal ven turbios i ciegos Se paran;
son las causas encubiertas, Correu cie noclie por el cielo
fuegos. — 22 Como AH. — 23 Cosas que 110 vimos ni
aun alcançamos. — 24 Como AB. — a Aquel noble
garzon etc. — 34 creciera. — 35 Quando a la voz divina etc. — 36 acudiera. — 38—39 (No sé que, que
antes oir no quisiera) Quan ])resto que arrepentes cruel
liado. — 40 Como H. — 4! Por cierto, hermano mio, no
quisiera. — 43 Crecia como ai ojo. Ai quanto fuera. '—
45—46 Cuentan milagros dei fuer de manera Mas a tal
prisa temo de cansacio. — 48 Como AB. — 49 Ansi que
ando pasmado, pastor bueno. — 50 tantos de seflales. —
51 1 de tanta maldad el mundo lleno. — 53—56 Ando
confuso, mal duermo i mal ceno, De tantas cosas temiendo
ine i tales. Ora las mentes pon a lo que digo: Quanto
mal tarda mas, crece el castigo. — 57—63 Aurélio, acabo
de entender que solo Ercs el que aun no sabe el grave
dano Que este consejo -dei todo asoló lo. Quien a lloros
toniase en mal tamafto! Todo el bien vuestro la muerte
llevó lo! Quanto aqui vemos, todo es burla i engano.
En fin que es mucrta Célia! aí breve cuento. — 64 Como
A. — 65—70 La grande Célia es mucrta? i pudo muerte
Hazer brava i cruel tal crueldad? Ali que esto solo no
deviera ser te Licito contra una tan a'ta bondad! Ai por
que lo consiente ansi la suerte Que soamos igualmente
vanidad? — 72 Quien oie tal que tambien no se muera? —
73 la bondad (AYr.). — 79 Como B. — 81—88 De
Amaro que ser;l? Cuitado entregue A la onemiga suia,
la fortuna Que tanto i tanto llorará que ciegue, Al sol,
i por las sombras i a la luna, Sin esperanza que se
desafuoguo Aquella ânsia cruel suia, importuna. Tanta
aquella esperanza, aquel bien tanto, A desora mudado es
todo en llanto. — 90 ai impetu primero. — 92—95 El
encuentro cruel de leon fiero, No de bombre, aunque
fuera hombre sin fe; No valia razon salvo: ansi quiero.
Quiso en si poner manos de eneinigo. — 97—104 Quantas
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vezes senti que iva el cintado Sii sprito trás cl santo suio
d'ella, Quedar se el enerpo alli como finado, Mientras
el alma alia se para a vel-la. De rato en rato como recordado Bolver ai llanto alli! quanta querella! Quantos
de gritos dava! quan sin tino. - 106 ia no responde.—
10S—112 Tau lejos te lian llevado! 'l"riste a donde A
que parte? Ali que no se porque te alejas! Kspera me
que ia voi! quien te ine esconde? — 114 —115 Como
ella siempre fue i nunca esquiva, Me buelve a ver; mas
como iinsi cudosa? — 117—120 estotra alma engafiosa.
Que es d'ella? ado se fue? mudada que iva! Antes, coitado, quanto diferente De Célia que io vi primeramente. —
121 Ai quantos devaneos! quan sin cuenta.— 124—128
1 lo que es de espantar, secos los ojos, Dizian que dei
mucho sentimiento. Trespasado de cuitas i de enojos,
Fuera de si, en poder dei dolor maio, Un contino dolor
sin intervalo. — 131 i menos a las vidas. — 132 —130
l'or quien licencia dió que se vertiesen, Licencia, i si de
todos 110 lenidas A todo tiempo por llaqueza fuesen; Mas
en esto ni si digo, ni no, Sus causas se terna quien nos
la dió. — 138 Del cuerpo. — 145 se estan. — 146—147
Acogidas dei sol, Célia cantemos, Si estan nuestras
samponas acordadas. — 149 Veman despues de nos
tnuchas vogadas. — 151 Aqui cantando a la sombra
(Ltia-se: a sombra) d'estos pinos. — 153—156 Que me
podria, Aurélio, hazer por ti Que mas de grado hiziese,
aunque mal toco, Aunque estas noclies todas no dormi
I por mucho dolor quasi soi loco. — 158 Deseo rauclio,
empero puedo ]>oco ; De Célia cantaré sin mas escusas Con
buena aiuda suia i de las musas. — 163 —167 Quanto
cuda alcanzar! quan poço llega, Ve todo ella de alia, ve
la tierra ierina, Cubierta d'esta gente por que mega, I amonesta mil vezes que no duerina Asi pesadamente, que es
pequefio. — 169 —170 Nuestros j)lazeres ve, nuestros
enojos Como sou vanos; por mui acierto creo.— 173 —17o
Adonde sus bellisimos despojos, Con los sus hijos, dulce i
rico arreo, Aquel su amor primero, aquel final En quien
nunca manzilla luivo de mal.— 181 Falia.— 184 Alzad
los ojos mas si me buscais. — 193 Falia: ehiquitos. —
194 Que andando en sus trebejos a plazer. — 195 Tienen
se uno la cara em lugar da: Ti fie se uno. — 196—198
Vau fuiendo de miedo ai mas correr; Kl mismo que se
lave, los loquitos Dcjan se luego de risa caer.— 199—200
i dei cabcllo Hlanco, miedo ai morir que es como aquello.
— 202 Que nada siente. — 203—207 Por vanas opi-
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nionus toneis guerra Con la verdad, que va sola i la fe.
Qual de vos nunca sus suefios aferra? Todavia sofiais,
no sabeis que. — 210 1 aca en tal fama. — 211 Tal corona
se deve. — 212 i de si. — 213 Como Ml. — 214 Como
A. — 217—224 No como Atalanta hermosa i tan ligeira
Que con los vientos osara correr, 1 aun pensando quiza
que los venciera, Venció la cl oro: tanto es su poder!
Manzanas ricas, una, otra, i tercera! Corazones escuros de
entender! Nobleza, amor, beldad, lagrimas vanas, I pudieron lo acabar las três inanzanas. — 225 medicina. —
22b—227 Curaste esta mi llaga honda i cruel. Ai que
brevage tan sabrosa i fina. — 229 Un gran mal que
lwviere miierto aina. — 231 1 leria. — 233—234 Ora
suso a mi paga, amigo! escuclia; Veainos la mi sampofia
si ha tamhien. — 235 ala su angustia mucha. — 237 allcvantando. — 238—239 Cumple me grande aiuda; mas
d<! quien? La nuestra buena Célia ine llevante. — 241—243
Alzó se d'este bajo i tomo vuelo, Dejó la tierra, d'ella
aborrecida, Célia i pasó dei uno ai otro ciclo. — 246 fiesta.
— 248 i a los millares. — 249—250 Ah que nuevas nos
trajo Célia nuestra? Ks hecha de mortal cosa inmortal. —
252 Juntamente.— 254 D'esta nuestra su guia angelical.—
256 A Célia el corazon. — 258 Que de tan lejos ves. —
260—263 (Lo que es peor) con que, si no nos vales, Kl
trabajo i la costa nos perdemos Uno trás otro: a las tantos
de males Remédio de alia arriba nos alcanza. — 264 Como
B. — 265—271 Kn tal estrecha valga el amor santo Que
de todos nosotros te encendia, A trueco de otro tal i de
otro tanto. Kl nuestro mal en ti quien lo via (I.cia-se:
veia)? 1 quien no el nuestro bien? el mal con quanto
Dolor, el bien con quanta de alegria? Como el altar se
ve claro ai espejo. — 273 en sus clamores. — 274 Las
buenas rogativas i demandas. — 276—278 Kn dias senalados, partidos en bandas (Lcia-se K. d. s. en dos bandas
Cantando i respondiendo en tus loores, Otros callados,
teciendo guirlandas. — 281—288 Faltão em J. — 289 .Mas
oh que aquella de agua embajadora. — 291—295 Buena
avogada nuestra a la seflora Que debajo a los pies tiene
la lima. Quien buelvc este arco ansi? quien lo colora?
Tien se por cierto que en la gran fortuna, Quando los
montes el agua cobrió, Dios en sefial de paz nos lo dejó. —
297 Que es esto? si etc. — 299—300 Caieron presto si io
mal no veo. Las gracias (sie. Lcia-se: gnrzas), de sus rios
«partadas, Como estan sin plazer etc. — 3o2 a' vuelo
alzadas. — 303—304 Van se las cuinbres de montes
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cobriendo De niebla, va se ol sol turbio ponicndo. —
3°5—,)°8 Como qnien atraviesa un monte erguido Sin
aguas i sin sombras, sin verdura, Que cl suco estio todo
lo lia cozido, 1 tiembla el aire en la gran secura. —
309 Como AH. — 310—312 La vida en tal aprieto 110
asegnra: Una agua perenal de ato (f.río-s/-: alto) ca ida
Da muerte a la su sed, vida a la vida. — 313—318 Atanto
los tus viersos me pusieron De esfuerzo i fnerza, pude
se mal crer . Lo que cu mi lian hecho. Como se perdieron
Entre nos el cantar bueno i taiíer Que los pasados en
tanto tuvieron? — 320 asonaron (?) — 322 grandes musas.
— 323 Incliid nos estos valles de sabor. — 324 divina
lira
- — 325 sitio es el loor. — 326 de verdura. —
327— 32& De sombras i de flores claras fuentes, De
espanto los oidos de las gentes. — 329—330 Oies, Maurício? o no.-' digo te, hermano, Que aqnellos gritos deven
ser de Amaro. — 335 cruda i envidiosa. — 3 |o 344
Conjurarem se ontreambas contra mi: Quede me solo i
ciego, voi sin guia. 1'arnon se esto amor, dejar me ansi?
Nunca quesiste Nevar me contigo. Triste, ansi como puedo,
ansi te sigo. — 345 en grau fuego. — 346 un lambion
grande. — 347 Ni sabeis por do fue etc. — 350—351
Agora, agora como se escurece A toda parte etc. —
356 Vida era, agora es muerte a manteiiiente. — 358 Qual
es la crucldad que tal eonsiente? — 363—367 Bicai como
si ferido va el grau venado, lluiendoel, crece el mal que
lo destruie; Labra el tiro cruel avelenado, 1 ansi corriendo
la vida coneluie. la no pnditndo mas, caer se deja. —
3^9—372 Mas vamos ver aquel lugar dichoso, A quien
en snerte cupo de poseer Tanta riqueza, mientras sin
reposo LI sol no deja de ir i de bolver. — 374 Mas
que epitáfio! vamos a lo lecr. — 375 i a que plazeros! —
377 Alma biendita, que el cuerpo dejaste. — 379 Suio,
con que en contiendas siempre andaste. — 381 que aca
amaste. — 385 387 Las lagrimas dejemos, buen amigo,
Que traz las sus ovejas i las cabras Turbio i Santo van;
va se Rodrigo. — 389 Si, que es ia tiempo. — 390 Soncas
digamos las buenas palabras. — 392 Flores vean se aqui
tarde i inaiíana.
113. 3 muclio ai contrario. — 4—6 Callado, sin rancor i sin
rcnzilla, 1'ensoso, apartadizo, i solitário, Que de la vista
os inueve a haver manzilla. — 9 —15 Aquel su amor
priínero, las querellas Inciertas, los consejos mas inciertos,
Fuego en los ojos suben las centcllas 1, de lagrimas mil
luego cubiertos, Al sol se queja, <|iu:ja a las estrellas, Ora
46
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brazos cerrados, ora abiortos; No se dava siquicra alguu
pequeno. — 17 Como LO. — 18 Como AH. — 19—24 'lenida cu lo pasado en tanto precio, Ni despedida de los
sus loores. No podemos a Uruto i ai sexto Deeio Cantando erguer-nos reis i altos sefiores, Vuestros autepasados
i presentes, En la guerra esforzados, en paz prudentes. —
27 Como AH. — 28—31 A nos 1111 Numa en sy, (í/r)
Rómulo armado Que lanza los infielcs de la tierra, Si
no, diga lo Diu ensangrentado.
Entretanto os abris
nuevos eaminos. — 34—36 Las castas musas que levian
el peso Del estar xiempre atento a espicular, Que no lo
puede comportar el seso. — 37 sube. — 38—40 Un
ramo (pie, forzado, estuvo [jreso; 1 podemos mejor, voltando
a trechos, A los altos subir que iendo derechos. — 41—56
Faliam cm J. — 57—58 Mas vengamos a Andres que va,
las mentes Knagcnadas, huiendo lugares. — 59 I todo lo
pisado de las gentes. — 60 trabajo. — 61— Ó3 De quien
liuies, cuitado? no lo sientes Que acrecientas ai huego,
si mirares. Ado te vas, ali loco? otra vez loco. —
64 Como P. — 65—66 juntos cantan Con sus rebaflos,
Juan, Pedro, Rodrigo. — 67 huego llísvantan. — 68—72
Hurtados dei mal tiempo ai bncn abrigo, De los sus
casos a todos espantan, Debatiendo te vas solo contigo.
Ellos unos con otros trespasando, Tu, triste, asi te vas
devaneando. — 73—77 Pascoala, mas sierpe 110 ofendida,
A lo menos de mi, antes amada; Quien te me fizo tau
deseonocida? Kl pecho, el cuello, i la cabeza alzada,
Ksgriniiendo la lengua repartida? — 79 Que es esto?
En que te erre? que es lo que quieres? — 82 Con que
feehizos? con que encantamiento? — 84—86 Ansi trocaron el tu entendimiento. Uifin sé dize que tiene el
Amor alas! Tau leviano se alzó i tan alto ai vieuto. —
88 trás lo que voi. — 89—96 I nunca quiero comigo
entrar en cuenta De lo que deve ser i que no ser, Porque la mi alma ansi triste se afronta; Que si la pienso
un poço detener, Ln lagrimas i gritos arrebienta. Ni sé
lo que me quier dar a entender. Kn fui huiendo voi me
a ventura. Ali que remédio! ah locura, locura! — 97 Las
fieras alimanas como son. — 99 Una onza, un oso, una
sierpe, un leon Se prende, i con blandura se encadena
Aipiel denuedo tal i pratiinizou Que fue de tanta luria i
tanta lena. Conocida la voz, baja dei eielo El libre
i esquivo falcon, va se ai senuelo. — 105—110 Todo lo
vience el tiempo i lo coneluie. Si en duro marmol Manda
agua deseiende, Con la continuacion lo diminuie; El hierro,
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cl rozio acero se lc riende. I si un dia no lo riende,
otro destruie; Quando el uno te deja, otro te priende.—
III zagaia.— 113 el peelio vuelto. — 114 Al impetuoso
viento ir lo partiendo. — 1 15 el euerpo suelto. — 116 'J'an
presto que se va mal d;sccrnie»do. — 117—120 Contra
la vçna de agua, el rio onvuclto, La truta va las azudas
venciendo; Las aves tantas que los dias vuelan, Noches
escuras otras se desvela». — 123 — 125 Otros rompiendo
por la tierra ciegos Van como pueden, otros en el rio.
Cosas diversas que parecen juegos. — 127 de que natura. — 128 ComoW. — 131 — 135 Soncas, i tan divina
ai parecer, Sc escondieron por mana arteficiosa Tantos
de males; pueden se mal crer. Echa la ponzofia deleitosa,^) Lngafla de gran fuerza, etc. — 139—147 Siemprc
Mamando a la parte peor Con tus engafios, que no tienen
cuento, E11 maiores peligros inas sabor, Armadas altas
torres sobre el viento; Sueiíos ai despertar, lejos corridos,
Kncantamientos desaparecidos. — Entre 144 e 145 J intercala a nossa estrophe 21 (161 —168). As variantes mais
abaixo.— 145 Cruel destino mio lo consiente! — 147 Del
pasado quejoso i dei presente. — 149 Mas va se
Amor t. ra. p. — 150 Como AH (No sé etc). — 151—152
Bicn seria ora mas que se dejase D'este Andres triste i
que otro Andres husca.se. — 155 Gomo AH. — 154—156
Mostrando aquellos verdes de sus ojos Que con un inedio
voltar lo dejan frio, Todo lleno de engano i de antojos. —
157 de un confiar etc. — 158—160 Rosas i flores vucltas
en abrojos, Como, en fui de patraflas, por dineros Dizen:
sembré los por eses oteros. — 161 tan .vistosas.
163—168 Los bosques i las praias deleitosas, Aquellas
tantas riquezas sin dueftos, Las perlas i las piedras preciosas, Las aguas aplazibles, los engeflos, Las ninfas cabe
sus fuentes en danzas! Con los aires se van las esperanzas. — 169 Mas ia que. — 170—174 El ciego causador de maios celos, Que vaia en busca de otro mundo
cano, De nieves blancas i luzientes iclos; Do los mis ojos
ai sol erga en vano, De espesas nieblas cubiertos los
ciclos. — 175 O MS. J escreve: esfrian em lugar de esfriaran. — 176 Como estas que me abrasan mis entrarias. — 177—180 O soncas si seria antes mejor Que
vaia cstotra parto, donde vea Ardicndo todo en fuego ai
derredor I el sol liermoso, como que esto sea.
181 Como A. — 182 —184 O que esmagine, o crea o
que no crea, Para que es mas? sabeis lo que querria?
Todo otro mal que fuese, a bien lo havria! — 193—200
46*
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Con que me açude agora esta malsana, Mi alma, (si es
cila la que me detieue), Llamandõ toda noelie a la
mafíana, Todo cl dia la noclic que no viene? Ora va
se, ora buclve la leviana Que en parte alguna reposo no
tiene. Todo perdido, sin remédio alguno! Kii que se
anda etc. — 201 quieres. — 209 los pasatiempos que
solia. — 213 Como \i. — 214 Como AH. — 217 iUas io
que me quejo? — 22 t saber. — 226 Un lobo, 11 n oso. —
231 Quien lo viere. — 232 Como AH. — 235 Está errado
no MS. J: que huiendo ires por diende se particra. —
249 Falia o: te. — 250 o en tierra. — 253 Quien los
oidos atapa? — 258 a ver se ansi. — 261 Falia: de.—
262 Es/á errado e diz: Gritado Amor cruel Mamando a
mi. — 266 Como V. — 268 dei valle. — 269 1 luego
todos juntos. Ou luego ou todos ha de se riscar. —
273 — 280 1 si ansi mismo por otras florestas Cantando
irian estrafios pastores Hl triste cuento de las niegras
destas 1 suerte tau cruel de mis amores, Gibe las mentes
frias en las siestas, Al sol ia que pasadas las calores,
Tales recuerdos, aunque tan tardios, Que reposo ternan
los linesos mios? — 281 ai su tieui])o. — 282 mas seguidos de fortuna. — 283 A compasion de si nadic
movieron. — 284 Cruel zagaia. — 286 en testigo. —
287—288 Ai mis consolaciones lisongeras, Pasais en
cuenta de las verdaderas. — 289 — 290 Dijo i, su gesto
de color de mnerte, Corrió derechamente a la gran brefia.
— 292 Si a los sírios quiza versos ensefia. — 295—296
Kn versos querer mas subir las cosas 1 las obras de
Amor maravillosas. — 297—320 Em lugar das eslrophes
38, 39 c 40 J offerece uma única que diz:
Lo que luégo diró dei si supiera?
Que ai liato se bolvió callado i manso
A quanto parecia por de fuera.
Vino trás la tormenta algun remanso.
Gida uno no se es ia lo que antes era,
Lo que cansando fuft, torna en descanso.
Knfm, no pensando él que fuese oido,
Fue lo, que ansi cantava en escondido.
321 — 324 Canta Andres: Saltavan nuestros sátiros sus
fiestas; Los Faunos de otra parte vi los io, lendo con
mal cuidado triste a cuestas. Cai por tierra! cl mundo
escureció. — 325 voltavam — 326—328 Ni sé si estava
en mi soncas, si 110; De las mugeres unos munnuravan;
De otra parte los otros que aiudavan. —
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329—336
Sátiros:
Pasifc (ah que vergiienza !) v;i buscando
Aquol su lieniioso toro eu las manadas.
Reina ciiitada, muerta, suspirando
(Tantas de lagrimas Um mal derramadas):
— Robastcs me lo asi! veis qual ando!
Eas riberas por mi todas pisadas,
I en vano (que es peor)! Amor cruel,
Que lo Neva trás vos, i a mi trás c!! —
-^ Vslrophc 43 (337—344) folia. —

345—350

Faii nos:
Semirainis, en quien, peleando ficra,
Porná el su amor si 110 fuore e] nrdiente.
Cavallo de armas, que por prueva viera,
Ardid eorrieudo, tenido obediente?
l.os pies balsanos i delante aliiera (su)
De alto a bajo i aquel blanco de alta frente.
Kstrophc 45 (353— 360) falta. —

361 — 365

Sátiros:
Cuenta se de 1111 pastor como gigante
Que osos descarillava i los leonês,
De fuerza i corazon tanto abastante;
I luir 110 pudo d'estos galardones,
Kugaiíó lo una suia falsa amante. —
367 Quieren por el bien mal etc.— Eslrophc47 (369—376)
falia. — 377 Faunos, pobreza. — 370, Kl don gracioso. — 381 semejó. — 382 LTH mui alto el bosque. —
383 No parece posible i es raanifiesto. — 384 Quien
va cargado mas etc. — Estroplu 49 (385 — 392) falia. —
393—410 Sátiros. — 393—395 l.as dos de aer Juanillas,
que zagaias De tanto i buen ganado i de tesoro! (Que
ftn toda parte se lia i dVstas Pascualas!). — 397 de
sus etc. — 398—399 l.a maior d'estas; otra en sangro
i lloro Dava lin i comienzo ai cuento breve. — 401—408
Cabe aquel turbio Tibre que garzonas I quan graciosas!
ai pêro quan sueltas! Que gestos, que meneos, que pcrsonas! Hocados dulces en ponzofia envueltas! Palombas
brancas, dentro (pie leonas! Contiendas, homizillos, i revueltas! Otra islã qual de Circe. Ende vereis Unos
tornados puercos i oiros bueis. — 409 a contar casos. —
410 quien basta a medir.-' — 413 Es mucho mas que
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loco pensamiento. — 416 unas van i otras vient-n. —
417 — 423 K A 11 d r o s quem continua :
Tal vez sale dei mal mucho ])rovcclio
I fuo aiisi; que noinbrar oiendo Andrcs
] 1'ascoalas, ergui me a mi dcspeeho
Como fuera de mi. Dije: esto que es?
Que; havia de pensar? Hati me el pecho,
Hôsé la tierra, di me andar de pies,
Tomé me ai liato.
115.

Iluelgo ansi apartado.

1 Froiaix. — 3 Tronco dcreeho, buen sefíor de Basto. —
4 Corno AH. — 5 — 7 Vuestros antepasados Desde el
tiuuipo tio] Rei Alonso el Casto, Tan eierto se halla el
rasto. — 10 Hasta la nuestra edad. — 1 1 eso. — 12 Como
AH. — 12—13 Intercalo: Dejad 1111 poço cuidados maiores. — 13 Como AH. — 16 Si no que siempre cl grau
deseo engana. — 18 Como AH. — 19 De buxo lítio i
110 de ílaca cana. — 21 Como AH. — 22 lnviemo vine
liuiendo. — 24 no dano a alguno. — 25 Contento aqui
estuviera. — 26 Como B. — A cstrophe 3 (27—30) falta
em], como mi Ali.— 40—41 Ah que tiempos perdi! No
sé por do me anduve! — 43 Como H. — 44 Al mi
caiado estuve Arrimado i dejé correr las gentes. —
49 Vida dei campo! ai quanta. — 51—52 Tomo me 1111
miedo, un frio, Por aqui me embosque médio sandio. —
53 Como AH. — 55 Como AH. — 57 Como AH. —
59 — 65 Vine me aqui amparando A males de las villas
] embates dei consejo. No busques ai buei viejo Abrigo,
no; ha i aca tantas renzillas! Enviaste me dei I.aso Los
sus pastores con que cl tiempo paso. — 67 Como AE. —
69 Como A. — 70—7 1 Que lo que me aplazia Solo a
plazer hiziesc a nuestra gente. — 72—74 Como AH. —
Com o verso 74 acaba a ultima pagina do MS. J, (numerada
antigamente 102) que bem se vc está truncado. Acham-se porfm
no principio d'elle, fora do seu lugar, b folhas (105 — I 10) que
fazem parte d'esta Eg/oga. — Principiam com a linha 25. —
25—27 Tu duermes i no duermen maldizientcs, Que acechando nos van dia por dia Eneinigos, amigos i parientes.
30—35 No es siempre la sazon caliente o fria, Mas ora
asi, ora asi, i quando está Mucho cn buen ser, recogiendo
se, asuela Quanto que baila dclantc por do va. Kl turbion feo, el mucho escuro vuela, Todo lleva consigo
quanto aferra. — 37—38 Mudando ansina aqnel sosiego
en guerra, Trocado el blando en bravo temporal. —
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3Q Como AR. — 40—42 Faltam em J, como cm AB. —
43 — 45 ^T() puc.de siempre estar cl vado igual Ni cl
ticiupo soplar siempre manso i quedo. Mal pecado! lurar
mas sucie el mal.
47 Como AH. — 48 mui triste de
mui ledo. — 50 Uno que se anda en ser ia dei consejo
(I.tia-se: eoncejo). — 51 I inze etc. — 52 Como A; até
Itm o mesmo erro (sellotrava por quellotrava). — 53— 54
Quando unos i otros hazia reir; No tiene para si i dava
consejo. — 55—56 Como AH. — 57 Pensar que siempre
1111 tieinpo haia a servir. — 58—60 Tu lo emendaras todo!
por donoso, Quiza por mas sabiendo, dei aldeã. No, no;
ia só porque! por mas lu-.rnioso! — 61—63 Ruena pro
te haga; por tu bien te sea! Ai zagal bien nacido a la
creciente De lima, quando el .sol media la vea (s/c). —
66 Queda el rio inchado su corriente. — 69 Kl rico Tajo,
el impetuoso Duero. — 70—72 Todo se mude! corra
mlii ligero, Salte el sapo, ponga le la boca A la gaita cl
asnillo, tu parecro!— 73—75 i dan.se en poça De plaza
pues ha i lengua tau malvada, Tau atrevida, tan danada
i loca. — 77 Como AH. - 78 llermosa siempre, Toribio,
i alabada. — 79—81 Como AH. descricion em lugar de:
dilacion. — 82 Mas es aqui (jue dejo el mi zurron. —
83 Como H. — 84 Defender me quisiere otra opinion. —
86 lia i quien contradiga? — 90 Como AH. — 91 loquillo,
porque etc. — 92—94 Sobre; todo diré que esa perjura Kl
pensar o hablar dVJIa e.s por dumas. Spirito maio un
aquclla figura. — 96 tura. — 97—99 A tan leviana cosa
110 eonviene Rcposo, alguno; mas este es Rodrigo, Cierto,
a mal tiempo! bien cantando viene. — 100—154 A liçilo
de J c i/iHisi idêntica d de Ali; as variaules silo poucas 6—7
de suefios baldios
Pecados mios. —
12 i los amores. — 13 un cierto frio. — 14 15
todo queinado havia.
For ver que via etc.
17
Quien lo penso! Snerte que tal eonsieule
IQ—28
i viera la mi gloria,
Que no ha i memoria epie se tenga ai l/oro.
Ah que lesoio i de quanto sabor,
.Mientras a Amor pingo i a mi ventura
Poço segura, fuidiza i "lanai
Snerte villaiia, cruel enemiga
Que a tanto obliga! mas io quien óleo?
Zagales veo. Todo es de mal lleno;

Kn lugar Imoto me falta el repeso,
Menesteroso aqui i mi toda «parte (Leia-sc: parte).
156 la desventura. — 158 } donde. — 159 Como A. —
160 Oras pensando mal, oras diziendo.— 161 Como A.—
'62—163 I ladra asi, que hien hablar no sabe. Lncgo lo
dije cl gesto i la persona. — 169 ] si a pnfiadas, mas
plazer íne liaria. — 170 i menos Incha. — 171 que no
tenga lengua. — 172 Como Ml. — 173—178 llola lenços; la deserizon mengua. Tené-os, digo, soneas hien
Invistas Tiempo, sin esperar quando me amengua. Si,
])orque os espartiese, ansi estnvistes For mi esperando, es
bien que de vos sepa La causa porque vos desavenistes. —
180 Como A. — 181 Que es hien cada uno que cn su
pelejo quepa. — 184 1 por cierto no cu])o en su pelejo. —
188 Como A. 189 — 190 tu tambien Que le tengas,
Pelaio, acatamento. — 191 —193 Mas oigo una sampona;
ai i qnan bien Cantando acompanada; uno parece Salieio,
cl otro liraz; quien i mas quien! — 144—222 Faliam em )
como em AH. — 22j—226
Quando se pone cl sol, quando aparece,
Siompre anochece por el valle escuro.
Por Amor juro que cn los quinze estios
Los ojos mios nunca enjutos ■■is/es. —
228 Que tantos linegos acienden Morando. — 230 Tucs
que cnbicrto eran de tanta agua. — 2T,^ Como AK. —
234 Como A. — 235 Tanto mas alta llama i mas se
esfuerza. — 237—244 Sola esta mia ânsia comigo atura.
Falsa ventura que nos vas burlando! Hien esperando se
ierra, fel mal no se ierra. J offereee só estas 3 linhas cm
lugar i/as 8 tios outros textos. — 245 buí me por la mar. —
247 Tanto i tamafia de aire diferencia. — 251 Como A. —
253 todo disminuie. — 254—259 Kl tiempo fuic. Rodrigo: Ai los mis hermanos, Quantas de quejas van de
los amores! Las quejas vanas, los amores vanos! Duelen
mas que de veras sus dolores. Sea mucho en bnena
bora tal acierto; l.legá-os aca mas, bnenos pastores. —
260—262 Sea a tu voluntad todo por cierto. Rodrigo,
estes con bien, Sanclio i 1'elaio! Hraz: Todos esteis en
])az i buen concierto. — 263 Como AH. — 265 se Imitei tiempo. — 267 Como AH. — 268 Con colos dei jnizio
suio agenos. — 269—271 Faltam em J como em AH. —
273 Sin bregas de Amor va. Dad me las aves. — 274 animales por cadimo. — 277 Incluo los campos de quejas
suaves. — 280 Como K. — 281—282 Dejado el grau
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Pamnso, mi paraíso. Poro no mas de Amor! son quejas
viejas. — 284 Ai si etc. — 285 I los ojos tambien, este
es Serrano. — 289 d buem luzero. — 293 1 todo cl
rcsplandor d'cste emisfero. — 294 Como A. — 295 Aparece ia. — 296 Desafiados de la iiiuertc fria. — 297 Como
A
- — 298 Como A (de otro por otro). — 299 A todos
los remedia. — 300 Como A. — 301—304 Todo serian
Dores i bonanza 1 todo clnridad relainpaguera. Ca 110
quicra cila o quiera, quanto alcanza Con los sus ojos va
la vida dando. — 307 Kn ese punto. — 308 Como
A. — 310—314 Faseando iran se por las sus lloreslas,
Holver se han nnestras noches claros dias.
Con tu
presencia estar se lia todo en licslas Hasta los viejos
canos que ia te vieron 1 las Orcas por los montes
puestas. — 315—317 Como A. - 319—329 Como A.
334 Como AH. — 335 Como A. — 336—375 J Concorda
absolutamente com A. — .-( Egloga que está incompleta no
J/S. J, acaba alli com o verso 375.
116. Este Dialogo acha-se nas Satyras, pelo 1/1/e vemos na copia
J, e segundo o teshmunho d'alguns extractos que liluteau
inseriu no seu Diccionario s. ii\: „tlcsaguisado trave/, mais
aveia furtar corpo Inbisliomem sal perlonga alvorada
enfrascado zagaieto negro traspor." — Nas Satyras o
Egloga é precedida pelas palavras seguintes:
„Kntrc luims papeis em (]iic andavam escritas de mito
as obras de Francisco de Sà de Miranda, os quaes forilo
da Condessa de Linhares D. Hrites de Sã sua sobrinha,
filha de seu irmão Mem de Sã, se achou 1.1 Dialogo ou
Satyra que se segue, polia qual rozao (porque o estilo e
a grava de sua compostura saem mui conformes ao que
se considera e estima nas que andara impressas), pareceo
que se lhe nam podia negar a companhia d'ellas, c que
como obra da mesma mao se devia imprimir juntamente
em grava dos curiosos c respeito de seu autor, cnyos
escritos estam merecendo que se imprimao muitas vezes
e que por este meio se procure neste Reino sua conservado e perpetuidade pela excelência d'elles e pollo novo
lustro que dcrSo á lingua Portugueza."
Folia-lhe a Kpistola Dedicatória como lambem a
lntroducv3o do Reprcscntador; começa com o Dialogo propriamente dito, entre Bento e Gil, o qual offerece as
variantes seguintes:
156 Que ja n;1o pareces Gil.
160—161 Intercala o mesma estrophe como F.
1 aqueste
teu gado. 5 Ku falo, irmão amigo. — 163 Como F. —
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IÓO 191 Faliam. — A copia do snr. visconde <ic ] diz: „Falta
aqui uma follia." Mas a falia podia ser ou unicamente
d\iaucllc exemplar impresso sol/re o '/na/ se fez a sua copia,
ou de lodos os exemplares, i. e. do MS. sobre o ijual se fez
a impressa». — 193 Fazu me ora. — 195 —196 Dás a
amigos desprazer, (ôis) Dás a eneinigos descanso. — 197
assim da minha alma. — 199—200 Jini fim esta é grani
verdade Que a lua alma ó tua palma. — 201 Como V. —
203 Ouvas. — 212 Inda mal que nflo foi cedo. — 217
Ja sabes. ^- 220 era milhor. — 223 Mas bem o dizem
as velhas.
225 Como F. — 226 Vira ja muito. —
228 Nao cuides sabê-lo bem. — 230 Não sabem. —
231 Vim e achei ea fortes anios. — 235 Como V; de
cajado. — 239 lhes. — 241 de nossos suores. — 2.19
Comem o trigo, nos davea (í/c). — 250 Kles bebem e
homem sua. — 257 Dormem em cheo seu sono. ■—
259 triisquiar. — 260 !•'. ás pressas. — 261 V. usao d'est;i
razão. — 206 Furta mo. — 270 ó onde soía. — 273
De mim. — 278 Como F. — 280 para suas fontes. —
281—2S8 /",///„///. _ 289 Como F. — 290 Como F. —
291 Os houve muito mister. — 298 ora é. — 318—319
Muito da terra corri. Disse te ou então assi. — 320
Como F.— 330—331 Como F.— T,T,2 furtar o vento. —
333 (^"»<> F. — 334 Como V. — 336 muito mais. —
33$ — 34° por meu conselho Dom será dissimular, Que
ê um remédio bem velho. — 347 Mais. — 348 liei o
por grande perigo. — 349 te mio. — 350 se anda
apartada. — 351 de manada. — 354 Como V. — 355
Que lia i cem mil lobishomens. — 357—358 Digo te
que seja assi F. por isso mais devias. — 364 Ja t'eu vi. —
365 Como V. — 366 Como F. — 367 assi sò. — 368
das pedras. — 371 Como F. — 372 Mas ás línguas n;1o
por certo. — 376 De dia ao sol ociosos. — 377—378
Duras s3o as companhias Para (pie tu me convidas. —
383—384 Onde ahi mio ha amizade, Como pode ahi
haver vida?— 385 Como V.— 388 de. seus cordeiros. —
393 Como F. — 399—400 Ik-nto, e que vão Juntos porá
lhe acudir. — 408 Como F. — 410 que fêu digo. —
413 Todos te darão de m<1o. — 418 Irmão. — 419
Como V. — 421 nSo se segura. — 424 Como F. —
426 bravos. — 428 as nao guardamos. — 434 Como F. —
435 F.nenbcrto ou descuberto. — 436 faltar. — 438 e
ora crece. — 444 Como F. — 445 d'arvorada. — 450
I1'. na barca. — 454 Aos d'outro. — 455 Como F. —
459 V. a todos pode abranger. — 463 Como V. — 464
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Ganhilo muito pouco ou nada. — 468 nem que o peite. —
471 Trago.— 477 d;1o nos.— 478 E ás vezes nos (1,1o
fruitn. — 479 Como F. — 480 Dá cm que. — 484 Visto
me de sua Ifl. — 480. Ponho me agora a tratar. —
491—492 Com quem n3o sabe falar Se mio ou d'aquele
011 d'este. — 494 de seu dono. — 495 Que nunca perdem sen sono. — 502 se pega. — 504 Por ventura mais
azinha. — 509 Como F. — 512 O que os honra, os deshonra. — 515 Como V.— 518 prolongas.— 519 Faz.—
520 Traspondo. — 523 Como F. — 524 mungido. —
535 Ainda pertence a Bento. — 536 Pertence a Gil.
117.

J,i dissemos sob o No. 152 (p. 675) que es/a Egioga se acha
nas Satyras, precedida de Ires cstrophes (dedicatória a
Joilo Rodrigues de Sd e Menezes) e que não era inédita.
O que devíamos dizer í que era desconhecida até 1875, '""">
em que o Senhor Thcophilo Braga a publicou {Antologia Porlugucza p. 174) pelo J/S. de l.uis Franco, dizendo-a também
inédita, por falta de conhecimento das Satyras. A sua edição
é porem insu/ficiente pela omissão de linhas inteiras, falta de
divisão estrophica e numerosos erros de leitura, que prejudicam
sensivelmente a intet/igeneia do texto. — Xas Satyras c precedida da seguinte declaração: „Km hum cartapacio antigo
que se achou no Porto das obras de Francisco de Sà de
Miranda, está a Egioga ou Salyra que se segue;, e por
esta razilo e por ser dirigida a Joilo Rodrigues de Sá de
Menezes, seu grande amigo, e ter versos (inteiros (pie o
mesmo poeta pos.em outros lugares, e seu estilo nesta
matéria e género de verso ser ininimitavel, parece a muitos
também ser sua."
As variantes que tiramos da copia) (cstrophes 1 —12), são
as seguintes: 1 Que é isto, Montano amigo. — 2 Como V.
4—5 As6Í somente comtigo Em companhia do gado?
15 Andar tam triste ca fora. — 19—20 Guar-te, amigo
meu pastor, Porque o mal de si se alcança. — 21 30
Faltam. — ^2—34 Andando eu fora da serra Ouvi d'esta
tua guerra; Se tu es inda Montano.— 36—40 Assi tam
sô te vieste! Tomaste forte aburrflo, Tantos amigos vendeste! Nâo sei por que nem que ii;1o, Pois que a mim
nilo mo disseste, (cfr. Xo. 103 v. 101 —105). — 41 50
Que inda que fia tal mudança, Feita a torto ou a direito,
Assi te tenha desfeito, Sequer lias de ter lembrança,
D'este nome de Bieito. Mas porem d'este desterro, Que
tu ca trazes comtigo, De ti saber o espero Coíno de
maior amigo E que entre tantos mais quero. (cfr. No. 103
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v. I 15— I 20 e as respectivas variantes). — As estrophes seguintes (8 — Q) são quasi iguacs a' 16" e 17" do Xo. 103;
c dizem:
Montano.
Seja a vinda cm ora boa,
Meu tam amigo Rieito;
Ru digo amigo escolheito
Como quem o leite coa
Que doca limpo a seu peito.
K respondendo ao que dizes:
Vos me fardel e eajado,
Nilo vou armando a l>oizes,
Ando trás este meu gado;
Bom sei que lia muitos juizes.
Parece que folga mais
(Ru folgo eo que ele quer)
Por agora de paeer
Por esses andurriais.
Kaea como lhe aprouver!
Que por certo homem dirá
Nas cousas que nflo* silo certas:
Ris nos ca e eis nos la.
A's vezes também acertas,
.Mas ás mais no pior se dá.
Kstrophe 10. Os 5 primeiros versos silo muito parecidos aos
i/°—'75 <l° &°- '°3-' A nos parece nos muito O que
11A0 posa nem vai. Diz Torihio e diz Pascoal Palavras
vas e sem fruito K ás vezes também sem sal. Os i/ifi5 s<7o muito parecidos aos 66—70 do Xo. 117: Km fim nos
tempos d'agora Ra por esse povoado Nilo se vive fla sò
ora; K assi menos enganado Ando andando ca por fora.—
Kstrophe 1 ] è igual a 71—80 de 117; dit porem o verso 6:
Agora o mundo vai tal <• 10 (como V) D'este nosso temporal. — Kstrophe 12 (Hicito) = 81—go de 117; 4 — 6
Hastilo para destruir O que mais firme se achar, A vida
sempre sostem. 8 Ahi vai mal i lia bem.— Kstrophe 13
(Montano) = 95—105 de 117; 2 Da rez.to. 5 Como V
Se achilo. — Kstrophe 14 = 106—115 de ny; 7 Km
tani grande diferença.
IO antre todos. — Kstrophe 15
= 116—125 </(' 117; 2 quem tem ouvidos. 10 Sempre
de mal em pior.
Dos trechos citados por Bhiteau s. w.: „ rancor punir
zagalejo montado passado volver soldada perlongas volve-
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dores" tira se o mesmo resultado; i. e. fica certo que a Egfoga
a J. R. í/e S'<i e Meneies é a iiossn Vil", ainda que com
variantes.
133. 3 Nilo vos sei, triste-, culpar. — io Ngo um, ngo dez,
mais centos. — ij K o mudo do sospirar. — 16 .Mas
os suspiros que sgo. — 18 Falta. -- 19—23 Os ouvidos
la ngo vgo; Vai apena o entendimento. Que in'eu posesse a queixar, l'ara o que é, que pode ser? Venha a
dor, venha o pesar.
134. Foi. ibv acaba com as palavras: Este vilancete velho;/. 17
principia: Los mis pensamientos faltos, /'aliariam pois as Ires
linhas do mote, ou (o que é mais provável) falta uma folha. —
6 Continuamente me traem. — 7 dudas. — 8 Pasados
los montes altos. — 11 — 15 Kien cuido que es desatino
J'uir a lo que deseo; .Mas por males de camino Troearé
los que aqui veo. Kmpero alma i desço ctc. — 18 24
Faltam. — 25 Hago lo acostumbrado. — 27 Que no
sabes.
135. 3 — 4 Ajuda de Krco de. SA de Miranda. — 6 No seu
desejo se empeça. — 9 no ar. — 10 a começar. —
11
— '3 ''orças que ngo podeis mais, Ngo vos enganeis
por vos, Que nos sôs começos tais. — 16 ha.
17
Como li.
130. Differe muito, e diz :
A este Cantar velho a quem ajudárgo muilos
Ajuda de Frco de Sà de Miranda.
1.
Quien 7'iese aquel dia
Quando, quando, quando
Sa/icse mi vida
De lauto bando!
Frco de SA. de Miranda.
2.
Los inis tristes ojos,
7'an tristes, ta 11 tristes,
Quantos mil enojos,
Que plazeres vistes!
3.

4.

Vistes afíadidas
A mis penas penas,
Vistes muchas vidas
Vistes mas agenas.
Consejos me dieron
Tan sanos, tau sanos

5
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Que aiíia me huvieron
Miu-rto a las mis manos!
5.

6.

A las manos mias;
Por cierto, por cierto,
Manos 110 sandias,
Si me huvieron muerto!

i5

20

A ia suerte mia
Pluguiese, pluguiese
Que viese un dia,
1 otro mas no viese!

137. 3—.] J intercala uma cstrophe:
De António Pereira:
Ali! se o coração falara,
Como o soubera dizer!
Porem, que lhe aproveitara
Se nâo lho houvéreis de crer?
Pois nSo podeis entender
Bens que tam claros ja s3o,
Kstèm se no coração.
138. Difere muilo:
Amor votando va por ciclo i tierra.
De oro mil llechas, mil de piorno ai lado,
lia inucrto, ha mal herido, ha desbaratado
Dioscs i hombres dize cl, de buena guerra.
Ojos ia no lenia, oidos cierra,
Las manos inalas, esas le han quedado.
Duro inimigo que tanto ha tirado,
Parece que 110 ve, nunca el golpe ierra.
Dizia le su madre: — Ai quantas quejas,
Hijo, de ti me vienen noche i dia!
Como 110 quieres que alguna no crea ? —
liesó le el los sus ojos i madejas,
Respondiendo: — Sefiora i madre inia,
Como quieres, si soi ciego, que vea? —
130. 2—4 lista alma tantas vezes lastimada? A la cuita presente o la pasada? O la que tanto ve cierta, adelante? —
5—7 Que me aprovecha si en triste semblante Llore las
noches i dias, que es nada ? Ir todavia por aviesa estrada,
o, descuidar se. — 10 el tiempo. — it 1 venir sobre mi
la nnclic escura. — 12 Falia: cierto.
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140. 1—2 A primeira linha anda emula dizendo: Assi que manejáveis atoe ver. — 2—4 A versos por das musas asellados. 1 a mui alta Silvia consegrados? Mas Ícaro voou,
foi se a perder? _ 7 Incus v;los cu;(iados. — 8 empecer. — 9—10 Tudo ca o no tempo, entrego ao ano.
Aquela perda, diga me esta gente etc. — 12 — 14 q»c ao
profano Leigo como eu chegar se lhe somente NSo é
de siso sflo, mas de abalado.
145. A António IVreira senhor de Basto. Egloga Primeira. —
2 cantaron. — 3 pudieron. — 4 Envia os Ias. — 6 De
mas
10—14 No os andeis pesaroso c» vuestros daiios:
W vado es alto, es ciego de pasar; Tratad a vuestros
pesares enganos. Tomo quien esa casa lia de heredar,
ian grande capita», tan mozo de aftas. — 17 Del ciiiaí
caso espantoso. — 19 — 24 -Micnlras que ardia la liera
pelea Sin resguardo de dano i sin receio, Aca ni alia
no vista tal ralea, Todo agua, todo fuego i todo ciclo.
Seas cl lmen venido, hermoso agiiero, Toman nucstros
imlagros de primero! — 26 Antes dei tiempo las sus
a as pn.eva. — 29 — 30 De dentro para si como cumphdo, De fuera (como cl es) la pluma nneva. — 32 Abrid
el pecho a los contentamientos. — 34 Jjjerc los altos. —
36 ai primer trueno. — 42 43 .Mas no lo sabe cl bien,
no os espante.», Que a mas aconteció que a los pastores. —
45 eis lo a maiores.
171,

2
— 5 Onde estes verdes olmos i sombrios Sospiran por
ti longamente en vano. Buelve i verás (/,,/erea/e-se: que
de) los ielos frios Aqui por estos doridos (Leia-sc: llorecidos) prados. — 8 Quando amanceiere i con la aurora.
— 11 Kl ganado salir. — 12 ado mora. — 13 1 verás
(Leia-se: De aqui verás). — 22 De aqui verás en médio
dei estio. — 23 de sol puesto. — 30 Ni que el en fin
de todo se pere/.ca. — 31-33 Ni sentiré, por mas que
el tiempo huia, Si se pasa temprano o vagaroso, Lo que
es natural costumbre snia. — 34 Ni teme. — 37 39 Si
te viere venir por estos prados Con grinaldas cnvueltos
tus eabellos, J sin orden ai viento desatados.
42 Oue
otra cosa no poderá haver sobre ellos. -- 43 Aqui poiKlré
lin a mi triste lkmlo.
45 — 52 Comenzaré m.evo i
deseado canto: No cantaré ia mas de mis enojos, Ni
como con tu ausência desdiehado Se me bolviéran llores
en abrojos, 1 ansi en ellos sieunpre comenzando (Leia-se:
comenzado) Se^rá mi canto alegre i detenido, Dirán ellos
(Leia-se: K irá en ellos) tambien ser acabado. Con vozes
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andaré i con cl sentido. — 54 Por estos montes i campos floreados (/.eia-se: campo llorecido).
55 No liavrá
alimo que el vallc asombre. 58 l'ara ti.
59 l.a
solcdad (sic) eseucliarc contigo J las aves dei mar cpie
dan sus gritos; Mas, triste, do me lleva consigo (sic) Este
vano i loco pensamiento Ad izer isto que aqui digo (í/r)? —
66
68 Donde todo d'este .... se haze viento. l'"ilis
11'aquclla sierra i alta cnmbre Bive etc. — 70 -72 Por
iso lo consejo i la verdad Será estar cn mi mal pronto
i despierto, 1 esa que muera nesta soledad (s/c).
201. 4 Assaz tèm de que devam de temer. — 5 Vfio vos,
senhor, pedir. — 7 Riscar. — 9 Vai i Androgio, triste
vai Serrano. —■
12—13 Queixíto se Ninfas suas do gram
dano Seu, pola grande Silvia, ele o sente.
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Parte Primeira.
No. 1 (p. 3) Ao principo nosso sonlior. — Cfr. N°» toi, no c
148. — V. Annacs p. 426 ss. — Andrada IJ« 111 cap. 42 e l'o IV cap.38.
ES. ligl. VI, vol. V p. 191. — Souza III p. 545—563. — Schafcr III p. 353
c 364. — Braga, Hist. da Litt. passim. — O príncipe D. João, a quem
Sa de Miranda dedicou as suas poesias, era filho d'EI Rei D. Jo3o III
c seu único herdeiro, de seis filhos varões que tivera. A sua notável
educação litteraria, cm verdes annos, explica-sc pelo meio cm que foi
educado, n'uma corte, celebre pelos seus grandes príncipes, pelos seus
sábios prelados, pelos seus afamados poetas, reunidos cm admirável convívio cm saraus litterarios que eram falhados na Europa. O exemplo dos
Infantes D. Luiz c D. Duarte, ambos poetas, da Infanta D. Maria, de
celebre memoria; as lições dos mestres mais escolhidos, como Manoel
Barata (cuja „ditosa pcnna" CamBcs cantou), Diogo Sigêo (pac de Angela
c Lui/ji Sigca), António Pinheiro, o magnânimo bispo de Miranda c
outros concorreram para esse resultado. Como prova do seu precoce
desenvolvimento bastará citar a scena da audiência em que o legado do
papa depositou nas suas mSos a rosa de ouro (Tcivc p. 163). Outra prova
mais clara ainda deu-a clle na protecçSo que dispensou, desde os 13 annos,
aos poetas mais notáveis do seu tempo, que clle apreciava com rara intclligcncia. A naçSo toda tinha os olhos fitos n'clle como n'um exemplo
claro em que as prendas naturaes se alliavam aos elevados dotes do
espirito. Os maiores poetas nacionaes commentaram a sua vida e ainda
mais a sua morte nos termos mais saudosos; todos s3o concordes na sua
..gentileza , capaz descrição, reaes condiedes, divina incrinaçtlo, virtuoso
zelo, humana affabilidade, amoroso tratamento pêra com os súbditos e
animoso esprito." Nascido a 3 de junho de 1537, jurado ..príncipe" nas
cortes de Almeirim (1543), com casa própria aos 13 annos completos,
tomou armas a 5 de agosto de 1552 no novcllesco Torneio de Xabregas
[V. Kcrr. Vasc. Mem. cap. 47 e 48]. A 5 de dezembro de 1552 casou
com sua prima, a Infanta D. Joanna, filha do Imperador Carlos V; e
„morrcu de amores" (como dizia o povo) a 2 de janeiro de 1554, na llor
da idade, 18 dias antes do nascimento do infeliz D. Sebastião. A sua
morte n3o foi menos chorada do que a do Príncipe D. Aflbnso em 1491.
Mas cm quanto este se tornou o assumpto de romances populares, aquellc
foi accompanhado ao tumulo pelas novas creações palacianas da escola
47*
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italiana.
Todos os quinhentistas cpie haviam saudado o seu consorcio
com Kpithalamios, cohrirnm-no de louvores em Kpicedios c Fpitaphios [V. Sâ No. |.|S Kleg.; Camões Egl. I; D15. Fgl. 1 c II, c Klcjç. I;
Ferreira Carta I, Flcg. I, Oda III; Kpitaph., Fgl. I, II c VII; Anilr. Cam.
Fleg. 11; Ferr. Vasc. Alem. p. 300 Romance; Montcmayor II. .]3v. Trovas
c 87V. Soneto; Tcivc p. 123 Oratio, 1 .JQ Cármen, 157 Orat. Funeb., 145
Tragoedia; Costa p. 4O2 Kpital.]. — Foi depois de 1540, depois d'Fl Kei
ter nomeado Francisco de Sá de Menezes seu Camareiro mor, c de ter
ilado livre entrada a D. Manoel de Portugal junto ao Príncipe, (pie este,
guiado pela inllucncia dos dois fidalgos poetas ,,lumes do paço, das musas
mimosos" mostrou o seu vivo interesse pela poesia, tentando recolher,
pouco a pouco, u'um vasto Cancioneiro os trabalhos dispersos dos poetas
contemporâneos.
A 4 de março de 1551 pede a D. Fernão da Silveira
as suas obras, hoje perdidas [Harb. Mach. 1]; a 29 de janeiro de 1552
manda copiai-as pelo seu moço de camará Luis Vicente.
Mais tarde
acceita a dedicatória da comedia liufrosina de Jorge Ferreira de Vasconcellos, da comedia líristo do Ur. António Ferreira e das Obras de Jorge
de Montemayor [Anvers 155]]. O primeiro pedido que ellc fe/., dirigil-o-hia
porem a Sã de Miranda, príncipe dos poetas do seu tempo, e chefe da
F.scola Nova; deve pois ser datado antes de março de 1551; e a irmM.i
das suas obras, por trts vezes, deve ser calculada entre 1551 e 1554.
Que entre a primeira e a ultima medeiaram annos, dil-o o poeta [No. lio].
Tanto o nome do destinatário como a remessa de poesias, por Ires
vezes suecessivas, eram factos sabidos c reconhecidos, declarados expressamente por Domingos Feinandez (Kd. 1614) nos seguintes termos: liem se
mostra po/os primeiros três sonetos doestes papeis que o príncipe Dom
jfoiío, filho d'el Kei li. Jodo 111. os mandou ■pedir ao seu autor por
outras tantas vezes, e que elle lhos matutou assi divididos; quais de
cada ua niío pude alcançar. Causa-nos por isso snrpreza ver datas
em parte falsas e eontradictorias sobre estes dons pontos 110 ultimo biographo
do poeta, Tli. liraga [Quiuh. p. 20, 102, 220, 290; \\. Rih. 27; llist. de
Cam. I 183, II 79; Manual 271 c Theoria 3" ed. p. 120]. O nosso MS. D
(e para a Farte I» também o MS. P) confirma plenamente a declaração
de 1). Fernandes c habilita-uos a resolver a duvida expressa 110 ultimo
periodo: sobre o contheudo de cada uma das partes.
Glosaas. Cantigas. Vilanoetos. Esparsas. Soxtina[s]. Roclontinha8. Diálogos. Epitnllos. Separamos este gruppo, i. e. todas
as poesias menores da Farte 1» em metro octosyllabo, do gruppo dos
Sonetos, de accordo com o Poeta, cujo plano, aliás n3o completamente executado, seria reunir as Kedondilhas 11'iinm espécie de Cancioneiro, seguindo o exemplo de Hoscan [1543]. Aquellc que quizer acabar
de construir este ..Cancioneiro" deverá juntar aos N°» 1
77 os scg. 98, 99,
102 — 108, 110, 117—121, 120, 128 137, 153, 155 161, 1O4, 106 e 169.
Nas rubricas das difterentes poesias conservámos as designações da espécie,
tal qual se acham 110 MS.; nan desconhecemos todavia que seria possivel
siniplilicál-as. V. a Introd. Achamos singular a phrase seguinte do Poeta,
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se iPelle é (MS. P): Ointigas Vi/ancetes ãsparfns CançZis e Sonetos que
arremedando II o ratio tudo pode passar por odas, mesmo siippoinlo que clle quizesse inventar um nome genérico, ilc uni lado para as
Cantigas, Ksparsas etc, ilo outro lado para os Sonetos, i. e. para todas <is
poesias menores juntas, e que tivesse em vista reunir <;J- poesias maiores,
as Eglogas, Cartas e Capítulos, sob o titulo de Satyras (efr. p. 185): como
fc/. Horácio, subordinando ao termo Carmina poesias menores de varias
formas métricas, c ao termo Satyras outras mais extensas. A imitação
existe apenas quanto ao nome, porque as Rcdondilhas silo na forma
exclusivamente nacionaes, e na idéa um eclio da poesia trovadoresca, em
quanto os sonetos sito de origem italiana. — Nilo é menos singular a
rubrica da Ed. A Glosas Cantigas e Chistes ao modo italiano.
<JuaI
ilos primeiros 77 números é um cliiste? c qual d'ellcs é escripto ao modo
italiano} exceptuando a Scxtina, que nem sequer é liem italiana.
No. 2 (p. 7) Jorgo Manriquo. Cfr. No. 147,64. È, depois de
Gaicisanchcz de Badajoz o poeta hcspanliol mais festejado, mais frequentemente citado, glossado e imitado entre todos os que pertencem a antiga
escola poética dos ..Cancioneiros". Nas Kedondilhas quebradas do Cancioneiro de Resende ha uma constante imitação da forma cstrophica das
celebres Coplas a la iniierle de su padre que começam: Kecuerde el alma
adormida (Bòlil 1 p. 147). Sobejam provas da extraordinária acecitação
d'estas Coplas elegíacas em Portugal não só por causa da sua forma, mas
ainda pelo seu v;ilor intrínseco: D.João 11 declarava n'uma conversa nocturna,
muito característica, com o seu moço de camará Garcia de Resende (Cliron.
cap. CO) „que tilo necessário era ti um homem sabellas como saber o
Pater noster" e Resende correspondeu logo á ideia do príncipe, lecilando-llie, diante do leito, toda a serie! João de Barros declama contra
os pregadores (pie recitam no púlpito versos de M.iuriquc e Badajoz
(Khopica pneuma p. 04). Um quinhentista anonymo deixou-nos uma Paraná ao sanctissimo Sacramento que começa: Pccuerde el Cristiano su
alma dormida (Miscell. J f. 59); outro uma imitação salyrica das primeiras 23 estrophes (Canc. L. Franco fl. lo8v. Glosa de Peeuerde el alma
dormida. Sobre la Imlia de Portugal, communicada por Th. Braga, llist.
de Caiu. 1 p. 424); ferreira de Vasconeellos (Aulegr. 11. 69), Camões (Carta
cm prosa) c D. Francisco de Portugal (Cartas p. 41) citam a primeira linha;
os músicos Gabriel Dias c Phclippe Rogicr fizeram dois „Villancicos de
Natividad" sobre o texto de ,.Rceuerde el alma dormida", perdidos com
a Bibl. de D. João IV; ele.
As suas cantigas também gosavam de
merecida fama: a que foi glossada por Miranda acha-se no Canc. gen. de
1511 a 11. 125V, no de 1557 a 11. iSuv c, segundo K. Vollmòllcr (Gròber
111 p. 84) também no Canc. d'Oxford a d. 5-v; Boscan glossou o mesmo
ihema (Canc. de Nagcra. No. XL). Cfr. Garcisanchcz de Badajoz: Inliemo
de Amor, estr. 13 (CG. de 1557 a li. 106), a qual diz
Dou Jorge Afanrique andava
con gran congoja y tormento;
de pensar no se hartava,

742
tentando cn el fcnsamiento
que pensar mas )e agradava,
diziemlo entre si consigo:
..siempre sen! mi enemigo,
pues en dar me me perdi;
mas si yo mis mo me di,
no se" porque me fatigo,
pues con razon me venci."
A onhograpliu do ms. 6 aqui mais archaica do i]iic o costume; e
o grande numero de erros de escripta indica que o texto original, fundido
de certo sobre apontamentos de épocas mui distantes umas das outras,
nao offerecia a necessária clareza.
Emendamos 2 venci (por vemdj)
(> desamado (por derramado) 1 o Em (por E em) 11 Quien otard (por
ijui enposara) 12 enemigo (por nemiguo) e dailo (por dano).
A rubrica „G/osza como n'aquelle tempo se costumava" (a qual
falia naturalmente no Canc. de Kcs.) mostra a distancia que separava o
poeta do estylo da Escola velha (1516) 110 momento cm que reuniu
(dcp. de 1550) os papeis dispersos da sua mocidade por amor ao Príncipe
D. Joilo. Xao podemos acecitar o que diz Th. Braga, Quinh. p. 38 „quc
0 poeta tivesse voltado as Glossas no meado do século XVI", ainda
que fosse por curiosidade.
58 Lcia-se: natural (c. 1. d.: natural,).
No. 3 (p. IO). Nilo será a estrophe 3" de B antes uma variante
á 2"? As repetiçSes sHo demasiado sensíveis para se poderem considerar
intencionaes. O editor se descuidou por acaso de um vel vel do MS.
4
(l>- ")• 5—8 Cfr. No. 16S, estr. 8. — Sobre o sentido c a origem
das Esparsas ou Coplas esparsas, que em Portugal variam de 8 a 16
linhas, chegando a ter 26 cm D. M. de Portugal, veja-sc: I.eys d'Amors
1 p. 251 e Bartsch, Jb. II p. 285.
6 ()). 12). Cinco mss. diflerentes attribiiiram esta Cantiga III", como
também a Vila, a Sa de Miranda; nao se pode por isso duvidar da sua
aiithenticidadc: enganam-sç pois os que as attribuem a Christovam PalcHo.
As Cantigas Esparsas e Sextinas d'cste ultimo foram impressas pela primeira
vez em Colónia em 1559, como appendice a Menina e Moca de Bernardim
Ribeiro e, ao nosso parecer, provavelmente sobre mss. que pertenceriam
a este. B. Ribeiro, amigo intimo tanto de Miranda como de Falcilo,
collcccionaria talvez as primeiras poesias dos dous, c as suas, quando
todos três frequentavam a côrtc de D. Manoel; elle, ou os seus editores,
attribuiriam mais tarde, por engano, a um o que pertencia ao outro?
U'estc modo talvez se explique a altribuiçSo de duas cantigas de Miranda
e de três de B. Ribeiro a Ch. Paleio (v. Canc. de Res. 11. 21 id e c; Antre
mim mesmo e mim; Antre tamanhas mudanças c-Senhora n'esse amarello
c Obras de Chr. Pai. p. 23, 24 c 29).
8
(P- >3)- 9—'O s5o citadas por Pico. c|c p0rt. (Pris. p. 28) O editor
nilo reconheceu a citaçHo, alias tcl-a-hia marcado a griílb.
10 (p. 14). 5 Leia-sc: esperar (e. 1. d.: esperrar).
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11 (p. 15). Eoi traduzido cm allcmao por W. Iloffmann, Bluthcn
1>- 2513 (p. 16). Cantiga foita nos grandos campos do Roma. li
uma das pouquíssimas reminiscências claras das viagens de Miranda na Itália.
14 (p. 16). Sobre o mesmo mote fez voltas o Camões, J. IV p. 168.
Cfr. No. 107, 296 var. — 13 Lcia-sc: cuidados! (c. 1. d.: cuidadas!).
15 (p. 17). 20 O copista do nosso original tinha posto Jizesse; emendou depois: tiOesse. Os outros mss. dizem: temesse, lição que adoptámos.
10 (p. ;o). Todas as vezes que o poeta faz voltas a um mole velho
(i. c. popular) ou alheio (i. c. palaciano) achamos no MS. repetido o nome
Francisco de S;\, particularidade que omittimos. Tudo o que pertence a
outros, seja mote, ou ajuda, foi por nós marcado a griflb. — O poeta
D. Fernando de Lima ó-nos desconhecido. Será por ventura o fidalgo do
mesmo nome, citado por Gil Vicente na sua Tragicomcdia „Nao d'Amores"
(II p. 318) como presente no serio cm que esta obra foi representada (1527)?
I). Kranc. de 1'ort. fez sobre o mesmo mote duas bonitas voltas (I*ris. p. 1)
cujo sentido explica, dizendo: „Se se vive a donde se ama, nito sej> que
guardito estes guardas; e se vós tendes a minha alma, tudo o mais niío
í.TI) frisoens."
20
21
23
contra a

(p. 21). 6 passarito à pret. perf.; 9 Jicárrilo pret. mais que perf.
(p. 21). 10 Trás = lai. transi ou = elle traz (de trazer: trahere)?
(p. 22). O ms. divide esta cantiga cm tres quadras, o que 6
regra.

24 (p. 23). 3 var. 15 Lcia-sc: Dej\i (c. 1. d.: Dcja).
25 (p. 24). 6 Lcia-sc: corarão (c. 1. d.: coração.). — 12 Minha
Guia cega, guia. O cego que guia, citado no Evangelho M.ittli. 15, i.|
apparccc muito frequentemente nos apologos da Edadc-mcdia (p. ex. Lucanor XXXIV), c d'ahi passou para os Emblemas de Alciato. É figura
obrigada em quasi todos os nossos quinhentistas.
26 (p. 24). A cantiga, donde Miranda tirou o Mote, acha-se, segundo E. Wolf, 110 Canc. gcn. (Scg. I'o. a II. 187V: Coplas de nuestra
Seilora la virgen Maria) c n'um Plicgo suelto, segundo Duran (Catai,
p. LXX1). A liçilo de AB: Todos vienen de la villa é errada, attendendo a essas velhas fontes, que escrevem como o nosso ms.: vola.
28 (p. 25). 4 Lcia-sc: d'aqui, (c. 1. d.: d'aqui).
36 (p. 30). 10 Cfr. No. 103, 649.
39 (p. 32). 10 O adagio diz: Quem muito abarca, nada aperta.
Sobre Ilcro c Leandro veja-sc No. 90.
No texto B faltam as linhas 9 c 10.
44 (p. 35). 3 serviu de mote a Erco de Port. (Div. y hum. p. 59).
Elle lê: Se me faláráo verdade?
45 (p. 36). De João Cru nSo temos noticia alguma. — 10 No ms.
lí-sc: Mi esperenza lisongea, com erro manifesto por: Mi esperanza lisongera. — Ealta-lhc a linha 11, introduzida por nós, em conformidade com
PEJ; c também com AB, que porém andam faltos da 7». — Julgamos
que todos os textos estão errados, c que a estrophc devia dizer:
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Triste, que ha de ser Je mih
Qtnsado i corrido ansi
De lo que me veo aqui.
Como bivo solo una orar
Mi espera nza lisonjera,
Con qtiien tanto ha que pcleo,
Que me quereis? que no veo
Porque ia la vida quiera.
porque só assim é que cila corresponde a 3a, cm quanto ao numero das linhas
o á ligação das rimas. — XHo ha exemplo de uma cantiga do 9 linhas
[abaabcddc], — A linha 5" que n'esta nossa redacção omitlimos (J lo
que he visto algnna ora on / qual me he visto alguna ora ou De lo
que fie visto alguna ora) seria uma variante marginal d'aquclla qne diz:
Como bivo solo una ora.
Podrnza quo no Cancioneiro geral [do Castolla] so chama
Costavicio ou Constâncio. Cfr. Xo. 47. Um poeta Costancio pertence
ao Canc. gcn. Scg. Po. li. 100 —102 (segundo F. Wolf cm Ticknorll 536);
o seu appcllido ó porem Costana, c 11S0 PeJraza. Um poeta Pedraza,
mas com o pronome de Garcia (Je), pertence ao Canc. MS. VII A 3 da
Bibl. Palr. de S. M. (scgnndo Am. de los Rios VI p. 590).
46 (p- 37). 9 O termo de esgrima: mao sopé e mâ Jereita ou ereita
la* suppõr que estes versos nasceram na prisão, depois de algum duello.
Kncontramol-o repetido na comedia „0s Estrangeiros", esc. tilt.:
não me valeo co' elle ereita nem sopee. Nasceram talvez no mesmo lugar
os Xos. 19, 62 o 63. A CançSo á Virgem (No. 100), imitada de Petrarca, falia lambem de prislo, mas aceusa uma época mais modevua.
51 e 52 (v. 39). D. Lianor Mascarenhas comparada à marqueza
de Pescara.
Ksles dons diálogos, nos quaes tomam parte Miranda,
li. Ribeiro e D. Lianor, >So duplamente interessantes, como um echo
iminediato da época dos trovadores e como mais uma prova das intimas
relações de Miranda com II. Ribeiro, o qual pertencia a família dos Mascarenhas, como lambem D. Leonor. Sã de Miranda nao podia fazer a esta
dama maior elogio do que comparàl-a com Vittoria Colonna (1490 — 1547),
cujas altas qualidades de inlelligencia e de corarão de certo conheceu no
trato pessoal. I'clo lado paterno filha de Kabrizio Colonna e depois casada
com l''crrante d'Avalos, Marquez de Pescara, nomes igualmente illustres
que pertencem aos annacs militares da Itália, era Vittoria Colonna ainda
apparcnlada com Sá de Miranda. Quando esle viajou pela Itália „em tempo
de llespanhoes e de Francetes" estava vivo o marquez, e a faina e gloria
de Vittoria atlrahiam a Nápoles, Ischia e Roma todos os homens eminentes
do seu tempo: entre elles Hembo, Castiglione e Ariosto; mas talvez visse
ainda o luto da viuva (1525). K possivcl que depois, cm Portugal, tivesse
o poeta ulteriores noticias da vida da illuslrc poetisa (citada no C. G.
le
' . '557 a '!■
33ft) Pc'° pintor Francisco de llollanda; dos seus esforços
a favor da reforma religiosa no circulo de Occhini, Sadolclo, Morone,
Polo, Contarini; da sna afleiçao ideal pelo velho Miguel Angelo (1536—47);
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c das inolvidáveis conferencias no convento de S. Silvestre em Roma, em
que eram parte obrigada o grande artista, o nosso llollanda, Lattanzio
Tolommci e outros. De Lattanzio Tolommci sabemos que foi amigo do
nosso poeta; c i provável que Francisco de llollanda, lançando no papel
cm 1548 e 49 as suas recordações de viagem (Da Pintura antiga:
Diálogos) avivasse a memoria de todos estes casos, determinando assim
a nota marginal de 1550: a comparação de D. Lianor Mascarenhas com
a Marqucza de Pescara. As poesias de Vittoria Colonna, admiráveis sonetos ao amor divino, publicadas cm 1538 c seguidas de varias edições,
foram vistas provavelmente por Sã de Miranda, como também 6 provável que
tivesse tido noticia da sua morte, occorrida cm 1547. — Sobre D. Lianor
restam-nos apenas as noticias do Canc. de Rcs. (I ]>. 110; II 14 e 18;
111 190) que a pintam como uma das hcllczas mais festejadas, mas mais esquivas , da corte de D. Manoel, alvo das attenções dos mais galantes cavalleiros, como D. João de Mencees, Fcmam da Silveira e outros que
lhe dedicaram seus versos. Di/.-se que era dama da Rainha D. Maiia
(1500 -1517). Os únicos versos seus, que conhecemos, são os restos conservados por Miranda.
Sobre B. Ribeiro veja-sc a nota to:.
A forma métrica dos Diálogos lembra as rimas dissolutas (I-cys d'Amors I 164) e as coblas
recordativas (1 2S4) dos trovadores provençacs. As estroplies do Io dialogo acabam todas com as seguintes palavras: 'eu -cousas :'cuidai
^cuidado •■'outrem ''perdão; a primeira e a segunda repetem ainda,
no meio dos versos, as palavras: ' -cousa ' -cuidar "«""rezão e "culpas. As estiophes do dialogo 2o acabam em: 'grande -terra ^caminho 'perder '"'cuidados [estr. 1 demasiados) "vida.
61, 8 var. U-ia-sc: AP (e. 1. d.: AU),
53 (p. 41). Sccaron me los posares. Segundo K. Volhnóllcr
(Grober 111 82 e 85) a cantiga de Garci ou Graci Sanchez de Badajoz não
cslá 110 Canc. Ger. de 1511, mas sim no Canc. d'Oxford. a II. 33OV.
Aclia-se ainda no Canc. Ger. de 1557 a 1). 229V. c 11'tim pliego suel/o
citado por Salva (Cat. Xo. 27) como também no Canc. d'l£vora (Xo. 10), onde
o mote diz: Sacaron-mc los peta rcs Los ojos por cl conizon etc. Foi
reimpresso modernamente por C. M. (Antologia p. 20). j O mesmo mote foi
glossado por Frco. de l'ort. (Div. y hum. versos p. 61 Stcaron-mc los pesares I-os ojos dol conizon).
Garci Sanchez, o autor do Infamo de amor, foi muito festejado em
Portugal pelas suas poesias, que Ixipe de Vega chamou incomparáveis, e
talvez ainda mais eni virtude da tradição que diz 11101 lera doudo de amor.
As suas composições concorreram ainda para a sua popularidade, se é que
„l!ailajoz el Musico" que assigna poesias 110 Canc. Ger. de 1557 a 11. 230v.
e 29! v., c cujos sons foram louvados por Resende, Gil Vicente 111 137 e
Piestcs, e o poeta Garci Sanchez de Hadajoz são o mesmo individuo, como
j.i foi asseverado por alguém. — Em outro logar (Grober IV 609) provámos
que uma volta, attribuida a CaiuScs pelo visconde de Juromcnha, pertence
a Garci Sanchez.
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54 (p. 42). A cantiga popular cm emlcixas „que as moças cantavam
polas ruas cm diaJogo e ao adufe" è infelizmente perdida. — Agost. da
Cru/, (p. 15<">) fez voltas ao mesmo mote.
55 (p. 43). As Coplas do Anton Vaquerizo ou dei Vaquoro
do Moraria, conservadas em vários pliegos sueltos do século XVI (Dnr.in
Cat. p. LXV11I c LXX1) provocaram lambem o apparccimcnto de uma
comedia de Lopc de Vega, intitulada: 1U Vaquero de Morana (Comedias l'e 8").
56 (p. 45). O mote 6 de facto do cclelire Lopo Furtado [de Mendonça], o qual por varias vezes foi embaixador de Castclla na corte de
Portugal (cfr. Santarém Ouadro 11 67 c 94, XV 2, 14 c Annacs 42b).
Aeha-se o dito mote ou Rifam ,.que mandou de Castela, hyndo de quaa. aa
senhora dona Joana Manuel" no Canc. de Rcs. Ill 301 c diz: De la
tierra donde vine \ry mas bien que pude ser, Alima me quyero bo/ver.
57 (p. -15). O ms. J attribuc as voltas de Miranda ao InfanteCardeal, islo é D. Aílbnso, filho de D. Manoel (1509—1540 ou 1537), a
quem o papa Leito X fizera cardeal com 7 annos. K sabido que i> intelligente discípulo de Ayres Barbosa e Xicolao Clenardo era poeta (v.
(iões. Cliron. I p. 471). Sobre o autor do mote, nada sabemos, fosse ellc
Manoel d'OIivcira ou Manoel de Leiva. Da insigne família hcspanliola
de Leiva sahiram muitos poetas, como i bem sabido, p. e. Jo3o (Canc.
Cien. de 1511). V. Souza 111 p. .) 17, André de Rcz. Vida.
58 (p. 46). Sobre o Conde de Sortelha D. Luiz da Silveira, intimo
d'Ki Rei D. João III, cm quanto príncipe, v. Th. Braga: Poct. I'aí. p. 380;
e Canc. de Res. 1 114, II 456—472, III 16. ^. 50. 68. 258. 265. 273 etc.;
sobre D. João da Silveira Th. Braga 1'. Pai. p. 414 e Canc. de Rcs. 111 19.
-13. 50. 72. 244. 251. 356—359. 598 603.
50 (p. 47). liste mote, resto d'um cantar velho muito popular, foi
glosado por Leitão Andr. (Misc. p. 338); CamBcs (J. IV p. 126); Frco de
Port. (Div. y hum. vers. p. 60) e Luiz Velez de Gucvara no seu drama
sobre Inês de Castro (Reinar despues de morir). Segundo Barrera y Lcyrado (p. 647) acha-se o cantar velho, dito villancico, com a musica no
vol. II dos Bailes mss. da Bibliothcca do senhor Auieliano Fcmandez
Guerra y Orbe.
00 (p. 48). Segundo Duran (Cal. p. LXX c LXXI) o vilanecte popular, donde Miranda tirou o mote, acha-sc cm dous Pliegos sueltos do
sec. XVI. N'um d'ellcs diz-sc: Villancico de este mismo Rodrigo Diego
de A'einosti: Sola me dejaste; no outro: Coplas que [R. D. de R.J itizo
sobre el villancico: Sola me dejaste en versos de endechas que dicen:
„ Buscastes crueldad". É pois provável que o tal Reinosa, de quem
F. Wolf trata (Pragcr Fl. BI. p. 117 c 126), nito seja o autor, mas simplesmente um dos glossadores ao vilanecte. Cfr. cm D. B. I£gl. IX a
passagem seguinte:
Rod. E eu de cantar muito ando já rouco,
J/as titio me hei de rogar; diz tu qual diga.
Inês. Aquella que começa em „amor louco".
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Fer.
Inês.
A'od.
Fer.

A'od.

Antes de la „dulce mi enemiga".
Mas „sola me Jei.xasíe e naquel ermo".
Guarde-ine íleos do cousa tam antiga!
As que sHo boas nunca faiem termo.
Dizia o mór cantor iVestas montanhas.
Sendo bem velho já e bem enferno.
Pois esse m'ensinou mil das estranhas.

1'arccc-nos que ,,o môr pastor", gabador dos cantares velhos, i o nosso
Sã ilc Miranda. — D. B. glossou o mote nas Klorcs do Lima p. 154. —
As voltas de Sã s3o das mais estimadas: foram traduzidas cm allemao
por Geihcl (p. 33 c 188); Bõhl de Kabcr inseriu-as na sua Floresta (No. :66)
c d'alli foram copiadas por Dtiran (Canc. y Kom. p. (>•,) c por C. M.
(Antol. p. 104). As emendas ao texto B (9 Io llorando ciego por Quo
llorando c. 16 — 17 Pecho con tal /nego por Vos fecho de /nego) que
se acliam nas tres reimpressões, foram feitas por Bõhl, como muitas
outras. — 3 Th. Braga (Thcoria 3" ed. p. 184) faz notai que Sã de Miranda
se serve do nome ,,gatlego" no sentido pejorativo.
.^^
I Lcia-sc: Sola (e. 1. d.: Sota). 17 var. Leia-sc: A Quando l/uvran
\,
sosicgoP B Quando liavreis sosiegof
/<~i>
<P\
65 (p. 50). Eis o mote:
/& -p, T\ *&\
bclla mal maridada
De las mas lindas que vi.
Si hábeis (ou lias) de lornar amores.
Vida no dejeis (ou de/es) a mi.
^S».'^'/C\
O romance da „doila bclla- (como diz Sã de Miranda, e mais ninguém};
011 da dome/la, bclla 011 gentil mal maridada ; casada sem piedade, senhora
mal empregada, famosa mal empregada, ou mal casadi/la c uni dos
mais celebres, mais populares c mais antigos romances amorosos da tradiçSo oral. foi tantas vezes imitado, glosado, parodiado e citado proverbialmente por poetas licspanhocs c poituguezcs que já em 1550 Gregório
Silvestre lastimava a sua triste sorte, cantando:
IAI

Oh bclla mal maridada,
A que manos has venido!
Mal casada y mal glosada,
De los poetas tratada
Pcor que de tu marido!
(V. C. G. de 1557 ". 391 v.). O velho romance apparcce glossado em
muitos Pliegos sueltos do scc. XVI (3 descriptos por Duran. (at. p. KXV1II
e LX1X; 1 por Sal vi No. to8; 1 por F. Wolf: 1'ragcr 1-1. BI. No. LVJI),
que podem ser anteriores ao Romanceiro, que o recolheu pela primeira
vez (Rom. de Scpulv. Anvcrs 1551). Porém os testemunhos mais antigos
que comprovam a existência do romance, acham-se no Canc. de Rcs. c
procedem do fim do século XV. Eil-os:
a) I p. :5o Nuno Fcrcyra ã seiíora dona Lianor da Sylva porque cm
tempo que elle a scruia se casou. Estr. 4, 6 Donzella mal marydada.
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k) ' P- -55 Ajuda do Jorj;e ih Silveira á mesma D. I.ianor 21 Por
vos lizestcs lembrar A gontil mal niarydada.
c
) '" P- S/1* l^c Garcia de Resende a Manuel de Goyos; diz na
estr. 10, n'uma allusSo á mesma senhora: A que sabeys que casou Que diz
que é mal maridada.
O romance inlciro foi impresso por Duran (No. 1459) c 13òhl (Xo. 122),
sobre o Romanccro de Sepúlveda, c com algumas correcções, liradas de um
Plicgo suelto. — Todos os poetas palacianos que fizeram voltas sobre a lielta
mal maridada, apontam apenas as quatro linhas supracitadas, que formam
n 1. 2. 5 c 0 do texto de Duran (faz cxccpçilo Castillcjo, cujo mote se
compõe das linhas 1 — 4 de Duran). — Iiis as citações, voltas, e parodias
que conhecemos. — Sâ de Miranda, Os Kstranuciros A. Ill Ksc. 111.
~ G. V. II sx, 4S5-4S6; II 27, 20; III 293, 294. — Prestes p. 113,
:l6
> JOJ. 41S. — Chiado, Auto d. Renal. li. 4 v. — Jorge Pinto,
Auto K. c M. p. 270. — Chrisl. Fale. p. 21 lisrmrsa. — K. Ribeiro,
M. M. II. So e 15S. — Kr. Ml. de Mello, Tersicore p. 71 „Biudilla
mal maridada" (Rom. burlesco). — Montcmayor 11. 42; e 103 A una fea
que mando glossar la bclla mal maridada.
Camões, J. IV p. 71 ,.Formosa e mal empregada". — Castillcjo, H. d. A. K. vol. 32 p. 130. —
Mendo/.a, ibid. p. 99 (e Knapp p. 414).
G. Silvestre, ibid. p. 130
e C. G. de 1557 11. 391 v. • Colónia, Canc. de Xag. p. 509.
Th. Draga cila a propósito da „15ella mal maridada" os romances
de Hciual Francev. que descrevem uma situação siniilhante (Arch. Açor.
p. ]OS e Theoria p. 52).
Uma outra serie de citações nas quacs se repetem as phrascs „casada sem piedade" e ,.la que io vi for mi mal" ou
„que eu vi pelo meu mal" tem por origem talvez uma variante do meSmo
íom.uice popular, ou outro siuiilliante, hoje perdido.
Cfr. G. V. 1 139:
,,1'ernaudo, por meu mal te vi, Como li diz a cantiga". — Chrisl. Fale.
p. 21: Casada sem piedade.
Camões, J. IV 59: „Amores de Iiuma
casada Que eu vi pelo meu mal" c Ainph. 1 0: Casada sem piedade c
mais abaixo: Onde casada fmestei, Diu-i, porque nilo dissestes „Iia quo
io vi por mi mal". - Comparc-sc: F. Wolf, Pragcr Kl. Hl. p. 22
ICnsalada: „por mi mal te vi".
li quasi escusado dizer que Lopc de
^'cfi'1. poeta que 11S0 esqueceu uma só das tradições verdadeiramente populares, aproveitou também a da Itella mal maridada (Com. l'« 2»).
60. Xo Appendice já se disse que um fragmento d'esle Vilanccte se
encontra no MS. J a f. 14.
08
<P- 53)- D. Siniío da Silvoira. A res]>eiio de dous poetas
diílercntes d'este nome, cfr. Braga, P. Pai. p. 401 ss., llisl. de Cani.
11 205-300; Barb. Macli., e Storck I p. 367, II 422. Concordamos com
Tli. Braga em que o amigo de Camões deve ser diflerente do seu homonymo (um seu tio?) no Canc. de Rcs. XSo è porém possível decidir
1 priori ao qual dos dous pertence o Vilanccte, pois lodos os adeptos
da lis cola nova escreveram lambem Rcdondilhas no gosto da liscola
velha, com única exepçSo do dr. A. Ferreira.
I)c entre o circulo
d'aqucllcs quinhentistas, cujos motes oclosyllabos Sâ de Miranda glossou,
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apesar de escreverem principalmente ao modo italiano, basta citar I'cdro
dWndrade Caminha e Francisco de Sâ de Menezes.
IX Manoel <lc l'orlugal fez umas voltas ao mesmo mole, conservadas na Misc. J II. 3Francisco do Sâ do Monozos. IVricncc a uma das famílias da
nobreza epie mais se distinguiram nos reinados de D. JoSo 11, I). Manoel,
11. Joio III c D. Sebastião pelos seus serviços políticos c pelos talentos
litterarios dos seus membros. Os Menezes c Sfis formam com os Vimioso*
uma trilogia que domina a situação nos campos de batalha c nos ScrfScs.
Francisco de Sâ de Menezes rcvela-sc nos Nos. 68 c 71 como poeta lyrico
da Kscola velha c do No. 97 conhece-se «pie foi partidário da Kscola
nova. Seu pac JoSo Rodriguez, seu avô Anriqiic de Sã, ambos poetas
do ("anc. de Rcs., seu sobrinho e homonymo, autor da Malacca conquistada illustraram-sc como poetas c protectores das letras. Francisco
partilhou infelizmente a sorte de muitos dos poetas porliiguczcs, seus contemporâneos, ipic, tendo posado cm vida da maior fama, foram esquecidos
pelos pósteros. A perda total de muitos niannscriptos c a circumstancia
de terem ficado inéditos até hoje os poucos textos «pie se salvaram, explica este abandono, alias injustificável cm face do merecimento real d'elles
e dos extraordinários e unanimes louvores de todos, os quinhentistas ao
poeta de (pie falíamos.
N'clle dá-se ainda uma outra circumstancia
desfavorável, o lerem sido confundidas as suas poesias (c aqucllas que
lhe dedicaram), com as de outros homonymos: por cx. as de seu
pi imo, o poeta épico, e as de Sâ de Miranda, seu parente e amigo,
que ninhos assignavam simplesmente Francisco de Sfi, sem a partícula de Menezes ou tic Miranda. Ninguém se lembrou pois de
reivindicar para Francisco de S.'i de Menezes o lugar de honra «pie lhe
pertence na escola de Sâ de Miranda, ao lado de Diogo Bernardes, e
D. Manoel de Portugal. A questão da homonymia teve ainda outra consequência : com a confusão das poesias corre parelha* a confusão das
pessoas, 'lodos os modernos historiadores as baralharam sem critica: o
poeta lyrico Kr. de Sâ de AI. 6 confundido ora com o poeta épico, ora
com seu pac Joíio Kodrigucz, ora coin Miranda. A confusão revela-se
cm geral nas relaçBes genealógicas da grande família dos Menezes e Sâs
(relaçSo dos Sâ de Menezes com Sâ de Miranda, ligação com os Colonnas ele). IVahi contradições intermináveis que nío podemos corrigir aqui
miudamente, ("orno simples amostra 1 pie ira o leitor verificar algumas passagens dos seguintes autores, que se referem a vários Sãs e Menezes
(Th. Iiraga, Quinli. p. 6, 8, 33, 08, 131, 177, 1<||, 2yo e Manual 309, 382;
Castilho, Aut. Ferreira I p. 58, <)<»; ('. C. Hranco .]0 e 281; Fonseca,
Cal. p. CLXXVI1I '■) e que sHo insustentáveis em face da laboa genealógica que organisámos com o maior escrúpulo sobre as melhores fontes:
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Francisco cie Sá de Menezes, o lyrico, c pois filho do grande Jo3o
Rodrigucz c de D. Camilla de Noronha, neto de Anrique, irmSo de António,
c l3o próximo parente de Sã ile Miranda que o 3" avô d'cstc é o 40 avó
d';ii|iicllc. Os diflerentes episódios da sua vida politica s3o conhecidos ; os
da sua vida na corte s3o os seguintes: em 1537 criado do recemnascido
principe 1). Jo3o e em 1549 seu aio e camareiro mór; em 1543 um dos
embaixadores que accompanharam a 1'rinccza D. Maria a Castella; cm 1554
por pouco tempo „incstrc" de D. Sebasti3o; cm 1558 seu camareiro mór e
logo depois Capitão da Guarda real, Conselheiro do estado e Governador do
reino nas ausências de Kl Rei, servindo de medianeiro nas discórdias entre
D. Catharina c seu neto; cm 1578 camareiro môr de li. Henrique; em 1580
Conde de Mattosinhos, lugar onde morreu em 1584, depois d'alguns annos
dedicados ao nobre ócio das letras.— Posto que casado duas vezes nao deixou
descendentes (Andrada IV c. 38; Souza III 547; XII 65, 577; Barb.
Mach. II 247 c Memorias, passim). A sua vida como poeta e completamente desconhecida c difticilmcnlc se prestara a uma reconslrucçao. Calculando com probabilidade o seu nascimento entre 1513 c 1515, podemos
suppôr a sua entrada na corte de D. Joio III — que Sã de Mir. ainda
frequentaria — cerca de 1530. Os Nos. 68 c 71 mostram-no em relações
com este c como poeta da Escola velha; duas redondilhas ciladas por
Barb. Mach. (l° Red. que compoz quando se retirou ultimamente da Corte
[i. e. 1580] que principiSo: „A tudo quanto desejo. Acho atalhadas as
Tias, Intentos e fantesias." 2o Red. ao rio Leça: Oh rio de I*eça, Como
corres manso.' Se eu tiver descanso, Hm ti se começa!), provam que este
género de poesia foi cultivado por elle até ao fim da sua vida. Mas,
seguindo as pisadas de Miranda, poetou lambem nos melros italianos:
pela rubrica do No. 97 sabc-sc que fez um „Capilulo a Madalena";
Ferreira gaba as suas „elegias brandas"; um soneto dedicado á morte
d'este quinhentista, acha-se nas obras d'clle. Tudo o mais pode consideraise perdido (p. ex. um códice inteiro, em tempos pertencente a Manoel
Severim de Faria) ou entSo inédito, como 66 Sonetos na Bibl. d'Kvora
(Cod. CIV<1 1—4) que no Catalogo s3o attribuidos a um Francisco de
Sá, c que, em lodo o caso, n3o pertencem a Sá de Miranda, a julgar pelo
estylo e pelo assumpto; mais alguns versos nos Cod. CXIV 2—2 a d. 89
e 90 e CXXX 1 7 a II. 181 ss. da mesma Bibliothcca; e cmfim 4 poesias
110 Cancioneiro de L. Franco a li. 141. 142. 142V. 143. Um certo numero
de composiçOes correm, em nosso parecer sob outros nomes, como já dissemos. Sã ile Menezes é o cantor de uma certa Filis, como se prova
por uma passagem de Ferreira e por algums dos sonetos do códice CIV1'
d'Evora; devemos pois prestar especial atlcnç3o a todas as poesias de
qualquer Francisco de Sã que celebram uma Filis, como s3o os
Nos. 170. 171. 181 e 184 cTcstc volume, que julgamos serem antes de
Menezes do que de Miranda. Vejam-se mais pormenores sob estes números. Km conclus3o: ainda quando nos faltasse todo e qualquer documento
do seu talento poético, deveríamos ajuizar favoravelmente da sua capacidade
litleraria, laes e tantos s3o os louvores prestados á sua „doce frauta",
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sua „musa alta e suave" etc. por Ferreira (vol. I Son. 1,11, Ode 111,
Elegias 1, II e III; vol. II Carta XIII), Diogo Remardes (Lima, Carta XVI,
Carta VII, Eg!. XVI c passagens na Egl. I; Flores, Son. CV c CVI), Andrade Caminha (Elegia II), Tcive (p. 271 e 285) e Falcão de Resende
(Son. LXVIII e Epist. V).
'O (p. 55). Duvidamos que António d'Azcvcdo, autor do Vilancete,
seja o mesmo de quem Barb. Machado diz: que foi ,,poeta cómico dos
mais insignes que floreceram no feliz reinado dei Rei D. Joio o III"
'I 213). Um fragmento deste Vilancete encontra-sc no MS. E 11. 53, como
fazendo parte do No. 68, Vil. XXIV (e nao XXI11).
1 (P- 55)- O conhecido vilancete de Juan dcl Enzina também foi
glossado por Montemor (II. 2v. c Duran, Canc. p. 240). Compare-se a
Farsa I de Lucas Fernandcz. — Enzina e Montemor escrevem: Quien te
hizo, yuan, pastorr Sft porém diz: Quien te hizo, yuan pastor, Sin
gasajo etc? Cfr. Rubrica da estr. 3" e Xo. 102, como também Canc.
d'Evora p. 46 etc.
Na estrophe intercalada que pertence a.Frco de Sft de Menezes,
lcia-se 3—4: Mostrava contentatniento (c. 1. d.: Jlf. contentamiento.).
72 (p. 57). Taíio os io, mi pandoro, Tafio os i pionso on ai.
Em Bòhl de Faber (Floresta No. 237) encontra-se um delicioso vilancete que
principia com os dous versos citados c que é attribuido a Álvaro Fernandcz d'Almeida; d'ahi passou para a Antologia de CM.; c a traducçio
aliem?! de Gcibel (p. 26 e 188) foi feita provavelmente pelo mesmo texto.
A fonte de Bóhl, porém, é o próprio Canc. de Res. (III 367), de sorte
que ainda no presente caso se prova, que esta flor da antiga poesia lyrica
hcspanhola (como muitas outras, que adornam os Cancioneros de
Ilespanha) procede de origem portugueza. Bõhl omiltiu três estrophes,
realçando assim o effeito do antigo vilancete, com prejuízo da aulhcnlicidade. — A rubrica do Canc. de Res. [outras (voltas) suas a este vilancete que diz etc] prova que A. Fernandcz d'Alnicida tirou o mote de
uma velha poesia popular. Nem as voltas de Sft de Miranda, nem outras
de D. Bernardes (Flores p. 164) sobrelevam ás do antigo texto. — Andrade
Caminha cita o mote na sua Elegia XXI (p. 177); Fcrr. de Vasconcellos
faz o mesmo na Aulegraphia II. 12.
7 ABEP escrevem: acompafle.
73 (p. 57). 21 Nas cousas que por nas cousas nas quaes etc.
74 (p. 58). Sextina. A rubrica inicial dos inss. D e P (íia maneira i/e cançilo italiana que cliamão se.vtina. porem no nosso e mctiiila),
alias pouco clara, por certo significa (como se prova comparando-a com
a do MS. J: na nossa medida), que a sextina foi feita á maneira italiana,
porem na medida usual portugueza, i. é octosyllaba. É pois um compromisso entre o gosto italiano c o portuguez. — Nem os trovadores portuguezes dos tres grandes Cancioneiros, nem os poetas do Canc. de Res. se
serviram d'esta forma poética, inventada por Arnaut Daniel, modificada
por Guillein Feire e aperfeiçoada pelos italianos (1'ctrarca etc). Esta
Sextina de Miranda é, com outra, também octosyllaba, de Christovam
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Falc3o (p. 39) a mais antiga cm língua porlugucza. Depois foi aproveitada por 13. Bernardes (Flores p. 69 c R. ao Bom Jesus !.)5); por seu amigo
D. Gonçalo Coutinho, o supposlo autor da Vida de Sá de Miranda, por
Falcão de Resende e por Camões.
Aquillo que D. Manoel de Portugal
chama Scistina (Obras {>, 277v.), cosluma-se classificar, com mais razão,
de sexta-rima ou de sextilha (6 estrophes, de seis versos hcndccasyllalios cada uma; as rimas alternam em cada estrophc ababce). —- Também
a nota final dos mss. D e P (esta composição das seistinas c" a de móis
artifício de quantas em Itália se usão, e pois que tudo lia de ir), i assaz
obscura. Dcvc-sc suppôr ou que a phrasc ficou incompleta, ou que as
palavras ,.<• pois que tudo ha de ir" querem dizer: e (por isso) lia de ir
depois de tudo i. é no fim (se. das Rcdondilhas).
1
2 AB offerecem a variante .seguinte: A'ão posso tirar os olhos
Donde os não leva a ;vj<7<>.Isto pretende pois dizer: A'ão posso despegar
os olhos de onde a rezão não quer que mirem ou quer que não mirem ;
cm quanto o nosso lesto diz: Xão posso volver os olhos para onde a
razão o manda. 8 -9 podem lér-.se também: ,, Quebrautadores das leis"
Ilíada após mim a rezão (Veja-se a Yar. do MS. J).
75 (p. 60). António do Sà o Menezes. V. a Tab. Gcneal. Foi
de certo muito mais velho do que seu irmão Francisco (nascido 1515) Porque parece que pouco depois de 1535 ,,vuelto de aquclla empresa valeros»
Contra los Turco* que vau desmaiados" casou sua filha I). Camilla. Deve ser
por isso, ainda que os hiographos o nao digam , filho (unico) do primeiro
matrimonio de seu pac Jo3o Rodrigncz, sendo o segundo com D. Camilla
de Noronha, filha tio Conde D. Martinho de Portimão, realisado entre
1513 e 1515 quando António já ern crescido. Cfr. Canc. de Res. Ill 575:
De Oarcia de Resende estando el rrey em Almeyrini a A/anuel de C/oyos
ele, onde diz:

Dona Ciimyla casou
com jfoam Jxroiz de Saa;
no outro diti a levou,
nysto muitas cousiis haa
de que vos conta /iam dou.
Convydou as damas todas
hum dia ante das vodas
dom Martinho a isentar,
onv' ahy tal que casar
desejou mais qu'aves gorilas.

O MS. J é o unico que nos dá a noticia de António ter sido Alcaidemór do 1'oito. li pouco provável, porque morreu antes de seu pac, que
oceupava este logar. Sâ de Miranda exalta o seu valor nas armas:
Tesligo Opta, testigo Sali (No. 15!);
Ferreira (Carla IV do livro I; Carla V do livro II; o de V do livro II)
e Andrade Caminha (na Oda V e lClegia V) pinlam-no como amigo c protector de poetas; cscriploies modernos como Th. Braga (Cal. dos Poelos
lyrieos do sec. XVI, No. 35) e Castilho (1 90) pretendem que lambem elle
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próprio foi poeta. — Casou com unia senhora da casa de Noronha que alguns
chamam D. Igncz, outros D. Beatriz-, mas que provavelmente era aqnelhi
1). Angela, cuja morte choraram Ferreira (em dons cpilaphios, II p. 135 e
um Sou., XX11 <!o L. 1, vol. 1 p. 83) e D. Bernardes (Canção: liom Jesus
128; e Soneto: ihid. 132; clr. Camões Sou. 186): Cfr. Castilho I cap. XX.
Morreu ainda em vida de seu pae, como dissemos, o (pie se conhece do
Kpitaphio de Ferreira (II p. 130), isto é antes de 1570, depois de ter soffrido bastantes desgostos a que alludem as poesias (pie lhe foram dedicadas: Não teve filho varão e seu neto, filho de D. Camilla e de I). João
Rodriguez o moço, morreu cedo.
As linhas 6 — 7 foram imitadas por Andr. Caminha na lípist. XX11,
onde di/.: O psalmista no-lo ensina. Homem 1' elle para crer; a >) por
D. Kr. Ml de Mello p. 20y nas Quintilhas XXI11 estr. ó; c diz: Direi* ijue
silo meus crim/os Pois me comem o meu pilo. — ti l.eia-se: Que graça
me ja contarão (c. 1. d.: Que graça me Ja o ca nta riló).
76 (p. 6t). Manoel Machado cTAzovodo. O cunhado de Sã de
Miranda, Manoel Machado d'Azevcdo, Senhor das (."asas de Crânio (hoje
Castro), Vasconcellos e Barroso e dos Solares d'cllas, como das terras
de Entre- Homem-e-Cavado ele., & um typo muito característico, modello
do perfeito cavalleiro do seu tempo. As datas da sua vida são desconhecidas. Morreu com 80 annos, lendo nascido entrando o século. A sua
amizade com Sã de Miranda data do tempo em (pie ambos, e mais dous
irmãos de Manoel (Simão e Bernardim), cursavam a Universidade e acconipanhavani a corte de el Rei D. Manoel, e mais tarde a de D. João 111.
Uni gosio comniuni pela poesia e a musica estreitou os vínculos d'esla
amizade, quando, se ictiramni para o Minho, uni para o solar do Ciaslo,
o outro para a sua Cominenda Das Duas Igrejas, fazendo parte da mesma
freguezia, de S.im Maninho de Carrazedo (hoje Bouro). Manoel Machado
foi cultor das hellas artes: pintava bem, cantava com voz suave, e tangia
com destreza vários instrumentos, p. c. o alaúde. Os seus contemporâneos
não louvavam menos a sua bizarria nas armas, na caça, nos torneios e nos
bailes dos saraos. A sua valentia combinava-se com um vivo sentimento
da justiça (pie o fazia amar de seus súbditos: aboliu por exemplo nas
suas terras a luetuosa (pie dizia ímpia, substituindo-a por uma p/azeuterosa (cfr. No. IOJ, 671), e fizera mesmo voto de não aceitar cargo algum
em (pie houvesse de condenar á morte. Aos seus íeis tributava respeito
filial de tal modo (pie nunca entrava na sala dos retratos reaes do seu
solar sem se descubrir. lira pessoa grata junto a 1). João III e particular
amigo dos Infantes Cardeal D. llcniiquc e 1). I.niz, assistindo estes dois
até ao baptizado do seu lilho primogénito. O seu biographo descreve-o
como fidalgo de boas letras e de viva iiitelligencia, celebre pelas suas
piomptas e agudas respostas. Nas suas festas costumava haver fogos, touros,
cannas, mascaras, musicas, sortes, danças, folias; improvisavam-se lambem
comedias em prosa. As noites passavam-se em família ao pé da lareira,
fazendo perguntas do género das (pie se usavam nos serões de 1). Manoel
recordação das cortes de amor da Provença

e icspondcndo com
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mais ou menos subtileza e facilidade. Koi poeta, escrevendo ti Miranda,
isso i a lo savagiit-z, entrenieiando sentenças, provérbios e lermos rústicos.
O cpic resta dos seus versos são unicamente duas poesias pouco importantes, os nossos N"s. 208 e 20Q. Miranda offcreccií-lhc outras duas
(No. 7(1 e 153) com muitas cartas cm prosa, infelizmente perdidas. — A
fonte d'esles apontamentos c uni raro c precioso livrinho, bem digno de
ser reimpresso, escrlpto por seu bisneto, o marques de Montebello (Vida
de M. Machado de Azevedo. — 1660. V. Fontes). Kxlraclos em Uarb.
Macli. III 300, e principalmente em Th. Braga, Quinh. 106, Ilist. de
Cam. I 162 e Thealro do sec. XVI Cap. IX p. 277.
As allnsões a um da Vale (3 c 15) e outro Ribeiro (25) já não
podem ser descifradas; o sentido geral dYstas Redondillias humorísticas ê
porem fácil de adivinhar. — 21) e 31 vem ciladas por 1). Kr"" de l'orl.
(1'risíies p. i.|): Mas sem/re se furtou a impiedade na innocencia e deixa
andar os encartados, ijuf têm ditos os cu minltos ti t virotes
ouriçados. Que a nito ser assim, lítio tivera a tyrannia nome. O
mesmo D. Kr"" cita as linhas .13 e .|.| a p. 4 e accrescenla: „ J/e forca
que leais esse motte de hum discreto datjueiles tjue honrados nos fazem
saudade do tjue foj'."
22 Leia-se: condene, (e. 1. d. i condene).
77 (p. í>3). Poro Carvallio. O fidalgo d'estc nome, a quem Miranda
dedicou esta Ksparsa, c mais a Carla 3" (No. 116), é talvez a pessoa que
cm 1518, na occasião do terceiro casamento d'Kl Hei 1). Manoel com
1). Leonor, irmã de Carlos V, antes prometida em casamento ao príncipe
I). João (III), beijou no paço a mão a cl Rei, junto com Damião de (iões,
andando ambos em pelote „porque nesta casa se não permetio entrarem
cm pelote mais que nos ambos" (Góes, Chron. 11 p. -173). Km 1532
figura como guardaroupa dei Rei D.João III, mais tarde como provedor
mor das obras e do Conselho dei Rei e em 15.18 como vedor da Casa
da 1'rinceza D. Joanna, então noiva do infeliz Príncipe (Souza, Provas 11
p. 312, 3.17, 838; c 111 p. 5.1 e 517).
Autos da agua da prata quer dizer antes de 1543, porque foi
11'csle anuo que se concluíram as obras de reedificarão do antigo aqiicdncto
de Sertório, pelo qual se conduziu a Évora a agua da fonlc da prata.
Tinham sido começadas em 1533, na presença d'Kl Rei.
Resende (Chron.
p. 271) conta <pie ja em 1405 D.João II tinha ordenado o aproveitamento
d'cssa fonte cujas „aguas nítidas de argento" Camões gaba nos
Lusíadas (III estr. 63). O descobridor das velhas minas do aqucduclo
romano foi o celebre antiquário André de Resende, sendo promotor das
obras (segundo Krancisco d'Ho)landa, Kahr. p. 13, 41, XI] e XV dns Notas;
Souza, Pr. 111 p. 488; Marrou, Pane», p. 95 e An.lr. IV 543) el Rei
D.João 111, secundado (segundo Góes, Chron. II p. 146) pelo Cardeal
Infante. Sobre a questão das ruínas, travada entre A. de Resende e o
grande Hispo de Viseu, D.Miguel da Silva (amigo de Membo, Sadolclo,
(jiovio e Casliglionc) veja-se Harb. Maeh. 1 p. 160, IH p. 484 c Resende,
llist. (1'Kvora cap. III.
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F.sta alegre Ksparsa í uma prova das amigáveis relações entre Miranda
e ]*cro Carvalho.
Uma prova de relações coimarias aclm Til. Uraga na
Carla 3», „cm que Miranda censura os fidalgos <|iic 110 lempo da peste
(1527) se refugiaram cm Coimbra, e, depois de se ulilisarem da fa/enda
ilos habitantes, foram dizer mal da terra." Nao negamos que d'esta carta
fortemente salyiica podesse resultar inimi/.ade entre os dons, dado o
caso que 1'. Carvalho, o giiardaroupa dei Rei. participasse das culpas
verberadas por Miranda
o que ninguém pode provar. — A graciosidade
d'csla Ksparsa foi justamente apreciada, como se prova por duas imitações,
uma de Falcão de Resende (p. 462), (pie diz:
A 11111 fidalgo amigo, ma ndainl o-l lie uns cachos d'uvas.
Mandar cm tal trmpo luvas
S/' houve por escusado,
Havendo qus é mandar uvas
Mais louvado, ctc.
e a outra de D. Fr«> Ml de Mello (p. 235 Kpigramma LXX11 A hum
Amigo, manda ndo-llie Ires melões de inverno para que se lembrasse Je huas luvas que lhe havia prometido.), que começa:
Mandar em lai lempo luvas
fora presente louvado,
mais que o vinagre ratado
e que o mesmo prato de uvas
do nosso S11 celebrado, ele.
O mesmo autor aproveita-se da linha 6 110 seu Kpigr. I.XV111 : cada qual
dá do que tem.
70 (p. 68).
Atina).

I AB por foz,-r desd'hoje. - Leia-se: Alma, (e. 1. d.:

80 (p. 68). Ksle Soneto foi publicado por Th. Braga na sua edição
de Camões (liibl. da Act. vol. I p. 174 No. 325, e l*arnasso vol. I No. 326),
como obra d'este poeta e como inédito, sobre o MS. de L. Franco II. I28v.
W. Storck traduziu d'csla fonte, reconhecendo porém a errada altribuiçao,
e restituindo-o a Sâ de Miranda (11 p. 355).
A liç3o de L. Kr. nao
oflerecc variantes: nas linhas 10 e II lê-se, como no MS. P: quando os
traz e scmraziles. O sentido do Soneto í, quanto a nós, diflerente da
inlerpretaçSo que lhe da o traduetor allcmao c teria, litleralmcnle faltando,
o teor seguinte: „Wildc Liebc imtl Vernunft fiihren in meiner Hrust 1111gleichen Kampf. Die J.iebe, die schon seit lange darinnen wohnt, herrscht
(einerseits) und llitit was sic will, nach Lust und Latine. Sie hiirt uicht
auf die Vernunft: sie ist ganz Tyrannci, gim/. Stolz und ganz tícwalt;
nach Willkúr schaflt und vernichtet sie; den Kricden kcnnt sie nicht,
muss man an ilin glauben, so ist sic todt. Andererseils erspáhl die Vernunft jene Zcilcn, die nur dann und wann das Uel)crmass der (Liebe.s)thoiheit und eine yluckliche Slundc bringl. Denn die Liebc hat keinen
festen Stand , wo jene (die Vernunft) sie IrcfTe. Dann aber (wenn sie sie
einnial trifit) spinnl jene Vcrralh.
In diescr Qual, da alies brennl, was
soll icli ihun?"
1'arccc-nos pois conveniente pôr ponto depois de treicòes
48*
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(1. 13") <-■
continuar: Aresta agonia, ele. — Unha 0 Verso cumprido.
Leia-se com ABP (c I.. Krnnco): faz. desfaz.
81 (|>. 6o). II O leitor reconhecerá, ;i primeira vista, ipic a partícula composta coa (com <;) tem <le ser consiileracla como representando
duas syllabas, na secunda vez. — Nas variantes leia-se: 11 A (e. 1. d.: B).
82 (p. 70). 13 Cai =• Cai.
83 (p. 71). 3 em fogo a fragoa. Julgamos este a ser a forma
popular e minhota da conjuneção e. V. Glossário. - • 11 P Custoso ii
alma e custoso ii vida.
84 (p. 71). Este Soneto, qnc pertence indubitavelmente a Sã de
.Miranda, c attriliuido a Camões, desde o tempo de ES., e está incluido nas
suas obras (Ed. J. 212, Ed. Ur. 23S). A lição de ES. oflerece variantes
muito consideráveis e «pie tilo se encontram cm nenhum dos cinco testos
de Miranda. Procedem talvez das modificações de l"S. A construção
grammatica) do segundo quarteto c comtudo inadmissível, c admira que
ES. nSo reparasse no defeito, pois escreve:
Quien me diera apartado de la gente,
De mi dolor siguiendo la porfia,
Cou la triste memoria, y fantasia,
Del bien por quien mal tanto assi se sieutel
Póde-sc emendar ou em 1: apartarme por apartada, 011 em (>: que to
siga por siguiendo. — As outras variantes são: 1 Ay quien dará a mis
ojo.s u. f 2 manen 3 Ia alma mia 4 lo fasado i lo presente IO Jil
duro agrabio que el Amor me lia liei lio
11 Donde t. p.
12 Q. m. a.
profundamente el peclior1
13 Do está escrito el s. etc.
14 Con tanto
t/olor mio a mi despedia?
No nosso texto leia-sc o 10: iguale. Quejando míjc.l. d.: iguale
Quejando me,). A construcçao c pouco correcta; o poeta cpicr dizer:
Quem me dará palavras com ipic eu possa descrever (igualar) o mal que
amor me ha feito, queixando-me dVIlc'
88 (p. 74). As poesias 0111 Eoho silo uma espécie rara em Portugal até ao tempo de S.*i de Miranda. Em G. V. acha-se uma (11 50,)
e havia outra 110 Cancioneiro de P. Ribeiro, altriliuida a B. R. Depois
silo frequentes.
80 (p. 75). Em versos agudos, como os sonetos 02, 122 e 140
de ("auiBes, Ed. J. (efr. Storck II p. 365), certas famosas octavas de Calderon na Cena de Baltasar, e outras poesias menos conhecidas.
00 (p. 76). A antiga fabula de Ilcro o Leandro, de que se serviram quasi todos os poetas da Renascença, em poesias especiaes, ou aecidentalmenle, como episodio, foi aproveitada por Sã de Miranda lambem
110 No. 30. Pondo de parte os poemas narrativos de liei nardo Tasso,
lioscan, D. Kr.incisco Trillo y Eigueroa c D. Eranciíco Niclo y Molina,
que imitam mais ou menos • o fabulisla grego Musaios, assim como os
romances burlescos de Gongora e D. Ere» Manoel de Mello (Seg. Trcs Musas
p. II.S). ipie parodiam os*já citados; e abstraliiudo lambem das comedias
de l.ope de Vega e Mira de Amcscua, como de tudo que é mera Ira-
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ducção O» simples episodio e.n outros poemas (DM. I.ima ]>. 120 c 228);
considerando só os suiicloi hcspaiihoes c portuguczcs que procedem, como
o de Miranda, do l/.pigrainmn XXV de Marcial, devemos citar os on/.e seguintes: o 29o de Gareilaso (publicado já cm 1536 n'uma folha volante
porlugueza, segundo Braga, B. R. p. 07, que o altribuc erradamente a
Hoscan); o 15o de Giilierrc de Cctwia; o 55o de Juan de Arguijo (li. d.
A. Ksp. vul. 32 j). 35, 42 e .101); uni de Valdês y Melendc/.; outro de
Malco V»zquc. de Leça; outro de 1). Uipolita de Xarvac/. (ibiil. vol. 42
p. (>, 12, 30 e repetido a p. 544); outro de Juan de Colónia (Canc. de
Nag. Clll); outro de UB. (Flores, Sou. 87); outro na Misccll. de Leitão
Andiada (p. 250); outro de Monlemayor (11. 94); outro de um anonymo no
CG. de 1557(11. 3(1(1 v). Nas obras de Camões ha a citar dons, uni conhecido de lia muito (No. 85) e outro publicado por Til. Braga no Parnasso (No. 374), como Inédito, mas que realmente não o è, nem pode ser
de Camões, sendo publicado já em 1557 110 Canc. Gcn. a 11. 400v como
Soneto viejo. Na Misc. J. fa/. parte de um cyclo de cinco sonetos,
alias inéditos.
O Soneto No. 280 de Camões nao entra em conta, postoque se refira a Leandro.— I). l"r«o de Poit. allude na sua Carta (p. 40)
a mais um, que não conhecemos quando diz: ,,Obrigado delles sigo ora
lula bandeira a pedaços verde, ora lida pequena luz por estas ondas, sem
ser a com que
Kro cl puerto y la torre scnalava
Passando dias crucies, noches enemigas."
Nas 1'risoens cila este mesmo autor (p. 38) as duas primeiras linhas do
tão admirado soneto de Miranda, o qual também cm llcspanlia conquistou
admiradores desde logo. llcrrcra falia d'clle nos seus Coniincnlarios a
Gareilaso, escriptos em 15S0 (p. 250), isto é muito antes de publicadas as
Obras do autor. - Segundo Almeida-Garrett „o erudito Kibeiro dos
Santos tanto guslou do Soneto (pie o traduziu em portuguez e — cousa
singular cm tal homem!
o deu por seu" (l'arn. Lusit. 1 p. XIX).
7 B Que tu la tiltn tone luzc ctc.
01 (p. 77). Dom Manoel do Portugal. Cfr. Uai li. Maeh. 111
!>• 315- "" l,moc- <la ^''va V 1'- 87- — l"'aria e Sousa 111 p. 160. —
Th. Braga, Hiíl. de Cam. 11 p. 75— 90 e Manual p. 283. — Souza X
.,. -(^^ — Kste fidalgo pertence a uma das maiores casas do reino, a unia
família igualmente illuslrc nas lettras c nas armas, em que „la ciência 110
embota cl hierro de la lanza ni haze lloxa la espada en la mano dei caballero". Três Viniiosos merecem sei-aqui especialmente citados: Primeiro
o pac de D. Manoel, D. Francisco de Portugal (1485—1549) Io Conde do
Vimioso c 3o neto de D. João 1; foi afamado poeta do Canc. de Rcs.
(11 p. 109 154, e 591) e autor daí ..Sentenças", (pie lhe valeram o
nome «le ,,Catão portuguez" conservado por Damião de Góes (Chron. do
Piinc. D.João cap. 17). Segundo, outro D. Francisco, sobrinho-neto do
nosso D. Manoel, f cm 1032, autor da Aite de Galanteria, dos Divinos y Humanos Versos c das Prisoens c Cartas, as quacs tantas
vezes citamos n'estas notas, porque estão cheias de reminiscências e trechos
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tirados das Obras de Miranda.
Em lercciro logar o nosso D. Manoel,
filho lercciro do primeiro Conde c da altiva D. Joanna de Vilhena <)uc
Garcia de Resende, pouco ames do casamento com seu primo, pintava do
seguinte modo (II 578):
//uma de sangue rreal
</!<(• se errou Sm Castela,
seiulo nossa untura/,
/iii tu anti a ninguém t'oy elo
nem rasa em /'orlugual.
Faz mesuras t/e cabeça,
nam ae/ia quem lhe mereça
mesura iCoutra feyçam
se nam primo comirmito
«u outrem que o pareça.
Th. Iíraga pretende ver n'esta dama a mimosa „Menina e .Moça, a decantada Aonia de Bernardim Ribeiro". D. Manoel nasceu em 1520. È possível (|iic em 1535 figurasse na jornada de Tunis, ao lado de D. AfTbnso,
seu irmão primogénito, no séquito do Infante I). I.uiz (Andr. III eap. XV).
D. João III franqueou-lhe em 1549 a entrada nos aposentos do joven
príncipe I). João; c D. Sebastião enviou-o como embaixador a Castella.
Depois do desastre de Alcácer- Queliir (onde se acharam sele varões da
easa Vimioso, e entre estes D. Henrique, filho de U. Manoel) tomou, com
lodos os seus, o partido do Prior do Crato, motivo pelo qual sofíreram
depois os maiores vexames da parte de Felipe II. Sabc-sc que foi durante
eerto lempo pretendente á 111S0 de D. Francisca de Aragão, (protectora de
Camões e Andrade Caminha) o (pie nHo o impediu de casar duas vezes.
No fim da sua vida fe/.-se myslico e ascético. Morreu em 1006, tendo
dado A luz um anno antes um grosso volume de „Ohra* Kspiriluacs",
em que figuram todos os artifícios da cschola italiana e bem assim todos
os gcneios da Radiola velha hcspanhola. As suas obras mvsticas sito
comtudo monótonas; o pouco que resta das .suas poesias amorosas profanas, infelizmente inéditas e provavelmente perdidas (Harb. Mach. cita
Ires Mss. hoje desconhecidos) justifica os altos 1< uvores epie mereceu a
Miranda, Camões (Ode VIII) e Falcão de Resende (Son. EXVU e 1-XV1I1).
O leitor poderá julgar do seu mérito pela Kgloga que no texto publicamos como inédita {Mo. 192), c que foi por elle mandada a Sa de Miranda
com o presente Soneto dedicalorio.
Deve ser um dos primeiros, se nito
o primeiro ensaio na maneira italiana. Nilo 'è possivel lixar a época em
que D. Manoel se relacionou com o nosso poeta e começou a escrever
nos metros estrangeiros; o que n3o ofTcreec duvida c que foi antes da
primeira remessa de poesias ao principe, e que D. Manoel deve ser contado no numero dos primeiros imitadores de Sâ de Miranda. Ellc e
D. Francisco de Sã de Menezes prestariam, como ja dissemos, um serviço
relevante ao nosso poeta, recommendando as suas obras ao Principe.
Acham-sc inéditos seus Io no Cancioneiro de L. Franco a 11. It8,
iiOv, 1:0, 135v, 23OV—252 „Canlos, Tercetos, Sonetos, Éclogas e
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Odas <lc O. M. de Port. a D. Francisca de Aragão"; 2° no Códice
de Kvora '.',Xl.y •' 'l-Oi, ".|, i::v, 123, c 3» na Misc. J. a li. 3 7- ('»'»
estes fragmentos poder-*e-hia compor uma peipiena collccção, incompleta
de certo, mas ipic mesmo aJ*im daria unia ideia mais adequada do amigo
c Mecenas de Camões, o saudoso namorado de D. Francisca de Aiagao,
do <pie as suas obras inysticas.
Cfr. ri"* 92, 150, 19; e 193Var. 8 E Para o verso ficar certo é preciso pronunciar stancias
(c. 1. d.: Estancias).
92 (p. 77). Beposta poios consoantes. K bem conhecida a maneira de compor respostas poéticas cm conformidade com perguntas poéticas, na mesma construção e rima, pelo cslylo dos Si r vente ses provençaes, imitado nos seguir** dos velhos trovadores porluguc/.es do
Cancioneiro da Vaticana, e d'ahi transplantado para o Cancioneiro de
Resende. N.lo seria pois licito chamar este artificio de Miranda, muito
usado lambem nos Cancioneiros liespanhoes (C. G. 11- -31v -5lv l'"-'«untas y RcSpucstas), uma imilnçío de l'ctrarca, se ellc mesmo uao
dissesse claramente nas rubricas d'este Soneto, que os sonetos de Petrarca
feitas sulle rime lhe serviram de modelo. A licito de A ..seguindo
o /'. também nus suas rezUis" parece ser errada: nós, ao menos, nao
conhecemos Soneto algum do poeta italiano com significação parecida.
A allus.lo ao rústico fastor d'nutre as intimidas que d'agua ojjreeeu em
m/las Invadas a Xer.ves (alias Dário ou Arta\cr.\cs) reapparece sempre
<|uc um poeta pretende humilhai-se aos olhos do Mecenas 0,11c a sua
puusia glorifica. Cfr. Jiarros, Pau. p. 177; Tcive p. 10; FalcRo de Kcscndc,
Son. X1I1 e XIV (Xo. 206 d'este vol.); D. Kr*» Ml de Mello p. 79. Scg.
Trcs Musas.
5 B por mãos lavadas.
03 (p. 78).
8 O MS. D escreve n'uma letlra de diflicil leitura:
/ ann es seguia toma de arte i maila; o MS. P: 1 aun eu seguro
lema de arte i maila. Nem uni nem outro dao um sentido satisfactoiio.
Suppômos <|iie o original, communi a ambos, diria: / aun eu seguro
tema (sbj. de temer) de arte i maila. Nilo nos atrevemos porém a collocar esta emenda 110 texto. O que alli se vê, foi restituído sobre a
lição de AB.
94 (p. 79). 12 -14 Cfr. Ovid. Mel. XIII 471 : genetrici corpus
inemptiim Reddite; neve auro redimat ius triste sepulcliri, Scd laciimas.
rime cum poterat, redimebat et auro. — 1: B a rttegos de la madre mia.
95 (p. 80). Cfr. as notas aos X«» 170, 171, 180 e 181.
96 (p. 81). liste bello Soneto traduziu para allcmão W. lloflmaun
(liliitheu ]). 29). File julga reconhecer nas primeiras linhas a dcscripçao
d'unia tarde de estio, c traduz. u'csta conformidade: Die Souiic sinkt(?);
der Vuglcin Melodicn Vcrhallcn (?); Abcndliifle wehcn linde (?), <|uando
o poeta descreve um bello dia, de inverno ou de outono. Procura um
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sitio querido, onde j;i vira sombras e iloros c ouvira o canto do rouxinol,,
c encontra-o seco c mudo.
11 ruiseilor por rouxinol, hispanismo.
97 (p. 8i). Sobro Frco t|c ya ,ic Menezes veja-se o Xo. ò8; sobre
«cu irniilo António o X". 75.
O ..Capitulo sobre a Madanela"
parece perdido. E possível que fosse idêntico A „Elegia sobre .1 Madanela", do Canc. de 1». Ribeiro, attribuida por ISarb. Macb. a Francisco
<le SA de Miranda, c que começava: „A Magdalcna o seu esposo
busca". — Existem duas poesias portuguezas cm tercetos sobre o mesmo
assumpto, uma de A. Ferreira (Elegia IX), outra de Jorge da Silva (Canc.
d'Evora No. 56 Omilia feita a Madalena tirada de origine), mas
nao lia razão para contestar a paternidade d'estes autores.
II No MS. lc-se: todos os doutores; a repetição d'esta locuçilo na
rima faz suspeitar neste verso algum erro de copista. Emendámos como
vae 110 tc\to, porque assim se lê cm PJAB.
08 (p. 8:). Os mss. DP têm a rubrica inicial: Trovas /citas em
Alca/á, onde então estti-eSo os infantes, e porque estas levarão o preço,
que foi um crucifixo de ouro, furão ca enviadas. A ed. A tem a nota final:
horão mandadas estas trovas atras de Caste/a ao ScnAor I). Duarte,
hei lhe /•>"> de Sã outras tantas na mesma sorte de trova, (o Xo. 99).
listas notas silo difticeis de harmonizar. Talvez seja licito suppõr que as
primeiras trovas (9S) de Miranda foram enviadas para Alcali de Ilcnarcs
n'uma oceasiao festiva quando alli estavam „Infantes"; que as trovas
levaram o preço c que os Infantes, gostando d'cllas, e alegres com o
ti iumpho do seu compatriota, as mandaram de Castclla para Portugal ao
senhor D. Duarte, tendo por certo que este sabia estimar tacs obras. Eis
porque Frco de Sã fez outras tantas ao tal D. Duarte na mesma sorte de
trovas (Xo. 90). — Quem silo porém os Infantes? c quem c o Senhor
D. Duarte? Das viagens de Infantes portuguezes n'esta época, isto é dos
filhos de D. Manoel, niio sabemos seniio das do Infante D. Luiz, que
esteve por tres vezes cm Castclla: 1535 na ida para Tunis, c cm 1537 c
I5j8, sob o pretexto de uma visita a sua irmã a Imperatriz D. Isabel (f 1530)
mas em verdade com um fim politico: a ida de 1537 a Harcelona foi
para tratar com o Imperador Carlos V „quc mêo se podia ler com cl Rcy
de França, Francisco I cm tantos males como Francczes fazião ao reino
de Portugal, dizendo que os mares e conquistas crito coiumunis a toda a
gente, e passando cartas de marca a quantos lhas pediao contra Portugal";
a de 153S foi como medianeiro da paz para „persuadir ao Enipcrador
que fizesse paz com El Rcy de França pollo grande perigo cm que entao
estava a chiistandade" (liga de Francisco I com os Turcos); D. Luiz levava
tenção de passar a Fiança para o mesmo eflcito, se o nilo estrováiao as
tregoas que os capitíles d'ambos entre si lizcrao (Xizza c Aigucsmortcs).
Clr. Santarém, Quadro II 75 c 77; III 269 c 272; Annacs p. 490 c
Jf>o; Andrada IV p. 48a—485; Frco dMIollanda, Des. p. 12 c p. 20
[i. í 41 c 47 v do ms. orig.] c XIX das Xotas. A data da visita do
Infante em Alcali pode lixar-sc mais provavelmente em 1538 do que cm
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1537, porque a Imperatriz, ent.iva II*íII|IIL'IIC anuo, depois da morte de sua
irmã D. licalri/. de Saboya (f a 8 de Jau. de 1538), a pouca distancia,
em Valliadolid, onde 1). Luiz foi vèl-a, secundo Ilollanda. Temos de
abstrahir completamente da data 1535 pela extraordinária rapidez da jornada (cm 7 dias (13—20 de Mayo) de Évora atò Harcclona; a volta a
Lisboa foi por mar). A data 1538 é pois a mais provável para a confecção
das trovas. l'or ordem de D. João IIIo o Infante foi accompanliado n'csta
ultima jornada pelo Duque d'Avciro, D. Joio de Lancastrc (c nSo a Tunis,
nem na jornada do 1530; cfr. Fr. IIolI., Des. p. 20). A palavra Infantes
poderá talvez, referir-se a estes dons príncipes.
Km 1538 só podem entrar cm conta duas pessoas do nome de
D. Duarte: o Infante D. Duarte (1521 —1543), filho mais novo de D. .Manoel; e o Senhor D. Duarte, filho illegitimo de D. Joiío IIIo (1521 '513)Existe um terceiro D.Duarte, filho poslhumo do Infante (1541 — '577). c
o mais conhecido dos tres pelas poesias que António Ferreira (Oda I do
Livro II; Carta XIII do L. II) c Andrade Caminha, seu camareiro mõr
c guaidaroupa, lhe dedicaram (Egl. III; Kpist. 1, III, IV; Ode 1, IV ele.),
mas <pic nSo pode entrar no calculo, porque só nasceu cm 1541. Miranda
parece ter tido relaçOcs com os dons primeiros: ao Infante dedicou a
comedia dos Vilh ai pandos, segundo um MS. existente na Ltibliolheca
publica Eborense (.,'_„ a li. 61), no qual se acha a respectiva Carta Dedicatória, que é, de resto, posta sempre até hoje cm relação com o Cardeal
D. Henrique. A dedicatória d'estas trovas religiosas devia ser, naturalmente, agradável a um príncipe de cuja devoção André de Resende nos
dá testemunho eloquente (v. Kcs., Vida de D. Duarte; Sou/.a III p. .|2l;
Gocs, Chron. II p. 350). O filho illcgitimo de D.João 111, Senhor
D. Duaite, linha cm 1538 17 annos, c era ainda discípulo do Mosteiro da
Costa ila Ordem de S. Jeronymo (em Guimaritcs) onde aprendeu humanidades, rhetorica, filosofia, theologia, e as artes liberaes, latim, grego etc.
E certo porém que já então conhecia algumas das obras de Miranda (as
Cartas a D. J0S0 III, l'cro Carvalho e J. Kodrigucz de Sa e Menezes),
como se vc de uma serie de citações e referencias que se acham na doeta
OraçSo por elle recitada em louvor da Filosofia no seu Collcgio
(Sou/a, Trovas III p. .(O). Em o Xo. 107 dedica o nosso poeta mui .sentidas palavras a sua morte repentina, occorrida logo depois da sua entrada
na corte (15-13). Como só a este ultimo D. Duarte cabe o titulo Senhor,
c ao outro o de Infante, ô lógico concluir que se trata do primeiro nas
trovas que commentamos.
90 (p. 84). 42 Leia-se: ajenu (e. I. d.: ajcim,).
100 (p. 87). Canção a Nossa Sonliora, feita por aquelln. do
Potiwca: „Vergino bolla". Xeste caso nao se trata de uma vaga
reminiscência a Petrarca, como no Xo. 92, mas sim de uma imitação positiva, embora livre, como o consciencioso poeta confessa 110 seu ms. For
isso mesmo nao entendemos como Francisco Dias Gomes (Memorias IV
p. 26 c 79), o critico que niais detidamente analysou o cstylo, a linguagem
c o valor poético do nosso autor, escolheu exactamente esta canção para
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objecto ila sua Memoria. Concordamoj que o ncMimpto foi tratado magi«tmlmcnte c que a Canção ile Miranda excede em muito <> seu modelo,
quanto ã profunda expressão c intensidade do sentimento; não obstante
tudo isto, parece-nos a sentença ,,a composição mais sublime que
se encontra nas poesias de Sá" um tanto duvidosa. A canção de
Miranda imita, quanto á conslrucção e ao numero das eslrophes, ao metro e
á rima a Canr.one VIU in Morte di Madonna Laura, c repele mesmo
algumas phrases de Petrarca: Eummi, che puoi, delia sua grutia digna
= Senhoril, que podeis, em tal afronta, liestituid me a mi. — Jlen sempre
rispose Chi la cliiamò eo/t fede = E a quem por vós ehamou, sempre a
mão destes. — ,SV corre il tempo e tola mm como o tempo roa, a não
se contarem phrases correntes como: di sot vestita; coroitata di ttelle;
/igliuo/a e madre; d'ogni graua plena; di questo tempestoso maré stcl/a.
Ambas as cauçõi-s contam 10 estrophes de 13 versos, dos quacs só 8, 0
c 12 são septenarios [abebae-cd'd'cef'(l)e]; terminam com um cabo
de 7 linlias; todas cilas começam com a palavra 1'ergine = Virgem. A
admirável linguagem symboliea dos liyiuuos latinos da Kdade media ã
Virgem, com que Miranda sobredourou a poesia de Petrarca, é de lodos
tão conhecida e Ião pouco particular sua, que não ha motivo para lhe
tributar por isso especiacs louvores, a não ser sobre a sua applicação
adequada. Porta que Ezequiel cerrada via ; Alto silvado que todo c/e ardia; Verto de tiideiío; Do mar estreita; .ViJo de Xembrot, mas de David
<i torre; Jlorto cercado alto e defeso; J\ico ramo do tronco de fesse; <i
graçti antes perdida por Eva. i. e. porta clausa; rubus Moysi; Vcllus
Gideonis; maris stella; turris daridica; Ziortiis conclusas; Virga Aaron
ou Isai são alguns dos symbolos da virgindade e da conceição iiumaculada, de que os poetas e pintores de toda a Europa catholica li/.ciam
uso iunumeras vezes, desde que a antiga liyninologia os recolheu da liiblia
(Canticum Canlicorum) e dos Santos Padres (Ireneo).
N'as obias de D. Bernardos (Bom Jesus p. (O Cançam a N. S.), 1'crcstiello (Ode a X. S., Obras Inéditas I p. II) e Aires Telles de Menc/.es
(ibid. 11 p. 36 Ode a X. S.) acham-se reminiscências que se referem mais
a Miranda do que a Petrarca. Xão comprehendemos as duvidas de
Th. Br. sobre a authenticidade d'esta canção (Quinh. p. 71), da qual se
falia até na Vida da Ed. B.: „devotissimo, em particular da Virgem Xossa
Senhora, cm cujo louvor compôs as duas Canções que nestes papeis se
vem em seu nome."
Parece cila ter sido escripta na prisão: d.itaniol-a
cerca de 1530, após a sua volta de Itália, e feita em seguida á intriga que
o aflastou da corte.
Os versos 1 — 3 vem citados por 1). Krco de Porl. (Pris. p. 3) aonde
nilo chega o fraco entendimento, chegue a fé, como lambem os 85 — So
n'uma lição, determinada talvez por um lapsus meinoriae, pois que diz
De entre tilo grossas, tilo altas paredes,
de ferros carregado
hum coração coytado
chama por vos envolto em baixas redes
hiias sobre outras.
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Hlutcau copia esta cilação s. v. coitado c gaba a sua muita elegância,
altriliuindo-a poicm erradamente ao Autor das l'risoens.
62 Ainda que todos os textos escrevam sente, julgamos deva 1íT-SC
lente (húmido), o (|uc formaria um bom contraste com enxuto.
50 Ki/cmos mal 'em substituir a lição verto do MS. D por ••rito,
como escrevem AB. Kncontra-sc esta forma do latim villus também no
Canc. de Rcs. 1 p. 295; c cm Gocs, Chron. II p. 75 (cfr. a. fr. verte;
Gròber IV 370).

Parte SOIçIIIMIJI.
101 (p. 05). I a menos porte não è de modo algum lição errónea,
mas antes corrente nos Quinhentistas hespanhoes e portuguezes. Cfr.
Camões, Soneto II II Contentar-me-hei dizendo o menos parte; Kleg.
VII 60 Na menos parte sua imaginando; Kgl. VI 50 Se neto sabem
cantar a menos parte; Canc. Nagcra 111 19 DiA os tales fartes de si
Que es la menos ser hermosa ; Canc. Gcn. de 1557 li. 2131" a El menos
mal que yo tengo.
0 Kinímos substituindo a lição do nosso ms. ,,capitão" pela lição
de ABP, que diz „('ipião". Substituição idêntica, c cgualmcntc imiti!,
se deu na edição dos Lusíadas, chamada a segunda; onde a primeira traz.
capitão (V11I estr. 3;), diz .1 segunda Cipião. Km Miranda (não cm C«m.)
deve-se pronunciar cap'tão, como também cm GV. 11 305 „Plitron y capitou mayor" c II 327 „Y fue et eapitan principal". Casos parecidos,
nos qn.ics se faz a elisão de uma vogal sem accento, entre duas mudas,
ou muda e liquida, ou liquida c muda siio tão frequentes nos antigos
c modernos escriptores, que c inútil citar exemplos para provar a possibilidade da lição sujeita. Os antigos, incluindo Miranda, escrevem porém
muitíssimas vezes: poderoso perigoso pêra experiência ocotos macula idoto
/'eriueos diferente esperança clérigo mereceu follego coroa camará Pereira Alvarez corregidor paraíso cerimonias tjuerer poderá assolverei,
mesmo nos casos cm que o verso exige que se lci.t podroso prigoso pia
expriencia Alvrez Freira ctc., em quanto os modernos empregam a apostrophe c dizem esp'rança esp'rar temp' rar /'rida c'roa mer'cer par'cer
fol'go ele. —• O ttiôr cap'tão rcfcrc-sc a Júlio Ccsar, c não a Scipião
Africano; v. DU. Carta XXIX 58-63.
102 (p. 09 —150). Alojo.
Addonda ot Corrlgonda. a) Texto. Falta o numero 70 na margem. — "3 Leia-sc: aporfiado, (e. I. d.: a porfiado,). — 105 / tú, hijo.
(e. 1. d.: I tu hijo). — A construcção grainmatical da estrophc 34 é incorrecta; é pouco provável que a linha 281 fosse escripta pelo poeta tal
qual vac no texto; acha-se porem assim nos MSS. D E c F. 1'onlia-sc ;
depois de mi na 1. 285. — 429 Leia-sc: estos? (c. 1. d.: estos). — 431
prestos, (c. 1. d.: prestos). — 455 consiente! (c. 1. d.: consiente). — 471 encante}' (c. 1. d.: encante).
489 mujeres. (c. 1. d.: mujeres), — 532 c 535
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li esta a imita ver. cm tpie Miranda fornia o plur.il das palavras cm ei
(lei grei buei) á moda hcspanhola; i. o cm ei (leies).
025 Lcia-se: fuè.
(c. 1. il.: fuè). — 731 mentes, (e. 1. il.: mentes,). — 737 iiiuno (e. 1. il.:
ajitno). - 831 Verso cumprido. A lição ilc ABEF o a «pie se ilcvo
acceitar.
li) Variantes, ji. 00 1. <> das Var. I.eia-sc: verá.
Oiule se acha
30 leia-se 41.
83 I.uehi em lugar tio luc/i,' podrá ser mais alguma
cousa ilo tpie uni lapso tio copista, isto c uni gallcgnisnio tio autor. No
entanto não se aeliam n'este volume mais exemplos tia forma gallcga tio
perfeito (prim. Conj.). - 105 108 lcia-sc 105—ti;. — 124 A 1'onha-se
. tlepois tio: enojas.
|08 E J era locura pensar. — iq<> BE Je valle.
203 :o.( li evidente ipie a cstiophc atpii iutcrcalatla por F nilo c mnis
tio tpic uma variante tia nossa 27». — 238 O MS. escreve: //() te letras
no qnellotras c cnicntla nossa.
279 2S0 Ponha-se . tlepois asi. na
1. 4" tia estr. iutcrcalatla por CF. — 307 O MS. escreve: tal se diun
Jel. li claro tpie a emenila /.// se diz dei nilo seria menos acceitavel tio
tpic a nossa para tal dizen dei. liscolhemos esta ultima porque é a lição
tlc BEF. - 350 Os. MSS. EF são mal legíveis; parecem tli/.er antes
oviejas ilo tjue mis viejos. li claro tpie fiem acceitar a lição oviejas
tleve mudar na linha antecedente eonsejos para consejas. — 35O O MS.
escreve: calhe. — 3')(> B fornirás. — 404—.|06 A variante pertence à
litl. A. — 455 (63 A pontunção é de A, B pOe , tlepois tlc inocente.
464 O MS. escreve antre (forma antig. tlc ante). — 543 O copista tinha
posto primeiramente lande; emendou depois para darrde (e. 1. ti. pôr
dar-te). — 54 [ O MS. repete d'esta e na 1. 54(1 //"/;.
584 E A ti en
todo se entiende. - 686—693 Na primeira das Ires estroplies, com ipie F
substituo a nossa 80", lia de se lêr, sem duvida alguma: El que duerme
ai que no Jnerine; Trabaja etc. — A ultima tias estroplies anila bastante
viciada.
lista provado tjuc se tloveni suppór figuras conhecidas os protogouist.is tias poesias bucólicas modernas, cujos nomes legítimos transparecem
muitas ve/.cs atiaves tios cryptonomcs (anagranunas etc.) com tpianto
tanibom haja casos em tpie não existo relação alguma entre os nomes verdadeiros e os poéticos. Se fosso necessário dar alguma prova com relação
a Sâ tio Miranda, citaríamos as palavras do sen mais antigo hiographo, o
ipial diz, fallando das suas poesias pastoris: „compos todas 011 as mais
delias sobre casos particulares que succeJeram na corte em seu tempo,
introduzindo pessoas conhecidas daquelles que entam viviilo, de que ainda
temos algumas IradicSes e vestígios derivados a nós dos contemporâneos
que o venceram em dias"; o em outro lugar diz, entrando na tpiestão
particular a esta ligloga I: „Alas mim foy isto sempre (o bom acolhimento
digo que achou no poder), porque ainda que o nosso poeta poderá ser
em seu modo mayor que a enveja (como Quinto Cursio i/iz que o foy
Alexandre no seu), nam quis cila perdoa/lhe, concitando em seu danno
húa pessoa muito poderosa daquella era, em desprazer de
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quem se interpretava mal polia mesma enveyti hum lugar t/a
sua ligioga Aleixo, o que sentindo elle, nem querendo declararse
miihor, nem esperar á vista os effeitos tia ira declarada , tendolhe et liey
dado hua Comenda tio Mestrado tte Christo, que chamilo as tinas igrejas,
no Arcebispado de Braga, junto a J'onte de Lima, recolheose a hua
quinta que também tinha ahi perto, cliamada a 'I"afiada ele." D*cstas
palavras se podem tirar uma serie de factos que se agrupam em torno da
Kgloga I; Io o motivo do ódio que levou o nosso poeta a um desterro
voluntário e talvez ;i prisão c aos ferros, que llic inspiraram a formosa
Canção á Virgem No. IDO; 2° que dVstc modo a Kgloga citada deve ser
anterior a todas as restantes, que são datadas com mais ou menos clarc/.a
da Quinta da Tapada. Não lia razões intrínsecas que contradigam esta
supposição, antes a vemos confirmada por outros signaes: Sa de Miranda
diz por exemplo, mais tarde, referindo-se á Kgloga de Aleixo: listas
nuestras zampoiías, ias primeras que por aqui cantara», bie» o
mal (No. mj, i). Km quanto á data precisa da sua composição, é impossível fixál-a; devera, comtudo, recahir entre 1527 c 153-1! e de algumas
passagens (I. 383, .)02, 410 e 21), parece resultar que foi representada na
corte na estação calmosa, n'um certo c determinado dia festivo, talvez o
anniversario d'Kl-Kei (6 de junho).
A difficuldadc de explicar as allusõcs que foram causa do desterro
de Miranda, levou Th. Braga (Quinh. p. 71) a declarar como a poesia fatal
outra Kgloga, cujas alltisòes a certos episódios da coite são transparentes.
Dizem cilas respeito ao casamento do Infante I). Fernando com I). Guiomar
Coutinho e á aflronta feita ao primeiro marido d'csta dama, D.João de
l-encastre, primeiro duque d'Avciro, casado clandestinamente. Ksla explicação é inadmissível. lím a Xota á Kgloga Andrcs (Xo. 113) provaremos que esta poesia não podia provocai o ostracismo do autor, e que
foi escripla já na Quinta da Tapada, após o casamento de Miranda, e annos
depois da morte de todos os que podiam oflender-sc com as allusõcs, que
Th. llraga decifrou muito l>cm, de resto. O facto de não se conhecer o
fio da intriga palaciana que foi o lliema da ICgloga Aleixo, não antorisa
ninguém a dar, sem mais nem menos, como falsas as explicações supracitadas de 1). Gonçalo Coutinho.
Não sabemos rasgar o ven das allusõcs; oOcrccenios porém uma hypotlicsc que talvez se confirme mais tarde
por algum documento coevo: A scena fatal parece-nos ser a entre Antão
e João l'aslor (estr. 46 — 62), a única (pie contém allusõcs pessoaes, a
única que cita um nome que nos pode servir de indicio. liste nome
..Kihero" reapparecc varias vezes n'esta c n'outras poesias de Miranda,
c por algumas variantes que especializam Ribero como ,,amigo do
Torrão" se conhece claramente que o poeta designa com o tal nome de
Ribero o seu amigo Heinardim, o saudoso autor da Menina c Moça.
Os ditlerentes elementos para a biographia dVste ultimo serão reunidos
11'iuna nota especial á linha 387. Aqui bastará dizer que o modo como
Miranda falia d'elle, a coragem c<
pie aceusa „um giam senhor" de
crueldade e inconstância para com o seu amigo, podia muito bem pro-
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vocar as iras d'aquelle lambem contra o generoso defensor. O que entendemos das palavras de Miranda c o seguinte: Bernardim Ribeiro, outrora
bemquislo na corte, cahiu no desagrado real e sabiu da pátria, seguindo
o exemplo c talvez a companbia de Sã de Miranda (438 e 31)); correu
pai/es estrangeiros (llespanha c Itália!); no regresso ao reino Miranda
volta :i corte, ficando B. Ribeiro na província. Então o generoso amigo
atreve-se a lembrar a memoria do desterrado, precisamente no Jogar do
delicto (.120 e 21), irritando assim muito mais o rival, ainda vivo e talvez
presente. Quem é porém essa „pessoa muito poderosa, cm desprazer de
quem se interpretava mal bum lugar da sua Egloga Aleixo"? e qual é
este logar? Um acaso favoreceu-nos com a soluçío provável do enigma.
N'nm exemplar da 2« cilicio das obras de Miranda (161.1) pertencente á
Bibliothcra Real d'Ajmla encontra-se a fl. 83 v ao lado da cslropbe .10
uma nota de lettra do principio do scc. XVII, que diz: inde a ticcastào
do sentimento dos AtttiiiUs. O aunotador viu pois na passagem ..De aquel
gran pino 11 /•! sombra la ves quanto i/ur ensancho" (ou Que a lai diclia
se planto) Que el prado i zarzas cobria J los vezinos n sombra" a causa do
ostracismo de Miranda. O pino porém é antes um castanheiro, isto é
D. António de Atlaide, neto de uma Maria Pinheiro (besp. pino) e primeiro conde de Oastanh ei ra (desde 1532), o valido omnipotente de
1). João III, que serviu 28 anuo* o cargo de vedor da fazenda, não perdendo
nunca as boas graças do seu amo, apesar de lhe fallar com grande franqueza. Foi de Índole altiva, de compleição melancólica, vingativo e mal
visto tle muitos ..adorado como deus e temido como o diabo, esfaimado de
cobiça, de soberba e de inveja", conforme dizem as trovas satyricas, falsamente attribuidas a seu inimigo Damião de Góes (v. C. C. Branco p. 313),
e que, a pesar de inspiradas por um ódio profundo, talvez tivessem plausível fundamento. — Eis o que soubemos investigar.
Sã <le Miranda parece affirmar ainda em outro logar que foi Bernardim Ribeiro a causa do seu voluntário desterro; concluímos isto da Kgl. 2",
na qual o poeta conta, na pessoa do pastor Gil, como foi abandonado
por todos (103, 351 ss.), e faz responder o companheiro, Bento: ..Trouxeste
me ora 1! lembrança Aquele amigo fuão (ou Teu amigo o do Turrão)
Que, ó tempo d'essa mudança Tua, foi Ic assim à nulo Como quem
os dados lança.
Resumindo a questão: a Egloga Alejo é a primeira em data; foi
composta entre 1527—1536, talvez pouco antes ou pouco depois da creação
do Condado da Castanheira (1532); e motivou, por incluir a defeza de
Bernardim Ribeiro, a ira do poderoso c orgulhosíssimo valido, obrigando
o autor a sahir da corte. Ao anno de 1531 alludem os phenomenos naturaes (terramotos e tempestades), citados pelos pastores nas linhas .|<»5
e 496 e (pie tiveram lugar em 1531, como se prova pela Miscellanea de
Resende (estr. 289 299) e pela Carta que Gil Vicente mandou de Santarém a Kl Rei D.João III „estando S. A. em Palmella nobre o tremor
de terra, que foi a 2(> de Janeiro de 1531" (111 3«5)• ~ rfr- Célia
No. 112.
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A Kpislola Dedicatória No. 145 que se aclia em duas das seis fontes
do nosso texto, foi, sem duvida, cscripla posteriormente á Kgloga, para
unia nova rcfnndiçío do texto, dedicado na nova forma a António Pereira.
25 c 41 As cstroplies .) c 6 oflereccm um pc<picno subsidio para a
historia das superstições portuguezas. Mais adiante indicaremos outros.
K mao t" paesnr sobre pão embrulhado em cabellos ilc alunem; 2" passar
sobre finados sem rezar por elles (cfr. C. Pedroso V No. 365); 30 ser
assombrado por „cuerpos huidkos" (il).); 4" ser encantado por beveili/.os. — A antiga formula romana do „>nao olha" (faseinum oculoruni)
ainda hoje lisura notavelmente na imaginarão do povo porliigncz. Km Sá
de Miranda são innumeras as allnsõcs. Cfr. C. Pedroso IV No. 183.
45 Uc loilas as festas, a <|uc o pastor porluguez assiste, relembra de preferencia ,.<;.r badas". V. No. 103, 137 c l)li., Kgl. XII e XVI p. 60 e IOO.
109 (e 204 e 327) O lypo clássico de todos os doureis de (pie a*
Nayades c Kyniphas se enamoram, arrastando-o ]>ara as profunde/.as das
aguas, é o liclln 1lylas, roubado na Mysia (expedirão dos Argonautas).
0 seu padrinho Hercules procura-o, deploiando-o, como a<pii (M O velho
Sancho com relação ao seu lilho adoptivo Aleixo. 1 lylas ouve a vo/. de
llercnles, como também Aleixo :\ de Sancho (327).
Verg. VI 43.

Cfr. Theol;. XIII;

203 e 204 parecem um echo de um romance popular (perdido?).
205- 212 Mais um subsidio para a historia das superstições: Para
(piebrar um encanto é preciso t" passar setle rios caudalcs; 2o banhar-se
com lua nova, ou, segundo o MS. J (p. 6<)l), com lua cheia; 30 lavar-se
em sette fontes vivas, ou, outra vez segundo o MS. J, em nove fontes
vivas ile lodo o anuo. Cfr. C. Peilr. III p. 15: „A'<; madrugada de S. "João
1 Celorico da J leira] antes de o sol naseer devem correr-se setle Jantes
para beber a agua delias. Ji ao aue se chama beber a agua das sette
fontes. O mesmo costume se encontra em Oliveira do Hospital e ainda
em outros pontos do paiz." Nas Constituioões de Kvora de 1534 deffeiule-sc <pie nenhuma pessoa passe o Douro e Minho três vezes. Cfr.
Lope de Kucda, Comedia Medora (liyhl, Teat. p. 403 e 434): .,/<• ha Micho

le Iraiga agua de siele fuetiles y la tierra de siete muerlos
para hacer ciertas cosas."
240—255 \V. Iloflniann traduziu para allemão estas duas cstroplies
(Uliiihen p. 28).
381

estr. 46.

Bornurdim Riboiro.

Cfr. N«« 51 e 52; No. 102,
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545; No. 103, 351
370 e 419; No. 116, 297 —304; No. 151, 187;
No. 164, 401
424; Xo. 191. — Peile-sc ao leitor para confrontar todas
estas passagens, em ipic se alludc ao autor da Menina e Moça, com o
(pie dissemos na Introducção a esta Kgloga (p. 765 66), assim como com o
volume de Theophilo liraga ,,!!. K. e os Hueolistas" onde, se trata
(a ]>. 55
60) das relações dos dons poetas. D'cstc confronto resultará
(pie as noticias de Miranda acerca do seu amigo confirmam alguns dos
factos conhecidos da sua vida e desmentem outros, sem preencher a lacuna
que d\ihi resulta com dados positivos. O (pie se apura é o seguinte :
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I» Que B. R. foi natural da villa do ToirSo (103, 352 MS. J).
Io Ouc Sâ ile M. c 1?. R., que já conhecemos como amidos de
}). I^connr ilc Mascarenhas (X *« 51 052) se fizeram mútuos confidentes ilos
seus amores, como bons camaradas (191, 154 '75)Miranda chama a
Hcrnardim ,,o meu l»om Ribeiro antigo" ou ,,amigo i buen conipailero".
3« Ouc R. R. eslava em Portugal na época cm que Miranda sahiu
da corte (1532) e que influiu sobre esta retirada (103, 351
370; 16.),
401
4:4).
4° Que a infeliz sorte de li. R. leve por origem intrigas da coite
(tl>2, 540) onde até certo tempo foi bem visto por todos (151, 322 ss.).
5o Que a sua tristeza já era notada nos paços reaes.
6" Que soube ainda desprender-se a tempo e virilmente dos laços
que o prendiam á vida aulica ,, deixando porém a pelle", e que encontrou
em alguma parte um asylo seguro (116,297).
7o Que Ribeiro, do mesmo modo que Miranda, andou por fora do
paiz e cantou ao modo estrangeiro i. é italiano (102, .|3<>), Miranda pile
na sua boca dous espécimens, uma cançtlo (151, 215) e um lcixaprcm em
hendecasyllabos (102, 445).
8° Que Miranda, apesar dos louvores que concede aos seus ,,versos
chorosos", á sua ,,vena blandisima", nunca allude a ellc como mestre ou
antecessor; antes o trata como um seu camarada e companheiro, collocando-se n'nma posiçSo totalmente diflerente d'aquclla que toma em frente
de Ciarcilaso, sen veidadeiro mestre.
l'or muito modestos que sejam estes resultados biographicos, 16111
comludo bastante importância para duas conclnsBcs: por uma parte destroem
um grupo de pontos capitães da biographia de H. R., hoje acceites; por
outra angmentani a probabilidade de um facto, e este litlcrario, que tem
sido negado.
Kis a qucsllo biographica.
lt., sendo na sua mocidade amigo de Miranda, niio pôde ler nascido
em 1.175, a dilVerença de annos entre os dons seria d'este modo de 20;
nem pôde datai de 1495 o conllicto amoroso, que determinou a sua sorte,
visto ler sido conunuuicado desde logo, como confidencia, ao seu amigo que
entSo teria 11111 anuo, e que no momento da confidencia já amara e cantara
uma uympha do Mondego
("elia — e já linha dado noticia d'csses
amores ao mesmo Bernardim. — Vejamos os indícios (pie levaram Th. Hraga
a assentar estas datas e a sustentar a plausibilidade do novo romance
de li. R.
Diz ellc que o poeta veio para Lisboa cm 1490 na idade de
21 annos ,,10111 a barba pungida", começando entio a sen idyllio erótico.
1'ar.i isso cita as seguintes passagens importantes da Kgloga II (No. 191,
10 — 13;

17 — 22:
„ Quando as fomes gr a mies fórum.
Que o Alemtejo foi perdido
Do aldeio (jue chamilo Torrão,
h'oi este pastor fugido.
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Que Alemtefo era enchuto
De agua e mui seco de prado.
Toda a tsrra foi perdida ;
No campo do Tejo só
Achava o gado guarida ;
Ver Alemtejo era um dá.
e a linlin 82:
Agora hei vinte e um anos ctc."
Esta allusao As secas e fomes explica Th. Braga pela grande peste que
assolou o paiz (incl. Lisboa) durante dczasctle a dczoite ânuos (1478 96)
e <la qual escrevem largamente Ruy <le Pina (Cliron. <Ie D. Aff. ] p. 597),
Fr. Fernando da Soledade (Mist. Seraf. Ill p. 342, 415; II p. 547 etc.);
Fr. Manoel da Esperança (Ilist. Seraf. III p. 547); DamiJo de Góes I
p. 15 c 29; Resende Cliron. p. 37, 99, 158, 164, 187, 239 etc. ele.
Meirelles coordena todas estas citaçOcs (p. 228—55). — Nenhum dos antigos
autores di/. poré-m que o povo fugira para Lisboa pedindo socorro, e
n'esta parte as palavras de Th. Br.: „mas a peste que causou mais estragos e ijue determinou a emigração da nobreza e de muito povo para Lisboa foi a de 1490" nao sao exactas (15. R. p. 32). A única fome e peste
• (entre as muitas havidas) em que se deu essa circumstancia (fugida para
Lisboa) é a de 1521 — 1522, que determinou a morte de D. Manoel. Frei
Luiz de Souza descreve-a por miúdo e diz expressamente (p. 44): „0s
pobres iio Reyno acudiilo todos a Lisboa arrastando comsigo suas tristes
famílias, persuadidos da força da necessidade que poderiUo achar remédio onde estavito o Key e os grandes." Note-se ainda que a data
1496 6 o anno que assignala o fim da desgraça; seria singular que um
pastor se lembrasse de fugir do logar onde soflrera 16 a 18 annos no próprio momento em que o mal estava extincto.
A querermos aproveitar as referencias do texto ile B. R. para a sua
autobiographia — o que é lógico - , devemos lixar o anno de 1521 ou
1522 como o que marca a sua entrada em Lisboa com 21 annos, segundo
a sua própria dcclaraçSo.
A base cm que Th. Braga assenta a sua interpretação, (alias muito
engenhosa e convidativa) todo o idyllio com D. Joanna de Vilhena,
cae por terra, se B. R. nasceu, como cremos, em 1500, sendo por tanto
mais novo 17 annos do que D. Joanna que já era casada em 1516. Que
figura deverá substituir esta dama? Uma outra D. Joanna (Aonia)? mas
qual? Ou teremos de acceitar de novo a antiga legenda da Infanta
D. Beatriz? N3o n sabemos. Esta Infanta, que nasceu cm 1504, sahe de
Portugal em 1521 para casar com o Duque de Saboya, datas que explicam
tJopouco satisfactoriamente a questão, porque o idyllio teria entilo durado
só alguns mezes.
Este e o gruppo de factos, hoje correntes, que nao podemos reconhecer.
Entre parenthese diremos que a amizade de 15. R. com Miranda data
d'uma época anterior á fugida para Lisboa (1521 ou 22). Na Egl. autobiographica (No. 191, 172 ss.) diz o primeiro expressamente, fallaiulo de
si e de Franco de Sandovir:
V)
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„J)e outro tempo conhecidos
listes tlous pastores erão etc."
c ambos, como bem se sabe, assignam poesias no Canc. de Res. E pois
provável que convivessem ja antes de 1516 na corte de D.Manoel, quer
fosse em Évora, qncr em Almeirim ou em Santarém, ainda que por pouco
tempo, compondo juntamente as suas precoces poesias juvenis.
Passemos agora a fallar dos factos litterarios que tím sido negados,
ou explicados d'um modo difterente. Como já fizemos notar Miranda
affirma-que B. andou por terras exlranhas c attribuc-lhc composições no
estylo da eschola nova, em hendecasyllabos. É pois provável que o talento
de 15. tivesse passado no estrangeiro por uma metamorphosc. Torna-se
por tanto necessário examinar attentamente os restos de uma CançSo conservada por ES. (V 312, 248 e 270) e reproduzida por Juromenlia (111 418
e 439). bem como as Eglogas XIV c XVI de CamScs que Estcvam liodriguez de Castro achou com os iniciaes D. B. R. (Vid. L. Caminha, Inéditos
11 197 c 207), e mais algumas peças (Sonetos, Balatas etc).
A rectificação dos factos biographicos (ut supra) daria em resultado
novos pontos de vista para as relações entre Christovam EalcSo de um •
lado, S!t c B. li. do outro. Chrisfal viria a ser o creador do género
bucólico, B. R. seria o seu primeiro suecessor e imitador; Miranda (quer
fosse o mais velho, como cremos, quer fosse o mais novo dos tres) iria
apoz os dous, conservando porém toda a sua alta originalidade. A deliciosa Egloga de Crisfal e ao menos duas das cinco, nao menos bellas,
de B. li. antecederam, segundo nós, as primeiras de Miranda, e que s3o,
como se sabe, as únicas que elle metrificou em liedondilhas. A imitação nao vae mais longe.
Muito teríamos que dizer sobre B. R., porém nao é este o lugar apropriado : a ímica cousa que acerescentaremos scra que a historia de B. R.
como mestre de capella em Toledo (B. li. p. 81—82) é uma pura fabula.
Em uma carta do Snr. D. Francisco Asenjo Barbieri ao Snr. Joaquim de
Vasconccllos (18 de Junho de 1872) com noticias que completam a informação de Eslava (Lyra sacro-hispana vol. I do sec. XVI Ap. Biogr.) lé-se
o seguinte: „voy d contestar a su carta, dicieudole que Bernardino de
Ribcra no era português sino cspailol por todos cuatro costados, sentiu
consta en la inforniacion de su limpieza de sangre, que manda instruir
el Cabildo toledano en 26 de Febrero de 1563 para admitiria como rácionero y maestro de capilia de aquella celebre catedral. Por esta informacion que fue aprobada con fecha 15 de Abril dei misnio ano consta
que Bernardino de Kibera nacii en la cuidad de Jãtiva, siendo sus
padres Pedro de Ribcra natural de Seviila y Beatriz Andresa, natural
de Jãtiva. Abuelos paternos Aionso Garcia de Kibera y Ana Rodriguez
tiaturaies de Seviila, y matei tios Juan Andrès y Castellana Cipris naturales de la dicha Jãtiva.-' O Snr. Th. Braga nao qniz infelizmente
esperar a informação do Snr. Barbieri, apesar de advertido, quando viu
em mao do Snr. Vasconccllos o exemplar da Lyra (único então existente
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em Portugal).
A morte de B. R. foi determinada pelo próprio Tli. Braga
antes de 1554.
398 — 401 As moléstias contagiosas, pestes c fomes que devastaram
Portugal 110 scc. XVI, foram tantas que é difncil determinar todas as
allusScs que a cilas se referem nas obras dos quinhentistas. Sabendo-se
porem I» que Miranda escreveu esta Egloga pouco depois da sua volta
de Itália (1526) c antes da sabida da corte (dcp. de 1532), 2o que o paiz
foi aflligido de 27 a 29 d'uma pestilência, e provável que o poeta se refira
a esta ultima, a mais próxima á data da Egloga.
412 A situação cm que um pastor repete uma Cantiga que ouviu
recitar a outro, c muito vulgar c uma reminiscência de Verg. He. V 13 e
X 53. Cfr. Cara., Egl. V 47.
416 e 417 Cfr. Verg. Kc. IX 45 Números memini; si verba tenerem.
A mesma situação se repete frequentes vezes cm outras Eglogas poitnguezas, depois do exemplo dado por Si\ de Miranda.
446—490 A forma métrica d'cstas estrophes, os primeiros hendecasyllabos á moda italiana feitos no reino, é um ccho da poesia trobadoresca
cm Portugal. O artificio consiste em repetir o ultimo verso de cada
cstrophc no principio da seguinte. As Lcys d'amors chamavam a poesia
que usava d'estc charactcristico causou ou cobta redondil, capfinida ou
capcaudada; as Poéticas gallczianas davam a este artificio o nome de
arte de leixa-pren (Carta do Marques de Santillana), nome que os castelhanos receberam da Galli/.a: dexa-prende ou iexa -prende (cfr. Canc. de
Baenn No. 340, I p. 179 e 253. II 311). Xo Cancioneiro da Ajuda temos
um exemplo do Leixaprem. Ê o Xo. 290 da nova edição, 568 da Valicana e acha-se reimpresso na Antologia de Th. Braga, No. 54. Outros
devem se encontrar nos Cancioneiros hespanhoes. NSo é impossível que
Sa de Miranda, que falia cm mais de um lugar do talento poético de
D. Diniz, visse cm Roma, cm casa do Cardeal Bcmbo 011 do sábio Colocci,
o Cancioneiro, chamado hoje da Vaticana, e conservasse assim a lembrança
da velha forma cstrophica. Tambcni pode ser que imitasse directamente
o modelo original, os provençacs, ou o poeta italiano Sanazzaro (Egl. II 19).
Esta ultima hypothcsc i a mais provável, se attendemos á linha 567 e
às palavras de introducçHo do Canto, que alludcm ;i sua viagem na Itália
di/.cudo:
Et cantar que aqui cantamos.
Fite, sabes, de estraila parte
Donde aniiuvimos entramos*
E singular que as regras do Leixaprem sejam observadas unicamente nas
5 primeiras estrophes, c desprezadas nas restantes. Também na lição,
muito mais formosa, do Ms. J (que varia muito) as estrophes formam dous
gruppos; o primeiro compõe-se de quatro estrophes de leixaprem; o segundo de outras tantas de leixaprem e unia quinta que nao se sujeita ao
artificio (p. 695).
454 Ennnigo seTior que tal consiente (nos textos AB; c Enemigo
cruel q. t. c. no MS. J). Th. Braga (B. R. p. 60) pretende vir n'cstas pa49*
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lavras uma allus3o a D. Manoel que obrigaria D. Joanna de Vilhena a
casar com o Conde de Vimioso, quebrando a fé a B. Ribeiro. Ainda
quando admittissemos a legenda com D. Joanna, a variante do nosso MS.,
que diz: ..Ciego y cruel amor que tal consiente", desmintiria a interpretação do verso citado.
459 — 463 Th, Braga (B. R. p. 59) pretende que estes versos, contando o caso de B. R.: ,,sa"o o entreclio da Menina e Moca".
463 serviu a D. Krco Ml. de Mello para introducção d'um Soneto
(S. T. Musas p. 31 Son. LXI).
532 Segundo o exemplo de Theokrito I 130 —134 c de Vergilio
' 59—63, VIU 27—28 e 51—55 tornou-sc typico na poesia bucólica que
todo o pastor que desespera da sua sorte, conjure „um mundo as avessas".
Cfr. No. 115, 70—73; San. Kgl. II 65; Cam. Kgl. II 537.
559 Vem citado por D. Fr™
do l'ort. na sua Carta p. 38.
576 Fabula I. Provavelmente da invenção de Miranda. O aproveitamento do fabulas tradicionaes, ou de invenção própria, ou de mythos
clássicos, em Cartas e Eglogas, é uma das predilecções de Sã de Miranda,
o admirador enthusiasta de Horácio, a qual foi seguida entre os seus imitadores principalmente por DB. e Mello. Do primeiro citaremos I-ima,
Carta XIV Canis per Jluviuin cantem ferens. Rana rupia; Carta V Formica el cicada; Carta II Gigues; Carta XXXI Orp/ieo e Euridice; do
segundo (S. T. Musas p. 66, 77, 9t, 93 e 100) Rana el lepora; Vulpes et
caper etc.
600 A variante de B ofTcrccc a Fabula II: A raposa e as uvai.
Acsop. 33; Plnedrus IV 3.
615 Var.: „Qual dire": Amor en que andar Aro! mas la de mi
tormento. Passagens idênticas em que um pastor hesita sobre o thema
da sua canção, e intercala a propósito uma lista mais ou menos grande
de cançOes populares conhecidas, encontram-sc em G. V. 11 27; DB. Lima,
Fgl. IX p. 40; Mello, Fid. Apr. p. 247. Cfr. San., Fgl. II.
645 Nos autores antigos também é vulgar a tradição de um poeta
renitente ser obrigado a cantar, quando não cede aos pedidos. V. DB.
Egl. XV11 p. 106.
669 A repetição do Mote no fim de cada estrophe do Vilancete não
é usada: o MS. porém repete-o n'esta cantiga c n'uma outra ulterior
(estr. 92—96).
688 —689 D. Fr<=» do Poit., Carta p. 40 cila: „M,is tudo isto lie
porque se quer igualar el que tluerme ai que no duerme." O editor
csqueccu-sc de distinguir typographicamcnte a citação, n'esto e em muitos
outros casos.
726 Serão estas outavas rimas de facto: „rooo" c „Je lo ajeno", isto
é: traducção ou imiíação, como se diz por duas vezes (708 o 835)? Não
pudemos descobrir o modelo.
831—832 vêm citados por D. Fr™
do Port., Carta p. 39.
838 lin la conseja es el lobo. A superstição que pretende que o
aspecto de um lobo rouba a falia ao que o avista primeiro, parece ser só
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conhecida pela classe mais illustrada em Portugal. A fonte onde Miranda
a foi achar e por isso provavelmente clássica, Thcocrito XIV 22 ou Vcrgilio IX 53—54 ou Plin., Xat. Ilist. VIU 34: //; Itália quoque crcditttr
luporum visus esse nocius, vocemque homini quem priores contemplentur
adimere ad prtesens. A rcdacç3o da phrasc parece provir de Terêncio,
Adclphi IV 1 Lúpus in fabula. Sanazzaro offcrccc um exemplo no italiano (Prosa VI); a tragicomedia Lisandro y Rosclia outro cm hespanhol
(p. 147). — Sã de Miranda repete o provérbio na comedia „Os Estrangeiros" IV 3: Valeo-me que o ri primeiro que elle a mi. D1 outra maneira
(como dizendo do lobo) tolhera-me a falia de todo.
891 A mesma ideia rcpctc-sc muito frequentemente nos Cancioneiros
sein que se possa suppôr que houve uma imitaçilo intencional.
924 Var. Cari/lo, carilla, também escripto frequentes vezes com r
duplo nos velhos Cancioneiros hispano-portuguezes, 6 simplesmente um
diminutivo familiar de caro. A explicação dada por Hardung (Canc.
d'Evora p. 14) de que Carrilho seria n'cstcs casos um appcllido e o nome
do autor é inadmissível. .
103 (p. 153 — 183). Basto.
Addonda et Corrigenda, a) Texto. Dcdic. 37 Lcia-sc: têm
(c. 1. d.: tem).
Egl. 5 Risquc-sc: da. — 96 amigo? (c. 1. d.: amigo). —
116 feito (c. I. d.: feito,). — 147 Ja (c. 1. d.: la). — 152 vinda (c. 1. d.:
vinda,). — 702 pastores; (c. 1. d.: pastores).
Variantes. Dcdic. 4 Lcia-sc: Depois (cl.d.: Despois). — Egl. 36
B A correr e dar ti choca. — 49 B Deve de me ter por tolo. — 55—56
O sic n3o quer dizer que a licito crama seja um erro, mas sim chamar
a attenç3o do lector para esta forma pouco usada. V. o Glossário. —
59 F Verso cumprido; para salvar a medida, devia se pronunciar El,
licença poética que n3o 6 rara; a rima incorrecta e feia, cama calma demonstra porém que o texto esta errado. — 225 B co seu parceiro.
259 A liçHo de AB 6 preferível á do nosso MS. — 408 B levanto.
410 A quem. — 419 B mao. — 452 B qual. — 491 B Fui me.
497 B quando la. — 532 B quem. — 545 B Em (c I. d.: onde). —
655 B a seus pés.
Nunalvarez Pereira, o amigo congcnial, a quem Sã de Miranda
mandou esta Egloga, é o filho mais novo de Jo3o Rodrigucz Pereira,
Senhor de Cabeceiras de Basto (de alcunha o Marramaquc), e irmão de
António Pereira, ambos intimamente ligados ao nosso poeta. António
suecedeu na casa de seu pae; Xunalvarcz nao teve estado. Cfr. Souza
XII 412; c cm Xo. 108 as estrophes intercaladas entre 320 c 321 sobre
as edições AB. No No. 108 damos pormenores sobre a família Pereira.
A Egloga Basto, cujo titulo lembra o destinatário, é a segunda,
tanto na ordem chronologica, como na disposiçilo ordinal. Sc a primeira
revela a influencia cortcz3, a segunda reflecte j.í o quietude do doce sentimento contemplativo da vida campestre. Foi escripta, segundo todas
as probabilidades, pouco despois da retirada da corte, e sem duvida antes

ilc I5.?(>. Tem importância especial como manifesto da nova vida jerena
e constante de Miranda c do pezar, ainda não extincto, pelo sacrifício a
que foi obrigado, deixando a côrtc, c trocando assim os riscos, mas também a gloria da vida activa, conforme a exigia o século, com a pai c o
ócio da vida contemplativa. E evidente que o coração do poeta ainda
sangrava das ultimas feridas; comtudo já sentimos n'cstc dialogo a fina
ironia horaciana em que o seu levantado espirito desabafa antigas dcsillusOcs, c que mais apurada ainda se revela nas suas Satyras ou Cartas,
(pie serão lidas, cm quanto houver sentimento do bcllo. Estas Satyras
ou Cartas c o Dialogo entre Bicito, o homem ás direitas, cGil,
o doudo ou voluntário (o qual tem cm alguns mss. o titulo de
Satyra, c não sem razão) pertencem A mesma epoca (1530 —1540); c
fácil demonstrar numerosas concordâncias entre o Dialogo c as Cartas: o
assumpto è sempre o elogio da vida rústica, em tosco estylo antigo,
a descripção das delicias do campo, o louvor da verdade ainda que
amargue, da sobriedade c da modéstia, contra os impulsos da âmbito e
do egoismo, c .a admiração pelas maravilhas e raridades da vida dos animaes, passando (cousa singular!), desapercebido o reino vegetal, as flores
c suas bellczas. — Em nosso parecer esta Egloga Segunda é, entre todas
as de Síi de Miranda, a mais valiosa, por ser a mais original, c porque
nos oflcrccc o retrato mais fiel do autor, reflectindo as altas qualidades
do seu elevado caracter, a espontaneidade da inspiração, o amor á alma
popular, a franqueza sem rodeios, c a força da sua convicção
„quc outro senhor não conhece
salvo verdade c razão."
E a Egloga, do mesmo modo que as Cartas, um desabafo necessário, uma
poctisação de factos particulares da vida de Miranda, c por isso mesmo
livre de qualquer feição imitativa, posto que fosse escripta no período
cm que já escrevia á italiana. A linguagem, a metrificação, os personagens, tudo 6 genuinamente nacional c, n'cstc caso, pode dizer-sc um perfeito exemplar do género Miranda (<i lo sayaguez), representado não menos
bem nas Cartas. Estas c a Kgloga em questão serviram por isso de
modelo aos imitadores, como adiante se verá. È de estranhar o que os
críticos modernos disseram d'clla, reparando pcdantcscamentc nos „termos
montesinhos, agallegados". Apenas Faria c Sousa, que de resto qualificou todas as outras Eglogas de „muy malas" chama a esta „muy cstimable" (Rim. Var. V p. 160).
Como prova da importância excepcional que o próprio poeta ligava
a esta composição, cheia de intimas confidencias, bastará dizer que conhecemos 14 lições d'ella, mais ou menos variadas, que se podem classificar
em 4 gruppos, todos ellcs representados n'cstc volume sob os KM 103,
116, 117 e 164. Dons dos gruppos (Nos 103 c (17) têm mais estreita
relação, pela forma métrica c pela data: silo os mais antigos e ambos
escriptos em decimas. Os dons restantes, X"» 116 e 164, foram reduzidos
a estrophes de oito versos. Os protagonistas são em três gruppos Gil e
Bicito, c no ipiano gruppo (No. 117) Silvestre e Montano; a ligação
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entre estes nomes icconhcce-sc n'um dos ires niss. que sito as fontes do
quarto giuppo, i. e. nas Satyras de 1020, em que figuram IHeito c Montano (No. 152 pp. 675 c 731). O No. 117 ainda se distingue cm ser dedicado a João Rodrigucz de Sà c Menezes, c n3o a António Pereira, o
que indica que o próprio Miranda o considera como uma composição
nova, diflerentc da que foi offerecida ao ultimo. Os N°* 103, 116 c 164
têm uma IntroducçSo pelo Repre sentador Basto, que apparece
nos dous últimos n'uma forma muito mais clara e intclligivel. No citado
No. 117 falta também esta Introducçito.
O No. 103, representante do primeiro gruppo, e que se compBe de
70 a 75 décimas, dá-nos, segundo todas as probabilidades, a redacção
mais antiga; depois experimentou o poeta o seu eficito, ora ampliando-a
(No. 164), ora reduzindo-a (No. 116). Temos d'ella seis lições, conservadas nas seguintes seis fontes: o MS. F. Dcnis, o MS. Juromenlia, o MS.
Luiz Franco, as Fdições de 1595 e 1614 e as Satyras de 1626. Todas
cilas oflerecem variantes mais ou menos notáveis. ABP (e talvez 8)
parecem pertencer ;i redacção primitiva; D será uma lição corrigida e
limada só para o Príncipe, J uma lição posterior.
O No. 116, representante do segundo gruppo, que se compõe de 60
a 68 Kcdondilli.is (das quais faltam no texto as 20 primeiras, que formam
a Introducçao), é uma redacção notavelmente reduzida de 103, ficando
cada cstrophc com só oito linhas, c refundido o estylo. Acha-se no
MS. T> (onde se diz „muito emendada"), no MS. F e nas Satyras.
O No. 117, representante do terceiro gruppo, que se compõe de
32 decimas, é antes, como foi dito, uma composição nova, uma phantasia
sobre o thema antigo, do que um texto emendado. Tcmol-a nas mesmas
tres fontes do No. anterior, isso c cm D P e 8, com differenças pouco
sensíveis.
O No. 164, representante do quarto gruppo, que se compiíc de
93 e.vlrophcs de oito linhas e se conserva no único MS. E, approxima-se
ora de 103, ora de 116. Chronologicamentc 6 a ultima, c pelo seu
valor litterario, a primeira, a mais valiosa de todas as lições.
Pedimos ao leitor, no seu próprio interesse, de nao se descuidar na
comparação dos quatro textos, e de conferir as nossas observações, infelizmente dispersas (V. p. 523, 675, 712, 729 c 731).
Dedicatória 1—2 Polas ribeiras de unis rios, Como dizem os cantares. E pouco provável que esta allusao (se allusao ha) se refira ao
Romance de Avalor que começa: „/'ota ribeira de um rio", porque a
Menina e Mofa (P« II» cap. XI), que o contém, ainda n3o era concluída
cm 1536, c portanto devia ser desconhecido. Poderá antes referir-se a
uma canção de Pêro Gonçales de Mcndoça, avó do marques de Santillana,
a qual vem citada na celebre carta d'esle ultimo ao Condcslavcl de Portugal. Começava: „A las ribeiras de um rio".
Kgloga 3. Cfr. Mello p. 99: Quer por frio, quer por calma.
4—5. Cfr. Leitão, Miscell. p. 135: ,,1'orque, como diz Francisco de
Sá de Miranda no seu livro, ijue muitas vezes busca o homem com suor

de sen rosto sua mâ ventura." Por esta cilaçío se conhece que leilão
punha uni ponto apoz quentura, c continuava: E no suor do seu rosto
Busca às vezes inâ ventura.
12 A cacophonia mâ maleita, que mereceu um indiscreto reparo
aos editores do Parn. Lus. (II p. 262), escandalizados ainda com o cstylo
„incorrccto c escuro" da Egloga, nSo incommodava os ouvidos dos Portuguezes de 1500.
Dar a (ou á) mâ maleita era uma phrasc vulgar,
mas muito usada e que encontramos a cada passo na litteratura de cordel.
Cfr. G. V. I 266 c III 17 má mazela c Sa No. 104, 20 mâ malícia.
16 Rosto ao sim e rosto ao não. É assim que o verso 6 citado por
D. Frco de Port., Pris. p. 28.
21—22 s3o citados pelo mesmo auetor na Carta a p. 40.
36 dar d choca. Cfr. 150, 89. O jogo popular da choca que consiste no lançar de uma bola, com o auxilio de um cajado ou de uma
raqueta, que è a verdadeira choca (posto que hoje se dê [c ja no soculo XVI se clava] este ultimo nome também A bola) e, segundo Dozy,
de origem arabc. Cfr. FS. V p. 168, o qual, explicando os versos de
Camões:
Em quanto do seguro azambujeiro
Nos pastores de Luso houver cajados,
conta a historia suecedida com D. Pedro de Menezes cm 1415 cm Ceuta.
N5o havendo capitHo que se offcrcccssc a El-Rci D. Jo5o I para a guarda
da praça, sahiu-sc D. Pedro n'nma occasiSo cm que jogava a choca, com
a seguinte dcclaraçHo: „com este só (o cajado) me atrevo a defender «sta
praça contra todo o poder de Africa." — O viajante hespanhol Pcro Tafur
observou este jogo, que cllc chama juego de la raya, na côrtc do Saltito
de Babylonia em 1535. Dcscrcve-o dizendo (I p. 80): „... despues de
comer fezieron un juego que ellos acostumbran en esta numera: ponen
una bola en mitad dei campo e ponen-se de una parte mill de cavallo, ó
mas ó menos, é jazeu sendas rayas delante de si, ê cada uno tiene en la
mano uno como maçuelo de madero enastado en una vara, é arremeteu
los unos è los otros ygualmente d la bola, c" los unos por la echar de la
otra parte de la raya, é los otros por semejante d los otros, ansi que los
que echan ganan." O moderno editor da relação de Pcro Tafur nota
(II p. 579) que (segundo Barbosa) o mesmo jogo c ainda usado no reino
de Camhaya e c alli chamado chueca, nome que elle diz ser de origem
araucária. Conta também que um jogo parecidissimo está hoje cm voga cm
algumas comarcas chilenas: „que consiste en impeler con una espécie de
cayados, llamados chuecos (torcidos, encorvados) una bola colocada en el
suelo, cuya suerte se disputan con ahinco y ardor los jugadores, reunidos
ai ejecto en numerosas cuodrillas." — Em Portugal era muito popular;
da dcscripçilo da Misccll. resulta que se jogava do mesmo modo que hoje
se usa no Chile c se usou na côrtc do SultSo de Babylonia. V. Misccll.
p. 346: „... nos vossos jogos de choca que aqui no inverno quasi cada
domingo jogões trinta com trinta, e mais e menos, e solteiros contra casados e com trombetas e prémios a quem ou a çuaes metem primeiro trei

í ..

Tezes <i chocn po/a boca daquella rua abni.vo." Xa Galliza e na região
ilo Bicrzo é ainda hoje um jogo favorito, conhecido sob o nome cocha
(metathese). V. Bcrc. p. 208 onde se encontra ainda uma dcscripçao d'ellc.
46 capa cm colo, locução que Sft usa ainda na Comedia „0s Estrangeiros" (III 2 p. 110), significa um sujecto que, sem razão, presume muito
de si, um fanfarrão, um bramarbas. Os editores do Parn. Lais. interpretam a phrasc como: rafado, indigente, cm conformidade com o Dicc.
de Dom. Vieira, que explica: miserável, pobretão.
94 Cfr. Sanaz. VIU 3: „Qnesti tion par Clonico"; Mello p. 70:
„Nilo sey ora que tomaste, Cremente, desne este Mayo que tanto te demudaste", c Mingo Rcvulgo I—9.
210 Dito antigo, provérbio.
239—245 Um parallclo com uma scena dos antigos idyllios c suas
imitaçBes modernas, cm que um pastor, mirando-se na agua se espanta
da sua bcllcza: Theocr. IV 34; Vcrg. II 25.
251 — 290 Fabula III: Da Chuva de Maio. Cfr. Sismondi IV
p. 299. Esta fabula original c salyrica, única do género na lilleratura
provençal, que foi conservada pelo trovador Pcirc Cardinal, seria recolhida
por Sá de Miranda das obras do próprio trovador. Uma citaçSo do Canc.
de Res. prova porém que era já anteriormente conhecida cm Portugal, c
^S^lvcz popular. V. II 514:
<2\
Pays se eu em tays desordens
soo quiser ser ordenado,
ey de ser apedrejado
sem
Vs,!^' of
""' valerem as ordeens.
Molhar-m'ey, em que me pes,
> ••^\<V"»k./
polo tempo <&* saia
-0 texto provençal pôde lér-se cm Raynouard IV 366; Sismondi I 100;
Harlsch p. 171; Braga, Trov. 243. — O modo gracioso c jovial como Sft
Irada a fabula, que apparccc mais abbrcviada cm o Xo. 164, 320, mereceu
a D. Kro Ml. de Mello as seguintes allusõcs:
Io a p. 66:
Molhar das aguas de Mayo,
revolver autre a chacota,
voltar ne/ta como rayo,
nito tenho por bom ensayo
para quem mudanças nota.
2" a p. 117:
Molhar das aguas de Mayo
o grande Sá deixou dito
que era prudência tilo útil
qual fugir do sol no estio.
A superstição popular altribue entre nós, como em todas as partes, clVeilos
maravilhosos As chuvas de mayo. O povo aceredita que fazem bonito a
quem as apanha. Pedroso Xo. 351.
274 i citado por Mello a p. 95.
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283 Th. Braga, Ant. No. 116 lê itvido por havido. Talvez livcwc
cm vista o adj. ávido}
290 As palavras „Eis los, vão n!i<i chacota" fazem crer que a representação da Kgloga (porque representadas foram cilas todas) foi aqui
interrompida para dar lugar a uma folia (bailado). N5o offerecemos essa
explicação como cousa certa.
299 A autoridade das „velhas" ou do ,,bom sengo antigo" é invocada frequentemente por Sã. O provérbio „Cà c lá mas (ou mais) fadas
lia" ainda hoje é muito usado.
308 cabra-cega, jogo conhecidíssimo (Blinde Kuh).
320 K citado pelo Padre Vieira no Sermão de S. Roque (vol. IV
p. 488).
323 acha-sc cm Mello a p. 144.
352 Já dissemos que o MS. J lê „teu amigo tio 7'urrão- (cfr.
164,401), cm lugar de ..aquele amigo /não", variante que prova que Sâ
falia aqui do seu amigo Bernardim Ribeiro.
389—390 Cfr. 164, 440. Citadas por D. Frco de Port., Pris. p. 9396 Cfr. G. V. III 149 c Mello p. 58 (Come das tuas chicorias, deixamc as minhas alfaces).
427 jVão ja cu; crea-o nosso Jane ctc. Cfr. llor., Sat. I 5, 100:
Credat ludatus Apella. Non ego.
430 „Das filhas tic Jom lleltrane" parece alludir a um romance
antigo, hoje desconhecido.
446—450 Cfr. Mello p. 99 c a Carta a Machado, No. 153.
472—475 alifante. V. 164,501. Cfr. Prestes p. 252.
491-510 Fabula IV: Gil Ratinho. V. 164, 513. Uma fabula d'uma
encantadora simplicidade, talvez inventada pelo próprio autor. Ratinho na
linha 504 significa o homem escaco c cainho, ridículo, aspirante ao que
nao merece. È typo vulgar nos autos e farças dos séculos XVI c XVII,
principalmente cm G. V. c em Prestes. A figura procede da Beira, a
julgar pelo que diz Leitão d'Andrade sobre a ctymologia do termo. V.
Misccll. p. 245 onde diz: „os Ratinhos, que sendo o concelho de Rates
huma só freguezia de quatorze ou quinze lugarinhos ou aldeias e estes
sos sejão os Ratinhos, delles se estendeo o nome a quasi toda a Beira
que quer dizer bordas de mar." Todos os modernos seguiram a indicação de Leit3o e dizem que o Ratinho ê nm typo beirão (Braga; Bhucau).
Devemos notar porém que só ha um Rates cm Portugal, c este no Minho
próximo da Povoa de Varzim.
511 — 530 Fabula V: O Bácoro Ovelheiro. É omittido nos H«» 116
e 164. Esta fabula, contada com o primor que é natural no poeta, parece
recolhida da tradição popular. Na linha 514 Th. Braga (Anl. No. 117)
lê: Trombejava ali: hum.' e hum.' — Nao entendemos o sentido das
duas ultimas linhas.
573 Cfr. Verg. 1 50: nec mala vicini pecoris contagia ladent.
595 Cantar-se a mu lia na. A julgar por esta passagem e por outra
de G. V. (II 27), cm que a Ama de Rubena cita, entre as varias cantigas
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que sabe cantar, uma que cometa: „Muliami. Mu/iana" deveria ter sido
a iiiii/iuiia uma canção popular, perdida mais tarde e reduzida a uma
simples locução. Os modernos diccionarios ao menos assim o entendem,
explicando a phrase cantar a muliana ou moliana no sentido de pregar
um sermão a alguém, dar-lhe uma ensinadella; referendo-se n'isto á
Acc. dos Sing. 2, 393. Thcopliilo Braja (Theoria I" ed. p. 48) deduz a
origem da locução de uma ancedota bastante piccarcsca sobre o alcaide
Fernão Gonçalves de Sousa. ÍC contada na Chronica do Condestavei
cap. 37, c tracta de uma cantiga que este Alcaide cantou contra sua
mulher Mariana ou Marina na entrega do castcllo de I'ortcl ao Condestavei. Começa „Poys Marina ba/hou, Tome o que ganou", frase (|tie
se fez proverbial cm Ilcspanha.
Cfr. Scg. Celestina p. 91, 179 c 256:
„.SV Marina baila, que tome lo que lia/ló."— Antigamente os Wcspanhoes
tinham uma canção de baile chamada Mariona da qual falia Sarmicnto,
Mem. para la Hist. de la Pões. p. 231. — Os romances sobre a mora
Moraina ou Moriana são bem conhecidos, mas por ora í duvidoso se
estão ligados á Mariona hespanhola d'um lado, c do outro ás mulianas
molianas (Marianas!) portuguezas.
596 Cantando dos seus sa/aas. D'csta passagem resulta que o solaa
era cantado; cm outra parte porem diz Sâ que era recitado (Xo. 150, 115
Que se os velhos so/aos /alão verdade), c allude ao assumpto de um solao
que era narrativo; a fabula de EndymiSo. Ha ainda outras passagens em
vários auetores quinhentistas cm que este género poético é citado; podemos até offcrcccr quattro espécimens:
I" Bernardim Ribeiro, M. c M. cap. XXI: „E começou el/a entam
contra a menina que estava pensando contar-lhe um cantar ,! maneira
de solao que era o que nas cousas tristes se acostumava >i'estas partes."
O que a Ama canta í um romance cm cujas quadras o primeiro verso
rima com o terceiro, e o segundo com o quarto.
2° Jorge Ferreira de Vasconcellos, diz na Aulcgraphia a II. 4 v:
„... os moços de esporas que soiani cantar de solao a vezes:
Quebra, coração, quebra,
Quebra que não es de pedra
e outras do theor."
3o O mesmo auetor falia na Eufrosina a 11. 187 das lavadeiras que
cantam de solao.
4o D. Manoel de Portugal traz nas suas Obras a p. 28iv. um poema
intitulado solao c (pie é elegíaco; compoem-se cada estrophc de tres hendecasyllabos, o primeiro dos quacs não tem rima; os dous restantes rimam
entre si.
Estes cxpccimcns tão diflerentes uns dos outros dificultam uma
explicação definitiva do que fosse o solao (alias desconhecido nas litteraturas provençal e hespanhola). A definição dada modernamente por Garrett
sobre um único texto (o de B. Rib.) é bastante hypothctica e vaga (Rom.
II p. 128): „liu inclino-me a crer que o solao t< um canta épica ornado
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em ijíif as ejfustíes lyrieas accompanhatn a narrativa de tristes suecessos,
mais para gemer e chorar sobre elles do que para os contar ponto por
ponto"; provocou porém a publicação de um volume de „Solaos" de Serpa
Cimentei, de formas muito variadas. Do mesmo modo a cxplicaçSo ctymologica dada por Blutcau c Moraes do latim: solatium, nSo oflerece garantia. As tentativas de interpretação de Th. Braga s5o engenhosas, mas
invcrosiinis c contrarias As regras phoncticas. Do que cllc diz na Hist.
da 1'. P. p. 79; Trov. p. 249—255; Manual p. 222 c 239; Cam. II p. 93;
Ant. § 67; Theoria 3» ed. p. 186, resulta o seguinte, que aqui condensamos : Na sua opintòo o solao é de origem puramente provençal, c dos
géneros poéticos provençacs o que mais profundamente se apoderou do
gosto litterario em Portugal (!); como a serenada era um canto da noite,
a alvorada ou alba o canto da madrugada, o solau (de sol) seria um canto
diurno. A' forma antiga franceza solau(s) = solcil corresponderia uma
forma provençal solats. Parece que ambas passaram para Portugal! Todas
as vezes que os trobadores provençacs e portuguezes (como Bonifácio Calvo,
Lourenço Jograr, Giraud Riquicr ctc.), empregío a palavra solatz (que,
seja dito, nunca teve outra significação se n3o a do latim solatium), alluderiam ao tal cantar diurno „quc t um cantar de amor com caracter narrativo" ou „uma cançito elegíaca cm que o trobador desabafa cm um
monologo consolando-sc, c que se chama solao." Mais ainda! cada canç3o
cm que se encontra a tal palavra solatz è um solao. — Dito isto, entendese o motivo por que Th. Braga deu o nome de solao ao No. 203 do
Canc. da Vat. (Xo. 60 da Ant.) cujas estrophes terminam com as palavras:
E este í< o meu solaz; a raz3o que o levou a dar o mesmo titulo ao
Xo. 505 da mesma collccçao (No. 30 da Ant.) nao se percebe. — Ti com
que ideia traria ellc a campo os cantares solariegos de Quevedo r
630 ror mais que este ventre ladre. Cfr. Hor., Sal. II 2, 18: latrantem stomachum.
630—631 A ultima linha da cstrophc intercalada por AB 6 citada
por D. Frco de Port., Pris. p. 7.
641—670 Fabula VI: O cavallo e o cervo. Cfr. 164, 633. É de
origem antiga. Di/.-sc ser de Stesichoro e dirigida por ellc aos Hymcrenses para aconsclliar-lhcs de se n3o sujeitarem ao tyranno Gcl3o, segundo
Conon (Narr. 42), c ao tyranno Phalaris, segundo Aristóteles (Rhct. II
c. 20, 5). Cfr. Phrcdruh 175 c i/5b: "/Trrro,* xrá Z).a<fOç; Acsop. IV 4:
Kquuus et aper; c Hor., lipist. I, X 34 — 38. •
O começo da fabula
„ Quando tudo era falante" rcpctc-sc em outra fabula de Mello (p. 93
A raposa e o lobo = Phaidriis IV 9). A cstrophc fmal, intercalada por
AB entre as linhas 670 e 671, 6 uma paraphrasc da passagem de Horácio:
,,Sic qui pauperiem veritus potiore metallis Libertate carct, doniinum ve/iit
improbus atque Serviet teternum cuia parvo nescict uti." Epist. I, X
39 — 41. — Th. Braga que transcreveu esta fabula da Ed. B. para .1 sua
Antologia (Xo. 118) poz duvida na linha „Que embaracão as roupas largas" o mudou-a para „Que embaracão as alpargas" indevidamente, porque 6 licito tractar a nasal como uma vogal pura.

78,

671—680 Os idyllios clássicos acabam quasi por via <lc regra ao
pôr do sol com o convite feito por um dos pastores, chamando o outro
a merenda c offercccndo-lhc pousada nocturna.
684 D. Krco de l'ort. aproveitou estas palavras na Carta a p. 42 onde
diz: ainda que o corpo anda embarcado „o coração jaz na aldeã" c
acrescenta: Versos do Sã nem dilidos como aqui os ofereço a V. M. enfastiao.

As Cartas (p. 185). Estas sao as cartas, tarabom seguindo
a Oracio. Cfr. p. 741. — É evidente a relação de aflinidade entre as
Cartas do poela e as Epistolas c Satyras ou Sermoncs de Horácio:
todavia a imitação 11S0 é tilo directa como em Ferreiro, Bernardes, c Falcão de Resende, os (|uacs muitas mais vezes do que Miranda traduzem
treclios inteiros do ,.melhor dos lyricos latinos". Nas notas que vjo lfrse, apontamos só as reminiscências evidentes de certas sentenças horacianas.

104 (p. 187

204).

Carta a. El Rei noBSO sonhor.

Addonda ot Corrigonda. a) Texto. 17 l.cia-se: empeça (cl. d.:
empeça).
291 Os quais, quem os assim quer, (e. 1. d.: Os quais quem
os assim quer).
295 nos em buscaria nos pode ser o aceusativo de
qualquer d'estes dous casos: pronome ou da primeira pessoa {nos) ou da
terceira (os). — 307 outros, (c. 1. d.: outros). — 377 lusitano (c. 1. d.: lusitano.). — 389 A orthographia sosessivas adoptada por nós, porque é a
do ms„ n3o e boa: mais valia escrever sosecivas para indicar a ctymologia do latim subsecivus (de subsecare), palavra que porém mesmo em
lat. se escreveu de muitas maneiras (subeisivus suecisivus subsicivus substcivus).
I)) Variantes. IC9 —lio A Afal hajão as graças mas De que
tanto engano sai.
118 O MS. escreve: .Vem se contrafazem ca; emendamos como vac no texto, por causa da rima. — 153 A O dano longe
se estende (Hç3o que modifica sensivelmente o sentido da phrasc).
228 la i forma antiquada por vai, que nSo devíamos ter alterado.
242 A liçSo de B c errada. É preciso ler: chamou o o juiz.
245—46
Vim por vi (vidi) & um gallcguismo. - 273 P rostros. -- 280 AB
CustHo menos, cobrem mais. — 318 C I.cia-sc: grossas (c. 1. d.: grossa).
386 (e nao 385) A variante pertence a F.d. C c nlo á Kd. A.
N3o é nosso propósito dar aqui uma biographia d'El Hei D.J0K0 111
(1521— 1557), de cuja vida se tem feito juízos tio encontrados. Uns pintaram-no como muito affeiçoado á seiencia c :i arte j:l no tempo cm que
era príncipe, apesar dos poucos dótes naturaes que a sorte lhe destinara.
(O seu biographo Frei Luiz de Souza apenas lhe concede „uma boa inclinação para lettras c lettrados".) Outros ainda recordam o afan com
que copiava o Ciar imundo do seu amigo Joilo de Barros, a sua activa
correspondência com Damião de Góes, os esforços que fizera para chamar
a Portugal mestres como Clenardo, Vaseo e Erasmo
emlim o seu pro-
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jeclo de reforma da Universidade com a ajuda dos Gouvens, de Buchanam, Fabrício, Teivc etc.
A estes esforços do monarclia na esphera
imelleclual correspondia de algum modo o seu caracter privado: os Pane-'
gyricos, as Orações festivas, as poesias dos contemporâneos faliam a cada
passo da sua natural bondade, da sua clemência, da sua nffahilidadc.
Outros porem pinlam-no como estúpido e altribuem-Uie um caracter sombrio, dissimulado e vingativo; recordam que foi elle que extinguiu a alegria do paço, que acabou com os serões do tempo de D. Manuel e transformou as salas em capellas, o canto jovial em ladainha, a poesia em
sermão fanático; que chamou os Jesuítas ao reino c os fez insolentes com
a sua humildade; que firmou a inquisição, destruindo com estas medidas
a obra da regeneração que elle próprio havia iniciado. Juntam a estas
culpas o abandono das praças de Africa, a mina da Feitoria de Flandres,
o egoísmo com que sacrificou aos seus caprichos a existência moral de
seus irmãos, o Infante D. Luiz e a Infanta D. Maria, porque invejava os
talentos do primeiro e cubicava o inunenso dote da segunda, não merecendo, de maneira alguma, o nome de ,,pae de seus irmãos" que os contemporâneos lhe puzeram. — Vcjam-se: Andrada, Chronica; Fr. Luiz
de Souza, Annaes; Souza III 479 ss.; Schafer III p. 334 ss.; Rcs.,
Misccll. estr. 260 287; Santarém, Quadro II, III, XV —XVII; Vasconcellos, Anacephal. I p. 407—509; Teivc; Cosia; Barros, Paneg.
Não 6 fácil caracterisar as relações que existiam entre D. João 111
c Síi de Miranda. O seu mais antigo biographo (e depois os suecessores)
affirma que o monarclia o favorecera; e diz: „deteve-se algum tempo na
corte dei Á'ey D. João IIJ que ja havia muito que reinava e alli roas
ca/idades ife sua pessoa e boas partes que nelle concorrião, sem outra
algua ajuda das que costumão levantar ainda os indignos, se fez tamanho
lugar que Joy sem controvérsia se não o mayor hum dos mais estimados
cortesãos de sen tempo, concorrendo cos milhores que este Reyno teve por
ventura, e isto não só dos companheiros mas dei Rey e dos 1'rincipes etc."
O período da sua residência na Côrtu deve fixar-sc entre 1526 e 1534;
é porém provável que ja gozasse da sympalhia do monarcha antes d'cslc
subir ao throno (de 1513 — 1521). No momento em que os Reis fugiram
de Lisboa, diante da peste de 1527, pronunciou talvez, em Coimbra, a
Oraçào que incluímos n'esle volume (Xo. 154) e provavelmente dedicou na
mesma occasião a D. João III a sua bella Fabula do Mondego. Parece
que a sua retirada da corte, que o monarcha não quiz ou não pôde impedir, não alterou a boa opinião d'ElRei, porque de outro modo nem
este tomaria parle activa no seu casamento, cm que figurou como intermediário, nem lhe daria a Commcnda das Duas Igrejas, nem o poeta se
atreveria a escrever a El-Rei a celebre Carla, cm que não sabemos o que
se ha de admirar mais, se a nobreza da linguagem, se a alma do patriota,
se o grande caracter do fidalgo, se a ironia aguda do moralista. A carta
é, em nosso parecer, como que a sua despedida, quasi contemporânea :i
Fgloga II e pouco anterior á epistola a Pêro Carvalho. Km nenhuma
das poesias dedicadas a D. João III t\\ a palavra a lisonja, apesar de
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encarecer na Fabula o poder do príncipe que cingia a coroa, e o scii
espirito pacifico.
Na Carta convida-o a unia acç3o enérgica, a ser intemerato na
justiça, a nSo perdoar sempre, c a cortar o nó, porque nem sempre convém perder tempo cm desfazei-o. Kccommcnda-lhc que se tenha em
guarda contra os lobos que vestem de cordeiro, contra a impostura, a
lisonja e o mau conselho que abusam da sua mansid3o e o querem levar
por manha onde possam satisfazer o seu egoismo. Isto que o poeta diz,
o modo como o declara,, explica de sobejo os cognomes 13o vazios de
sentido — pacifico, piedoso, temperado, reglado, comedido,
triste, fradesco — que os contemporâneos repetem á saciedade.
A Carta contém de certo nllusocs a factos da vida publica, mas que
s3o difliccis de adivinhar, c particularmente considerada, é um desforço
contra a injustiça com que trataram o poeta, porque só ouviram os seus
enemigos, c n3o lhe concederam mesmo o direito de pedir satisfacçao pelas
armas ao poderoso que o calumniou.
Devia apparccer no vol. IV da Filosofia de Príncipes, segundo
a Taboada inserta no vol. I, mas nJlo sahiu, porque a obra n3o passou
do vol. II.
I —10 SSo uma paraphrasc das quatro primeiras linhas da celebre
epistola de Horácio a Augusto (II i, i—4):
Cu 111 tot sustineas et lauta negotúi solus,
Res ítalas anuis tuteris, moribus ornes,
Legibus emendes, in publica cominada peccem
Si longo serttione morer tua têmpora, Caesar.
que tantas vezes foram imitadas (Cam., Ocl. II estr. 2; Ferreira, Carta 1
do Livro I c 2 do II ele).
20 v.ir. ABC: m"1 malícia, cfr. 103, 12 da Dcd.
-4 — -S Exemplo o jugo de Miila Que el Rei, vosso avoo, fez seu.
A cxprcs*o jugo de ilida, em lugar de jugo gordiano ou nó gordiami,
n3o é bem exacta (nem se acha em outro auetor): o celebre nó que
Alexandra Magno cortou no jugo do arado é referido geralmente ao rei
Gordio c nao a seu filho Mida (Plut., Alex. 18; Curtitrs 3, 1, 15; Arria.
2, 3, I). O avô, de que falia o poeta, é Fernando de Aragão, por ser
D. JoSo III filho de D. Manoel c de sua 2" mulher a Rainha D. Maria,
iilha dos Reis Calholicos. Todos os filhos de D. Manoel s3o chamados
com preferencia „netos de D. Fernando". ÍC sabido que o celebre emblema de D. Fernando, inventado pelo humanista António de Ncbrija,
representa um ..doble jugo y coyundas y uu haz de Jlechas" com o
lema ,,'1'anto monta". Também é sabido que a significação d'cstc emblema
tem sido muito discutida. Os contemporâneos interpretaram o caso em
harmonia com a opiniio do próprio Miranda, applicando lhe as palavras
de Alexandre: ..tanto monta cortar como desatar", cm vez de interpretar, como fizeram os pósteros: ,,'1'anto monta Fernando como Isabel" (cfr. Armeria p. 96 c Jac. Typotius, Symbolx- 11. 30).
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29 — 3° Furei como os cais do A7/o Que correm e vão bebendo.
Plin., Nat. llist. VIII 148; Phiedrus I, XXV. — Cfr. Mello p. 88:
Aqui temendo e esperando
Vivo por aguelle estilo,
Aprendendo e caminhando
Que o nosso Sá venerando
La disse dos caens do Nilo.
41—42 A tempo o bom Rei perdoa, A tempo o ferro / mezinha.
D. Frc" de Port. cita estas palavras na lição do nosso ms., até hoje
inédita, c que diflcrc das ediçflcs impressas; por isso suppomos que se
serviu da ed. das Satyras e que esta concorda, n'csta parte, com o
nosso ms.
71 — 80 Kr. Fortunato de Bonaventura (Ined. I p. VIII) diz-nos que
.Miranda possuiu uma ,,'Praducção historiada do Antigo Testamento ou da
Sagrada Escriptura em linguagem-', em ms. que esteve guardada até
1829 na Livraria Episcopal de Lamego c se extraviou depois. Ainda que
este testemunho nao existisse, a leitura das suas obras provaria que Miranda conhecia muito bem tanto o antigo como o novo testamento (os
Evangelhos, principalmente o Sermão da Montanha), circunstancia que se
dá raríssimas vezes com os contemporâneos: uma ou outra phrase bíblica
como dar couces ou respingar contra o agui/hiío, ser um Jò. uma sollicita Martha. um Herodes, ver a mito de lialthasar, ir de Poncio a Pi/ato,
Jiabel e Ziito etc. prova unicamente que se usava d'ellas como lugar coramuni, e quasi sempre em tom faceto.
Como a leitura dos ..livros divinos" (do que se não deve ousar a
ler se em giolhos não) se revela principalmente nas Cartas, escriptas no
meio das suas occupaçfies campestres c durante a intima convivência com
António Pereira Marramaquc (entre 1530 c 1540), o qual', inspirado por
algumas ideias da Reforma, pugnava pela vulgarisaçSo da Bíblia entre o
povo, é provável que fosse este amigo quem induziu Miranda ao estudo
da Sagrada Escriptura, para o qual estava bem preparado pela sua viagem
a Itália.
101 -105 Cfr. No. 113, 143. Miranda lembrou-sc aqui talvez das
palavras de Lourenço de Cáceres que se acham na Doutrina dedicada
ao jovem Infante D. Luiz; ..Porque se alguém lançasse peçonha em alguma
fonte publica ou poço de que todos bebessem, quem lhe não daria tormentos, e mortes novas? quem empeçonhenta ao príncipe e o enche de vãos
louvores e erradas oppinioens e mãos conselhos de que todos como de fonte
limpa hão de beber a administração da justiça, que tormentos ou que
merece?" (Souza, Provas II 499). Ou pensariam ambos na ancedota 147
dos Gesta Romanorum?
111 —115 Estas formosas palavras, com que Miranda se retrata, s3o
as mais estimadas e conhecidas das suas obras; até no púlpito foram repetidas, ]>. ex. por Vieira no Sermão de Sta Madalena (vol. IV p. 461).
Os provérbios „Antcs quebrar «pie torcer" (port.) ou „Antes quebrar que
doblar" (liesp.) sHo conhecidos.

785
• 37 A expresso rostos de tinloreiros, em que pinta com bastante
propriedade os hypocritas, mereceu grave reparo a [•'. A. de Vamhagen
(Panorama de 1841 p. 253) que a achou na ed. B. Na sua opinião representa uma interpolação grotesca de um editor inepto, e de modo algum
uma ideia do autor. O nosso ms. prova porém que é genuina d'elle. Mello
serve-se da palavra tintoreiro np mesmo sentido (p. 75 Tomas, falso e
tintureiro); se como imitação ou como locução popular, não o podemos
decidir.
■5<»—i57 e 169 170 Citadas por D. FV» de 1'ort., 1'ris. p. o, onde
" semjusticu << um -rido de vícios, filha da tyrania, ruina d'alma
e das monarchias. Que monstro como ",, inocência castigada por raiva
ou por respeitos.' Eaz se engano as leis da terra, nunca se fas
as do ceo. Mas nem isto consola. A vida desaparece. Entretanto
geme e jaz o que caiu, ou os que derribarão; neste abafar, suspirtto,
não podem mais e ás vezes não muito claro."
<Ilz:

171 Miranda defende e exalta as disposições das leis lombardas relativas ao duello e juizo de deus, que a maioria dos contemporâneos consideravam „péssima introducçío" e „lei impia e abominável". — Ainda
aqui julgamos que transparecem motivos pessoaes.
181 — 195 Dom Dinis (1279 1325), Rei que reis fez c desfez ou que
reinos deu e tirou (ferreira, Castro), qualificação que liie dão com preferencia todos o* quinhentistas, em opposição ã opinião popular que o
appelidou lavrador e pae da pátria ou o que fez tudo o que quk. Ê citado
aqui por causa da lueta que sustentou com seu irmão D. AfTonso, 110
principio do seu reinado, e também, no fim de sua vida, com seu filho
do mesmo nome. Miranda faz menção d'elle ainda mais vezes, mas a
propósito de outros casos: No. 108, 249 como rei lavrador, No. 109, 222
como o poeta mais antigo de Portugal. (V. Sehãfcr I 297 ss. - Livros
de Linli. p. 256).
201—210 Ainda quando a ed. C não citasse o nome do „grande
Infante" {Dom Pedro um tamanho infante), não poderia haver duvida
sobre a pessoa a que se allude. É o duque de Coimbra, quarto filho de
D. João I, e regente d'cstes reinos na minoridade de seu sobrinho D. Affonso V, o grande viajante, cujas peregrinações pelas sette partidas do
mundo (1524 -28) foram transformadas em relação maravilhosa pela imaginação popular, nos livros de cordel (Zaragoza 1570; Lisboa 1739 el-6-Porto 1790 e 1875 ..Livro do Infante D. Pedro de Portugal" etc), poeta'
do Canc. de Res. (II p. 70—-73), amigo e admirador de João de Mena,
lidador de Ceuta (1415), finalmente o vencido ou antes a victima da traição
de Alfarrobeira (20 de maio de 1449), chamado o ultimo cavalleiro portuguez, e que entrou com razão na immortalidade dos Lusíadas (VIII 37
e 38). Vejam-se: Pina cap. 100—122.— Souza II 69.— Schàfer II 450.
- Braga, P. Pai. p. no 156 e 192. — Kev. Occidental II p. 295—315.
O leal conde, que cahiu com elle no combate, é D. Álvaro Vaz de
Almada, conde de Abranches, que recebeu a morte ao grito: Fartar vil-
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lanagern.' ou vingar villanagcm! ou fartar rirpates (Pina). As palavras
que Sa attribue ao Conde (var. da ed. C)
.S> estas a fritas servem la ctc.
sao históricas: „e se deos ordenar que deste mu mio vossa alma se parta,
sede certo que a mynha seguirá Ioga a vossa, e se as almas no outro
mundo podem receber servyco humas das outras, a mynha nesse dia hirà
acompanhar e servir peia sempre a vossa" e „J£ em fim vencido ja de
muyto trabalho e longo cansaço disse em aftas vozes: Oh corpo, ja sento
que nom podes mais, e tii mynha alma ja tardas" (Pina cap. XXII).
215 Foram três seus filhos reis, i. e.: Io Pedro Rcy de Aragão e
Condcstavcl de Portugal, o mesmo a quem o Marques de Sanlillana dedicou a celebre Carta, (V. Braga, P. Pai. p. 157—176); 2° João, Rei de
Chipre; 30 Isabel rainha de Portugal, mulher de D. Affonso V (Góes,
Chron. II p. 19).
22t —230 Coa mão sobre hum ouvido Ouvia Alexandre as partes.
Cfr. Plutar., Alex. cap. 41. — João de Barros dá o mesmo conselho a
D.João III (Pancg. p. 8): ..Corri o mesmo respeito sohia dizer Alexandre
Magno que o bom Rey devia sempre ter huma orelha aberta para quem
quizesse acusar e outra guardada para quem era acettsado."
241—245 mereceram a atlcnçao de Sismondi (IV 301). Mello no seu
Memorial a D. Jo3o IV aproveitou a mesma ideia, quasi com as palavras
de Miranda: ..deus que não só ouviu as desculpas que Adão não tinha
que lhe dar, mas ainda chamou para que lhas desse" (p. 8).
2
54 :55 D. Frc0 de Port., Pris. p. 0 cita estas linhas na passagem
acima (156) referida.
261 Em verdade e" presuntuosa Hespanha, cfr. Schillcr: Stolz. will
ich den Spanicr (Don Carlos). O termo Hespanha abrangia a península
toda: no sec. XVI, principalmente no estrangeiro, muitas vezes n3o se
fa/.ia distincçilo entre llespanhocs e Portuguc/.cs. Na península distinguiase entre Castelhanos o Portuguezcs.
278 I-obo cervat = lyrtce (chamado lobo provavelmente por uivar
como os lobos. E por que lobo cerval? acaso porque come veados.').
Kxistia c existe em raros exemplares ainda hoje nos Pyrcncos e n'algumas
serras de Hespanha c Portugal (Gcrcz). A sua caça è perigosíssima, e a
quem matava um d'estcs animaes, davam-se grandes prémios. A sua pelle
é e era muito estimada, vendendo-se por alto preço, c julgando-se inferior
unicamente ã do arminho e da marta zibelfina. Miranda, que foi grande
caçador de lobos, talvez matasse um ou outro lyncc, que iria ornar as
vestes dos seus amigos de Lisboa.— Alguns autores identificam sem razão
o fobo cerval com a onça e até com o chacal. (V. Bibl. de Aut. hsp.
vol. 51 p. 7).
282 Citada por D. Fr«" de Pon., Carta p. 41.
301 — 310 Talvez, a única palavra de censura aos padres, que sahiu
dos lábios de Miranda. Kllc era, segundo o seu biographo, „pio e catholico chrisljo, devotíssimo Mu particular da Virgem".
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3'5 3'" -ir- Jethro t- o genro de Moines (Kxod. c;ip. 18). Mello
allu.lt- a estas linhas quando di/. (p. 54): „,„„„,/„ „ ,wss0 Saa Miranda
aos velhos str evangelhos". V. lambem Prestes ,,. 253: ..verbos antigos,
émque não sejam Evangelhos, serão borrifos para os velhos-.
316—320 Sao phrascs do homem de leis, que algumas vezes se revela
na fornia e nas figuras do discurso.
321 330 Conradim, o ultimo dos Ilohenstaufc-n. O duque d'Áustria
só pode ser o amigo e parceiro de Conradim, Krt-derico de liaden, o qual
como marido .1'uma princeza austríaca pretendia a.» throno de Hansburgo.
O pesado, duro e malino doutor que interpreta mal e agudo i Roberto
de Bari, o único dos juizes, nomeados por Carlos de Anjou para o processo, que sentenciou em Nápoles contra os dons prisioneiros (1268). Nío conhecemos a passagem de S. Agostinho .pie diz que .,,, sangue
cesse por batalha a guerra finda".
331 35° Os contemporâneos sao concordes sobre o aitccto que ElRei D. João III merecia ao povo.
Miranda nao L- O único que refere
com orgulho que o seu rei nao precisa de uma guarda, como o de França
c o Papa, para dormir descansado. Cfr. Barros, Pa„. p. 78 e Costa p. 458 :
„/)esina„t igitur mirari extera- nationes auod rex uoster foanues nu/lis
spiculatoribus, nulla armatorum militum custodia septus, iu publicum p,oc->'<ret.
Qu.c enim tutior custodia Mostro principi esse potuisset quam
ipsius innocentim singu/aris civium amor?"
330
331 var. de C: Ah diferente bondade Ji'outro Cario que em
poder Teve nesta nossa idade Tui rei! deu lhe liberdade li tal irmã for
mulher.
Ê claro que se allude á generosidade de Carlos V para com
Francisco I, a «piem deu em casamento depois da victoria de Pavia (1525)
sua irmã D. J.conor, viuva de El Rei JJ. Manoel. - O casamento, projectado já em 1522, foi concertado e ajustado no Tratado de Madrid (1520)
c posto cm cfleilo em 1530 (depois da paz das Damas, Cambra)-).
Eis
porque a data da Carta de Miranda (ao menos na redacção C) só poderá
fixar-sc depois de 1530.
372 Queira deus ,/ue não releve; cm forma mais popular diz o
poeta em 107, 17 Ao longe vã mau agouro: Absit omen. (Cfr. Estrangeiros I 2).
375 Codro. Este rei ofTereceu-se em expiação pelo sen povo. Vestido
de simples soldado correu á batalha, porque o oráculo havia predicto que
só a sua morte poderia livrar o pai/, da invasão dos Dolios. lista lenda,
jã referida por Heródoto, passou de Valério Máximo aos Gesta Romano rum (No. 51) c a outros Livros de Enxcmplos da Edade media.
380 Pola lei e po/a grei, alias l'ro lege et pro grege.

É a líella

divisa de D. João II que illustra o seu emblema: um pelicano alimentando
os filhos pottos. com o próprio sangue.
381 O guardacabras é o symbolo da rudeza.
Egl. IX: Como onereis que cante um guardacabras/'

Cfr.
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Bernardes
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105 (p. 205 -213). Carta II a João Huiz (Kodriguoz) do Sâ
do Monozoa. Cfr. No. 152, p. 675 e No. 208, 57—64.
Addonda ot Corrigonda. :i) Texto. 47 Lcia-sc: saber (cl. d.:
saber.).
92 ja = já ha contrahido. — 119 Conservámos :i forma Aze/10
cm vez de /.ena, como Archilis (76) cm vez de Achi/les; Agiiío c Glao
por Aglao 106,68: é sabido <]uc o portuguez antigo modificou livremente
os nomes próprios clássicos como se pertencessem ao seu fundo popular.
Cfr. Sifo por Sysipho; Thucide por Thucydides; Driana por Ariadne;
Gifarram por Cicerito. — 123 120 nao devem estar cm «"ff", porque
nao pertencem á citado de Zeno. - 171 Leia-se: vêm (cl. d.: vem).
196 mito.' (c 1. d.: mito).
Variantes. 27 A quem. - Onde iliz: 34, lcia-sc: 33.
4.1 A
viciosa. — 112 A a fim. — 125 —120 B diz: Andei fora, o vento muito
Fez me grani mal á cabezti.
Sobre as relações de J0S0 Rodrigucz ,,flor dos porUigucy.cs" com
os Colonnas, com António e Francisco de Sâ e Menezes d'nm lado, c com
Sá de Miranda d'outro lado, veja-sc a Taboa Genealógica a p. 749, onde
ja se deu um breve summario da sua vida. Nascido pouco depois de
1460 foi educado cm Itália debaixo da direcçRo de Angelo Poli/.iano c
trouxe comsigo as novas aspiraçfies do Renascimento. Koi o ]>rimciro que
apontou para a necessidade de uma cducaçílo superior intcllcetual da nobreza: „nec contentas opibus paternis et avitis, ut omniuin fere génerosoriim hac nostra tempestate natura est, sed literis ita vigilanter prosequitur tum legendo, tum peritiores siccitando ac si per illas foret sibi
victus quarundus" (Cataldus Siculus). Damião de Gocs, que ainda criança
soube eaptivar a sua aflcieSo, elogia cm 1550 „a [sua] muita e varia lição
e doctrina nas artes liberaes c philosophia e experiência das cousas que de
seu tempo aconteceram" (II p. 497). Joio Rodrigucz era entilo octogenário,
mas ainda viveu mais 30 annos, retirado da corte, e de todos os empregos
políticos, n'uma sua quinta de Mattosinhos, rodeado de filhos, netos c bisnetos, cm trato intimo com os seus autores favoritos c com os seus amigos,
accompanhando com sympatliia o movimento litteravio e dispensando a
sua valiosa protecção aos talentos mais notáveis da Kschola nova que o
appcllidam „antigo pai das musas" (Ferreira, Carta VI do Liv. 1; Caminha,
lípist. XXII; Bernardes, Carta VII, XVI e XXXII).
Os seus conhecimentos da litteratura antiga, grega c romana, eram muito gabados, e
levaram-no a traduzir algumas Heróicas de Ovidio. As suas poesias
acham-sc no Canc. de Res. vol. 11 p. 358-455 em grupo, alem d'outras,
dispersas na mesma obra.
I — 27 O cpianto nobreza c bens de fortuna valeram em Portugal
antes de Joio Rodrigucz, e quilo pouco seiencias c artes, attesta-o a seguinte passagem de frei Luiz de Souza (Annaes p. 7): Para dar licito
de escrever ao príncipe mandou cl-Rcy D. Manoel vir ao poço hum pobre
homem Miirtim Afonso, porque niio havia homem nobre que fosse perito
n'esla arte. Davtlo-se em aqnelle tempo todos os nobres tanto às armas
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e tão pouco às letras como se fora verdade que a pena embolasse a lança:
vicio e culpa que neste reino Jurou muitos anitos e cujo remedia devemos
só a este príncipe." - Os Vimiosos, os Menezes c outros faziam porém
já antes honrosa cxccpçiío á regra.
j Grosso ramo dos Menezes. Cfr. Mello f. 6 das inmim.
21
— -3 Todo aquellc que alliava valor guerreiro á seiencia c a uma
cultura fina de espirito era comparado no Renascimento a CatSo Maior
(Priscus).
24—27 listas palavras serviram de rubrica,-nío muito própria, posta
por Varnhagcn á frente da biographia de Miranda (Panorama de 1841).
Nilo se pode negar que Miranda revela profundos conhecimentos dos
clássicos c que nnnotava o seu Homero cm ({rego: isto 1180 autorisa porém
a dizer (pie foi cllc (piem introduziu as lettras cm Portugal; porque outros,
antes d'cllc, e muitos com cllc, cultivaram as sciencias. Bastará citar os
pensionistas de D. João 11 cm Itália e os de D.Manuel cm Franca.
25 A variante da ed. A ..Trouxestes de fora <;' terra" em lugar de
., Vos as metestes na terra" allude talvez :i estada em Itália de Joiio
Rodrigucz.
28 — 45 Citadas por Sisinondi IV 301 pela sua concisilo c espirito
lacónico.
30 e 31 Citadas por D. Krc» de Port., 1'ris. p. 28, n'uma passagem
em que condensa diflerentes trechos de Sá, dispersos pelas suas obras,
li diz: Tudo desajuda esta despedaçada pátria; mas se os Jillios lhe
virão as costas, que muito que lhas virem os fados 'r No parece sino
que dios se ensaila; Amor c 11 vos no ve, prueva el temor
[No. 112, 20 e 30 AB], Sempre oceasiotuirão grandes minas novidades
no governo, tilo defendidas dos mais silos legisladores; aqucllas mossas
ile /ao, por onde os nossos velhos gnvernuvão com aquella santa inteireza, rosto ao sim e rosto ao não [Xo. 103, lo], trilo bons, mão
honrados [sic]. /;';/ não gabo o não saber.
Honrados cm lugar du
ousados c talvez a lição das Satyras. -- O editor só reconheceu uma
parte das citações.
35 45 (Tr. Xo. 107, 14 e 15. Nas obras de Bernardes, Caminha c
principalmente de Ferreira, c até mesmo já em Gil Vicente, achamos
idênticas queixas sobre as funestas perturbações que as riquezas da Índia
trouxeram a Portugal, e o tempo provou que os poetas tinham razão.
Os mimos indianos, o cheiro da cnnella e o ouro do Urazil embalaram o
paiz n'um ócio e n'uma soninolencia tio fatal aos nossos, como as delicias
de Capua aos Carthagincscs de llannibal, os vencedores de Trebia (218),
do lago de Trasimcna (217), c de Canas (216).
46 -50 O marques de SaiUillana, Ifligo I.opez de Mendoza, bisavó
de Garcilaso (1308—1458) é um dos poetas castelhanos que maior acçilo
luterana exerceram entre nós. Já antes de 1449 enviara ao Condcstavel
1). Pedro de Portugal um exemplar das suas obras, accompanhado da
famosa carta, que já citámos varias vezes. Pouco depois já é manifesta a
influencia da sua Comcdicta de Poma, e mais tarde a dos Sonetos, c
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ile tudo o mais que eoinpoz no género italiano, introduzido por Krnncíftco
imperial. (Obra*, ed. Amador de los Kios, Madrid 1.S5;; Rimas Inéditas,
ed. Oclion, l'nris 1844). A sentença a que Miranda se refere é a icguintc:
La ciência iion embota cl fiei 1 o de la lança ni Itaze floxa la espada cn
la mano dei caballero. Acha-se no Prologo aos Provérbios, dirigido
ao Príncipe D. Knrique, mas reappareec ainda mais vezes nas suas obras
em varia forma, como Istras non embotan armas ou No embota et saber
la laitza ai guerrero. Km Portugal, onde cila produziu um cffeito fulminante, os fidalgos, «pie podiam applicál-a sem corar de pejo, serviram-se
da sentença a cada passo, p. ex. o próprio João Kodrigucz na Pergunta
a Ayres Tclez quando o duque Ília a,Zamor (1513I, Cane. de Rcs.
" ASJi >8: .Vmica a Febo Marte foy descortês e 31 Poys nom bota a
lança, ante a faz aguda a disciplina da philosophia. Garcilaso e Camões
llic deram uma forma mais concisa como: Tomando ora la espada, ora
la pluma e Níta nulo a espada, noutra a penna: Níia milo a lança,
noutra a penna : .Vúa nulo livros, noutra ferro e aço, lenihrando-se talvez
de Ovidio, 1 ler. XI 3 Dextra tenet cala/num, strictum tenet altera ferrum.
- V. lambem Cervantes, D. Quij. I cap. 16: Nunca la tanta embota ta
pluma, ni ia pluma la lama.
51—52 A „CoronaciOn" do erudito Jnan de Mcna (i.|ll 1450)
que ainda no scc. XV foi impressa varias vezes (V. SalvA No. 78(1), é um
extenso poema de cem quintilhas, em que o poeta descreve a sua viagem
ao Parnasso para assistir á apotlieose do marques de Santillana. „Las
Trcscientas" alias ./Labirinto", outro poema do mesmo autor, (pie foi
muito lido em Portugal (como se prova por numerosos exemplares commontados e glossados, que se encontram ainda hoje nas nossas bibliothecas),
é cScripto em versos de arte tnayor. Por esta popularidade das Trescientas explica-se talvez o que Miranda subentende, quando diz:
()uando ja tinha alta a pena.
Bem aparada inda nilo,
reprovando a ,,Coronacion" por ser escripta em versos de arte menor. —
Cfr. Mello f. 3 das inn. ../Lua sò cousa vos lembro aue me deveis hum
grande desejo de resucitar o grave c.\til/o de nossos passados. Xilo
aijuelle cuja aspereza jà [«'] para muitos desagradável como no antigo
Mena condenou o grande Si),"
.15 -.]b var. K claro que se trata, na eslroplic intercalada por B,
do illustre e sábio monarcha D. Affonso V de Xapoles e Aragão (f 1.158),
unicus doctorum hominum cultor sua- tempestatis, que figura notavelmente
em todas as obras que tratam do século da Renascença (HurcUhardt, ed.
Geiger 1 207). Xos autores portuguezes contam-se alguns factos da sua
vida, que têm sua origem na obra de A. 1'anormita: De dictis et fadis
Kegis Alfonsi I.ibri IV, e que, referidos anonymamcnte, merecem ser
aqui apontados. D. Afibnso dava como perdido o dia em (pie não tinha
lido alguma cousa; diariamente e mesmo em campanha, ouvia commentar
Tito Livio; a Miblia, que lera 14 vezes, sabia-a quasi de côr etc. — O
seu emblema era um livro aberto; a sentença, a que Miranda allude, diz:
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l/u príncipe ignorante no es mus que un burro coronado.
Th. Braga,
•Juinh. |>. 27 c 105, engaua-se, suppomlo que se trata aqui de Aflonso X
ilc Castella, o Sábio.
71—72 'l'«da <» m/ii jaz nos estremas. O bem todo jaz na meã. Cfr.
Horácio: AV madus in rebus: iii/reu mediocrilas; virtus est médium
vitiorum (Epist. I 18, o).
76 8t „0 grande Archilis" 6 aceusativo; o Centauro nominativo. Achillcs foi educado na cova pclcthronia (região montanhosa da Thessalia
habitada poi l.apithos c Centauros) poi■
Chiròn, perito na musica, medicina
e nos augúrios. Cfr. Camões Ed. Braga, «de VIII t 20 c Ode X I 5.
01—02 Quando dava hajnens a teria O i/ue ja (ja ha) tanto nila
faz: uma queixa <]uc vem de longe, de Vir^ilio, Juvenal e até de Homero.
100—108 Sobre o cynico Diógenes veja-se Diog. I.acrl. VI 2, 6. —
Cfr. Xo. I0f>, 102.

111 — 117 Fabula VI: ./ formiga e a cigarra (Aesop. 40! e
401 •')- Infelizmente não é contada in extenso, mas só resumida. Ainda
hoje anda na boca do povo portuguez, em forma levemente variada porque a cegarrega foi substituída pelo metro.
Cfr. Xo. 153, $$ c D. Bernardes, Flores, Carta V, 137.
118 122 A aneedota do stoico Zcno é contada em 1'lutarcho Ires
vc/.es (xwç «r nç ,V iyiloon- ii<pt).aiia p. 87 A ; ,*ií(</ nW/<íWs- p. .167 D
e *n>\ ,,,y>'i; p. 603 D), cniDiog. Lacrt. Vil 3, 3 c em Sineta, de tranq.
an. cap. 14 : nuntiatio naufrágio /ena noster, cum 0111X1 sua audiret
submersa: iubet. imjuit, me fortuna e.xpeditius phiuXphari.
1
'.?- '45 A ideia encontra-se frequentes vezes em Platão; mas nilo
pudemos achar a citação original.
154— lf>2 Esta estiophe tem importância para a characteristica de
Miranda, |)orque n'ella confessa a forca de attração da vida activa (Rahel),
que abandonou, só por fugir aos perigos a que cila cxpSc c contra os
quaes se quer preparar primeiro na vida contemplativa (Lia).
181 108 Miranda parece tomar partido contra aquelles que, nilo
reconhecendo o altíssimo valor poético da Bíblia, apenas cxtralicm d'ella
as doutrinas para um secco dogmatismo, for isso compara os 1'.salmo*
com as Odes de uni 1'indaro e Alceo, e até de uma Sapho, e com a excelsa prosa de Platão. Sob o termo „livros divinos" não entenderá a
poesia hebraica em particular, mas sim que toda a poesia serviu nos tempos primitivos para glorificação da religião, tanto na Grécia como cm
outros paizes.
208 225 IVcsto trecho concluímos que a Carta foi escripta pouco
antes do poeta casar com D. Briolanja d'Azevedo, i. é cerca de Kj(>. O
modo como falia da sua alíeição, dando os parabéns ao amor, e outros
indícios ainda, levam a crer que a noiva não era a matrona velha e feia
de que reza a tradição, divulgada pelo seu biographo e pelo marques de
Montebcllo.
224—225 Contém de certo uma allusão a um contemporâneo.
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106 (p. 214—n=4>. Carta III a Poro Carvalho.
Addondu ot Corrigondn. n) Texto, o Leia-se: Almeirim, (ç.\.á.:
Almeirim). — 58 estendem, (e. 1. d.: estendem).
■
127 enveja. (e. 1. cl.:
enveja).
276 — 285 deviam ser griffadas, porque pertencem á citação
de Knnio.
1)) Va r i a n t c s. 25 2 B <///?«/.
Sobre Peio Carvalho vide o que dissemos no No. 77. Quando 11
peste de 1527 assolou a capital, toda a eôrtc fugiu para Coimbra, indo
lambem !'ero Carvalho como juardaroupa de D. João 111. A peste continuou a fazer estragos no Alcmtcjo, devastando Lisboa e Santarém com
seus fertilissimos campos cm 1528 e 1529, acabando só em 1530, como
consta de documentos ofliciacs (Andrada Il.cap. XX; Annaes p. 200;
Amatns Lusitanus). Não sabemos porém a demora que a corte teve cm
Coimbra, c se a peste deu talvez lugar a pequenas excursões: cm todo o
caso é certo que cl Rei passou o Natal em Lisboa, estava a 15 de Fevereiro de 1528 cm Almeirim, e de Fevereiro a Junho de 1530 de volta
cm Lisboa. Um facto que até certo ponto comprova que a residência de
D. João 111 cm Coimbra não foi constante, nem sequer em 1527, é a
representaçSo de vários Autos de Gil Vicente no mesmo anno de 1527
cm diflerentes logarcs (Coimbra, Almeirim c Lisboa). — Resta lambem
averiguar se Miranda, que frequentou a côrtc de 1526—32 (tu supra), a
accompanhou de Lisboa para Coimbra, 011 se estava alli de passagem, ou
cmfím se veio de propósito de terras suas nas margens do Mondego para
saudar o monarcha c a joven rainha, que visitava pela primeira vez „a
mui antiga e mui nobre, sempre leal cidade de Coimbra". A ultima
hypothcsc é a mais provável, se admittirmos a authenticidade da Oração
(No. 154), pronunciada por um Francisco de Sã na recepção dos Reis,
lembrando-nos de que Sà de Miranda era conimbricense. — A nobrc/.a
da cidade fez quanto pôde para amenizar a estada aos fidalgos exigentes,
acostumados As montarias alegres e aventurosas de Almeirim e a regalada
vida da farta Santarém. Gil Vicente compoz ad /toe a sua Comediu sobre
a Diviso da Cidade de Coimbra, a 7'raçieomedia Pastoril da Serra da
Kslrella e talvez a harea dos Almocreves, como também o Dialogo sobre
a Resurreieeiio; e sahiu frequentes vezes de Santarém para divertir a corte
com as representações dos seus Autos; foi provavelmente com as mesmas
inteuçfles que Miranda escreveu a sua Fabula do Mondego. ,,Parvos honrados" houve que n'cssas folias aulicas perderam a sua fortuna, entre
outros os paes de Luiz de Camões, se dermos credito a uma hypothcsc
de Th. liraga (Ilist. de Cam. 1 p. 63), c talvez o próprio Miranda, cujos
avós viviam em Huarcos, c cujo pac residia cm Coimbra. Nada satisfez
porém os famélicos c insaciáveis cortezãos, e a cohortc de parasitas que
arrastavam comsigo; até ao ultimo momento clamaram contra n vida parca
e soturna -da cidade, (pie os acoutava 110 cmtanto da peste. — Cfr. Coites
«'<-' 15-5 e '535. Lisb. 1539, cap. 37, 98 c 157. — Miranda rcvoltouse contra este ingrato procedimento, que feria o bom nome da sua terra
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natal, c terminado o festim, deu largas il sua ironia, escrevendo a Pêro
Carvalho uma diatribe (]ue devia amargar aos saqueadores.
A Carta, que se pôde datar com verosimilhança pouco depois de
'527i * portando anterior ,-is duas primeiras.
I 2 No lugar onde me ristes De agua e do monte cercado, lista
passagem leva a crer que Miranda tinha cm Coimbra, ou nos arredores,
alguma pequena propriedade, situada nas ribeiras do Mondego c com a
vista sobre a seira, obrigo c escondedouro, onde se acolheu de vez cm
quando, fugindo a quantos laços na córte lhe armavam os acontecimentos,
porque sabia que na sua solidão sempre contava „mais dias de ledos que
nSo de tristes".
IO Cfr. Souza, Provas 111 p. 4: Orac.io que fez Lopo Fernandes na
entrada dei Rey D. Joio /li com a Rainha D. Catharina d primeira
vez em Santarém (1540). Da o mesmo epitheton de farta -X villa de Santarém, residência favorita dos reis no vcrilo.
12 Tanto na Fabula do Mondego 111,43 como na Carta a |orge
de Montemor 146, 70, Miranda declara que Coimbra era a terra dá sua
naturalidade, no que concorda o testemunho do seu primeiro biographo.
2
3~24 Cfr. Amicus flato, sed magis arnica veritas.
3'—35 Cfr. Xo. m estr. 4 da Fabula. El Rei D. Manoel, lendo
visitado em 1502 as antigas sepulturas cm que jaziam, no mosteiro de
Sancta Cruz de Coimbra, os restos do fundador da monarquia D. Affonso
Henriques e do conquistador de Silves D. Sancho I, as achou mesquinhas
liara tao grandes homens (Gocs, Chron. vol. t p. 167 e lt p. 646), e inantlou construir outras novas. Ficaram promptas cm 1520. Sobre a trasladação dos cadáveres dos antigos para os novos túmulos existe uma
memoria mannscripla de D. Timolhco dos Martyres, a qual foi extractada
pelo autor do „C,iiia do Viajante em Coimbra" p. 47, e mais tarde
pelo mesmo escriptor (A. M. SimíSes de Castro) no „ Panorama Photographico de Portugal" Xo. 10 p. 85-08. F diz: „.Vo anno de 1520
em os 16 dias do mes de Julho, estando o Sereníssimo Rei D. Manoel
nesta cidade de Coimbra, veio a este seu real mosteiro à tarde e mandou
abrir as sepulturas antigas dos primeiros dous Reys deste Reyrto. seus
predecessores. Achou o corpo do devoto Rey D. A. 11. inteiro, incorrupto,
a carne seca, e a cor pálida e macilenta, mas de aspecto severo que
parecia estar vivo, do qual sahia cheiro suavíssimo.'- Segundo um testemunho menos autlicntico, D. Nicolau de Sancta Maria, Chronica dos
Cónegos Regrantes, a trasladação cffeituar-sc-hia cm 1515. S.â de Miranda
que presenciou a ceremonia, diz em 1527
Cidade, rica do santo
Corpo do seu rei primeiro.
Que ainda vimos com espanto
lia tam pouco todo inteiro
Dos anos que podem tanto.
o que faz crer (pie o primeiro testemunho i o mais verídico, por indicar
uma data mais próxima de 1527, mas anterior, como deve ser, a 1521,
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mino da 11101 tu ilc I). Mnnocl. O que não c admissível, em caso algum,
c :i ilatii de Th. Urag» (1505; err. por 1515?), Quinh. p. O c Manual 267.
A lixa-lo da data da cxhumação lem importância para a biographia de
Miranda, porque ajuda a provar que em 1520 estava cm Portugal c ainda
não havia empreliendido a sua viagem.
36 A'ei a tf nem deus se mostrou. Cfr. 111,47. — Àllusfio ao conhecido milagre da batalha de Ourique (25 de Julho de 1130). V. Herculano, Opúsculos tom. 111: A batalha de Ourique. O documento apocrypho em que D. Aflonso testifica por juramento a sua visão, pôde verse em Souza, Trovas 1 Xo. 4. — Cam. I.us. III estr. 41—54 e VI11 II.
37 /iei que tantos reis venceu. Di/.-sc que sò em Ourique vencera
cinco; e o seu Kpitaphio soturna vinte ao todo.
30—40 Cfr. No. 111, 55 56. Sancho 1 1185—I2it. — Uns. 111
estr. 75.
41 50 Sancho II o Capello 1223 1248 „manso e descuidado que de
outrem quem mandava era mandado" (Lus. III 91) Ouando seu irmão
D. Aflonso o Uravo lhe arrancou a coroa, o tlirono c quantas boas villas
hi havia, apenas Coimbra lhe ficou fiel, cujo alcaide, Martim de Kreitas,
fechou as portas da cidade ao rei cheio de vida c de poder e levou as
chaves d'ella ao rei sem vida c sem nada, morto entretanto em Toledo
(Livros de l.inh. p. 256.
Souza, Provas 1 No. 22 c 23).
(>! 70 lista liistoriazinha de um Rei de Lydia, chamado (iygcs, um
pastor psophidico Aglaus e o deus delphico Apollo, contada por Plinio,
Nat. hist. Vil 40 (47) foi repetida bastantes vezes em Portugal, p. ex. pelo
Coudestavel 11. Pedro (Canc. de Rcs. II 03), que a tirou porém ile
uma outra fonte (latim medieval ?), porque transforma o nome Aglaus cm
Clodio; mais tarde por D. Duarte, o lilho natural dei Rei D. João III,
na sua Oração em louvor da philosophia (Souza, Provas III p. 40); depois
por 11. Bernardes (Lima, Carta 11) que a conta de memoria, confundindo
os personagens. Acha-se também nos „Gcsla Romanorum" (cap. 160
]). 551, 20 -40), bastante deturpada : Gigues c chamado gigas quidaiu
nomitie Arius: o nome do pastor é escripto Agaluus.
■54 -155 Miranda allude provavelmente ao aerostala italiano João
Haptista Dante (sce. XV), porque o porluguc/. Karth. Lourenço de Guv.nião é do século XVII.
1(13—105 Quem na dorna ao sol volvida Muito mais rico morreu
{)ue Creso, que Crasso e A/ida: é Diógenes que vivendo pobre e mi
numa pipa, pedia a Alexandre o Magno que não lhe tirasse o /sol com a
sua sombra, como a maior mercê, que lhe podia fazer! Cfr. Diog. I„aert. IV
2, 3. - - Também é um dos typos populares na Kdadc Media (Gesta
Rom. No. 183). — Creso, rei da Lydia que, soberbo pelos immensos bens
de fortuna que possuía, dirigiu a Sólon a mesma pergunta sobre a bemaventurança, que Gigues dirigira a Apollo; Crasso, o avaro vencedor dos
Parthes, a quem ja os contemporâneos chamaram Dives; e A/ida, o Phrygio
a quem Dionysos dera o condão de converter em ouro tudo o que tocasse;
eis os tres typos que symbolizam a riqueza.
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!<>'> Sobre o extremo desprendimento de todos os l)cns, de <|uc o
cynicii Krales (não o adcplo de Platão do mesmo nome) deu prova, vide
Diog. Unèrl. VI 5, 4. Seu mestre Diógenes levou-o a atirar ao mar tudo
o <pie possiiia. I). Duarte, que muitas vezes segue os passos de Miranda,
como já fizemos notar, conta também esta ancedota sem comtudo citar o
nome do protagonista. Souza, Provas III 49: Antes dizem ,1'um que como
por deos inspirado para se mais entregar u philosophia, lançou quanto
tinha no mar.
T3—'74 Conta-sc que Hias de Prienc, na Ionia, uni dos sette sábios
da Grécia, ao abandonar a cidade natal, presa dos Persas, dissera a um
■los seus patricios, que se admirava de o ver sahir sem nada: Omitiu mea
mecum porto.
Cfr. 1). Duarte p. 43.
l~0 O oráculo declarado aos l.acedcmonios por Apollo di/.ia (/i/.n■/t»,!intia 2>«'(>IT()- âi.ri ú/./.i> di onUv. João de Rarros, Pan. p. 103,
traduz a palavra iptlo/pn/turift cm avareza 110 sentido de escasseai, Miranda porém entendeu cobiça, a julgar pelos seus versos.
181 Simplício, commenlador de Epiktcto não diz (Kpicteleae pliilosophiac mominim. ed. Schweighacuscr IV 05) (pie a casa carecia de porta,
mas sim (pie a porta carecia de ferrolho. — Conlieceria Miranda o bello
Epigramma:
Uii/.oç B^ixirju»; yevú/jipt ztc\ <uõ/i' ttvrhijooç.
xttt xitvhjv "/«o.- xai </»/;.oç tiShivtiíhuç.
„Sou Epictcto, o escravo, o aleijado, o mendigo, o querido dos immortais."
ini

200 Una reminiscência do Evangelho de S. Marco 13,33.

210 Se mio sHo mandados mandilo
aut servit eollecta pecunia cuique.

Ilorat. Kp. 1 10, 47 Impcrut

2l.| 220 Fabula VII: O /ego en/ermo. A relação de Miranda
concorda completamente com a de Horácio Kp. ) 173—75, já antes contada por Lucilio. A fonte communi é Esopo X" 246.
221 Circes cfr. Lctltes e Psiques, formas muito usadas entre os Quinhentistas.
225 22u var. Um gatinho ermitão D'estes que vem de Otiin,'. Da
Gume Tinham os gatos iP Alga lia, chamados também galos nteimge s (Elucid.)
c galos da índia (civeta viverra) c que c.xhalam um cheiro fortíssimo
.ralmifcar. V. Garcia da Orta p. l8v., Res. Misccll. estr. 59, c Ord.
Man. 5 tit. 112 § 24.
244 este meu e este teu. — Cfr. Xo. 103, 6.|n.
260 arte/liaria. Gil Vicente II 417, Resende (Grou. p. 25Í., Misccll.
estr. 126 c 127) e outros attestam a profunda impressão que os novos e
constantes inventos nas ai mas de fogo faziam sobre o publico. Xa península appareceram já no meado do sccnloXlV; sendo celebres de 1303 1413 os amieiros de Barcelona (Pedro Hurgucs, Rodrigo de Alman/.a,
Pedro Colomcr ctc). V. a monographia de Fcrnandcz Duro no Museò
espailol de antiguedades vol. V.
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271—2.S5 -^ citação da Iphigcnia de Ennio (|uc -Miranda glo«*a, é
referida por Gellio XIX 10. E diz: O tio qui nescit uti \ Mus negoti
habet i/um 111 CIIIII es/ negotium in negotio,
Xam cui quod agat iiistitiitumst in i/lis negotium
/il agit, [id] stmUt, ibi mentem*atque ànimuin detectai suiim.
Otioso in otio animus neseit tjuid velit.
Jloc idem est; eiiim negue domi nane nos nec mi/ititt suinus,
/mus htic, illuc liinc, cum il/uc venlum est. ire illuc litbet,
Inccrte errat animus ; praeter/ropter ritmm vivitur.
107 (p. 225—230).

Carta IV a sou Irmão Mem do Sâ.

Addenda ot Corrigenda, a) Texto. 17 Lcia-sc: vã; (c. 1. d.:
•■'<•')• — 58 assomada: (e. 1. d.: assomada). — 02 morto, (e. 1. d.: morto). —
7S cumpridos (c ). d.: cumpridos.). ■— 113 não devia estar cm grifio. —
113 vede-las (c 1. d.: vede /as).
124 alheo, (c. 1. d.: alliro). — IO9 reponderilo. (cl. d.: respondei Ho). — 211 àquela (cl. d.: aquela). — 241
villão (c. 1. d.: villão.). —
b) Variantes. 273 O MS. escreve: os cega; o que deve ser erro,
porque se refere ao despenseiro.
253 B Escolherão não é errado, tendo
a nazal o valor de uma vogal simples; cfr. 1. 210 B onde homem cquivalc a home.
JVlom on Mendes de Sâ. É o único de 8 irmãos de Sâ de Mizanda que é citado nas suas obras e o único que a historia commemora.
Koi o terceiro Governador geral do Hrar.il (1557—1571) c desempenhou
este cargo com tal valor, tanta capacidade administrativa c honradez antiga
que os historiadores ainda hoje não acham Miflícicntc galardão com (]ue
honrai-o. — ..Implantar o império da justiça entre gente totalmente
avessa as prescripçtfes do direito e austeridade das leis : limpar de aventureiros e corsários aquellas costas marítimas : assegurar a posse da formosa bahia do A'io de Janeiro, depois de a ter disputado valentemente a
colónia franceza de l'i//egaignon n'clla estabelecida, tudo isto fez Mem de
Sà e para muito mais lhe sobejaram brios se a morte nilo cortasse tão
cedo os fios de tão preciosa existência." A sua nomearão foi um dos
últimos actos do governo de D. João 111, que Miranda ainda teve o gosto
de presenciar. A carta que commentamos é, sem duvida alguma, anterior
A nomeação de Mem de Sâ; d'ontro modo não se romprchende o conselho de fugir aos escolhos da ambição c da vaidade, que o poeta faz
a um funecionario que sustentou durante quatorze annos um cargo tão
penoso, origem só de trabalhos, fadigas c desgostos, e que elle mesmo
qualifica de degradação. Em nossa opinião a Carta deverá datar-se pouco
depois de 1543, porque allude á morte do Senhor 1). Duarte e de Boscan;
porém não c possível averiguar a posição que Mem de Sã oceupava então
na corte, e se teria pretensão a algum alto emprego que provocasse os receios de Miranda. Em 1533 era j:i Doutor do Desembargo d'lil Rei
D. João III , e como tal assignava dons documentos ofllciacs publicados
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por Souza (X 548 e Provas V 643). . |>. 42 ss.

V. Canstatl ,,. 209; Carvalho

26 30 A liçío um rio é preferível á <lo nosso ms. (um reino) porque Phaclontc, filho de Apollo, cahiu 110 rio Eriílan» (l'o), por n3o poder
giiim os corscis ,1o carro de seu pae.
(Ovid. Mel. I 7;o II w —
Cfr. Kus. I estr. 46).
jl 35 li sabido <)uc Ícaro caliiu na parte oricnlal do mar Kgco,
(chamada poslcrioimcnlc mor hario), porque nao seguiu o conselho dê
sen pae Dédalo, que lhe havia recommendado de n3o se aproximar muito
do sol com as suas azas, feitas de pennas c de cera (Hom. 11. II 145).
4O—80 A contrucçao das linhas 46—50 n3o c clara. Miranda quer
dizer: Quantos dos nossos, oos auaes, por nosso bem. se devia vida mais
comprida, morreram cedo, antes de terem a sua conta cheia. - A conta
seria a da Biblia, de 70 annos. - Depois passa a citar alguns exemplos de
contemporâneos ilh.strcs, mortos em edade juvenil. O primeiro que cila,
sem nomcil-o (51—60) c, segundo consta de Cunha, Hist. de Braga JI 335,'
0 Senhor D. Duarte, o joven filho natural de D. Jo3o JII qUC morreu'
repentinamente em 1543, na edade de 22 annos. Falíamos d'clle sob o
No. 98, assim como da sua Oraeito em louvor da philosopliia. repleta de
citações clássicas e bíblicas, na qual ja reconhecemos uma notável concordancia com Sã de Miranda (V. No. 106). - N3o pudemos determinar
qual o Conde, ou quacs os Condes, a que se «Ilude depois, nas linhas
01 70. Os que mais se distinguiram como poetas, na primeira metade
do século XVI, sao o Conde de Tarouca, D. João de Menezes (Cfr.
Xo. 109, 142) c o de Vimioso, D. Francisco de Portugal (Cfr. No. 91),
mas nem um nem outro morreu joven; o segundo até estava vivo á data
d'csta carta. - Como terceiro c quarto, ou antes quarto c quinto exemplo
do triste caso, citam-se Garcilaso c Boscan. O primeiro falleccu em 1536
com só a annos; o segundo em 1543. A phrase „p0r unem mil gritos
se dito" indica que a morte do poeta lao chorado, que representa cm Ilespanha o papel de Miranda, era recentíssima. NSo morreu porém muito
joven por isso que nasceu cerca de 1493.
III Mais uma reminiscência do Scim3o da. Montanha
Fvane
Matth. 6, 26 28.
'
131 MO: Heraclito. Cfr. Séneca, De ira II io: lleraclitus auotiet
prodierat et tantum circo se ma/e viventium imo mo/e pereuutinm viderat
llebat. miserebatur omnium oui sibi lati felicesaue oceurrebant. mi/i animo
sed «„«í tmbecillo, et ipse inter deplorandos erat. V. também Lucian.
[tuov X(>r«Jiç c. 14 e Fragmenta philosophorum Srr: ed. Mullach. Paris
Didot 1860, ]). 334.
140-141 A bella sentença de Anaxágoras encontra-* cm Diog.
I.aert. II 5, 2. Quando lhe perguntavam se n3c> cuidava da pátria?
respondeu, apontando para o ceu : Dize antes que cuido muito d'ella.
166-170 V. Horat. Fp. I 6, 29 Quis rede viverer Quis mm?
.91 300 Fabula VIII: O rato do campo e o rata da cidade
Fsla graciosa fabula é de origem grega, e ,1a Grécia se espalhou por todo

7y8

o inundo sob o nome ilc Esopo (297 e 2971' ,uiç «<>oi'i>«7bç xaí IISç
àanxòj O primeiro que a repeliu, pomlo-a em verso, foi Horácio, Sal. II
0,"9 117. Depois achamol-a nos antigos fabulistas franec/es, ililos lsopeles (Kablcs inédites des XII, XIII e XIV sièclcs par Robert. 1'aris
1825) c é d'esta fonte que passau provavelmente ao Ubro de los Cintos
de um lado (XI linxemplo de los mures) e do outro ás poesias do Arcipreste de Ilita (estr. 1344 ■ 13OO linxiemplo dei mur de Monferrado et
dei mur de Ouadaluxara. <'fr. Biihl, Floresta 11 p. 125, N" 448 c Am.
de los Rios IV 190, o qual diz que a fonte <le llila é o PantschaTanlra) onde se revestiu de formas admiráveis e genuinamente hespanholas.
Das imitações modernas, de que conhecemos perlo de 30, c entre cilas
duas hespanholas, de Argensola e de Snmanicgo, a mais celebre é a de
Lafontainc (traduzida em port. por Kilinto Elysio). A mais valiosa é porém,
ao nosso ver, a de Sâ de Miranda, sob o ponto de vista da espontaneidade,
da graça natural e da travessura ingénua. Tem passado quasi desapercebida. — A comparação com Horácio c Lafonlainc é fácil c inslrucliva,
depois das execllenles traduções de A. Luiz de Seabra e de Kilinto Elysio.
- llofimann (Blúlhen p. 20) traduziu apenas as primeiras 40 linhas da
Fabula portugueza. o que é para sentir.
Th. liraga inscriu-a por completo na sua Antologia, No. li5, segundo a cdiçSo A, mudando apenas,
sem rar.ío, a phrasc bom sengo antigo cm bom senso mitigo (1. 219. Sobre
sengo v. Glossário). — A moral da fabula resume-se no provérbio hespanhol:
Mus vale Ihico eu el mato Que gordo en el papo dei gato.
217 Muclio va de Pedro d /'edro, ò um provérbio hespanhol. Cfr.
Lisandro y Rosclia p. 85.
220 O adagio portuguez, a que -Miranda se refere, diz: Os dedos da
mão não são iguaes.

108 (p. 237—250).

Carta V a António Poroira.

Addenda ot Corrigenda, a) Texto. 16 O copista do nosso nis.
escreveu primeiramente e caia, depois intercalou a partícula ou antes de
caia, esquecendo-sc de riscar o e.— 17 Lcia-sc: agouro, (cl. d.: agouro).
— 62 É de necessidade pronunciar: au'reis.— 138 A lição do texto (da
nossa) nao é boa; se duas linhas mais adiante nSo Jc encontrasse a palavra
danada, leríamos emendado danosa. — 159 fazendo equival aqui a /<;zenJo-o (cfr. alma por a alma, todo por todo o, toda por toda a); nos
velhos textos as vogaes absorvidas muitas vezes n.lo se escrevem. — 164
Lcia-sc: santíssimo (e. 1. d.: santisimo),
184 fogos, (e. 1. d.: fogos).
192 Verso cumprido. A liç3o de AB (conhecessem por aconliecessem) c
a que se deve acecitar. — 272 O nosso ms. parece dizer: dospovoados
(i. e. dos povoados).— 316 A lição do nosso ms. parecc-nos inadmissível.
Lcia-sc: Cega como cm AB. — 367 Leia-sc: magoa. (cl. d.: magoa).
b) Variantes. 39 AB d riqueza. - 65 B tem: A'em em Ilita
alta ermida antiga; c porem claro que para certeza da medida se deve
pronunciar niia. - 122 AB barroca. ■
188 B e leva o moco. — 347 B
Ji deixarão.
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António Pereira. K o irmio ...ais velho de Nunalvarez Pereira,
que já conhecemos (v. No. 103) como ,„,. bom amyjo de Sa <le Miranda.
Ambos sao, como dissemos, filhos d'aqucllc Jo3o Rodrigue/. Pereira,
Senhor de Cabeceiras de Basto, a «piem chamaram o Marramaque; e'
este appellido jocoso passou a seu herdeiro Anlonio e a outros descendentes seus, como se fosse verdadeiramente o da sua família. N5o sabemos o que significa a alcunlia (e a propósito diremos que em nenhum
pai/, se generalizou tanto o uso dos appellidos motejadores como em Portugal). Nenhum dos Diccionarios que consultamos, nenhum dos autores
que faliam do pae ou do tilho, dá noticia da origem dVsta alcunha, O
que vac lCr-sc nao pretende ser mais do que uma tentativa d*explicaçao.
Kncontramos a palavra maromaque no l.ivro das Linhagens cio
Conde D. Pedro (Mon. Scripl. I p.285), onde significa certo tecido de seda
c oui o (faziam nobre estrado de maromaques e ,r outros panos ,1'ouro). '
Kncontramos a palavra marramaque no Canc. de Res. III p. 101.
K Francisco da Silveira quem se serve (Pclla n'uma „Ajtida" á poesia
jocosa que fez Nuno Pereira a uma dama „da maneira que lhe havia
de guarnecer uma mula em que fosse, partindo-se el Rey para Batalha,
a faz,;- o saimento ,lel Rey seu pai-, o ql,e foi no anuo ,|e 1.199. i.; (|jz.'
Segundo is aparelhada
de tudo o que me parece,
pêra vos não minguar nada
d'abastado,
aquista soo vos falece:
à pescoço campainha,
por servidor m a r r a m a que,
fatiar muito ante a rainha
com l/espinha
e sacudir um gram traque.
Kstas linhas que se acham, note-se bem, ii'„m« poesia ,1'um Pereira
(Nuno), e na qual figura um João Rodriguez Pereira (a p. 90), levam-nos
a suppôr <pie Marramaque deve ser considerado alli já como nome próprio, isto £■
como alcunha de um dos Pereiras. O que confirma esta
hypothese c a coincidência da pessoa do poeta João Rodriguez com o
alcunhado, o qual pertenceu á casa de D. João Jl c figurou ainda na
cõrtc «le D Manoel. Resende conta (Chron. p. 299) que accompanhou
esse monarcha cm 1497 a Castella ..duas ou Ires jornadas. bem doente
pêra acabar hum requerimento, e a Rainha folgou tanto com el/e que
el Rey lhe deu dinheiro pêra a ida e o levou consigo- - Em mais parte
alguma achamos a palavra marramaque.
Porém na mesma poesia dos Pereiras a p. 93 emprega-se a palavra
tarramaque:
Os mocos yrani vestidos
de pelotes gyronados,
muy largas Cr* ,„uy compridos,
guarnecidos
de tarramaques bordados.
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e cm Cunha, Hist. liccl. «In Igreja de Lisboa II 88 barra muque:
tinas capas de barramaques ... de que se servitio os bispos lie Lisboa nos pontijicaes.
Ambas cilas designam antigos tecidos ou vestimentas de tela rica.
Suppômos que todas as «piatro formas «'itailns: marraiiuique, miiromaque,
tarramaque, barramaque sahiram «la raiz verbal aiabc f*) ruqam, mudada
por metnthese em C*) ramaq, forma que significa bordar e vive ainda no
port. recamar, ital. ricamare, ricamato, ant, fr. incarnai, ant. hesp, ricomas
(V. Dozy e Michel 1 369, II 283) c 110 hesp. iiiaigomar. Se esta explicação
c legitima, a alcunha de Jo3o Rodrigucz teria por origem o seu excessivo
luxo no trajar.
Seu lilho António Pereira, pertencente á fidalguia de Entrc-Douro
c Minho, tinha em herança paterna as villas de Cabeceiras de Basto e
1-nmegal, com a velha casa solar, chamada Taipa (Comarca de Celorico de
linsto), nao muito longe da quinta de Sa de Miranda. Era tido por homem
mui douto e versado nas humanidades, entregue a vida plácida do campo
e ao estudo dos seus livros, fazendo vida filosófica. Julgavn-sc geralmente
<]ue fora também poeta lyrico, como qunsi todos os fidalgos da época; no
emlanto a estrophc, com (|uc ajudou o No. 137 d'este volume (v. retro
p. 734) è o único espécimen que lemos d'cllc até hoje. O índice Expurgatorio de 16:4 chamou a attençao «lo publico para os seus escriptos
sobre assumptos ccclcsiasticos, contra os padres, e sobre a leitura da bíblia,
prohibindo „um seu tratado de nulo sobre aquelle verso do /'salmo 81 .•
I.ex domini immaculata, em que pretende persuader que a Jiibiia
deve correr em lingua vulgar" e outro tratado seu ..sobre o poder do
Summo Pontífice na matéria das Commendas, e outro, em que detrae o
estado monachal" (p. 93). Barbosa Machado aponta ainda mais escriptos
seus, ccclcsiasticos e profanos, que ficaram, infelizmente, inéditos: sobre o
Evangelho de S. João; sobre a Reforma do estado ccclesiastico; sobre os
feitos heróicos de seus avós c de outras famílias illustrcs de Portugal; uni
Dialogo entre o gallo e outro animal, cmíim uma obra entre erudita e
amena, intitulada Tardes de Entre Douro e Minho. — (Cfr. Souza XII
p. 413, I p. LXXXV1I).
Parece que Miranda viveu intimamente com elle, como hospede
assíduo da casa de Basto, no fertilissimo vallc do Tâmega, e que ahi adquiriu provavelmente o melhor conhecimento dos livros sagrados. Em
todo o caso é certo que recebeu das mSos de António Pereira o primeiro
exemplar das obras de Garcilaso e de Boscan, e isto antes de 1536, manuscripto (t» ed., de 1543) porque para o primeiro annivcrsario da morte de
Garcilaso, oceurrida a 24 de novembro ou 20 de septembro de 153(1, compoz
Miranda a sua Egloga Nemoroso (No. 115) que denuncia o mais intimo
conhecimento da vida e das poesias do grande lyrico hespanhol. Em companhia de Pereira leu as obras dos dous innovadores hespanhoes e de Bumbo,
Snnazzaro e A riosto; a elle communicou as impressões das suas viagens
(Cartas perdidas!); a elle oflercccu a citada Egloga Nemoroso, em
signal de gratidão pelos serviços litterarios «pie recebera; e a outra Egloga
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Alejo (V. No. I45). Ao irmão Nunalvarcz dedicou o seu «asto: n'uma
palavra o nome de Pereira encontra-se a cada passo nas obras de Miranda
como o do sen melhor amigo.
I 10 António Pereira parte com a casa toda para a corte, deixando
o solar antigo, o que magoa Sâ de Miranda, pouco inclinado a cortc/.aos
como sabemos. O poeta faz amargas reflexões a este respeito.
Em que"
anno leve logar a partida? Em nossa opinião seria depois de 1540, i. é
n'uma época cm que António Pereira começava a preoceupar-sc do ínUiro
de seus filhos, nascidos perto de 1530 (v. No. 145) c entendeu dever levalos a Lisboa, talvez para frequentarem a Universidade. Outros indícios
aceusam porém uma data anterior (1536), c sío as linhas 145 ,46 (var.),
das quaes se conclue que ainda vivia Garcilaso; e a linha 151, quc lcvâ
a suppôr estar vivo lambem Gil Vicente.
A mudança exigia despezas
extraordinárias que Miranda reprova, vendo correr mal os pardaos. Acaso
receava o poeta os perigos de uma tendência natural da familia Ma.rramaque, a do fausto.'
14—'5 ('<"r. Mello p. 64:
Por esta r por outra aquella
Disse hiia certa pessoa,
Bem para al/egar com ella.
Que o cheiro d',-sta canella
O reino nos despovoa.
Sobre os desperdícios dos fidalgos, que vinham provocando desde D. João II
a publicação de suecessivas leis sumptuárias v. No. 105, 35.
■ 7 Cfr. 104, 372.
20 Narsinga das torres d'ouro. A variante de B Narsinga
das serras d'miro 6 preferível, visto Xarsinga ser cobiçada por causa de
suas minas d'ouro e de diamantes. V. Góes, V. II cap. VI e Kes., Miscell.
estr. 117, onde diz, foliando d'Kl Rei de Xarsinga:
Este he hum dos Peys do mundo
de mais ouro e pedraria
tanta de Iam grani valia
que nilo tem cabo nem fundo,
nem se estimar poderia,
em seu reyno tem as minas
onde se acham pedras finas.
13c torres d'ouro nem palavra.
21 Já entao era uso celebrar o heroe nacional Viriato, que deffendera a independência da pátria victoriosamenle contra o poder de Roma
(150—140 a. Chr.). V. I.us. VIII 5—6.
36 a ousada avareza = auri sacra /ames. Esta expressão ou,
para melhor dizer, toda a eslrophc 6 variada de Horácio.
44-50 Cineas. Cfr. 1'lin. Xat. Hist. XIV I (3): Ulmos quidem vbique exsuperant [se. vites] miratumque altitudinem earum Aricite ferunt
legatum regis Pyrrhi Cinean facete lusisse in austeriorem gustum vini,
mérito matrem eius pendere in tam alta cruce.
3
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106 —107 F. de viver juntamente HomJrilo convites nome.
Miranda usa bastantes vc/.cs de explicações ctymologicas similhantes. V.
No. 111, 2 c 150, 141.
Ill —112 Aquela ufana rainha, Irmã do vil Ptolemco. E Cleópatra,
rainlia de Egypto, irmS de 1'iolcmco XII. Plinio (Nat. llist. IX 119 121)
falia da pérola dissolvida cm vinagre c depois bebida, que antes servira
de pingente (brinco); c Plutarco (António) descreve o ultimo banquete, em
que, depois da batalha de Actium, Cleópatra se envenenou com unia
áspide, depois de António se ter enterrado na própria espada.
122 liarroca = rocha escarpada (zcrkliiftcter Eclsblock). No nosso
ms. emprega-sc porím como nome próprio.
128 A'ão vinha nada da praça. Cfr. 102,676 Com dous peixinhos
passarás Do rio, não de almocreves; c IIorat.Sat.il, 2, 120 Non piscibus
urbe petitis.
136 Oh ceas do paraíso = Horat. Sat. II, 6, 65 O noctesque ceiwque deum.
141 —145 Ariosto, liembo, Sanazzaro, Boscan, Garcilaso.
O Orlando furioso de I.odovico Ariosto (1474 — "533). °,u<: *
citado também no No. 146,64, tinha tido já 17 cdiçfies desde 1516, anno
de sua conclusão, até 1533, morte do poeta. — Os Assolanos „Dcgli Asolani libri tre" de Pietro Bcmbo (1470—1547), assim chamados por terem
sido csciiptos no celebre castello Asolo (Treviginno), residência da exrainha de Chipre, Catharina Cornaro, é uma mistura de prosa c poesia
cm italiano clássico: Diálogos que versam sobrej os sentimentos mais elevados c os fins mais ideacs da vida, principalmente sobre a natureza do
amor. Sahirum pela primeira vez em 1505 o foram dedicadas a Madonna
Uucrczia Borgia Estensc. — Pietro Sanazzaro (1450 — 1530) 6 o poeta
napolitano d'aquella „Areadia" que mereceu ser reimpressa 00 vezes no
século XVI, e da qual se aproveitaram mais tarde todos os Bucolistas
italianos, hespanliocs c portuguezes. No No. 165, 328 Miranda cita-o com
o seu nome académico Sincero.
K possivel que o poeta se relacionasse com todos os três durante a
sua viagem na Itália; relações pessoaes e amigáveis com Sanazzaro s3o
prováveis, porque ellc chama-o o bom velho Sanazzaro c Aquel bom
Sanazzaro (115,475). ° 1uc i ccrto £" lcr trazi<1° Miranda a Portugal
as obras d'estcs tres poetas e as ter divulgado, gabado c imitado. A
citaçSo dos seus nomes nSo ajuda porím a fixar a data da carta. A referencia aos hespanhoes Boscan c Garcilaso ajuda mais alguma cousa.
Se fosse permittidu dar às palavras: Honra de Espanha silo um sentido
actual (que s3o vivos), teriamos a data da carta: antes de 1536, ao menos
na redacção A. Esta data é verosímil, se se admittir a seguinte supposiç3o nossa: que António Pereira jA estava na corte ao tempo cm que
Miranda lhe enviou a Egloga Ncmoroso (v. supra c No. 115).
146—170 As innovações do poeta ja tinham sido vistas antes com
bons olhos. QucrcrA ellc dizer que a sua Egloga Alejo c a Fabula do
Mondego, os seus primeiros ensaios bucólicos ao modo italiano, haviam
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conseguido fama c admiração na córtc? mas que passara ao rol dos esquecidos desde a sua retirada para a província t c que outros haviam alcançado as boas graças da córtc, malquistando o poeta com os poderosos?
Como seus adversários devem entender-se os Pasquinos, que se atrevem a tirar das sagradas letras o elemento de seus autos hieráticos, libérrimos c grosseiros, salpicados de pilhérias grotescas, que deviam repugnar
sobremaneira ao animo severo de Sít de Miranda: isto é Gil Vicente e
seus sequazes. ]'. cx. devia dcsagradar-lhc particularmente o Dialogo sobre
a Rcsurrcicçiío.
165 0's cilis não tias o sagrado c I Cg —170 As pérolas orientais
0's porcos as w<7<> lanceis v. Ev. Matth. 7, 6.
173 Foi D. João II quem mandou, com pregão de justiça, queimar
a casa de um cavalleiro, chamado. Diogo Pirez de Pé, de Lisboa, porque
n'ella se jugavão dados, cartas e outros jogos. V. Res., Chron. eap. CX
,,/Ja nova justiça ijue et Rey mandou fazer."
190 Alfama, celebre bairro de Lisboa, muito mais pequeno do que
o actual do mesmo nome; o mais populoso talvez, o bairro turbulento da
Universidade (Escolas Geracs nas casas do Infante D. Henrique), entre o
do Castcllo (Alcáçova) e o da Ribeira, com as suas casarias dos ricassos
da Índia.
V. o plano de Brami, ,,Thcatrum urbium prajcipuarum".
Miranda alludc talvez nas linhas 18O 88 A fundição de Artilhcria (Armatntntorum i-etus), que, a julgar pela planta topographica de João Nunes
Tinoco (1650), estava situada em frente do mosteiro de S. Vicente, e
corria ao longo da muralha, descendo desde o postigo do Arcebispo e
Porta da Cruz até a Ribeira. As linhas 189 -190 significam que o estudante da época, com a vida que levava, já estava arruinado, antes de
terminar os estudos, antes de perder de vista Alfama. Logo depois, em 1537,
D. Joilo III transferiu a Universidade para Coimbra, reformando-a.
191—195 Cfr. Verg. Georg. II 459 Oh fortunatos nimiuni sua si
bona norint agrícolas, uma das reflexões virgilianas, que se encontra
repetida ainda cm Camões, Elcg. 1; Ferreira, Carta IV do Livro II c
Bernardes, Carta XII.
223 o deus da saúde = Esculápio, Asklcpios, cujos templos estavam fora das cidades, no meio de florestas sombrias, ao pé de fontes c
thermas.
226 Virbio = llippolyto redivivo. O malfadado filho de Thcseu
resistiu ás seducções da sua madrasta Phcdra, que para se vingar, o calumniou a Theseu. Este invocou a vingança de seu pac Neptuno, o
qual, lançando um monstro marinho ao encontro de llippolyto, provocou
a sua morte, causada pelos cavallos desenfreados. O deus da saúde deulhc vida nova, c Diana transportou-o para o Lacio, onde reinou 110 bosque da nympha Egcria, perto de Aricia, sob o nome Virbio (vir = bis =
homem duas vezes).
239 Talvez Miranda se recordasse dos frescos de Miguel Angelo na
Sixtina, ou dos de Raphael na „Stanza delia Segnatura". Na tentação
de Eva, o diabo apparccc na forma de uma mulher, que na metade inferior
ci *
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do corpo tem figura de serpente, enroscando-se n'uma arvore. Uma
outra illustraçilo que concorda plenamente com o texto de Miranda
corpo inteiro ilc serpente só com rosto de donzclla —, i a pintura a
fresco de Masolino de Panicale (1385 até perto de 1435), mestre do illustre
Masaccio, na Capella Brancacci da Egreja dos Carmelitas de Florença.
N3o é esta a unica representação da serpente com rosto de donzclla, mas
é provável que um cyclo de pinturas tao notáveis como s5o os da capella
Brancacci (Masolino, Masaccio c Filippiuo Lippi) llie acudisse à memoria
durante a escripta. É pouco provável que o auetor conhecesse a Dança
da Morte de Holbcin (foi. 2).
24O D. Sancho I foi chamado o Agrícola 011 o Povoador, D. Diniz
o Lavrador.
271 — 280 JA dissemos que Miranda era inclinado á caça dos lobos
„quc exercitava muitas vez.es, indo a cila, foteado todo, e :i gineta" (Coutinho). Cfr. Xo. 116 e 164.
261—270 Cfr. G. V. III p. 220.
289—290 Ga rgantoice ou gargantuice só pode ser uma derivação de gargantoa gargantua ; c à primeira vista julgámos — c julgarão
outros comnosco — poder concluir que Miranda jA conhecia na data d'csta
carta, 1536, o heroe de Kabelais, o filho immortal de monsieur Grandgousier c de madame Gargamelle, o qual foi publicamente baptizado
entre 1533 c 35. Esta supposição é, comtudo, falsa, c nSo é acccitavel a
seguinte, geralmente acereditada, que Rabclais derivou o nome Gargantua, por sua conta, da palavra garganta (languedoc. hesp. e port.);
a sua explicação de „que grand tu as (se. Ir gousier)" sendo apenas caçoada. A palavra gargantua é, ao contrario, assim como a dcrivaçío
gargantuice, portuguez velho c relho, c Rabclais, que conhecia bem as
línguas (hespanhol, provençal ete), tirou-a do portuguez, porque uma
coincidência fortuita é inverosímil.
Gargantua c gargantuice encontram-sc varias vezes na Collccçao
de Inéditos portuguezes dos séculos XIV c XV, publicada por Kr. Fortunato de S. Boaventura, c com uma applicaçaO que leva a crer que
sHo termos antigos c populares. For exemplo: no Catecismo de doutrina
christiS, composto, ao _ que se diz, por Fr. Zacharias de Paio de Pcllc
c cujo ms. data do fim do século XIV, faz-sc relação dos sette peccados
mortaes (a p. 144) que sío: vilgloria, enveja, sanha, tristeza, avareza,
gargantuice e luxuria; a p. t;o lê-sc: gargantuice lie cobijça de
muito comer por manteer o plazer da garganta com mancyra cuja ; c a
p. 151 Da gargantuice nascem estas filhas, scilicet: a alegria carnal
que lie quando o gargantom ou gargantoa quer spertar o talento
da garganta. — Cfr. Elucidário II 15 s. vv. gargantom c gargantuice;
Pratica 413. — Em J0S0 de Barros o peccado da gargantuice ja tem o
nome de gula, cm forma popular guloice. — Cfr. Calce, c Rhopica piteira» p. 26.
300—301 Jacob, fugindo diante de seu irmão Esau, funda o lugar
Bethel. Gcn. 28, 17.
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321—325 Fruais Pereiras. A família illustre dos Pereiras procede
da antiquíssima c prcclarissinia dos Forjazes, Forjais, Froyaz ou ]• roais,
os quacs, pelo Conde Dom Forjaz Bcrmncz, descendem dos reis de
l.efío (Frucla I), c vieram de Castclla para Portugal em tempo de D.Sancho I (Liv. de l.inh. p. 253. 168. 284. 202 ctc.) l'or isso Miranda se dirige
nos seguintes termos a António Pereira Marramaquc (No. 115, 1):
De los nobles Floiais (Froais),
Eu Pereiras mmiados,
Tronco, aca de real mano enjerido etc.
Tomaram o appcllido de Pereiras de uma "quinta sua d'cstc nome, situada
no Minho, sobre as margens do rio Ave, cm terras de Vermuim (cfr. Berinucz), a qual quinta D. Sancho 1 deu a D. Gonçalo Rodriguez, filho de
D. Rodrigo Forja/.; e foi alli que este fundou o sen solar.
A patranha heráldica sobre a origem do nome Pereira c sobre a cruz
de prata, llorctcada, cm campo de purpura, que sHo as armas da família,
foi conservada por Joilo Rodriguez de Sa c Menezes nas suas 49 Quintilhas cm que declara „ alguns escudos d'armas d'algumas linhagens de
Portugal que sabia donde vinham" (Can. de Res. II 363). E diz
Poreiras.
.-/ vera cruz verdadeira,
jaia de nosso tesouro,
que apereceu <! rei mouro
per milagre na pereira,
da vitoria certo agouro,
Iim titolos de valia
Jloreee hoje este dia
antre a montanha e o mar.
em Cambra. Feira e Ovar
terra de santa Afaria.
O próprio Miranda conta a historia de um modo um pouco mais claro
ainda no No. 115 (estr. 3 da Dcd.) onde diz: El vulgo incierto i vano
euenta que de 1111 peral Vido un rei moro estar crucificado Nuestro rei
soberano i. è Jcsu Christo. Outros, que querem explicar unicamente o
brasão, as cruzes em sangue abertas, sem fazer caso da mudança de nome,
contam que na celebre batalha de Navas de Tolosa (1212) apparcecu entre
nuvens uma cruz vermelha, a qual muitos fidalgos alli presentes tomaram
por armas, e entre ellcs D. Rodrigo Forja/.. Outra liçSo ainda refere que
tal cruz appareccu a D. AfTonso o Casto (V. No. 115, estr. 1 da Dcd.), de
Lc3o, estando com clle um Forjaz.
O condado da Feira, um dos melhores c maiores de Portugal, creado
cm 1515 por D. Manoel, pertencia a um ramo do tronco dos Pereiras.
O seu domínio chamava-sc antigamente Terra de Santa Maria, c depois
Terra da Feira; faziam parte d'clla Cambra, Feira c Ovar, freguezias citadas nos versos de Jo3o Rodriguez. Miranda alludc a este condado nas
palavras: „em quanto ca tem tal feira Como e" a de tal irmão Que ntío
houve o nome èm vão De Nuno Alvarez Pereira (o grande Condestavcl).
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3-o—33° J"lj:aiiios <l,,c st' lralil 'lo av» «lo grande condcstavcl i. c
<lc D. Gonçalo Pereira que regeu Braga como Arcebispo no meado do
século XIV. Quando o Infante D. ]>cdro invadiu cm 1354 as Províncias
de Entre-Douro c Minho c Traz-os-Montcs, pura vingar a morte de D.
Inois de Castro, accompaiihado de seus cunhados D. Ruy de Castro c
D. Jofio de Castro, foi ao seu encontro o Arcebispo de Braga, que o
havia advertido cm tempos dos sinistros projectos de D. Aflbnso IV. O
prelado apresentou-sc como medianeiro para accalmar a contenda, c desviou o colérico Infante do Porto, por meio de um hábil estratagema, narrado por Rcbcllo da Costa (p. 205). Cfr. Cunha, llist. Eccl. dos Arccb.
de Braga Po II p. 1.77 180: Schafcr I 308 c 401. — È singular que Miranda diga de acçOcs, suecedidas dous séculos antes, que passaram ...Vão
ha muitos anuas". A historia especial dos arcebispos de Braga niío nos
aponta porém outro Pereira que se illustrassc com feitos d'armas. Ou
nío contaria o poeta os annos n'nma faniilia, que seguia a sua genealogia
até ao Rei lombardo Dcsiderio, senao por séculos?
334 Estas queixas sobre a afllucncia de toda a fidalguia para Lisboa
repetem-sc innumeras vezes nos Quinhentistas.
365 Citada por D. Fr«> de Port., Pris. p. 15 Por hy me leva a dar,
não sey por onde. jVão ha esperalla mudo!
109 (p. 251 — 258). Carta VI a D. Fernando do Menezes.
Esta Poesia, uma das mais obscuras c mais difficcis de interpretar entre
todas, sahiu infelizmente cheia de Erratas e mal ponctuada. Eis porque a
repetimos aqui, pedindo ao leitor queira considerar valida só esta segunda
impressão, onde julgamos ter acertado melhor na reconstituição de alguns
versos viciados, no agrupamento das phrascs syntacticas, c na ponctuação.
Accrcsccntamos cm nota algumas variantes omissas ctc. Ainda assim fica
com muitas passagens complicadas, que nHo nos atrevemos a interpretar.
Quadalqucbir arriba, a rica praia
Vistes tam perigosa, e as maravilhas,
De que escreveis que ouvindo homem desmaia!
Vistes armadas tantas armadilhas
Aos olhos! e antre os outros antremeses,
Pescar com redes de ouro das Antilhas!
Senhor meu dom peruando de Menezes,
Vi Roma, vi Veneza, vi Milão
Em tempo de Espanhóis e de Erancezes,
Os jardins de Valença de Aragão,
Em que o amor vive e reina, onde jlorece,
Por onde tantas rebuçadas vão.
Mas isto assi direi que mais parece

5

10

12 15 embuçadas. — '3 A lição caje direi do ms. D faz o verso
cumprido; por isso nHo pode ser mais do que um erro do copista, a n3o
ser que se haja de emendar: Isto caje direi ctc.
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As cousas de Sevilha soterranhãs,
Onde a vida em prazer desaparece!
Quem não dirá lambem que silo patranhas
As cousas ijue ali vistes em verdade P
Sabeis de que lhe vcmr de ser tamanhas!
Espreita onde ve rica ociosidade
Amor, e a seus prazeres solta e vi],
Desenfreada prodigalidade,
(Imiga das leis santas, e da sil.
Da boa temperança e vida pura,)
D'essoutra vida sevilhana irnul.
Aqueles silo seus parques; i segura
O seu estada grande e a sua corte.
De um poderoso deus qual a pintura,
Minino e cego, que com fachas corte,
(Eu digo côas de ferra), côas de fogo
Acenda, e tiros traz de toda a sorte.
De quem se ele apodera, entrando, logo
A liberdade foge e nunca mais,
Em quando o i sente, torna em siso ou jogo. —
Mas outra vez às novas que me dais
Das senhoras, das casas e das sedas,
Pedraria que cega os avençais.
Dera onde correm todas as moedas,
As de ouro poderoso e prata fina.
Em ricas praças ricas almoedas!
Quem se ahi chega às lanços, desatina.
A primeira aventura 1' a do siso,
Que logo perde o tempo e detremina.
Ali sospiros, ali o brando aviso.
As boas manhas todas, quantas sito.
Nobreza, parecer, i tudo um riso.
Vendendo elas o seu tanto a pregão
(Cousas que se achão nas tendas por nada),
Kegateiras cruéis, por quanto as dão?
Ai que cegueira tam acustumada
De todo estado, toda lei e idade!
Quem mais leva na bolsa, esse arrecada. —
Não falemos naquela enfermedade
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14 A repetição da palavra cousas na linha 17 faz provável a leitura
covas (B). — 10 O ms. escreve: solto, cm lugar de solta. — 33 Ê possível que o poeta n3o escrevesse siso, mas anlcs riso, como se acha
15 A escreve, com engano manifesto, a das casas. — 42 Deem g_
treminar. determinar deve ter aqui o sentido pouco usual de terminar-se,
acabar, gastar-se.
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Dos seus privados que ,' tomo se acerta
Por apelitos sós, por liviandade;
Que se não pode dar i regra certa
.SVHITI) que „assi lhe apraz" a quem se obriga;
Dos outros / cada um como se oferta.
Quem o crerá? que nisto a gente antiga
Que tanto viu, viu pouco, do custume
Cega, e iVesta baixa humana liga.
Correndo mais o tempo, entrou mais lume,
Sospirou se melhor, veu outra gente,
De que o Petrarca fez tam rico ordume.
Eu digo os provençais, que inda se sente
O som das brandas rimas que entoarão
De turvo assi d'amor tam altamente.
Despois (ah que vergonha!) em fim tornarão
A cair muitos neste amor vicioso:
O Jino os peitos pinos o salvarão. —
Escrevem de um filosofo famoso
Que, tentado por Lais, por quem se chama
O porto de Corinto perigoso,
(Vinhão de toda a parte ali por fama
Da sua fermosura) ele foi tal
Que vencedor ficou, vencida a dama :
E mais quando o perdão era geral
Naquele caso a todos! tanto a usança
A dar culpa e desculpa pode e vai.
Porem de ua tamanha confiança
De si e com a constância tais amores
Qu'um sô seja aqui dito em abastança. —
Enxamea este mundo e dá das Jlores,
Torna inverno e verão da natureza.
Dos santos não me meto em seus louvores,
Que não se atreve a tanto esta rudeza
Do meu estilo, e minha fraca vca,
Que entendo, e não me engana a sua pobreza.
Ora sois ja na corte onde se atea
Para vos outra fragua, outras contendas.
Outra prisão mais nobre, outra cadea,
Donde não derão chave as grandes rendas
Nem as negociaçõis, que isso seria
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57 X3o comprchcndcmos. Parece que ofertar n3o se pôde tomar
aqui (como querem os Diccionarios) no sentido de fazer offertas, oblaçSes,
scnHo no do verbo impessoal offerecer-sc, apresentar-se. — 58 B Quem
dirá ora que nisto. — 61 correu mais lume, como escrevemos a p. 253,
é errata.
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Dar o mando e poder lodo ás fazendas.
Amor é senhor grande e nijo se guia
Por interesses que haja em terra e ò mar;
.Vão entra em tratos de mercadoria:
Um bem que corre sem nunca cansar.

05

Que nilo sabe pôr nódoas de sospeitas
Na fe, nilo enqnerir, nem duvidar;
.Vão ergue ao ar figuras contrafeitas,

100

Como vemos ás tardes nuvens raras
Em pouco espaço feitas e desfeitas;
Não tem contrasinais, nem almenaras;
.Vão manda escuitas fora : ali t' paz boa:
Das limpas fontes correm aguas oraras.

105

Quam longe d'outro cego que << ar voa,
Todo desasossegos e queixumes.'
Cuidais que is vento a papa, is vento a proa.
Todo desconfiança e mais ciúmes,
Ums nadas que porem ferem de agudo;
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Reina na povo, -segue as seus custumes;
Todo palavras — quasi estoutro é mudo!
Oução se os coraçõis que ouvidos tim
Mais certos, c outros olhos que vêm tudo
E os peitos passão da banda de alem,

115

Como o sol dando faz nua vidraça ;
Os craros coraçõis craros se vêm.
Verdade è que estes tempos não dão graça
Aquela que dar soíam no passado.
Que sair os não deixa tanto á praça.
Teme se de um imigo apoderado
Da rezão, que só sonha índia e Brasil
Té que cada um de ia tome dourado.
/M/IçOU nos a perder engenhos mil
E mil este interesse que haja mal,
Que tudo o mais fez vil, sendo ele vil!
Os momos, os seraos de Portugal,

1 2o
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'Iam falados no mundo, onde são idos?
E as graças temperadas do seu sair
Dos motos o primor, e altos sentidos r

130

Ums ditos delicados cortesãos,
Que é d'elesr Quem lhes dá somente ouvidos?1
97 Um bem ctc.
nls.

Entcnda-sc: Amor é um bem.

106 outro cego = a paixjo.

graça (Krr.). —

103 A almana-

117 B claro se vêm.

118 B dá

119 Solam i emenda nossa; o MS. escreve sola. —

120 Th. Braga, Qiiinh. p. 82 muda a phrasc cm: Quer sair. não me
deixa tanto á praça. - 122 os por só i crr. da ed. de 1595.
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Aias deixemos aiii/iir queixumes vãos!
Assi foi sempre! assi sempre será!
Vilo trocando se os tempos nutre as milos.
A'i}o vedes quantas voltas o so! dar
Ora aparece, ora desaparece.
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Debaixo d'este eco quedo que estai'
0 que hontem muito aprouve, hoje aborrece :
Dito volta as cousas todas a revezes;
Xum poço um balde sobe, outro decc.
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Porem, oh bom dom João, o de Menezes,
E oh Manoel, que tais tempos lograstes,
Chamar vos hei ditosos muitas vezes,
Que com tanto louvor aqui cantastes;
E com tal rezUo, dado inda alcancei
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O derradeiro som que õ ar soltastes!
Depois de foraparte aqui escutei
E ouvi cantares: forilo eles tais
Que trasportado assi cantando andei! —
Ora outra vez a vos, senhor, que andais
SYaquela viva chama d'cssa idade
De que os amores se 'pod<'ri!o mais,
À7i7o me seja contado isto a vaidade.
Mus eu nilo vejo aqui cousa mundana
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Que tam pouco pareça á humanidade!
Quem cuidado terá por obra humana,
Quando tam altamente alma se escora,
Que esta queda 1; fortuna, e nHo a abana P
Alfa se o esprito e vai de foz em fora ;

lóo

De todos os sentidos só por si
Ouve e ve, de que vive ora por ora.
De tudo o mais que o mundo preza, ri;
Tudo lhe é, como dizem, névoa e vento;
Passou se a corpo alheo e vive ali;
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JSuscou e piis tam alto o fundamento
Que. por cousa que veja e que aconteça,
O mesmo 1! no prazer que no tormento.
1 se acaba o seu bem onde começa:
Eaz como a águia aos filhos, que os engeita
Se a vista ao sol de algum ve que enfraqueça.

170

140 —141 Na variante de A ponha-se , depois Ac faces c . depois
de enveses. — 148 H escuitei. — 159 Na var. de 1? risque-se a virgula depois de poder.
■
160 A phrase de foz em fora é muito usada;
porém a do nosso ins. (de fora em fora) não se aelia em parle alguma. —
104 Na lição do ms. cresce uma syllaba na medida do verso. K por
isso que mudámos dizemos em dizem. — 167 II ou que aconteça.
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.•Issi toma os cuidados conta estreita.
E aquele que o seu bem o aro mia Te.
jV<7o /' dos seus, a conta em nada c feita.
Ali se abraça só com a sua fé;
.Vi!o quer de tudo mais, i se adormenta.
Que riqueza grandíssima aquela è
De que ua parte vive e outra o »3o senta.
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173 Talvez seu seja ceo, por má orthographia.
N5o aventamos jui/.o sobre quem fosse o D. Fernando de Menezes,
a quem se dirige esta carta, porque foi grande o numero de indivíduos
d'este nome. O que se conclue da carta ú que foi um amigo joven, que
Miranda previne contra as seducções da formosa Sevilha „onde a vida
em prazer desapparecc" e „quc tanto crcccu co ouro das Antilhas". A
cidade, dita (hypcrbolicamcntc) a oitava maravilha do mundo, estava repleta de estrangeiros, principalmente de portugueses enriquecidos pelo
ouro das Índias c do Brazil, que faziam dizer a Alarcon: ,,/Cs segunda
maravilha Un caballero eu Sevilla Sin ramo de mercader." Era uma
segunda Corintho, de que poucos sahiam a salvo. — A carta é uma
resposta a outra de Menezes, escripta de Sevilha, que nío conhecemos.
Esta resposta suppSc o destinatário já na corte hespanhola, e, ao que
parece, entregue a uma profunda affciçilo ideal. — Miranda aviva na carta
as saudosas lembranças d'aqucllcs felizes annos em que viu Roma, Veneza,
MilHo, Xapolcs, Florença c o milhor da Sicília com vagar c curiosidade,
assim como as saudades dos momos c scrSes de Portugal, a que assistiu,
reinando D. Manoel.
IO Sobre os ,,jardins de Valença" veja-sc Bibl. Crit. p. 102.
12 D. Krco de l'ort., que explora esta carta em sclte partes diflerentes, aproveita esta linha para a applicar a uma dcscripçSo de Madrid,
ou antes do passeio do Prado. O editor n3o percebeu que a phrasc „por
onde tantas rebuçadas vão" é uma citaçilo alheia.
14 O poeta joga com as palavras Sevilla e Sybilla. c attende talvez
a uma lenda sevilhana, segundo a qual o nome da cidade procederia do
nome da prophetisa. li quasi escusado notar que o nome moderno da
cidade e apenas a forma arábiga (lschvilia) de llispalis.
47—48 D. Fr"--» de Port., Carta p. 41: Que baratos vendem os seus
muitos e aqueiles nadas que se achito a cada canto! Regateiras
cruéis, por quanto as dilo.'
51 Quem mais leva na bolsa, esse arrecada = Wcr da hat, dem
wird gegeben.
61 A transiçSo das phrascs sentenciosas sobre os laços armados cm
Sevilha por Amor e Mercúrio, para a „gcntc antiga" que desprezava a
poesia, até que os trovadores de novo a exaltaram, n3o c bem evidente.
64 liu digo os provençaes de que ao presente Inda ritmas ouvimos.
Oucrciá Miranda dizer que as poesias (pie ent3o eram escriptas, i. c- que

toda a lyrica palaciana do Cinquecetilo se fundava sobre a poesia dos
trovadores? Ou quererá ellc alludir a certas e determinadas poesias no
gosto c ao modo provençal, e pensará no grande Cancioneiro de D. Diniz?
Será verdadeira a hypothcsc de Th. Braga, que suppOc ter Miranda examinado este códice em Roma?
(>7—69 var. Aqueles Dantes que versos datuírilo. Tli. Braga, Quinli.
p. 150 commenta esta phrasc dizendo: ,,Sâ de Miranda condemnava Dante
for ter feito decair a poesia provençal", lembrando-sc talvez da conhecíeis
passagem do Convito p. 95 „Questi malvagi uomini d'Itália fanno 7-ile
lo parlare itálico et precioso quetto di /'rovenza." — Uma censura a Dante
parece-nos inverosímil na bocca de Miranda, principalmente n'csta Carla.
Tentamos outra explicação lendo d'antes em lugar de Dantes.
09 Citada por D. Krc" de Port., Pris. p. 22.
70 Também aqui notamos falta de transição. — Lais, por quem se
chama o porto de Corinto perigoso. O dito allude ao provérbio grego
(nv rravKÒç (ÍYIS(HK »V /wíp/víJor ttfíf' OTIí.OIç = .Von cuivis homini contingit adire Corinthum) c á sua interpretação usual, que o alto preço que
Lais c as outras hetairas punham aos seus favores, era inacccssivcl a
muitos. Cfr. Horat., Epist. I, XVII.
A edição A cita o nome do filosofo famoso, Xenokratcs, que soube resistir aos feitiços de Laís ou, segundo outros, de Phrync. V. A. Gcll. I 8,3—6; Diog. Laert. IV 2,3.
105 c 108 Citadas por D. l-V» de 1'ortugal, Pris. p. 22 c Cart. p. 38;
cm ambos os casos o editor nao reconheceu a citação.
125—126 Citadas pelo mesmo autor, Pris. p. 4.
142 Porém, oh bom dom Jotlo o de Menezes E oh Manuel. Houve
dous fidalgos do nome dom João de Menezes 110 fim do século XV c
principio do século XVI, que se distinguiram pelos seus feitos cm Africa,
e pelo seu talento poético nos serões: um foi Conde de Tarouca, c o
outro filho do senhor de Cantanhede. Resta saber a qual dos dous
Miranda se refere com tanta saudade e com um louvor, tanto mais singular, que é dado a mui poucos; de todos os poetas dos certames da
corte sao citados só mais dous com D. João de Menezes, João Rodrigucz
c Bernardim Ribeiro. Ainda outros contemporâneos celebram nm Dom
João de Menezes, como flor c lume do seu tempo; p. cx. JoHo de Barros,
que o pfic ao lado de Jorge Manriquc c Garcisanchcz (Rhopica pncfma
p. 04); c Jorge Ferreira de Vasconccllos (Aulegraphia f. 123V. e 129),
que diz expressamente: que ninguém fazia trovas, motes c glossas mais
graciosas c agudas do que ellc. — Devemos pois concluir que o fidalgo
gabado foi uni poeta de grande estro, no gosto, já se sabe, do Canc. de
Rcs. — Th. Braga, Quinh. p. 14, Poct. Pai. p. 274, B. Rib. p. 6 declara
positivamente que se trata aqui do Conde de Tarouca, e no Manual p. 268
que ó o Conde (sic) de Cantanhede. Em outras passagens, cm que o
mesmo escriptor falia do „vclho c celebre camareiro môr", ou do poeta
de Azamor", nao se entende á qual dos dous se refere, se a Tarouca, se
a Cantanhede. Xa „Lista dos Poetas que figuram no Cancioneiro Geral
de Rezende" (P. Pai. p. 429) cita nm único João de Menezes, o Conde
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de Tarouca (No. 7.1). Foi Barbosa Machado que induziu Theophilo Braga
em erro, fundindo aqui, como em outras partes, as biographias de ilous
honionymos contemporâneos cm uma única completamente fabulosa.
Caetano de Souza confunde também, de vez em quando, os dons Menezes
(p. ex. III 125) e o mesmo suecede a Juroincnlia, Storclt c outros. —
(toes, Osório, Resende c Kr. I.uiz de Souza habilitam-nos porém a restabelecer a verdade. Kis os factos:
I. 1). JoSo de Menezes Conde de Tarouca. Filho de D. Duarte
<le Menezes (Souza, Provas II p. 20; Gocs I 123, 182 ctc.) que foi 3" Conde
de Vianna, Senhor de TaroiIca etc. e que morreu a 20 de Janeiro de (464
em Africa, despedaçado pelos mouros de maneira que se n3o pôde achar
mais que uni dedo d'ellc (Sou/.a V 398; Lus. VIII 38). D. Jo3o foi
capitiio c VII governador de Tangerc, onde militou largos ânuos; c mordomo môr de D. Jo3o II c de D. Manoel (Rcs. Chron. 298; Góes I 123).
Km 1496 foi por capitío da armada que el Kei mandou em ajuda dos
Venezianos contra os Turcos, c, antes de partir, D. Manoel, por lhe gratificar os muitos serviços que d'elle tinha recebido, lhe deu o titulo da villa
de Tarouca. Mais tarde recebeu o de Prior do Crato (Annacs 14), e c
citado em toda a parte sempre com um d'cstes dois títulos, e nilo com o
nome só (G. V. III 351; Annacs ti, 21, 36). Parece que sobreviveu a
seus filhos, dous dos quacs morreram cm Alcácer; de outro modo nao
se explica o titulo de 2o Conde, dado ao neto. O que é certo ú que em
1521 estava vivo, ainda que velho, porque na festa do levantamento de
D. João III era ellc „o velho Conde Prior", que ia a cavallo, um espaço
diante do Infante D. I.uiz, e levava o estandarte real, fazendo este officio
por seu filho 2" D. I.uiz, ausente na índia, que era o verdadeiro alferez
do Príncipe. O conde era poeta, como o prova o Canc. de Kes. e foi,
segundo Gil Vicente III 351'affeiçoado á musica. No Cancioneiro assigna
(II 05) uma pequena poesia de 18 linhas, dirigida ao seu liomonymo, o
grande D. J0S0 de Menezes, cm que diz:
A vos, que em cavalaria
e valentia
dais toque a Cepiam,
a vos, que em sabedoria
precedeis rei Solamam,
11 vos so cujo poder
jaz toa" arte de trovar etc.
Esta poesia é a única que lhe pertence 110 Cancioneiro, a única conhecida
d'elle: nSo podem pois referir-se a elle as palavras de Miranda, Barros c
Ferreira de Vasconccllos, que só tem significação quando justificadas por
um pecúlio poético considerável. Em todo o Canc. nSo ha verso que
lhe seja dedicado, indicio de pouquíssima importância litteraria, nem os
historiadores, que referem os seus feitos militares, alludcm a trabalhos
poéticos seus.
II. Dom Jo3o de Menezes (Cantanhede) n3o teve nem estado
nem titulo; e por isso é sempre citado com o nome inteiro de família, e,
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de vez em quando, como tio de JoSo Rodriguez de S.1 c Menezes (V. Tav.
Gencal.). É comtudo figura superior ao Conde, como caracter, como
capitão c como poeta, e deveras um dos mais famosos capitaens e um dos
mais afamados lyricos do seu tempo. Foi o filho mais novo de D. João
de Menezes, V (?) Senhor de Cantanhede (Góes 1 21).
Serviu como aio do Príncipe D. Aflbnso e assistiu ;i desgraça de
13 de Julho de 1491 que custou a vida ao príncipe. O aio inconsolável
saliiu da corte, e só voltou quando D. Manoel o chamou para Governador
e Camareiro mor de seu filho D. João 111 (Amues 11; Sou/a III 161 e
4<)6, X 148). Ganhou fama de grande capitão cm repetidas expedições ã
Africa, onde ficou cm 1501 como capitão c governador d'Ar/.illa, combatendo em Azamor cm 1508 c cm 1513 (Góes I 21, 117, 182 ss., 405;
11 225, 240 ss. c 489). Ahi morreu a 15 de Maio de 1514 (Góes II 252;
Schafer III 103—127).
Este D. Joio, e nío o Conde de Tarouca, é quem assigna no Canc.
de Res. 1 107—135 ic 1 34L " >7. 66, 599. "1 53. 5» 7' 9». "8. 224
e 232) uma longa serie de formosas poesias; é ainda o mesmo D. Joio
que já de avançada edade, tomou parte no celebre pleito do Cuidar e
Suspirar (1483) e de quem se incluiu uma ,,Cancion" no Cancioncro General
de Caslella (ed. 1557; 11. 181). — Osório (III 47) aflirma positivamente este
facto, di/.cndo, depois de contar a sua morte em Azamor: ..Quantas fossem
as fosses ilo engenho seu, bem o assina/tio os versos que compoz em
lin"tingem portugueui. NXo se encontrão outros nem se iiiiagimlo mais
engraçados, mais agudos.- A elle se referem os louvores de Miranda,
Barros e Vasconcellos. —
Com D. Joilo é citado um D. Manoel (de Menezes), cm relação tio
intima que devemos considcrál-o como próximo parente. Este 1>. Manoel
de Menezes assigna 110 Canc. de Res. uma única estrophe (111 244). Juromenha (III 488), Storck (III 300) e Braga (llist. de Cam. I 371) declaram
que foi filho de D. João, sem destrinçar porém claramente as relações
genealógicas, razão porque nío nos damos por satisfeitos. — Ntlo devia
ser figura importante, pois nío o achamos citado em parte alguma nem
como diplomata, nem como capitão, por Gocs, Osório, Andrada, Fr. Euiz
de Souza, nem nas poesias do Cancioneiro.
O titulo Condes, que é dado a dom João c dom Manoel de Menezes só pela edição A, é uma attribuiçao falsa, que nao lhes compete:
devemos considerar a lição como apocrypha.
O primeiro Conde de
Cantanhede é D. Pedro, irmão mais velho cie D. João, nascido de um
primeiro matrimonio. È o pac do celebre aio de D. Sebastião, Dom
Aleixo de Menezes.
148 Depois de foraparte aqui escutei E ouvi cantares. Será licito
interpretar: depois de D. João de Menezes soltar os seus queixumes finais,
i. é depois de 1514, eu, Miranda, ouvi aqui, em Portugal, cantares vindos
de fora da terra? E quacs .seriam estes cantares? AUudc o poeta aos
ensaios bucólicos de Bernardim Ribeiro e de Christovam Falcão? ou ás
poesias de Sanazzaro, Arioslo e Bembo? ou aos melros italianos de Boscan
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c de Garcilaso? — A lição de A: Depois de foraparle por aqui Se
ouvem cantares, não dos naturais. Mas estrangeiros; ja eu cantara assi,
admitiu i» outra interpretação: IJIIC desde então (ou mais tarde) se ouviram
em Portugal cantares ao modo estrangeiro, parecidos áquellcs, ou imitações
d'a<]uulles que eu introduzi.
160 Citada por D. Fr"" de Port., Pris. p. 6.

Parto Torceirn.
110 (p. 261).

Cfr. No. I c 101.

2 e 6 Cfr. No. 140, 5 c 6.
7—8 Kclipc, pac de Alexandre o Magno, perdeu um olho com uma
settada, no cereo de Mcthone; Hannibal na expedição através dos pântanos da Ktruria; e Sertório na guerra marsica. Cfr. Plutarco, Sertório,
cap. 1; Plin. Nat. llist. Vil 24; c Barros, Dec. III, Prologo.
10 Os preceitos de Horácio, aos quacs Sá alludc, podem-se resumir
nas phrascs: Nonumque prematur in annuin (Ars Poet. 388); lima; labor
et mora c castigare ad unguem. — Ferreira, que seguiu ainda mais de
perto o seu modelo Horácio do que Miranda, rccornmenda estes preceitos
aos seus amigos como o único remédio para a poesia.
I I Não posso em ai, sigo o em apparenças. Os admiradores de
Miranda não concordarão com esla modesta professão de fé; antes dirão
lodos com A. L. de Seabra: „soube de lai maneira apropriar-se p espirito
e estylo de ÍJoraeio, que não conhecemos escriptor que mais se pareça
com elle; dir-se-hia, se admitíssemos a transmigração, que Horácio e Miranda não erão senão o mesmo porta, /aliando diversas li/iguas."
13 Quantos ledores, tantas as sentenças. Cfr. Bernardes, Carta XV:
Jantas sentenças tem, quantos ledores, Assi Miranda o canta, assi
o chora.
111 (p. 265—290).

Fabula do Mondogo.

Addonda ot Corrigenda, a) Texto. A synlaxe na primeira
cstrophe da Dedicatória é complicadíssima: ponha-se , depois de dia na
1. 3, e depois de empresa na 1. 12; substitua-sc o ponto detrás de abuelos
por uma virgula; metta-sc Que los miedos encanta Grau denuedo entre
parenthesis, e o sentido, que damos ao trecho cm questão, resaltará com
mais clareza. — 29 e 33 (oidos olvido) Para exacçio da rima é preciso
emendar uma das duas palavras. A e B têm olvidos. — 3 da Egl. Leiasc: cl su campo. — 39 luengos (e. 1. d.: luengos,). — 141 dispues/o
(e. 1. d.: dispuesta),
349 reina (c. 1. d.: reina,). — 419 peores, (e. 1. d.:
peares.). — 522 caminos (c. 1. d.: caminos,). -- 572 que ia Jue (e. 1. d.:
que fue).
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b) Variantes. 105 B tuvieran. — 305 B Sombras que vais. —
310 A que me trae i guia. ~~ 351 B Vencer promete Amor. — 378 A
Qual es la ti lo cruel que lai defende. — 398 A Cargados d'este amor.
400. B <:! su reposo Jeja. - 426 B bolrieran. — 554 B Porfiara».
Sobre 13. Jojo III v. No. 104.
Sobre a época provável, cm que
esta Fabula foi escripta, elucida-nos o assumpto, e a passagem <le linhas
15 a 25 <la Dedicatória. No reinado <lc 1). Jo3o III niio houve seniio
uma única victoria naval de importância, ganha sobre uma armada turca,
que se recolheu, fugindo para o Mar Roxo. Foi isto em 15-8, no Golfo
Indico, sendo Governador Lopo Vaz de Sampayo e eommandante da
armada António de Miranda. O Sultão havia equipado uma frota de propósito para expulsar os portuguezes definitivamente da índia; foi porém
destrocada (Andrada 1'. 11 cap. 29; Schafer TV 41). Esta boa nova causou grande alegria; e para as festas mandou talvez. Miranda a presente
fabula, escolhendo para assumpto o brazío da Cidade de Coimbra, porque a corte ainda estava na cidade, como ja notámos (No. 106). Gil
Vicente ja linha inventado a sua „Comcdia sobre a Divisa da Cidade de
Coimbra": ..feita e representada . .. ao muito alto, poderoso e nilo menos
ebristianissimo Rei D. Jeito terceiro em Portugal deste nome. estando na
sua muito honrada, nobre e sempre leal cidade de Coimbra ... era do
senhor de 1527" (II p. 105), celebrando, segundo o seu costume, ora com
verdadeiro humor, ora com sarcasmo, os fidalgos presentes, vindos com a
corte, ou residentes em Coimbra e seus arredores; os Castros, Silvas,
Silveiras, Sousas, Pereiras, Mcllos c Menezes. Esta comedia „na qual se
trácia o que deve significar aqueila Princesa, Leito, e Serpente, e Cálix,
ou fonte que [Coimbra"] tem por divisa, e assi este nome de Coimbra donde
procede, e assi o nome do rio, e outras antiguidades de que nilo lie sabido
verdadeiramente sua origem", devia ser julgada por Miranda, costumado
ao culto cstylo italiano, uma farça grotesca, semsabor, e vulgar; e desafiou
o poeta a provar ao representante da rude eschola nacional, de que maneira se deveria tratar o mesmo assumpto com mais arte e em cstylo mais
elevado.
Julgamos portanto dever collocar esta fabula, em forma de Canção petrarchesca, 110 anno de 1528 ou no immediato. Ella seria pois contemporânea
e independente das primeiras tentativas hespanholas 110 cstylo italiano, as
quaes sao, como ê sabido, posteriores á entrevista de Andrea Navagiero
com Hoscan, que teve logar em 1526; seria também o primeiro cnsayo
portuguez no género da bucólica italianizada, anterior áquella Egloga
Aleixo (No. 102) que pozemos entre 1526 e 1532, inclinando porém a uma
data muito próxima de 32, porque a consideramos a derradeira poesia que
Miranda escreveu como cortezSo, e a que foi causa do seu desterro voluntário. Dous indicios poderiam levar comtudo a suppór — em opposiçao
ao nosso parecer — que a Egloga Aleixo precedeu a Fabula; e sSo
Io que aqueila contem só alguns trechos em metro italiano (outava rima),
uma espécie de amostra, para sondar os leitores, quando esta segue uni-
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formcmcnlc a construcçao rhytmica ria Canção IV ilc Pctrarcha „Nc)la
stagion"; 2D que o próprio poeta declara ser o Aleixo a sua primeira Egloga em rimas estrangeiras (No. 145). — Contra o primeiro indicio nada sabemos produzir; quanto ao segundo notaremos que o poeta
nao quer que a Fabula se conte entre as Eglogas (como faz a ed. B
que a da como Egloga primeira), ainda que seja lambem canto
pastoril e uma reminiscência das Bucólicas de Vcrgilio. Diremos ainda
que nao lia difterença intrínseca entre cila e as Eglogas <le Miranda
(p. cx. Anrircs). O nome que o poeta escolheu, foi o de Fabula porque
qniz seguir o exemplo de Poliziano na „Favola cli Orfeo", como mais
tarde fizeram Boscan na ..Historia de Leandro y llcro" Mcndoza nas Fabulas de Adónis c de Atalantc, Castillejo na Fabula de Narciso, Coloma
na Fabula ric Orfeo, Silvestre na Historia dos amores de Daplinc e
Apollo, ete, c corno o próprio Miranda fez na mimosa Fabula de Psyche
(No. 150).
20 da Dcd. / viendo que hajais etc. Entenda-sc: c se vejo que (ou,
quando vier que) favoreceis este meu primeiro cnsayo ric canto pastoril,
então quizas, feito mais ousado, me atreverei a seguir de perto os passos
rio grande Mantuano.
36 Titiro mantuano. Alluric-sc a Vcrgilio, que os poetas da época
nunca citam de nome, mas denominam o „cysnc ou cantor ric Mantua",
porque foi natural de Andes, perto de Mantua; ou então Titiro, que é
um pastor ria sua Egloga I e o seu próprio retrato (cfr. Vcrg. Ecl. 1 e
111 20; V 12; VIII 54; Gcorg. 566).
Fabula 2: Mondego, en tiempo Munda, as: de limpia agua i
clara. Mais uma ctymologia. O poeta deriva o nome romano do Mondego, Munda, do adjectivo mundus, limpo, claro.
25 Gerion. A ilha fabulosa Krythcia, collocada pelos antigos no
extremo occiricnlc de Europa, na qual o gigante Gcryon, ,,fuerte en três
cuerpos" pastava as suas manarias, é, na imaginação «lo povo portuguez,
idêntico com o grupo d'ilhotas (pie hoje se chamam Bcrlengas. Um dos
trabalhos de Alcides (Hercules, neto ric Alceo) era roubar a Gcryon os
seus touros. Aportou á ilha no barco ric Apollo c raptou o gado. H
sabido que durante esta sua viagem, a mais longa c aventurosa rias suas
peregrinações, assentou as colunas de Hercules — laborum llerculis meta— Abila e Calpe, [no estreito de Gibraltar; e se enamorou na passagem
dos Pyrcncos da donzclla Pyrenc, filha de Bebryx, raptando-a (1'lin. Ill 3, 8).
Menos sabido porém é que fundou uma serie de cidades e torres nas
Bcrlengas c ao longo ria costa de Portugal, rias quacs a imaginação popular
conta maravilhas.
30 Miranda falia apenas rias colunas que partem Africa e Europa,
e ria antiga torre romana, perto do Castello de Coimbra, que era entio
geralmente chamada „Torre ric Hercules", mas nao diz, como outros, que
Hercules foi o fundador ria cidade c que toda a vasta planície que se
estende ao longo do Mondego se chama „campos ric II." — Cfr. Leitão,
Miscell. p. 303.
52
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35 O poeta nao pretende attribnir a Hercules todos os restos architectonicos de Coimbra — o arco triunfal c os longos aqueduetos ctc.
(Port. Pitt. vol. 1 p. 16, 29, 45) — que cllc, muito ao contrario, diz serem
romanos; aproveita apenas a nccasiSo para recordar estas glorias da sua
cidade natal. Algumas das minas ainda se encontram cm planos de
Coimbra do fim do scc. XVI c XVII (Braun).
43 Cfr. No. 106, 31.
5( Das Quinas, a que Miranda alludc jil cm o No. 10.J, 348, c que
os poetas nacionaes citam a cada passo, receberá o leitor estrangeiro uma
clara ideia, lendo Lus. Ill estr. 53 e 54.
54 D. Sancho 1 ja/. em verdade ao lado de seu pac cm Santa Cruz
de Coimbra, conforme o elle mandara no seu testamento: „Monasterio
Sanctis Cl lieis ubi corpus nieiim sepeliri jubto." — Cfr. No. loú, 3(.
95 Sobre Actcon v. Ovid. Mct. 111 131—252.
99 aguei atento famoso de la blanca Diana i rojo Apolo. V. Ovid.
Mct. VI 314 -381. 1-atona, a joven mSc de Diana c de Apollo, foi perseguida pela ciosa Juno por toda a terra. Com os dous filhinhos nos
braços chega sequiosa a um lago, junto do qual trabalham lavradores, os
Licios, que nilo lhe concedem mitigar a sede. Para os castigar, transforma-os cm rSs.
109 Jil agua de comiin derecho devida a todos è tradução de Ovid.,
Mct. VI 349: usas cominuiiis aqiiaruin est. Comparc-se com a superstição
popular, que 11S0 se deve negar agua a ninguém, porque traz desgraça á
pessoa que o faz (Pedr. No. 383).
192 Citada por D. Frc0 de Port., Pris. p. 32 levemente variada: No
basta castigado, mas liambriento.
253 Miranda intercala aqui, cm nove estrophes muito bonitas, a
..(Tabula de Orfeo". Na epoca do Renascimento chamava-sc ..Historia"
ou „Kabula" uma poesia mais extensa, sem forma dramática, que versava
sobre assumpto clássico c mythico. Boscan, que poetisou a fabula de
Mero e Leandro em três mil versos soltos, passa por ser o primeiro que
compor, na península uma poesia d'csta ordem. Miranda nilo podia porem,
de modo algum, ter cm 1528 noticia dVsta composição, mesmo quando
fosse anterior a esta data. Assim como Boscan teve presente um modelo italiano, a „ Favola di Leandro e d'Hcro" de Bernardo Tasso,
Miranda teve á vista a Kavola d'Orfeo de Angelo Poliziano — com as
Mctamorphoscs d'Ovidio X 1 —63, e as Georgicas de Vergilio IV 454 527.
A „I-"avola" do „omcricn giovinetto" foi escripta antes de 1480, dramatisada pouco depois, impressa em 1494, e recebida com tanto enthusiasmo
que mereceu ter dezanove edições até 1524. Kni cila de certo uma das
joyas da poesia italiana que Miranda trouxe das suas viagens, apesar de
nSo citar nunca o nome de Angelo Poliziano. N5n o imita servilmente:
apenas algumas phrases se podem considerar traduzidas; p. ex. 1. 281 Todo
se os deve en fui = Ovid. 32 Omitia debentur ivbis; 282 o cedo o tarde
— Ovid. 33 selim aut citius; 300 Tine me Tolo Amor = Pol. 251 Pie-
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toso a more de' nostri passi è duce; 312 Si a ca de amor conocimiento havia
:= Pol. 258 Ma se memoria atenua in voi se seroa; ele.
286 Citada por D. Krco de Port., Pris. |>. 9 na licito da ed. B.
321 — 344 O paragrapho inteiro é uma imitação de Vergilio, Gcorg.
IV 480 -483; Ovid. Mct. X41; Pol. Fav. 230—238 c Trag. 257 l68>
modelos que muitos outros imitaram, c entre os porluguezes, Diogo Bernardes nas suas Cartas XXVI c XXXI, c Camões na Ode III.
505—518 Sismondi III p. 310 copia estes versos como espécimen do
cstylo licspanliol de .Miranda.
570—571 O rio Lima, u algumas vezes também o rio Leça (Lélhca),
é equiparado pelos poetas portugiic7.es ao Lcthe, Lelhcs, Lclhêo, c dizem
()uc fazia esquecer aos Romanos a lembrança da pátria, depois de o
transporem.
579 No conto, inventado por Miranda, o nome Mondego provim do
rio Munda c do jovem Diego, sepultado nas suas margens. Gil Vicente
chama Monderigon ao heroe ()uc deu o nome ao rio Mondego.
583 O poeta descreve o brasilo d'armas de Coimbra, tal como se
via no seu tempo no pendito da cidade c como ainda hoje se acha insculpido no Arco d'Almcdina c na frente de muitas casas c fontes.
V. Vilhena Barbosa II p. 129. X'clle se vc representada uma donzclla
coroada, com as mSos postas c erguidas, nicttida n'uma copa, ou caliz,
tendo de um lado um leão c do outro uma serpente, ou seja dragSo. A
donzclla querem os historiadores, que acecitam a fabula forjada sobre a
fundação de Coimbra por Pr. Bernardo de Brito, que seja a princeza
Cindazunda, filha de lirmcncrico, a serpe o rei dos Suevos, o lcao Ataccs,
rei dos Alanos, fundador de Coimbra, a .quem o rei Suevo, depois de vencido, offcrcccu a niiío de sua filha. O caliz significaria o sacramento do
matrimonio! — As outras fahulas extraordinárias, c as ctymologias mais
extraordinárias ainda, que foram inventadas para explicar a origem da
cidade e os nomes Coimbra c Mondego, nío cabem aqui. V. LcilHo,
Misccll. p. 251—304; G. V. II 106—36; G. Pereira, Ulyssea, Canto VIII;
Guia de Coimbra p. 6—9; Pinho Leal II p. 315 c 316; Port. Pitt. I p. 12.
112 (p. 293—313).

Egloga III. Célia.

Addonda ot Corrigenda, a) Texto. D ed. 15 Leia-se: Oiste-las
(c. 1. d.: Oiste las). — 53 Aca significa talvez ha ca. — Egl. 36 Lcia-se:
acordo, (c. 1. d.: acordo.). — 128 Verso cumprido. Pódc-sc emendar un
por era (lição de A). — 164 NSo conhecemos a palavra alierma. —
233 Lcia-se: escacha! (c. 1. d.: escacha). — 370 No ms. lê-sc: será, o
que pode significar aqui será (cfr. as var. de AB) ou, por mil orthographia, cierra. — 379 Verso cumprido. Pódc-sc emendar: Na dei mundo
con quien eu brega andaste.
390 Verso cumprido: a medida fica certa,
substitiiindo-sc atjuellas por estas (como escrevem AB).
li) Variantes. Kg). 10 AB ayer. 108 O ms. escreve: leuenarifa. — 171 B hnzia ea bnelva las ojos. — 178 A Lcia-se: siri (e. I. d.:
sem). — 212 B Del nemigo. -- 237 A levantando. — 243 A Lcia-se:
.
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, 1'asA (e. 1. d.: poso,). — ;J3 A Que diferentes /lestas que ia le muestra.
— 297 B o se me engaila etc. — 340 B Que entrambas. — 366 A Sic!
Verso cumprido; crescem três syllabas.
Colia. Quem c Célia? Bernardim Ribeiro, amigo c companheiro
<lo poeta, já falia na Egloga II Xo. 10,1, 15.) (a qual, segundo Th. Braga,
B. Rib. p. 64, foi escripla pouco antes de 1516) de Franco de Sandovir
como de (piem amava uma Célia, nymplia do Mondego, c que foi causa
do seu desterro (de Coimbra para as Escholas Geraes de Lisboa ?).
/■'ramo de Sandovir (e nao Sandomir, como escrevem alguns autores) é
um anagramma, imperfeito c verdade, mas transp.ircnte.de Sâ-dr-Mir(im&v),
formado sobre o lypo Chrisfal de 6V;r/.t(tovam) /«/(cilo) (Cfr. Saiicio —
Garciiaso; Sazio = Aí de Menezes; Androgeo — Andrade; l.imiano =
D. liernardes, o poeta do Lima ; Jlimnorder e .Varbindrl = Jlernardim,
Hernaldini). Esta primeira e, segundo parece, única affciçao de Miranda
do tempo de sua mocidade, dataria por tanto do anno 1512—1513, porque
antes de maio de 1514, isto é antes da morte de D. João de Menezes, já
o encontramos longe de Coimbra, na corte. O intimo pesar, a profunda
magoa, que sobresahe nos seus primeiros versos do Cancioociro de Resende, ficaria assim naturalmente explicada por este amor infeliz, que exigiu
o seu desterro. Este sentimento, vivo sempre e alimentado com uma rara
constância e intensidade, accompanhou o poeta em todos os lances da sua
vida escolar, de corte/ao e de viajante, e seguiu-o inclusive até ao remanso da sua vida campestre; se é que a Célia, que elle festejou com os
seus versos em 1512, i a mesma pessoa cuja morte elle deplorou em 1536,
n'um tom que nao vinha desferido de uma corda gasta e meia extincla,
mas do fundo da alma, temperado nas ineflaveis recordações de vinte e
quatro annos de uma leal afleiçSo.
Quem era porém a tal Célia? Estaria cila em alguma relação com
o Infante D.Luiz? Isto explicaria a dcdicaK ria. Nao é provável que »
coincidência fortuita das duas datas, expedição de Tuniz e morte de Célia,
tivesse influencia sobre a offerta da Egloga. Como o nome Célia nao se
encontra em Portugal, e como a maior parle dos nomes pastoris da poesia
bucólica sao anagrammas dos verdadeiros nomes das pessoas n'ella cantadas, é natural suppôr que Célia i um anagramma de Elisa. N'estc caso seria
o único que apurámos nas obras de Miranda, o qual nao adoptou este expediente, muito do gosto dos seus contemporâneos (Cfr. Armin n Maria;
Aon ia == Joana; JMUIO ■— AI:<'ro; Almeno — Manoel; Beliso. Sibella
= /sabei; Crue/sia = Lucrécia; No relia e Lorenia = Lianore; Natércia
= Cu/eriua; Silvia = Luiza; Liso T= LUíS; Nise = lues etc). — A
tal Elisa, só a conheceremos bem quando tratarmos de uma figura do
mesmo nome, citada nas obras de Garciiaso (No. 115).
O Infante D. Luiz (1505 1555) foi o mais notável de todos os
filhos de I). Manoel: para ser rei nada lhe faltou senão a coroa. Ainda
em vida de 1). João III, e vivendo ainda o Príncipe, a voz geral continuava a chamar o Infante a sacra anchora da nação, as delicias de Por-
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tugal ctc. Tuilo o que os seus biographos nos contão (Conde de
Vimioso, Vida; Gocs, Cliron. I |>. 271 277; Andrada 1'"-'IV cap. 115;
Frei Luiz de Soma, Annaes p. 387 396 e 460 — 463; Souza IH
p. 357 —4C2; Santarém, Quadro XV Introd.), c mesmo os escriptores
que d'elle faliam accidcntalmcntc, como Frco clc llollanda, o Marques ilc
Montebcllo, Jorge Ferreira de Vasconcellos, Leitão etc., inspira sympathia;
o único reparo que os modernos lhe poderão fazer, versará sobre o seu
fanatismo religioso, que era o resultado natural da influencia do meio, c da
ociosidade forçada, a que esse grande c enérgico caracter, sequioso ilc
gloria, foi condcninado por um irmão mesquinho c ciumento. No conselho
como o súbdito mais leal do rei — apesar de sugcstflcs contrarias
, no
torneio como cavalleiro, no sarau como poeta, no gabinete de estudo como
digno discípulo de 1'cdro Nuncz, Lourenço de Cáceres, e Jeronymo Osório,
cm toda a parte deu o melhor exemplo; c toda esta dedicação não valeu
ao Infante um momento d.i suspirada liberdade, porque a gloria do dia
de Tunes deveu-a elle só a uma audácia inaudita, á sua fuga de Kvora.
Apesar de ser conhecido como um desvelado protector das lettras c das
artes (D.João de Castro; Francisco de llollanda), quasi nada resta das
suas obras litterarias. Abstrahindo de algumas Cartas cm prosa, impressas
em varias obras (cfr. Barb. Mach. Ill 40), e de dons tratados sobre mathematica, infelizmente em manuscripto, não é possível determinar os seus
trabalhos litterarios. Um dos dons Autos que lhe são attribuidos, „<i
Auto de Dom Ouanlos" anda nas obras de Gil Vicente (11 183); o outro,
,,Auto dos Captivos chamado de Dom Luiz e dos Turcos" (em (pie era
talvez só o heróe, o libertador de vinte mil escravos clnistaos, e não o
autor), perdeu-sc (cfr. Th. Braga, Theatro vol. 1 p. 201), e foi prohibido
nos índices Kxpurgatorios de 1550 e 1624. Um cyclo de Sonetos sacros,
que lhe deve ser restituído, segundo iodas as probabilidade*, acha-sc nas
Rimas de Camfics (Stoick II Sou. 232 e Xota) e um soneto inédito no
MS. CX.1V t 20 da Bibliolhcca Kborense. Nada mais natural do que
estes passatempos litterarios n'um príncipe educado por tantos homens
notáveis, cujo nascimento foi logo festejado por Gil Vicente com uni Sermão
engraçadíssimo (III 334), c que depois accompanhou de 1520 1534 com
admiração e interesse o dcsinvolvimcnto litterario que o 1'lauto portuguez
alimentou com as suas Comedias e Farças, No emtanto a paternidade
d'esses trabalhos não está comprovada: a mais antiga fonte de noticias
biographicas que conhecemos, ,,a Informação feita pollo Secretario Pêro
a"Alcáçova e mamlatla ao Cardeal D. Henrique cm 17 de Movo de 1573
sobre o que se pode escrever da vida e feitos do Infante /). Luiz" (Annaes
p. 387 li'.), nada diz a este respeito. A dedicatória de Miranda falia só
do vencedor de Tunis.
A Fgloga Célia foi escripta pouco depois d'essa jornada, que immortalizou o nome do Infante. No nosso ms. a rubrica diz Ao Infante
D. Luiz ijuc deus tem. A nota „i]iic deus tem" deve ser da mão de um
copista que escreveu depois de 1555. A redacção mais castigada c recente,
que oflerecemos cm o No. 165, só pode ser posterior a 153O, porque falia

dn morte de Gaicilaso, da qual o Infante teve noticia dilecta na sua segunda viagem a Caslella (1537).
Dedicatória. 2 Smyrna, uma das sette cidades gregas que ambicionaram a honra de serem pátria de Homero, foi considerada como tal
na epoca do Renascimento.
Sobre Mtiiitua cfr. No. ilt, 36 (Ded.). —
lleiyor de Hsmiriui i Mantua significa poesia homérica ou virgiliana, isto
é uma epopeia, o que a eslrophc 6 explica mais claramente.
13 to Tunis está, com effeito, mais próxima das, fontes das Musas
(Aganippc, Ilippocrcnc e Castalia) do (pie Portugal; parecc-nos porém
que o poeta alludc antes ás modernas musas italianas, ou, em especial,
aos poetas hespanhoes que accompanharam Carlos V a Tunis (Garcilaso
de la Vega; Gutierrc de Cctina; Fernando de Acufia).
17 Tunis. Carlos V mandara pedir auxilio a D. João III, e logo
sahiram do porto de Lisboa vinte navios, duas naus, c um galeão, debaixo
das ordens de António de Saldanha. O Infante D. Luiz, a quem varias
vezes fora promettido um cominando, vendo-sc mais uma vez burlado,
perdeu a paciência, e fugiu clandestinamente de Évora, onde estava a corte.
D. Jo.lo III foi cntSo obrigado a conccdcr-lhc a licença c mandar-lhe os
necessários recursos cm homens, armas e bagagens. Entre os que requereram a honra de ir castigar os infiéis, figurava um pequeno pagem de
10 a 11 annos, cm que ninguém fez reparo: chamava-se Luiz de Camões.
— Em 13 de Maio o Infante sahiu de Évora, chegando a Harcclona cm
;o do mesmo mez; a 31 embarca na galé do Empcrador; a 14 de Junho
toma parle no cerco da Goleta, no qual o celebre galeno porluguez
,,Botafogo" decidiu a victoria. Tratando-se logo depois cm conselho se
convinha ir sobre Tunis, prevaleceu o voto do Infante, que aconselhou a
conquista, contra o parecer de todos os capitães (c o plano de Carlos V,
diz Góes). Km -O de Julho foi tomada a cidade „e neste dia um/ou
o Infante mui gentilhomem, caminhando com os seus Portuguezes por
onde rinha jugando toda a forca da artiiheria." A 17 de Agosto embarcou para Portugal; a 2S entrou cm Palamós e foi por terra a Barcelona, embarcando alli, c estando de volta em Évora no mez de Outubro
(cfr. Annacs). Pouco depois D. JoHo III recebeu uma Carla autographa
de Carlos V, na qual diz: „no dexarè Je dhir quanto contentamiento tengo
Je arer conocido su persona. non solo por las ca/idades que hay nelle, mas
por haver me dado la vida con su compaiiia, pues ha tomado tanta parte
dei trabajo que me ha hecho poder sufrir el que yo he lenido: y todo
con tanta prudência y esfuereo quanto antes de agora lenia creido dei;
v en la soledaJ que tengo con su ausência veo la razon que, seiior, leniades en pesaras que se apartase de vos, y en la que yo tengo de haver
ho/gaJo con tal compailero conozeo ia que teneis Je dar gradas a dios
con tal hermano" (Annacs p. 39S). Cfr. Korr. K. Karl V, No. 405 e 411.
Miranda commemora a parte gloriosa, que o Infante teve na empreza,
ainda no Prologo da Fama ;i Comedia „Os Vilhalpandos", onde o appcllida „o verdadeiro capitão da gente portiigueza que logo fez tremer aquella
barba roxa."
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25 Luiz IX, o Santo, falleccu cm Tunis cm 1170, ao terminar a
ultima c inglória cruzada, adoecendo de peste ao tempo em que os Sarracenos cercavam a cidade (a velha Carthago), conquistada pouco tempo
antes pelos christãos. Accompanhava-o seu irmão Carlos d'Anjou; mas não
é a este Carlos que Miranda allude. — Ha uma outra expedição a Tunis,
cm que figura um liei de Franca do nome Carlos (mas 6 o sexto e não
o quarto), o qual ajudou, posto que não cm pessoa, os Gcnove/.cs na
infeliz campanha de 1390 c í d'cste Carlos que o poeta falia. — Cfr.
Xo. 165, 27 c 28: Ia oiro Carlos i armas dei poniente Con quien Itália
juntamente armò-se. Miranda escreveu sem duvida um VI que os copistas
mudaram por engano cm IV; porque a historia não reza de empreza
alguma do Carlos IV, o ultimo dos Capetingos, fallccido cm 1328.
33—34 D. João III costumava dizer que a única guerra permittida
era contra os infiéis, opinião partilhada por toda a nação, e revelada
sobretudo pelos poetas. Miranda foi um dos muitos que deploraram o
egoísmo c a cegueira dos outros príncipes europeus. — Cfr. Ferreira,
Ode IV do Livro I Aos Reis Christãos; Res., Miscell. estr. 1—6, e em
particular 129, onde diz: Nem lembra Jerusalém, Que os mouros têm
cm poder; e Xic. Clcnardus, Epist. ad Christianos.
Miranda sente como suas as desfeitas que o Infante soflreu porque
D. João III não o deixou ir á empreza de Hungria, nem á Africa, nem
á índia — os tres grandes campos de batalha contra os infiéis. Caminha
allude á mesma inacção foiçada do vencedor de Tunis, quando lembra na
Kpistola IV ,.o mais iju'imla fizera. Se o tempo, avaro d'honras merecidas, A suas altas lençSes não se oppoiera." O desejo, de cantar os
feitos heróicos dos portuguezes, manifestado por Miranda aqui e cm
Xo. 115, 14—10, era uma aspiração de todos os poetas da epoca [D. Bernardes!], que só Camões teve a gloria de realizar dignamente.
52 e 56 O turvo Douro e, em especial, o Neiva são os rios, cm
cujas margens Miranda escreveu os seus versos; é por isso que os seus amigos o chamaram ,,poeta do Neiva" (cfr. 104, 103; 196, 1; 199,62 c 133;
204. 58 ctc.), como a Bernardes o cantor do Lima; Sâ de Menezes o do
Leça; Rodrigucz Lobo e Soropita os do Liz; Camões o do Tejo; Bernardim Ribeiro e Christovam Falcão os poetas de Kntrc-Tejo-e-Guadiana.
Todas estas antonomasias são uma imitação da moda italiana que chamava
a Petrarca o cantor do Sorga, e a Sanazzaro o do Scbctho. — O riozinho
Neiva passa ao pé da Quinta da Tapada, entre Cavado e Lima, c desagua
no Oceano. Cfr. 111, 571.
Com o Neiva, Miranda allude a si próprio; e julgamos que com
os nomes Douro e Minho (Xo. 105,51 e var. J a p. 717; cfr. lambem
Xo» 117, 1 ?7 e -00> '3(>) 'ambem não quer alludir senão ás províncias
do mesmo nome, como sendo então o único asylo da poesia bucólica ao
modo estrangeiro.
Talvez outros sejam de parecer que o poeta quer
antes alludir á scena da Egloga, ao logar onde Célia ó chorada; e como
Miranda 6 um dos que a deploram, esta explicação não será destituída
de fundamento. „Mas, dirão cllcs, o logar da deploração poderia também
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ser o logar <lo *eu f.dlcoimcnto, c .1 sua torra natal; c pois preciso procurar o original de Célia nos locares próximos <lo sitio „,lo se entra por
la mar turbado el Onero", isto ó cm 1'orlo, Foz ou Maltosinhos. Ahi
mesmo residiam os amigos Íntimos <lc Miranda, os Sas de Menezes, família
a que pertencia aquella D. Angela, a mulher de António de Sa c Menezes,
que Ferreira (Son. XXII do Livro II; Epitaphios XV c XVI), c Bernardes
(D. li. Bom Jesus p. 132 c 128) c CaniOcs (?) (v. Storck II No. 1S7) festejaram c gabaram tanto. N5o seria cila a Cclia de Miranda, pois que
morreu — como esta — nova, cm vida de seu marido c deixando-lhe
hinos.-" Respondemos que não, porque D. Angela deixou uma única
filha, 1). Camilla de Sa c Xoronha (v. Tab. Gcnc.il.), c morreu depois de
'55o' cnl quanto que a dama, cantada por Miranda, foi mile de vários
filhos c morreu antes de 1536.
Egloga. 1 24 S.lo mãos agouros: 1) o uivar dos cHcs (cfr. Thcok.
II 35; CainBcs, Kgl. IX iS); 2) o voar de aves nocturnas cm claro dia;
3) o assalto de lobos contra as aldeias; 4) os bichos que destroem as
hortas; 5) as chuvas de signaes desconhecidos (breves do eco); 6) os fetos
monstruosos; 7) o cantar das gallinhas a feição de gallo; 8) a ausência
das andorinhas; 9) a doença dos gados; 10) signaes igneos no eco;
II) grande secca. — Os historiadores faliam de alguns d'cstes signaes
acontecidos em 1530, e que espantaram muito o povo portuguez. Resende
p. ex. conta na Misccllanca, estr. 283 que n'cstc anuo uma mula pariu em
Punhete (cfr. Leitão, Misc. p. 425); c Pctrus Martyr (p. 367 c 370) escreve
do grande cometa que deu também que pensar ao mesmo Resende (Misc.
estr. 2S4).
23—24 Citadas por D. Kr™
de l'ort., I'ris. p. 13.
25-28 Cfr. No. 165,25—28.
29 30 Citadas pelo mesmo autor das 1'risBes p. 28, na lição das
edições AB.
31 c 32 Em 26 de Janeiro de 1531 sofírcu o pai/., c particularmente
a Estremadura, um tcrrivcl terremoto, que Resende descreve miudamente
em 11 estrophes (289 —299 da Misccll.), e que provocou a formosa carta
de Gil Vicente a D. Jo3o 111, na qual attaca os frades que, cm logar de
socegar os espíritos aterrados, os desnorteavam ainda mais sobre as causas,
os fins c as consequências do tremor de terra (G. V. 111 p. 385).
33 Allusao a um illustrc fidalgo c poeta (hespanhol? Garcilasor),
que nHo sabemos decifrar.
39 40 Glossadas por Diogo Bernardes nas Flores do Lima, p. 217,
provavelmente sobre um ms., mas na liç3o de B.
217 Atalanta, a audaz c esquiva serva de Diana, desafiou todos os
seus pretendentes a uma corrida, c venceu muitos que depois matou.
Mippomcncs poróm venecu-a por manha, deixando cahir pelo caminho lies
maçits d'ouro. V. Ovid. Mct. X 560 c Gesta Rom. cap. 60.
225 E uma das particularidades tradicionaes de toda a poesia bucólica que um pastor louve o cffeito maravilhoso do doce canto d'um seu
companheiro sobre a sua alma enferma, admirando-sc da eflicacidade da
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cura. Cfr. Thcok. I 4 —S o 144-140; Vcrg., Ecl. V 45 c 82; Camões,
lígl. I =85.
290 Vieja dei arco. O arco-iris. transformado cm unia vellia, c unia
iílcia desusada. O arco da velha 011 ilas rel/ias £• um modo de dizer
usual; a velha ,lo arco é desconhecida. A explicação vulgar do primeiro
termo pcrcebc-sc, accrcsccnlando a palavra lei. c lembrando-sc o leitor da
lenda hiblica do Diluvio, a que Miranda também se refere nas linhas 294—g».
Ou haverá aqui alguma das innumcras superstições nacionaes, um resto
d'uma velha crença? O povo ainda hoje diz que o arco da velha mergulha nos rios para beber a agua que depois cac cm forma de chuva, c
aceredita que ,,quando apparccc o arco-iris, <5 signal que deus está bem
comnosco". Alem disso „cm quanto cllc apparcccr, o mundo nilo se
acaba". — Os provérbios „Ú arco das velhas, carregado de pedras; o
arco das novas carregado de obras-; e ,,Arco das velhas, sahe-te d'aqui.
Meninas bonitas não são para ti"; ou Arco da velha, CordSes de retrai,
Meninas bonitas .Vão são para vós; c Arco da velha, Vae-te deitar Que
ahi vem os ladrães Que te querem matar, ouvem-sc citar todas as vezes
que se dá o phenomeno, mas sobre a sua significação não souberam darnos esclarecimentos.
N3o achamos noticia de grandes seccas pelos annos de 1530 -35,
que podessem provocar estas preces.
31S 328 Miranda tem noticia de que em Lisboa (Estremadura)
apparcccrani novos poetas, que seguem as suas pisadas, poetando nos
metros italianos; e sauda-os de longe cordialmente. E pois racional datar
de 1536, ou dos annos inimediatos, o augincnto da nova cschola, que o
poeta do Neiva fundara depois de 1526; os seus primeiros adeptos foram
Caminha, Francisco de Sá e Menezes e D. Manoel de Portugal. A data
dos primeiros ensaieis italianos d'cstcs poetas, ensaios mandados em homenagem a Miranda, assim como a das respectivas respostas d'este, poderá
pois lixar-sc, com muita probabilidade, entre 153^ c 40. Silo os nossos
No» 91, 92, 97, 140, 150, 192, 201 c talvez 202.
324 la suave lira hallada a caso: Apollodoro conta que Mercúrio
achara a casca de uma tartaruga, ainda com alguns tendões que, desferidos, produziram sons: d'ahi a invenção da lyra (•/1 ).{■; = testudo =
tartaruga).
377 ICpitaphios, como o que já encontrámos cm No. 111,501 sao
ainda uma particularidade das Eglogas cm geral. V. Vcrg. V 13 c X 53;
Sanaz. XII 625.
113 (p. 317—337).

Egloga IV. Andres.

Addenda ot Corrigenda, a) Texto. 95 a suerte provavelmente
n3o é mais do que um erro do copista, um lusitanismo involuntário (<; por
„ /,;), — 120 AB imprimem desuelan, quando nós julgamos deva lér-sc:
desvelan. — 150 u que me falie = para que cu me o encontre, para que
eu d/ com elle. — 169 Lcia-sc: tirano, (c. 1. d.: tirano). — 190 da lios
c. 1. d.: danos (lusitanismo do ms.). — 201 mi, (e. 1. d.: mi). — 306 liu-
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munas i artificio; (c. I. il.: humanas, i arteftcio). — 395 Pasciuilas.'
(c. 1. il.: Pascuales.'). — 4:0 dija, (c. 1. d.: dijo).
h) Variantes. 5 Na cil. A falta o indispensável que, por erro de
imprensa. — 22 Das lições de P, quasi metade nilo tem valor algum;
apontamol-as unicamente para dar unia ideia exacta do deplorável estado
cm que se acha este, alias valiosíssimo, ms. O leitor reconhecerá que,
por exemplo, n'csta linha 22 o texto de F nem (IA sentido, nem satisfaz
as exigências do metro. Outrotanto acontece nas linhas 46 e 74. —
27 EF Por el buen rei que cu paz rige su tiara. — 31 E Entretanto
os abris //anos cominas. — 45 BEF llizo se-os. — 5: E /lano. —
106 EP Hl marino/ ctc. — 13; A licito de E e errada, sem duvida
alguma. — 150 EP quien Ic enseila. — 155 EP dejan. — 168 BE
escrevem penas por peitas. — 170 O nosso ms. tem cie/os por ce/os. —
170 Onde se diz 196, lcia-sc 176. — 178 No ms. está fuirgo por fuir
J'nego. — 183 A Triste, d'otre quita podias fuir, — 194 B si el
alma ctc. — 197 A e B Lcia-sc: oras (c. 1. d.: Oras). — 273 P .SV
irian. - 276—278 Leia-sc: 277—278.— 281 B Los quales en su tiempo
no tuvieran. — 300 en el e licito de B. — 3'7 A sic. Podia-se lôr:
Que io sepa antes no vista, ni despues. — 320 A Noclie el caso canto
solo n la tuna. — 324 E ser me lua. — 329 A Pasipliae. — 359 B
en ver ctc. — 360—361 A linha 7 da estrophe intercalada anda errada
na ed. A. l'odia-se ler: Airada a los sus hijos tiernos puso. — 365 B
Lcia-sc: en (c. 1. d.: em). — 373 toda na ed. A nilo pode ser mais do
que um erro de imprensa. — 386 EP c o nosso ms. escrevem: por sus
licores! — 388 B Muerto quedado se lia, matando amores. — 403 A
licito a/ii vereis, extrahida do ms. E, nilo pcrtehcc A esta linha, mas
sim A 407».
O duquo cVAvoiro. D. Joilo do Lencastre, 1501 —1571, Marquez,
de Torrcs-Xovas por carta de 1520, e senhor d Aveiro j.A antes de 1535,
muito antes de se passarem as respectivas cartas, assignadas por D. Joilo 111
só 110 ultimo anno do seu reinado (1557). V. Souza XI 45, 11T p. 493
c 506, Provas VI p. 34 c 45; Gocs, Chron. 1 cap. 10; Kcs., Misc. estr. 274;
Annaes p. 440; Andrada 111 p. 21 c IV p. 389. — Era neto de D. Joilo II,
filho primogénito de D. Jorge, duque de Coimbra, o velho mestre de Santiago e de Aviz (+ cm 1550), com o qual veio á còrtc cm 1513. Era muito
inclinado As letras c dado ao estudo; no reinado pacifico de D. Joilo 111
nilo teve occasiiío de se distinguir cm empresas bcllicosas. Lm 1535 pediu
com grande instancia, mas de balde, licença a cl Rei para seguir ao Infante D. Luiz para Tunis. Em 1538, quando o Infante se avistou com o
Empcrador em Barcelona, andou accompanhado do Duque, por ordem
d'el Rei (v. Xo. 98); cm 1539 foi o Duque de novo a Castella para dar
os pezames pela morte da Empcratriz D. Isabel; e em 155— recebeu na
raia a noiva do Príncipe D. João (Souza XI 41). — Foi também poeta:
Paria e Sousa achou o Soneto „Que fiz. Amor", que anda nas obras de
CamOcs, n'um ms. com a rubrica „Do duque d'Aveiro" (v. Comm. vol. V
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p. 178 c 336; c Storck II No. 306), c oíícrccc ainda uma bonita rcdondilha
que vários manuscriptos lhe attribucm. Dous Sonetos seus encontram-sc
inéditos no ms. CXIV 2—2 da Hibliothcca Eborense (a (1. 155V). Ferreira
dedicou-lhe a sua Egloga XII, c lonva-o na 1. Nao é a cllc como diícm
vários autores, mas a seu filho, D. Jorge de Lencastre, 2o duque d'Avciro,
que o mesmo Ferreira mandou a ..Historia de Santa Comba dos Vai/es",
c que Falcão de Resende oflcrcccu a sua ..Microcosmographia".
O assumpto da Egloc* Amlres, que Faria c Sousa trata de ..rnuy
mala- (Comm. V p. 178), é uma desastrada historia amorosa, que originou
um serio conflicto dos Lcncastres com a casa reinante e que deu que fallar
a todos os poetas da corte, p. c.\. a Christovam Falcão no Crisfal (v. FS.,
Comm. V p. 336) c a Camões na Egloga VI c talvez na VIII. lil Hei
D. Manoel deixou concertada cm seu testamento (Souza, Provas II 349), a
alliança de D. Guiomar Coutinho, a riquíssima herdeira dos condados de
Marialva c Loulé, com seu filho 13. Fernando, que na occasiao da morte
de seu pac tinha 14 annos (Gocs, Chron. II cap. XIX). D. J0S0 III, nao
querendo demorar a execução d'cstc tratado, mandou fazer as capitulações
em 15:2 (Souza, Provas II 572): oppoz-sc porém D. João de Lencastre,
então Marquez de Torrcs-Novas, declarando estar clandestinamente casado
com D. Guiomar. O velho conde de Marialva pediu justiça a El Rei, o
qual mandou prender D. J0S0 e desterrou seu pac, o venerando filho de
I). Joiío II (Provas VI p. 21). Durou a causa, e portanto o escândalo,
quasi nove annos, mas como D. Guiomar teimasse cm negar o casamento,
foi dada a sentença contra D. Jo3o, c as bodas cfTcctuaram-sc com o Infante 13. Fernando, cm 1531 (Frovas II 580). 13'ahi cm diante uma serie
de fulminantes desastres para os recem-casados: morte do seu primeiro
filho cm agosto de 1534; morte da filha cm outubro; morte da m3c cm
dezembro; c morte dó pac poucos dias depois, ficando d'csta maneira cxtincta, a illustrc casa de Marialva, ..subida tilo alto para sentir mais a
queda". l'onta-sc que um dia antes da morte da segunda criança sonhara
D. Fernando que vira sahir de sua casa tres tumbas juntas c cubertas de
negro. É claro que todos viram cm estes suecessos o dedo de Deus que
castigava c denunciava d'cstc modo a perfídia de D. Guiomar (v. Xo. 165,
;j — 28 da Egl.). A profunda dòr de 13. Jo3o dcscrcvc-a Miranda de
um modo transparente na situação desesperada do pastor Andrcs que a
„crucl serpe 1'ascuala" atraiçoa com lingua viperina. A data da Egloga,
porém, j:i D. João havia serenado: mesmo assim foi só cm 1547 que contrahiu novo matrimonio.
JA notámos sob o No. 102 que o commentario poético a este enorme
escândalo nao foi a causa do ostracismo de Miranda, porque foi escripto
só depois de 1538, isto é depois do primeiro cerco de Diu (v. 1. 30),
quando jA eram fallccidas as pessoas directamente interessadas, c o poeta
vivia longe da corte no seu retiro campestre. Nilo é portanto exacto o
que diz Th. Braga, Quinh. p. 74 que, alem d'isso, confunde as pessoas
dos dous livaes, c pretende ver na Egloga de Miranda fúnebres pressentimentos sobre factos, realizados quatro annos antes.
Th. Braga diz
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também que Miranda abraçou o partido do Infante! (ibid. p. 55 56,
09 78 c Si).
-5 -' ~'"s, seilor, 110 os cupo en siu-rte guerra. lista linha prova
que o Duque não tomou parte na expedição de 'Punis, como alguns
tscriptores pretendem, mal informados sobre as Ires viagens do Infante
D. l.ui/., que silo motivo de geral confusão. Repetimos que o Duque
accompanhou o Infante uma só vez, cm 1538.
30 Testigo Diu lenido i gaitado ou, segundo J. .SV no, diga-lo Mu
ensangrenlado. A primeira defesa de Diu, sustentada heroicamente por
António da Silveira, sob o governo de D. Nuno da Cunha, teve logar em 1538
(v. Scliiifer IV p. 70, 123, 157), a segunda, ainda mais heróica, em 1546
por D. Joilo de Castro (v. Jacobi Tcvii Comnicntarius de Rcbus apud
Dium Gcstis; c Gocs, De bcllo Cambaico primo, c De b. C. secundo). O
texto não pòdc alludir á fundação da fortaleza, concedida voluntariamente
aos portuguezes em 1533 pelo Sultão Iinilur, nem As varias tentativas
anteriores para coii(]uistar a cidade, porque se falia de uma viciaria sobre
os inlicis.
Miranda lambem allude ao Io cerco 110 Prologo á comedia
„0s Vilhalpandos", onde a Fama diz: „Sabeis de quantas manhas usei
estes dias passados n\iquella grande alfronta de Dior Quando vos nã"o
pude espantar cos Turcos, espantei os Turcos comvosco". palavras que indicam claramente (pie os Vilhalpandos foram lambem compostos pouco
depois de 1538. V. Th. Braga, Thcatro II p. <>7 e 1 p. 324 e 325 onde
ha alguns factos errados e contradictorios sobre as datas das duas comedias de Sâ.
31 —32 Entretanto os abris //anos cominas Por los libras humanos
i divinos. Estas allusfícs explicam-se por um documento do processo de
Damião de Gocs, no qual se aflnnia que o deão da guarda Lucas d'Orta
mandara ao duque d'Avciro certos volumes (seis ou settc) de livros de
Luthcro e Kcolampadio sobre a sagrada escriptura, c mais um escripto
de mão (pie tratava de uma nova opinião corrente cm Itália, a saber ,,Je
grafia, /ide, et optribus" (v. Mcndoça, Damião de Gocs c a Inquisição de
Portugal. Annacs das Sciencias c Lcttras II p. 353, l.isboa 1S58).
■I1 4S Th. Braga, Çjuinh. p. 72 trocando as pessoas de D. Fernando
c o Duque, reconhece n'csta estrophc o retrato do Infante!
•19 Ilorculos no bivio entre o vicio (xtcxiu), que lhe mostra o
caminho do inferno, juncado de llorcs, e a virtude («(»ír>/), que lhe ensina
a senda espinhosa do ceo, ê uma fabula tão conhecida que dispensa commentarios (Acsop 158). O que é novo para nos é a sua applicação a
/ielleroplwnte. O caso suecedido a este heroe — casto Hcllerophonti —
em casa do Rei Preto, com a rainha Antea (ou Sthenobca) — inulier pérfida
— variante da historia de Joscph c 1'otiphar, ou de llippolyto e 1'hedra,
pode muito bem ser symbolizado na situação do bivio; mas não sabemos de illustração alguma, nem litteraria, nem artística a este assumpto.
No cmtanto parece que Miranda tinha na mente a lembrança de alguma
obra d'arte (gravura?), conhecida ao Duque d'Avciro. O mytho de Hercules foi aproveitado varias vezes pelos grandes artistas italianos: do de

829
Pcllerophontc, que na littcrnturn se cita a caila passo, n3o se pódc dizer
o mesmo. Vide porém nos Emblemas de Alcialo o No. 14 que representa
Pcllerophontc montado sobre o Pégaso, no acto de matar a Chimera
(l« ed. de 1522).
73—80 Tli. Praga, Quinh. p. 77, pretende ver n'esta estroplic uma
allusSo ao enveneiianiento de três victimas, que seriam: D. Guiomar (et
cuello.'), a filhinlia (e/ pechn.') c o Infante (Ai cnbez/i.'). K inverosímil.
Miranda nío se prestaria a glorificar um tríplice assassinato com a sua
Egloga, dedicada ainda emeima ao rcu.
143- 144 Cfr. No. 104, 101.
159 — '6o Kiifin, come se 1/1'ze, eu viejos cuentos: ..í.0.1 aires llevan
los encantamíentos" ou Como en jin i/e putrailas por ilineros Dizen: „scmbrJlos por eses oteros". Talvez alguma plirase tradicional com epte a pliantasia popular costumava rematar os seus contos de „/'atfas e lobishomens".
216 Citada por D. Frco de Port., Carta p. 44. na liçílo das edições AB.
228 Provavelmente ainda uma reminiscência de alguma pintura notável
vista cm Itália, das muitas que representam este assumpto: Adónis morto
nos braços de Vénus.
260—204 Cfr. Verg., Ecl. X 31—34 c Sanaz.. Egl. VIII.
265 — 272 Cfr. Pcrnardcs, Egl. XX c XI p. 119 c 6t do Lima.
294 Al mar agua, ai monte lefla; adagio que lembra o provérbio
grego Noctnas Atlu-nas Itvare, c o liespanhol: Iterar hierro para lliscaya.
313 Til. Praga, Quinh. p. 76 suppoe que lia aqui uma allus-Io ao
sonho do Infante D. Fernando.
321 Andrés ví em sonhos uma serie de exemplos de mulheres impudicas, infiéis c pérfidas, que o curam do amor que ainda alimentava
pela indigna Pascuala. Os Silvanps e Faunos cantam a paixão da miie
<Io Minotauro, de Pasiphae, pelo touro, enviado por Júpiter; a historia
de Leda com o cysne; de Scmiramis com o seu corcel (Plin., Nat. Ilist.
8, 155); das cincuenta filhas de Danar, e netas de Pelo, que assassinaram
todos os seus maridos, filhos de Acgypto e netos de Belo — uma única,
Ilypcimcncstra teve piedade de seu esposo Eynceo (cfr. Ilorat. cai 111. 3,
]|. 23); de Medea que poz mão a seus dons filhos; de Samsão trahido
por Dalila; de Iíriphylc que, seduzida pelo fatal collar de Harmonia,
levou seu marido, o adevinho e vate Amphiarao, a partir para o cerco de
Tliebas, onde achou a morte (Odys. XI 326). Depois cantam os Faunos
de Pan c Diana (cfr. D. Pern. Lima, Carta XX estr. I 1); de Gallo c I.ycoris; de D. Joana I de Nápoles, Pascoala italiana que sacrificou o seu
amigo André*, c enifini de D. Joana II.
385 Galo. K o poeta elegiaco Cornclio Galo que Vcrgilio tanto
celebrou nas suas Eglogas VI (64 73) c X. Em quanto elle combatia
valorosamente na Itália, fugia-lhe sua amante Lycoris de Roma com outro
general, enviado para as Gallias (cfr. Cam., Egl. II 495 97 0-518; Sana/..,
Prosa X).
394 Las dos Janillas. A phrasc está mal construída. As variantes
dos textos AB, e a relação histórica dos factos ajudain-nos a restabelecer
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o sentido das palavras de Miranda: Das duas Juanillas uma, a mais velha,
{a maior) estrangulou seu amigo Andrcs com um cordão de ouro; a outra
(esotnt) apunhalou os seus amantes. A primeira c D. Joana I de Nápoles,
da casa de Anjou-Ilungria, neta do magnânimo rei Roberto, casada com
o joveii Andreazzo, irmSo do Rei de Hungria D. Luiz, que de facto foi
estrangulado cm 1345. É » celebre formosura, casada «piatro vc/.cs, e
cantada por l^opc de Vega na sua Comedia: Reina yuana de Nápoles y
marido bien ahorcado. Em 1382 teve sorte igual á que preparou a seu
primeiro marido. — D. Joana II, a mais nova das Janillas, foi filha de
Carlos 111 de Hungria c Nápoles, c sobrinha de D. Joana I. Era a ultima
vergontea da casa Anjou-Hungria outr' ora l3o poderosa. Fnlleccu em 1435.
A sua vida desordenada no meio de seus vários maridos, vários favoritos
c vários filhos adoptivos nSo pode ser aqui tratada. Sanazzaro (Prosa VII)
passou-lhc o seguinte attestado: „feminina In quale dalla naturale inconstanza e mobilità di animo incitata, agli a Uri suoi pessimi falli gueslo
aggiunse che coloro, i qua/i erano stali e dal padre, e dal fratello con
soturno onore magnificati, ella esterminando ed umiliando annullò e qttast
ad estrema perdizione ricondusse." — N3o se deve confundir estas duas
a
rainhas com outra D.Joana de Nápoles {+ 15' 7)
moderna Hccuba —
que os romances castellanos nos apresentam cm situações trágicas; foi irm3
de D. Fernando de Aragão o Catholico, c viu morrer no curto espaço de
um anno tres próximos parentes (v. Rum. de Durar» No. 224 c Wolf,
]'rag. El. Blâtter p. 58 ss.).
417 É o Autor quem intervém n'esta ultima estrophe. A rubrica
Pan que se acha no nosso ms., parecc-nos inadmissível. Em ABFcJ
é Andres quem deve dizer a ultima estrophe, que varia muito do texto,
postoque a edição A diga que é o Autor, e que B e F nito tenham
rubrica alguma.
114 (p. 341—346). Elogia I a úa sonhora muito lida om nome
do ura sou sorvidor.
Addonda ot Corrigenda, a) Texto. 32 Para rigor da medida
<j preciso pronunciar: esp'riencia. — 109 —MO Lcia-sc: não, Emdebales
(e. 1. d.: não; em debates).
b) Variantes. 30 A Que a vos só ve seu bem, tendes lho a mal.
— 44 AB Melhor que por palavras, que farei? -- 53 B piadosas. —
63 B d'alagou. — 92 A c B poem virgula depois de mais. — 115 AB
bando (c. 1. d.: brando), liçílo que deve substituir a do nosso ms., que
nos parece errada.
Quem será a dama, e quem o servidor? N3o o sabemos. O poeta
accumula perante a dama o maior numero possível de enigmas eruditos.
38 a dura madrasta i Juno duro vultu de Ovidio Met. IX 260.
74 Os ..grandes dons pintores" silo Zcuxis e Parrhasio. Sobre o
sen desafio artístico vide Plin., Nat. Ilist XXXV 36, 10.
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113—"4 Sobre Heraclito v. Xo. 107, 131. Sobre Demócrito, Séneca
De ira II IO: Democritum contra aiuttl numguam sine risu in publico
fuisse: aiieo niliil illi videbatur serium eorum guoe serio gerebanUir.
118 Citada por D. Fr»0 de 1'ort., Carta |>. 41.
115 (p. 349

378).

Egloga V. Nomoroso.

Addenda ot Corrigenda, a) Texto. 6 da Egl. Leia-sc: f. 69v.
(cl. d.: f. 69). — 86 Verso cumprido. Pódc-se riscar o lo. — 94 Verso
cumprido. 1'ódc-sc ler tien cm vez de /iene (como em A) ou son figura
cm vez. de son la figura (como cm B). — 133 Leia-sc: , aguei mi bieu
fama fio, (c. 1. d.: aguei mi bien ta ma fio). — 205 mia. (c. 1. d.: mia). —
238 Pasa la oscura noclie, (c. 1. d.: Pasa la oscurn, noclie,). — 242 Verso
cumprido. Póde-se riscar atra, (ou ora). — 251 l'ara correcção do metro
è preciso pronunciar Jescaflir (ou escapulir). — 267 Verso cumprido.
Riscar-sc-ha o mal. — 308 Veran pôde ser um lusitanismo involuntário
do copista (virito) por vernan vemlran.— 451 Sic. Leia-sc: en reitor. —
478 Sic. l'óde-sc ler otro cm lugar de el otro. — 495 Verso cumprido.
Pódc-se ler: Mas em vez de De mas. — 525—526 Talvez seja preferível
ponctuar: (ai suerU falta!).
b) Variantes. 43 da Dcd. l.cia-sc: tarile (e. 1. d.: tanto). — 5 da
Egl. E trajiera.
61 O ms. escreve pio cm lugar de pro. — 100 -154
A passagem Secos abrojos até parte deve seguir-sc logo depois de o/os. —
Na terceira linha do trecho leia-sc ia (B le) cm lugar de le (B le). —
177 B Justo (c 1. d.: Juso). — 196 E tremo. — Onde se diz 216 E
deve ]er-sc 217 E. — 223 Leia-sc: amanece (c. 1. d.: amnflece). — Onde
se diz 261 E deve lír-sc 267 E. — 301 E sic. — Onde se diz 497 E deve
lCr-se 492.
Esta lCgloga, a mais rica tle arte entre todas as onze do nosso
poeta, canta a morte c celebra a immortal reputação do príncipe dos lyricos castelhanos, n'uma epoca, cm que o seu nome era ainda mui pouco
conhecido no estrangeiro. Foi composta para o Io Anniversario da sua morte
(20 de sept. ou 24 de nov. de 1536), muito antes da imprensa ter concorrido
para a divulgação das suas obras (1543); e apesar d'isso revela um conhecimento tão profundo das Eglogas de Garcilaso, uma seiencia tilo
singular dos suecessos da sua vida que é natural suppôr relações directas
do poeta hespanliol com o seu primeiro imitador portuguez. É possível
que Miranda tratasse, durante as suas viagens, com Boscan c Garcilaso,
e se declarasse, também por influencia de Andrca Navagicro, c ao mesmo
tempo que os visinhos hespanhoes, pelas novas formas italianas: não ha
porém prova alguma positiva a favor d'esta hypothesc Mas o que não
soffre duvida, é a existência de dous pontos de contacto entre Garcilaso c
Miranda, um pessoal e outro litterario. O primeiro é o seu parentesco com
Garcilaso reconhecido já por Th. Braga, e a que o poeta alludc com intima
satisfacção 110 fim d'esta Kgloga (518), porque tanto os Mirandas como os
Garcilasos cruzaram-se com os Sotomayorcs. O avô materno de Mi-
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randa foi um Soutomayor (v. Tab. Gcncal.), e Garcilaso de la Vega o
Velho, fallecido em 1351, bisavó do Marques de Santillana, casou com
D. Ta reja Rodrigucz, filha de Rui Paes de Soutomayor, como diz o Livro
das Linhagens do Conde D. Pedro (p. 274 e 387). Recordaremos
ainda que os solares das duas famílias eram vizinhos, nas Astúrias. O
segundo ponto de contacto é o presente das Obras de Garcilaso (e Boscan)
a Miranda, recebido antes de 1536, das mio* do-seu amigo António Pereira Marramaquc, como contámos mais atras (v. No. 108, 154 var. c linha 64
da Ded. d'esta Egloga). o qual na leitura dos versos hespanhois passou com
Miranda oras deliciosas. A noticia da morte de Garcilaso, victima das
luctas entre Carlos V e Francisco I, foi trazida provavelmente da Ilcspanha
pelo Infante D. Luiz, que voltava em 1537 da sua missilo como medianeiro. Se o príncipe níío assistiu á morte do poeta, presenciaria ao menos
o lueto e as lagrimas, que cila custou a Carlos V. — A dcdicaçSo da
Kgloga Ncnioroso a António Pereira justifica-se pois plenamente.
Miranda chama a Garcilaso expressamente Ncnioroso, tanto no
titulo da Kgloga, como nas linhas 79 (da Dedicatória), 373 e 414 (da
Kgloga), c ainda na rubrica da Canção „En la muerte dei pastor Nemoroso /.aso de la Vega", e emfim na Introdução A Kgloga Célia; onde
falia de Xemoroso de la Vega (16;, 56). Appellida-o lambem ..cantor de
Elisa" na linha 534. O titulo Ncmoroso, assim como o nome Klisa, silo
testemunhos muito importantes para a rectificação de alguns pontos biographicos c litterarios na vida de Garcilaso, testemunhos reforçados ainda
pela seguinte passagem na Egloga II de Camões em que se juntam os
dons noincs. K diz:
Ouvia-se Salteio lamentar-se;
Da mudança queixar-se crua e feaft^
Da dura Galathea. tilo formosa /Ce
loroso j —
{'-y r
-i I
E da morte invejosa Ne mi
Ao monte cavernoso se onere
frelia, ^ j L*-- ÍJ,'
Que sua Klisa bel/a em pouco espãça"~s
^j\
Cortou inda em agrafo. (221—227) \£ /„• ,p,<\*V/
(cfr. Cam.-ies, Carta I em prosa; Filodcmo V 6; Oct. I is^-s^V^Comm.
vol. V p. 211), alludindo á Egloga primeira de Garcilaso, e :l terceira,
cm que assignalamos o trecho seguinte:
Elisa soy, cn cuyo nombre suena
Y se lamenta et monte cavernoso,
Testigo dei dolor y grave pena
lin que por ml se aflige Nemoroso,
Y lia ma A Elisa; Elisa d boca llena
Responde et Tajo. y lleva presuroso
Al mar de Lusitânia et nombre mio,
Donde será escachado, yo lo Jio. (estr. 31).
As referencias de Miranda e Camões provam que laboram em erro
os modernos historiadores que pretendem ver no pastor Nemoroso das
Kglogas de Garcilaso o poeta Roscan, seguindo Cervantes, que no Dom
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Quixote II cap. 67 diz „Como yu el atttigtto lioscan se Ihimó Ntmnoroso";
e que taml)cm erram a<|uelles que, copiando llerrcra, sustentam que, debaixo da mascara do pastor Ncmoroso (que nas Kgloga* 1 e III é identificado
com o cantor de Elisa) se encobre o marido d'csta dama, D. António da
Fonseca. A errada opinião do primeiro gruppo funda-se unicamente na
allusSo ao nome lioscan, que se oceultaria na palavra Ncmoroso (do latiu
nemus = bosque); não repararam cointudo (|uc na Egloga II este BoscanKemoroso se elogia a si próprio n'um longo discurso [Bibl. de A. E.
vol. 31 p. 17]. O segundo gruppo n5o se lembrou que Garcilaso amava
positivamente Elisa, isto c Dofia Isabel Frcyre, a formosa dama de lionor
da Infanta D. Isabel de Portugal, que casou em 1526 com Carlos V, levando a sua dama favorita para Castclla; Faria c Sousa conta (não sabemos
sobre que documentos) que a dama poriugucz.a era de taes graças que a
Infanta declarou que .,0 no remiria, o la havia 11 de Jexar traer consigo
a D. Isabel /■'reyre (Comm. V p. 211—212). Esta não pôde corresponder
ao amor do joycn poeta cavalleiro, que ja estava casado com D. Helena
de Zuiliga, dama da rainha D. Leonor. Ha provas d'estc amor não correspondido. Citemos uma: A pequena Cancion Culpa tlebe ser quererás,
que geralmente apparcce com a rubrica ,,1/abiendose casado stt dama", tem
no MS. Iriarte e no Cancioncro Gayangos (v. Bochiner XIV p. 199) a epigraplic: A doila Isabel /-'reyre porque se casa con un hotnbre fttera tle
su condiciott. Dada esta situação, parece impossível que Garcilaso pozesse
na bocca do marido U'aquclla „llella mal maridada" as dolorosas queixa*
de Ncmoroso, que só competiam a elle, Garcilaso, que a amava sem
esperança. Tanto Salicio (anagramma imperfeito de Gar(cilaso) que lastima
na Kgloga I a ausência e o desdém de sua amante (Galatca), como Ncmoroso, que na mesma chora a morte da sua (Elisa), silo pscudonyinos
do poeta: e ambas as amantes são nina e a mesma pessoa, i. é 1), Isabel
Frcyre, que morreu entre 1531 e ^, de parto, quando Garcilaso estava
cm Nápoles c deixando vários filhos. Esta nossa opinião jA foi enunciada
por Faria e Sousa, sem que ninguém a recordasse até boje para a approvar.xm contradictar. Miranda, António Pereira, e o Infante D. Luiz. deviam
ter forçosamente conhecido a infeliz. Elisa ..antes de /tempo y como eu Jior
cortada" na corte de O. Manoel e de D.João 111; e ainda seguiriam com
sympathia a sua vida ulterior na corte hespanliola, tanto mais que sabiam
ser ella idolatrada por um mancebo illustre, que o Infante conheceu
em Tunis, e que Miranda, seu parente, considerava, sob muitos respeitos,
como o seu modelo.
A'pergunta que acima fizemos (No. 112), sobre quem seria aquclla
Célia-lilisa. que Miranda deplora na Kgloga, dedicada ao Infante D. Luiz,
podemos agora responder, fiindindo-a cm uma com a Elisa de Garcilaso.
O que se diz. sobre Célia nos versos 71) e 173—176 do No. 112 e 87 e
147—200 do No. 1O5, a saber: que deixou marido e filhos, morrendo „em
meio de seus dias", assim como a data da Kgloga (logo depois de 1535)
concorda com o que sabemos da vida de D. Isabel, «pie falleceu, como
dissemos ..antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte- e ..coibi
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tada inda em agrafo", entre 1531 c H, vivendo seu marido, D. António
da Fonseca, e alguns lillios. Uma prova de que a memoria de Garcilaso
era inseparável da de Klisa, cneontra-sc na própria Kgloga que lhe é constpjdj, c na qual o nome de Garcilaso é citado duas vezes (1. 56 da
Dcd., c 327 da líjjl. NO. 165).
Dedicatória. I- 13 Sobre os ,,noltres 1'roais, Em Pereiras mudadas" e sua relação com Kl Rei Alfonso o Casto de LcSo, vide
No. 108, 321.

14 Parccc-nos conveniente antepor a 3" cstrophc á 2a.
30—52 Sobre as viagens de Miranda e sua vida solitária já falíamos
varias vezes.
53 Tablero. O biographo de Miranda diz: ..jugava o taboleiro,
e nenhum outro jogo, donde parece que tirou a metaphora de que usa
na . .. Egloga de ... Nemoroso."
59—65 Allusito ás repetidas visitas de Miranda na casa da Taipa
ou cm Cabeceiras de Pasto (cfr. Xo. 103 e to8). Th. Praga, Quinh. p. 9&
diz: „ Vivendo no seu retiro das Duas Igrejas, Sâ de Miranda foi presenteado com um rolume dos versos do poeta Garcilasso pelo seu visinho
António Pereira Mirmmaque, Senhor do Jlasto. Pela leitura da Egloga
Nemoroso no prologo se conhece que foi esse brinde o principio das
rclaco-cs de amisade." A ultima affirmayão c improvável. A Kgloga
Basto, que data de uma epoca anterior aos seus estudos de Garcilaso, já
è dedicada a um Pereira.
67—70 Kstrophc de diflicil interpretação. A' primeira vista julgámos
que Miranda quereria dizer o seguinte: A viagem italiana suggcriu-lhc a
ideia de transplantar para Portugal os géneros poéticos novos; depois do
regresso, temiendo y deseando juntamente - começou a escrever para si
só Sonetos, Canções á Virgem, ctc.; mas recciando mau êxito, nao divulgou os seus trabalhos, até que o exemplo de Garcilaso o animou a „sahir
á praça". Na Kgloga Alejo, dedicada a seu amigo como primeira prova
do seu talento transformado, iniciou alguns trechos cm cstylo novo. — A
serem verdadeiras as nossas hypothescs sobre a data da F.gloga Alejo, a.s
palavras do poeta nao podem, porém, significar o que acabamos de enunciar. A Kgloga Alejo, cm que ntío ha imitação de Garcilaso, foi composta sem duvida antes de Miranda conhecer as bucólicas do innovador
hespanhol. Km nossa opinião pois, o nome Alejo é aqui apenas um
pscudonymo do autor, o qual, depois de viver por annos escondido no
seu asyló campestre, attrahia de novo a attcnçao da corte, experimentando
pela primeira vez se o som da frauta de Garcilaso, que tanto lhe agradara, repetido por cllc, satisfaria lambem aos mais. A Kgloga Nemoroso
é pois a sua primeira imitaçSo de Garcilaso e foi mandada á corte, onde
então vivia o seu amigo Pereira, u onde seria representada para dar gosto
ao Infante.
Kgloga. 1—9 A Kgloga V de Thcokrito, a III de Vergilio, c a
IX de Saiuzzaro principiam com uma rixa entre pastores. A scena de
Miranda é imitada na Kgloga IX de D. Peruardes e XIV de Camões.
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IO — II Mi>lana de jau Juan, quando a las flores I ai agua lodos
salen. Estas palavras alludcm a uma crença popular relativa á noite <le
S. Jo3o: „I.ogo ao romper da alvorada raparigas e rapazes vSo-se ao
campo a colher as flores bentas c o orvalho da noite que possuem maravilhosas virtudes mediciíiaes, e servem para cortar feitiços." Cfr. .Pedroso 111.
70—74 O esconjuro de um mundo ás avessas, quando suecede algum
caso extraordinário, 6 um dos Característicos da poesia bucólica (v. Thcok.
1 130; Vcrg. Ecl. I 59, VII 27 c 51 ; Sanaz. II 65; Cam. II 537; Ferreira,
Castro I se. 3).
100 A applicaçflo da rima encadeada í evidentemente uma imitação de Garcilaso, o qual se serve d'cstc artifício da poesia provençal (já
conhecido ao latim medieval) na sua Egl. ].l, seguindo o exemplo de Sanazzaro I Cl, II 19, X 79. Depois de Miranda applicaram com frequência
este processo de ligar a rima os poetas D.Manoel de Portugal, Diogo
Hcrnardcs, CninScs etc.
173 A intervenção de um arbitro c medianeiro é o desfecho inevitável das rixas dos pastores. V. Thcok. IV e VIU 28; Verg. III 50.
276 Xas margens do rio Amphryso levou Apollo os gados do seu
amigo Admeto, Kci de Perca, a pastar durante nove annos. Miranda explica
esta singular dedicação por alguma aventura amorosa (v. Iliada II 763).
373 H"' cumple el uilo dei buen Nemoroso. A 20 de Septcmbro ou
24 de Novembro de 1536 expirou Garcilaso de la Vega cm Xiza, nos braços
de seu amigo San Francisco de Borja, ferido mortalmente de uma pedrada,
no cerco de uma torre perto de Frcjus, defendida por aldeãos francezes.
Assim morreu o joven heroe que havia escapado incólume da rendição de
Pavia (1526; a batalha foi em 1525) do cerco de Vicnna, da campanha de
Tunis c de tantas outras cmpre/.as, vencidas ii'uma nulo a espada, n'outra a
lyra.
A Egloga pertence pois, sem duvida alguma, ao anuo de 1537, c foi
representada provavelmente no primeiro annivcrsario da morte do heroe. —
O pastor Salicio canta o elogio de Nemoroso em cstrophes que silo imitadas da Canção „Quan bienaventiirado" (Egl. II; vide também ,,'J'ratara
de una parte", rimadas sobre a formula a'b'c a'b'c c'd'e'e'd f"f) de Garcilaso. É uma delicada homenagem, como de quem quer dar a entender
que só o próprio Garcilaso poderia retratar-sc condignamente.
389 Thcokrito VIII 30 faz tirar a sorte sobre cpial dos pastores ha
de cantar primeiro.
434 A pátria de Garcilaso ú Toledo, nas margens do Tejo, que
mais se ufana d'estc seu filho do que do ouro das suas areias. V. 1. 511.
469—491 Miranda cita aqui alguns dos ,.a!tos espirtos que adelante
eran idos", isto é alguns antecessores de Garcilaso, que a este serviram
de modelo. Como porém o género, que Garcilaso de novo introduziu em
llcspanha, é a poesia bucólica em metros italianos, é natural a referencia
a mestres que cultivaram este género. Sfío tres pares de poetas.
A'frente vemos dous napolitanos, Joilojoviano Pontano (pie
só escreveu cm latim; e seu discípulo Pietro Sanazzaro, que poetizou em
53*
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latim c italiano. Mclissco (Mcliscus) c o pscudonymo que 1'ontano
(1426—1503) adoptou na mais notável das suas Eglogas, dedicada á memoria de sua mulher (Ed. 1531 BRSíI. p. 369); c que serviu ainda a Sanazzaro para o glorificar na Egloga XU da Arcádia; no século XVI foi conhecido principalmente por este nome, em qualquer das especialidades em
que se illustrou (historia, politica e humanidades). Como latinista é um
dos mais elegantes do Cinquccento.
Pietro Sannzzaro (1458—153°)'
epie ji encontramos uma vez no texto de Miranda, como um dos seus
autores favoritos (No. 108, 141), é o venerando mestre de todos os buçolistas hespanhoes e portugucy.es. Garcilaso. Miranda, D. Manoel de Portugal, Diogo Bernardes, Krei Agostinho da Cruz e Camões seguiram os
seus passos em tudo o que diz respeito ao género idyllico. Nas obras
d'estes autores encontram-sc reminiscências vagas, imitações directas e até
traducções litteraes .le fragmentos das suas cinco Eglogas Piscatória*
(latinas) c das doze italianas, pertencentes ao seu romance pastoril Arcádia.
O seu nome encontra-se frequentes vezes na forma Sincero ou como
cantor do Se beto. Sincero é o nome arcadico com que entrou, por
apresentação de Poutano, muito joven, na grande Academia de Nápoles,
fundada por Panormita c baptizada depois com o nome do seu mestre.
Scbeto, hoje fiume delia Maddalena, é um pequeno rio que atravessa
Nápoles, sua cidade natal (a antiga Parthenope), c que ellc celebra na.s
suas Obras.
O segundo par sao dous poetas toscanos, que deveriam preceder os
já citados, pela sua maior antiguidade c superior valia, mas que sao citados em segundo logar, por terem influído menos no genio de Garcilaso.
Kranccsco Petrarca (1304—1373). C»J0S Sonetos e Canções immortalisaram Madonuà Laura (de Noves, de Sade), o vallc Vauclusc c as margens do Sorga, é a fonte primaria ou secundaria (pelos seus imitadores),
de que se alimentaram todos os quinhentistas (efr. No. 146, 170).
Também Bocaccio (1313—1374). »3o como creador do Dccamcrone, mas
como autor do Ninfalc d'Admcto (o romance pastoril mais antigo;
mistura de prosa c de poesia) consagrado á gloria de Maria (Fiamctta),
filha do Rei Roberto de Nápoles, influiu sobre Garcilaso (cfr. No. 146, 172).
O terceiro c ultimo par é representado por dous nomes, que illustraram Florença c Sena, c foram de grande importância na época, mas cuja
memoria licou menos viva, por serem mais propriamente eruditos do que
poetas. Miranda eita-os nao com relação a Garcilaso c como seus modelos, mas por gratidão pelos serviços valiosos que lhes deveu durante a sua
viagem na Itália. O florentino e Giovanni Rucellai (1475 -'525 °"
princ. de 26), um .los quatro filhos do sábio Bernardo Oricellarin, de
família antiga, apparcntada com os Mcdicis. Como sobrinho de l.eão X
e Clemente Vil desempenhou altos cargos, p. ex. o de Governador do
castello de Santo Angelo, dcs.lc 1523, posição em (pie podia prestar bons
serviços ao nosso poeta. Giovanni Rucellai teve bastante influencia
litteraria como introduetor da tragedia grega em Itália, que clle fez revivei
na sua Rosmunda e no seu Orcste, compostas pouco depois da Sopho-
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nisliu ilo Trissino. Hoje ú conhecido principalmente pelo seu pocm:i
bucolico-didaclico Lc A pi, imitação livre c característica das Gcorgicas
<lc Vergilio. O seu amigo c companheiro litterario 6 Lattanzio T«lommci, de Sena. — Os seus contemporâneos chamaram-n'o Vuom di
qua/tr' alme porc|uc sabia — caso talvez único no seu tempo — alem do
grego c latim, o hebraico c chaldaico. K parente do celebre Monsignor
Cláudio Tolommci (1492—1555), o erudito commentador de Viiruvio, c pertencia, como este, á selecta sociedade litteraria que rodeava Vittoria Colonna
c Miclicl Angelo, na qual introduzia mais tarde o pintor portuguez Francisco <lc llollanda. liste chama a Lattanzio „o mór privado e amigo que
Vittoria Colonna tinha", c commemora os seus serviços na seguinte
passagem «lo seu tratado „l)a Pintura Antiga. Livro Segundo, Dialogo
i/a Pintura em a Cidaile de Roma (foi. 96 do ms.): ,.Onde entre estes dias
que eu assi naquclla corte passava, ouve um domingo de ir ver Afesscr
hietancio Tolomeo. como outros costumava, o qual, com ajuda de Messe r
Ji/osio, secretario do Papa. foi a que me a mi deu a amizade de Micael
Angelo. B era este M. Lactando pessoa mui grave, assi por nobreza de
animo como de sangue, que sobrinho fora do cardeal de Senna, eomo por
sapiência de letras latinas e gregas e hebraicas, como por sua autoridade
de annos e de costumes
li também esta senhora (Vittoria Colonna)
devia eu d amizade de M. Lactando." IC pouco conhecido porque não
deixou obras litterarias, mas devia ser muito estimado pelos contemporâneos, porque Ariosto o cita entre os maiores engenhos do seu tempo, c
11. 1'icrio lhe dedicou o livro X dos seus Hicroglyphos. A citação
de Miranda prova que o tratou pessoalmente. Gotti, Vi ta de Michclangelo Bnonai rori, Kiren/.c 1875, vol. I p. 244 lixa a sua morte em
março de 154S, o que discorda com a data provável de Miranda (antes de
'537)i a scr exacta a primeira, leremos que concluir que Miranda foi mal
informado. — Cfr. Grimm, Lcbcn M ichelangclos, líannovcr 1873,
H p. 496, nota 61.
503 504 A passagem prova que já os contemporâneos consideravam
Garcilaso muito superior a lioscan, porque não é admissível a hypothcse
de que Miranda conhecesse só as obras do primeiro. V. No. 108, 141 45.
505 V. 1. 435.
508 — 509 Mostrar se ha siempre ai dedo El lugar do caiste. Nao
sabemos se a prophecia de Miranda se cumpriu, se alguma mão piedosa
levantou uma memoria no sitio, cm que Garcilaso foi mortalmente ferido,
entre Draguignan e Frejus; ou se a casa em que morreu cm Niza ainda existe.
518 Sobre o parentesco dos I-asos de la Vega com os Mirandas v.
a introducção a esta Egloga.
51S 530 Esta ultima cstrophc está cheia de allnsõcs quasi indecifráveis, por mais que se combine a pontuação para esclarecei-as. As
linhas 521—23 terão talvez a seguinte significação: Que o velho c decaido
solar dos Mirandas nas Astúrias, junto a Santo André (— a cruz d'cstc
santo passou para o brazão dos Mirandas de Portugal: aspa vermelha
entre quatro folhas de lises verdes —), está tão próximo do solar dos Lassos,
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<|uo os pastores correm de um para outro, para se abrigar do mau tempo.
Ou haverá allusão a alguma ajuda que os l-assos prestariam aos Mirandas?
524 Acima ja dissemos que lilisa não põdc acceitar o preito do
poeta, e que morreu antes d'cllc.
53;—533 Um armo depois — 1538 — mandou I). Helena de Zufliga
buscar os restos de seu marido a San Domingos de Niza, c transportouos, juntamente com os de um tillio fallecido entretanto, para San J'cdro
Mártir de TolcdOj onde era o jazigo dos senhores de Batres. Estas linhas
comprovam mais uma vc/. a exactidão da nossa data.
116 (p. 3S1—400). Egloga VI. Basto.
Queira o leitor comparar o que dissemos a p. 759; c ver a nota ao
No. 103.
Addonda ot CoiTigonda. a) Texto. :i)0 nosso ms. escreve em
logar de pes, peseis ou piseis. Tal substantivo não existe, nem caberia
na medida do verso. O copista escreveria pes, reparando só depois (pie
o seu original tinha a velha fornia popular peis. frequcntissinia em Gil
Vicente; ajuntou eis. esquecendo-se de riscar o es. Rcstitua-se pois
/eis, que rima com pergunteis. — 45 todas, (e. 1. d.: tentas.). — 65 A
primeira metade d'este verso é mal legível em ambos os textos. — 8b O
nosso ms. di/.: cmterraa foca. Haverá uma phrase enterrar a foca (phoca):
e que significa? — 88 Talvez Marta} ou nao existe este nome? — 131
vento 011 Jiento} — 182 l.eia-se: hajas (cl. d.: Iiaias). — 189 Verso
cumprido. 1'odia-se emendar: Não sei que seja ou não seja.— 203 , depois de falas. — .jl 7 sie. — 445 F escravo arvorada, forma que, segundo Blutcau, s. v. alvorada, lambem se acha nas Satyras, Dial. num. 37.
b) Variantes. 78 F e nunca acerta. — Onde se diz 78, deve
lír-sc 88.
92 F ite verde em verde. — 204 Das três nao «lá sentido;
podia-sc emendar E as Ires. — 235 de cajado. - 238 Faz.
260—267
dobrado. D'ele que contra mim pefte, ctc. -- 487 o que hito mester. —
523 trabalhado.
355 lobishomens. Cfr. Pedroso II 16 c 17, autor que alias, já annunciou um artigo especial sobre o lobishomcm na superstição portugueza.
117 (p. 403 414). Egloga VII. Montano.
Addonda ot Corrigenda. 49 Verso cumprido. 1'ódc-sc emendar:
Uni tempo vencerão a mi, como fez Th. Braga. — 123 —124 Talvez seja
melhor ler: Nem nenhum outro rancor Mais etc. - 140 Na margem do
nosso ms. ha aqui uma cruz.— 175 F viste. — 222 Ecia-se: ves: (c. 1. d.:
ves). — 227 Ficámos em duvida se havíamos de escrever como o nosso
ms. adulaçifis. ou, como as Satyras, que o Snr visconde de Juromenlia
copiou, adctacMs i. é a delacSis, ou, com o MS. L. Franco a dilacHis.
Queira o leitar comparar pacientemente o que dissemos sobre as
Fontes d'csta Egloga a pp. 675 c 731, e recorrer de novo á nota No. 103,
para ter presente a nossa opinião sobre a data c sobre a relação d'aflini-
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dadc <l'cs(a Écloga com as outras poesias, que tratam o mesmo assumpto.
Rclcnibiamos apenas <pie não c inédita, mas que a primeira impressão
(nas Satyras) é absolutamente inaccessivcl, c que a segunda (Th. Braga,
Antologia Xo. 143) é insufiíeiente.
Nilo sabemos como explicar a dupla attribuição do copista que depois de escrever a frente: ,,Egloga de Fre» de Ssaa" ajunta a nota:
lie de Juío de J/orais. As provas cm favor de Miranda parecem-nos concliulcntcs: a edição das Satyras, o ms. L. franco e o de 1". Dcnis attribuem-lh'a; o assumpto, a metrificação, a linguagem, as ideias reforçam a
attribuição, que podemos justificar ainda pela comparação com os X"« 103,
116 c iu.|. Fernando de Morais é pessoa totalmente ilcsconhccida.
Este confronto demostra também que cila está repleta de allusõcs a
acontecimentos e pessoas da epoca, que não podemos determinar satisfactoriamente. É possível que Rodrigo (1. 74) que fugiu da eõrte antes
que Montano, seja Bernardim Ribeiro, ao qual se alludc mais claramente
nos N°< 103, tio c 164. E possível que o velho Hras (186 ss.), (pie prognostica futuras desgraças e aconselha a fuga, seja João Rodrigues de Sa
e Menc/.cs, de quem Machado di/. (pie ..descantou tanto em sen canto
Que i/cu num canto comsigo" (Xo. 208, 59), phrasc que se elucida pela
estrophc 2ó d'cstc Xo. 117. Podíamos ainda propor mais soluções.
100 liu vejo vir o grani Cão ele. — O grani Gln c os campos de
Hungria lembram a terrível catastrophc de Molucz, na qual l.ui/. II, ultimo
Rei de Hungria c Uohcniia (15"'—'5-0), perdeu a coroa c a vida, c que
poz os Turcos ás portas de Vienna, 1520. li exacto o (pie diz Miranda,
ter sido a batalha no verão (a 20 de Agosto de 1526). A ser certo que
alludc ao verão anterior, teríamos de datar a Egloga de 1526 a 27 (no
inverno), e n'cMu caso seria escripta no retiro campestre cerca de Coimbra:
o lcilor, porém, j.i sabe que inclinamos a datál-a da Quinta da Tapada.
O (pie è mais que provável, em todo o caso, é que fosse composta antes
ú.\ tomada de Tunis, porque d'outro modo a impressão d'csta victoria
sobre os infiéis apagaria a lembrança dos desastres de Hungria c Áustria.
Soba- 11 grani Cão cfr. Res., Misccll. estr. IO e 44 c 274. A nação portugne/a, que mais do que nenhuma luctou contra o poder da meia lua,
seguia com o maior interesse as díffcrcntcs phases da lueta contra os
Turcos. D. João III, o rei cujas armas nunca se moverão contra sangre
christão, ajudou, apesar das suas precárias circumstancias, com dinheiro os
húngaros, como mais taulc os hespanhoes cm Tunis; e, se não fora a opposição do rei, o Infante D. Luiz teria ido em pessoa á guerra de Hungria.
277— 280 Um adagio portugiiez diz: ..Costas são que levam, e não
/ancilas que quebram." Talvez. Miranda se lembrasse da conhecida Fabula
de Rufo Festo Avicno ..Ollae" ou do Emblema 165 de Alciato.
29S Sobre os terremotos c as pestes epie affligiram Portugal durante
a vida de .Miranda, já falíamos varias vezes. Cfr. Xo. 102 c 112.
313—315 Xão adivinhamos a que desgraça nacional o poeta alludc.
1'cste de 1521 -22? Morte de D. Manoel?
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N"« 118 126. A poctia anterior, a ICgloga Montano, termina com
a palavra „Fim". Logo depois, ainda na mesma pagina c com a mesma
lettra c tinta lc-sc Contigua de felipe daguilar, c nas rubricas das oito
poesias seguintes rcpclc-sc o mesmo nome, o qtic parece indicar que de
facto não são de Miranda. N'estc caso porque <j que o copista as collocou, por assim dizer, cm appcndicc .is Obras d'cstc? Depois segue
apenas o Dialogo cm prosa, que é anonymo. Formariam cilas )\ parte
integrante do ultimo íris. enviado ao Príncipe D. João? Seriam cilas
escriptas por Miranda, a pedido e cm nome de Felipe de Aguilar? ou
mandal-as liia o nosso poeta ao Principc como amostra do talento do autor,
e recommendação? Quem o poderá dizer? O mais provável c porém que
o copista tirasse as rubricas de outro ms. mais antigo. Km todo o caso,
apesar de não podermos decidir a questão, entendemos dever publicar as
poesias, por serem inéditas, c pertencerem ao códice que serviu de base a
esta edição; infelizmente estão muitíssimo deturpadas.
. Consideremos agora o nome do autor. Um Felipe de Aguilar é
citado varias vezes nos documentos do século XV], sem menção especial,
e sempre na forma licspanliola Aguilar, nunca na portuguc/.a Aguiar.
Isto leva a suppór que se trata de uni castelhano, postoque todas as suas
nove poesias, menos uma, sejam cm portuguez, nao muito elegante, <j
verdade, nem muito castiço. O nome Felipe de Aguilar aclia-sc citado
do seguinte modo: i° Entre os fidalgos que vieram para Portugal cm 1525
com a Rainha D. Catharina, no seu estado (Annacs p. 133); 2" Xas obras
de Andrade Caminha, que lhe dedicou o seu Epigramma CXC, recebendo
de Aguilar uma resposta, No. CXCI; 30 Nas obras de Falcão de Resende,
que lhe mandou a sua Epistola IV (cm Rcdondilhas, fraca imitação das
Cartas de Miranda) em nome d'um fidalgo (p. 3~S), c offereceu ainda a
Aguilar uma Oitava e umas Trovas (p. 444 e 464), que foram também
respondidas; 40 Emfim n'um documento de 1589, cm que c citado como
nicslrcsala c cavallciro do conselho de Felipe II (Souza, Provas VI p. 641).
Tli. Praga inclue-o no Catalogo geral dos poetas do scc. XVI No. 166
(llist. de Cam. II p. 589), fundando-se provavelmente só nas poesias das
obras de Caminha c Falcão de Resende.
K possível que todas estas citações se refiram a um só individuo,
(pie seja idêntico ao citado no ms. de Miranda, o presumptivo autor das
alias pouco importantes poesias No. 118 —126.
O que contribuc para
tornar mais provável esta hypothcsc í o qualificar o ms. F. Dcnis o autor
das ditas poesias como amigo de Jcronymo Cortcrcal, o qual teve relações intimas com Caminha c Falcão de Resende.
118 (p. 417).

24 Lcia-sc: ha ja (cl. d.: haja).

121 (p. 419). IO No ms. lé-sc: se fe ha qhe a qneson, lição que
não forma sentido algum, c é erro visível do copista. A emenda que
aventuramos se fe ha (que é a questão) não satisfaz, porque não attende
ás exigências da rima, que demanda que a ultima palavra acabe cm oi.
Talvez deva lér-sc: que ê a que soi (=: solei).
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122 (p. 420). I I'ara c»le verso licar cerlo na medida, seria necessário desfazer o diplithongo cu de naecu cm duas syllabas, liberdade de
que os poetas d'a(|ucllc tempo nunca usaram. Talvez se deva emendar:
Trisle de quem naceu ctc. Coniparc-se porém a linha 2" que principia
Triste quem etc. — 12 Parece que ainda mesmo no códice, que serviu ao
nosso copista se nHo achava escripta a palavra 011 palavras que aqui faltam,
e que por isso deixou um espaço cm branco. — 14 Também n'cstc verso
ha erro, porque está curto. 1'ódc-sc emendar: Muito bem se perdeu em
um si dia.
A Dona Maria de Távora, dama da Rainha (D. Catbarina) de que
se trata, c provavelmente idêntica a unia sua homonynia, <p,c morreu
joven, solteira, sendo dama de uma rainha; c que foi chorada por Caminha
no seu Kpitaphio XXI (p. 209) c por Camões no celebre Soneto 84 ..Que
levas, Morter- — Cfr. Tav. Gcncal. Xota 9; Storclc II p. 383 c Orobcr
V p. 1:9.
123 (p. 4:0). 9 O ms. diz: Concede o justo ceo, o que julgamos
deva interpretar-sc Concede, oh justo eco, ou emendar-sc cm Concedo o
justo ceo. — K claro (pie Concedo oh j. c, como se imprimiu, c simples
Erratuni.
124 (p. 421). Soneto muito viciado por erros de copista. — 2 Poderia salvar-se, fazendo monosyllabo 0 diphthongo io, liberdade muito
usada pelos quinhentistas. O verso sahiria porém pouco harmonioso.
3 Evidentemente ha erro, por licar o verso cumprido. Satisfazcr-sc-hia
tanto ao sentido, como :i medida, riscando-sc a primeira syllaba os c pondosc um ponto e virgula depois Ac preservar. — 6 — 7 Ambos silo errados
por demasiado compridos.
Xo primeiro ficaria salvo sentido c metro,
cscrcvcndo-sc: Por amor; no segundo talvez deva ser elidida a nasal de
fazem.
125 (p. 422). 8 Xo ms. vem: Se te desejei, ficando o verso curto,
remendámos como vac 110 texto. — 11 Xo ms. está mal em que te pes
(c não em que te pes, como se imprimiu por erro de imprensa). É claro
que podiamos escrever tanto cm que (
Éniquc) como mal que t. p.
14 E impossível acecitar este verso tal qual está no ms.; nao nos atrevemos porém a corrigil-o.
126 (p. 422).

24 Ponto depois de bueno.

127 (p. 427—433). Dialogo om prosa.
Corrigenda. 169 Lcia-sc: alheos (c. 1. d.: olheos). — 170 sHo
(e. 1. d.: sao). — 173 , pelo (c. 1. d.: pelo,). — 187 disse: (e. 1. d.: disser).
— 231 ncnhúa (c, 1. d.: nenhuma).
Este Dialogo anonymo está claramente separado das poesias de
Felipe de Aguilar, que terminam com a rubrica: „Fim", ficando cm
branco o resto da pagina. Seguem quatro folhas innnmcradas, de outro
caderno, sobre as quaes está escripto o Dialogo, com a mesma tinta a
mesma lettra, c sobre a mesma qualidade de papel. Pódc muito bem ser
de Miranda, cmquanto á invenção, caracter dos pensamentos, e linguagem;
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mas não temos prova positiva d'isso. Recorda um pouco outros Diálogos, ile João ile R.uros (Rhopica pneu ma; Viciosa Vergonha;
Dialogo com seus filhos). A Disquerição diz na liulia 10 ipic
esteve em llcspanha e França, e mais ailiante (1. 13) falia ile Itália, ila
corte ilo l'apa. • Já sabemos que Miranila visitou estes paizes na viagem
por terra (do mar não ha lembrança na* suas poesias).

Parlo (Jnavla.
Os motivos ijiic levariam Miranda a não incluir as L'ocsias d'esta
1'aile IV na triptutita collecção ileilicaila ao Príncipe, póilem ser vários.
Ou não estavam ainda escriptas até 1554 (fallec. ilo Príncipe); 011 não as
tinha á mão (obras offerecidas e enviadas a vários amigos); ou não as
quiz ilar á lu/. por qualquer motivo particular, como imperfeitos, ou de
caracter demasiado intimo. Na maior parte ilos casos pudemos atinar
com o motivo da exclusão; n'aquellcs em que não seja possível descoliril-o,
convém examinar com especial attenção a authenticidade das fontes, c não
considerar essas poesias a priori como legitima propriedade do autor, c
muito menos quando inéditas.
N°» 128 -137. São pequenas poesias no gosto da Fschola Velha,
o que não significa que sejam todas da primeira época do poeta. O
Xo. 135 p.cx. não é antigo; mas são do primeiro período os Xo» 128 13;,
porque pertencem a um texto, que jà estava impresso cm 1510 (Canc. de
Rcs.), e portanto a mão. O seu valor não c menor do que o das outras
poesias d'cstc género; pelo contrario, algumas são preciosas c das mais
populares de Miranda. A revelação de suecessos Íntimos também não
devia obstar .1 sua inserção, porque eram historias passadas havia tres a
quatro deccnnios, c jà do dominio publico. Xão se comprehcnile pois o
motivo porque Miranda excluiu essas memorias de um tempo passado,
cheias de gratas saudades, c as poz de parte como ..manadas de enfeitados os quaes El fiei nilo mandou chamar". Ou enganar-sc-hia Resende na attribuição das poesias? Pertencem acaso a Bernardim Ribeiro
ou a Christovam Falcão? K improvável. O Canc. de Res. coutem ao
todo 13 poesias attribuidas a Miranda, das quaes oito se acham na Parte I
da nossa edição, entrando as restantes cinco n'csta parte IV(X"8 118 132).
liste gruppo de cinco dccompSe-sc cm tres, que não se acham cm nenhum
manusciipto C5]iccia], mas pertencem à Misccllanea iFIivora; e cm duas,
que são da edição B c que figuravam portanto n'um dos originaes deixados por Miranda.
Os restantes Vilancetcs c Cantigas (X»« 133—<37)> 'lu<;
não se acham cm Resende, são communs a tres mss., menos a ultima que
só se acha cm «lous.
128 (j). 439). O poeta Ferreira, cuja cantiga Miranda glossou, não
tem mais poesia alguma no Canc. de Rcs., c à desconhecido. Xão pódc
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ser Jorge ferreira de VMCUIICUUIW,
todo o nome, ou entao só Jorge
Doutor António Ferreira porque só
das Variantes Icia-sc: foi tinido (e.

p<-.rijue este costuma ser citado com
de Vascomcllos. Nem pode ser o
nasceu em 1528.— Na primeira linha
I. d.: foi tirado se).

131

(!>• 4-13)- Traduzido para allenríío por \V. lloffmann, Bliitlien
p. 27. Leu na linha 2" Va esperança e va dor cn) lugar de vít, c tradti/.
])ortanto: Unter Fiirchten 11 ml Verlangen Komint die lloffnung, kommt
der Schmerz. — Na linha 3» leia-sc: esperança (cl. d.: esperança).
132 (p. 443). Traduzido para allcmão pelo mesmo lloffmann,
Bliithcn p. 20. O mytho da serpente, que cena os ouvidos á voz do
encantador, é frequentíssimo nos poetas portugueses, p. cx. em Camões
c Barros. Km Miranda volta ainda uma -vez cm o No. 168 estr. 7. —
6 9 Cfr. No. 168 estr. 0.
134 (p. 445). o cantar velho „I)i me tú. seiíora, di- é citado por
Gil Vicente II p. 27 como um dos mais populares em Portugal. A poesia
inteira, de que Miranda tirou o seu mote, acha-sc apparentcmentc no
Cancioncro de Juan Alvarez Gato (n,s.) A fl. (,(iv.
J-eni a rubrica: Un
cantar que dizen ..Dirne sciiora di-, endereçado a .Vuestra Seflora. A
liciío do mote varia levemente; c diz:
Vime, seiíora, di
Quando parta de esta tierra.
Si te acordaras de mi?
(Amad. de los Rios VI p. 564).
135 ip. .146). ió Virgula depois de alta. — to Ponto e virgula
depois de pasmada. — l'ero ou Pedro de Andrade Caminha, poeta
muito elogiado por Peneira, Bernardes, Kalcao de Resende, c lambem
pelo nosso Sá de Miranda, é porém bastante inferior aos outros predecessores de CamOcs. NSo se sabe quando nasceu: devia ser antes de 1520,
porque em 1541 (até 1577) já oceupava o cargo de Camareiro mói do
Senhor D.Duarte, filho do Infante D.Duarte. Morreu em 1589. As suas
Obras, escriptas quasi todas cm louvor d'este príncipe, seu Mecenas, e de
uma certa Filis, mas que ainda contém uma serie de composições importantes para a historia do Cinqucccnto, ficaram inéditas até 1791'. N'ellas falta
o Vilancete, ao qual Miranda fez as voltas cm questão, c (pie foi chamado
„Á'eceo de louvor", e dirigido á senhora D. Margarida da Silveira; como
faltam ainda outras poesias do autor. NSo sabemos (piem fosse a dama
tao festejada, c a inllucncia que exerceu sobre a vida de Caminha. A
sua Ode XI c o Kpithalamio II dao-n'o como amigo de um Vasco da
Silveira (Obras p. 216—243); os Epitaphios X—XII como amigo de um
António de Silveira. Souza XI 750 cita uma D. Margarida da Silveira
mulher de Tristão da Cunha. Quanto ás relações de Caminha com Miranda, temos a repetir o que já dissemos dos outros contemporâneos: que
o nosso poeta lhe serviu de modelo, duca, signore c maestro. Como prova
apontaremos o seu primeiro ensaio no género bucólico, mandado a Miranda
com um Soneto de dedicatória (No. 201), 110 qual pede ao poeta do
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Neiva encarecidamente que o corrija. Mencionaremos ainila a DedicaçSo
ile duas Odes (v. N"« 203 e 204); a consagração do seu Epitaphio (No. 205);
a imitação evidente da sua Epistola XXII c das suas Elegias c Eglogas.
O nosso poeta respondeu á primeira Egloga com o Soneto Xo. 140, c
allmle sympathicamcntc a Caminha na Carta a Jorge de Montcniayor,
Xo, 146, too -105. O vilanecte data provavelmente de uma epoca anterior ás relações de amizade, determinadas pela adhcsão de Caminha á
Eschola Nova, entre 1530 c 1540. Nada sabemos porém sobre o motivo,
a epoca c o logar cm que foi escripto.
•
130 (p. 447). Gcibcl trasladou para allcmão estas deliciosas Endechas
(Xo. XXII dos Volkslicdcr und Roman/.cn) c exalta a profunda saudade que n'cllas se revela (p. 188 do vol. cit.). A variante, publicada a
!'• 733i pel" «is. J, ainda nos parece superior às versões conhecidas ate
hoje. Xão podemos adivinhar quem fossem os ,.muitos outros poetas"
que glossaram o cantar velho. Duran (Canc. p. 60) c Bõhl (Floresta
Xo. 203) lambem engraçaram com esta poesia.
137 (p. 448).

Vide retro p. 734.

140 (p. 449). Sobre fero d'Andrade Caminha v. Xo. 135. O Soneto,
a que este responde, è o Xo. 201 (c não 189). Silvia è figura que não
apparece nas obras conhecidas de Caminha, mas sim nas de Bernardes,
p. e.\. na Carta XIV do Lima.
141 e 142 (p. 450 -.151). Parecem dirigidas a sua mulher D. Briolanja d'A/.cvcdo, filha de Francisco Machado, Senhor da Lousa, de ("rasto,
da Rega e das terras d'Entrc-IIomcm-c-Cavado, c de D. Joanna d'Azevedo;
irmã de Manoel de Machado, que já conhecemos (Xo. 76). E descripta
pelo biographo de 1614 como unia matrona pouco fermosa, mas de ricos
dotes d'alma, termos repetidos ainda um sceulo depois, pelo seu próprio
descendente, o Marquez, de Monlebcllo. O primeiro conta: ..quando [Miranda] a pediu a seus irmãos . .. não quiseram files differirlhe ao casamento, sem que primeiro visse bem a noiva, e sendo lhe mostrada pollos
irmãos, disse para cila: 'Castigaime. senhora, cot» esse bordilo,
porque vim Iam tarde'." O segundo diz: ..Quiso este cavallero tomar
estado, y por no errar cl modo de pedir a Manoel Machado su hermana
D. Jlriolanja de Azevedo, intento que cl rey Don Juan el Tercero, de
quien era bien visto, le hablasse en ello; hizolo su Alteza, y tuvo luego
e/ecto, y siri embargo de su edad inucha, poça hermosura. y la dote menos
(que de todo le desengaiíó, como amigo. Manoel Machado), era tan entendida O. /Sr. que merecia que este insigne varou la qnisiesse con tanto
excesso, que murió de pena de haversele muerto" (Vida de Ml. Machado
p. 84). Ambos exaltam porem a sua bondade, prudência c descrição, e
pintam com vivas cores a dòr do marido pela sua perda. Th. Braga,
Quinh. p. 116 considera a historia da velhice c fealdade de D. Briolanja
uma lenda, cuja tradição se formou sobre a errada comprchensão do dito
do poeta, offcrcccndo uma explicação que acecitamos. Miranda dcsculparsc-hia com aquella phrasc graciosa da sua própria idade (41 annos) c das
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su;is precoces cãs, ás quacs alludc varias vezes nas suas poesias. íi antes
provável que Miranda se chamasse a si próprio vergado ao peso da edade
e encostado a um bastão. O que se deve suppòr é que D. Briolanja não
seria uma menina, e que Miranda escolheria uma mulher em harmonia
com a sua idade e o seu caracter.
Cfr. No. 105, 208 225.
142 (p. 451). 1 Braga (Am. No. 151) emenda é só signa/ por e a
si/m/. — o I.eia-se: olhos. (e. 1. d.: olhos.).
O Soneto acha-sc também no vol. II dos Inéditos de Lourenço Caminha, i. é na Collccção das Obras de Kstcvam Rodrigues de Castro a
p, 172 (Sou. XXVI), onde é, com razão, attribuidõ a Miranda. O texto
oflerece algumas variantes: I /Cste retrato somente he sinal. — 3 qUe he
11111 tanto claro. — 4 Nilo o pode soJ)'rer -nisto mortal. — (, Ou viu.
7 Ao longe cm noite escura etc. — 12 /mia com tudo niJo sei se poderá.
— 13 a nenhúa ora.
143 (p. 451). 9 I.eia-se: nossa (e. 1. d.: nosso).
Kste Soneto foi composto, sem duvida, depois da morte de D. Briolanja. A rubrica da ed. B o declara, e o antigo biographo o confirma.
Diz: ..Morreolhe sua mollier o anno de 1555, com o i/ue elle começou a
morrer logo tombem pêra todas as cousas ile seu gosto e antigos exercidos, tanto que vivendo ainda Ires annos despõis delia, num se acha que
composesse mais que hum Soneto que fez <;' sua morte, que começo: Aquelle
spirito ja tau: bem pagado, e ajjirmilo pessoas que o conheceram que
nunca mais sahio de sua (hiia) casa, senam pêra ouvir os officios Divinos,
nem apparou a barbo, nem cortou as unhas, nem respondeo a carta que
lhe alguém escrevesse, ati que acabou de todo." li lambem: „0 marido
a amava de maneira que faltandolhe e/la. faltou elle brevemente entre
estiemos de sentimento, senam dignos do animo de hum Iam grande philoso/>ho, devidos folio menos á estimacam que com seu frofuiuio Juizo fez
daquella perda."
144 (p. 45;). A Carta de Diogo Bernardes, a que Miranda responde
com este Soneto, acha-se sob o numero 105 (e não 183). Queira o leitor
cxaminal-a antes de lér esta nota.
Não podemos sequer esboçar aqui a
biographia do dnce cantor do Uma, porque tanto para os factos característicos da sua vida, como para a sua physiognomia litteraria ha ainda
muito pouco material, e esse pouco não inspira confiança. Alem d'isso
não podemos refutar aqui todos os pontos errados e problemáticos do seu
moderno e melhor biographo Th. Hraga, Quinli. p. 244 —310, o que exigiria
considerável espaço. Trataremos só das suas relações com Miranda. Desde
já porém diremos que o consideramos um dos maiores poetas portuguezes
do século XVI, e que regeitamos a fabula dos plagiatos e roubos feitos
por elle a Camões.
O velho autor da biographia de 1614 cita Diogo Bernardes como
um dos seus informadores, que trataram Miranda pessoalmente. Diz p. cx.:
..Coutava J>. /!. (a quem seguimos em muita farte ífistoj que quando o
hia a ver, vivendo em Ponte de /.ima, pátria sua, lhe mandava tanger
o filho em diversos instrumentos e o reprendia algua vez de algum descuido."
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Ambos tiveram por Unto relações bastante intimas, que os restos da sua
correspondência poética illnstram suficientemente. A primeira poesia, cm
que Iícinardes se confessa discípulo de Miranda, isto é partidário da
Eschola Nova, foi escripta depois da morte do joven Gonçalo c de
D. Briolanja, quando Sa vivia solitário c viuvo com seu filho Jcronynio
nu Quinta da Tapada (No. 195, 100), e depois de haver dito a Bernardes
(pie a edade lhe roubava ..força e gosto". O principio da amizade data
pois, quando muito, de 1555» c durou só mais tres annos, até a morte do
nosso poeta. A primeira Carta de Bernardes foi já resposta a algum
passo dado por Miranda. Os factos parecem-nos ser os seguintes: Algum
amigo commum c antigo — D. Manoel de Portugal, Francisco de Sâ c
Menezes, ou talvez Caminha — gabara ao mestre as qualidades do joven
..Limiano"; o grande poeta convidou-o entao a mandar-lhe alguma prova
do seu engenho, lastimando-sc de nSo o haver conhecido ha mais tempo
(No. 105 1" 25. 101 c lio). Abertas assim as rclaç5cs, escreve Bernardes
a sua primeira carta em hendccasyllabos (porque trata-sc só de uma
carta, e nao de uma copia inteira das suas Vlorcs do Lima, como pretende Th. Braga, Floresta p. XXI), qnc sahc a contento do autor e 6
mandada como mensagem de boas festas a Quinta da Tapada (1556). O
mestre agradece logo a bclla poesia com um Soneto (No. 144), cm que o
trata com consideração. D'ahi datam relações pessoaes, visitas á Quinta da
Tapada, convivência intima, conselhos litterarios, cmfim verdadeira amizade.
Em 1558 Bernardes commemora a morte do mestre (v. No. 104), c mais tarde
aproveita sempre todo c qualquer ensejo para o glorificar (v. Egl. V c IX,
Cartas XXI, XII c VII). Calculamos que Bernardes teria, no começo das
relações, ao menos vinte annos, porque conta que ja ha muito (10.5, Z2)
deseja conhecer o mestre, que ha muito que se oceupa de poesia, seguindo
as pisadas de Miranda; c que gastou a melhor parte da sua juventude
em emprezas amorosas Ja onde o Tejo pente o sabor ilas aguas com que
parte", isto é cm Lisboa; c que só depois de ter voltado ás letheas aguas
do pátrio Lima (Ponte de Lima) recuperou a sua liberdade c achou força
c genio para novas creaçfics.
8 Miranda enumera, além de Thalia, a graciosa musa dos idyllios,
Clio, a musa da historia, c Calliopc, a do canto epico, cm resposta ás
linhas 58—66 da Carta de Bernardes, cm que este manifesta o desejo de
conquistar maior fama, celebrando os feitos heróicos dos portuguezes n'uina
epopeia (v. retro No. ir2, 41).
As linhas 9 c IO silo resposta ás 46 c 47 do No. 195.
145 (p. 453). Epistola a António Pereira. Das seis fontes, que
conservam a Egloga Alejo (No. 102), apenas duas contêm esta Epistola
Dedicatória. O ms., enviado ao Príncipe, nao a tem, provavelmente porque
só foi composta depois de Abril de 1553, c ajuntada a uma nova redacção
da Egloga (B ou J). Por isso diz Miranda, referindo-sc á poesia que
compozera, havia mais de trinta annos:
..Estas nuestras /.ampoilas, las primeras
Que por aaui canta ra ti bien o mal."
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A composição foi dedicada cm nova redacção a António Pereira, c representada cm sua casa, no solar de Rasto, ou no 1'orto (onde parece ter
estado n'cssa occasião) [v. 147, 113]. para festejar a checada do fillio mais
velho (linhas 7 e 13). Julgamos haver averiguado cm que anuo isto teve
logar, c de que cmpre/.a regressava o joven licroc. O filho mais velho
de António Pereira, chamado João Rodriguc/., depois Senhor de Cabeceiras de Haslo ete, serviu, segundo Souza XII 413, em Ceuta, sendo
Capitão Dom Pedro de Menezes. Com cllc se achou quando o mataram
no monte da Condessa (Souza V 264), succcdcndo-lhc no posto de Capitão
de aquclla praça. Assistiu portanto á desgraça de 18 de Abril de 1553
em que snecumbiram, por traição do Alcaide mouro de Tctuão, trezentos
fidalgos portuguezes, entre os quacs devemos citar o capitão- D. Pedro
de Menezes, c o filho do nosso poeta, Gonçalo Mendes de Sâ, c D. António
de Noronha, o illustrc amigo de Camões, e Paulo da Silva c André Rodriguez de Beja, todos os tres amigos do Príncipe D. João c mantenedores
do celebre torneio de Xabregas (v. J. Kcrr. de Vasc., Memorial p. 359).
Do desafio de Ceuta, cm que 3000 mouros se lançaram perfidamente sobre
300 portuguezes, poucos sahiram com vida: „i e/i In faldrujuerei ,le uno
Mios se salvo el guion real- (KS. 1 p. 34). Kstc afortunado cavalleiro
foi João Rodrigucz Pereira — i/ue em sangue aberta traz a eruz branca
for armas (147, 112; cfr. 108, 310), e que de certo por este feito e pela
sua bravura proverbial suecedeu no posto de Capitão de Ceuta: Tan
graiule Capitan en tiernos ailos! lia uma allusão a este ..caso espantoso"
este ..milagre que em sinais claros reluz- nas linhas 17—24 e cm o
No. 147, 112. Koi para festejar este ..formou) agouro- e a volta a Portugal que Miranda escreveu as breves linhas d'csta Dedicatória, vencendo
por um momento a dòr que lhe opprimia o coração pela morte do filho.
O poeta convida António Pereira a abafar as magoas (pie o opprimem, c
a dar graças ao eco pela salvação de seu herdeiro.
15-16 Estas duas linhas devem ficar em parenthese, porque, como
já provámos, a cstrophe seguinte referc-se ao filho primogénito, isto é ás
linhas anteriores, 13 c 14. — O segundo filho de António Pereira, Gonçalo,
chamado Marramaque, na relação da An rc a Chcrsoncso (Lisboa 1807
p. 136) como seu pac, passou á índia, foi Capitão de Ormuz c morreu
sem estado. Miranda deve pois alludir a uma victoria menor, alcançada
sobre os Turcos, no mar Indico, pouco antes de 1553, e não á de Tunis,
suecedida vinte annos antes, como pretende Th. liraga, Ouinh. p. 98, interpretando livremente uma passagem de Ticknor 111 p. 245 (II 177 da ed.
allcmã). E absolutamente impossível que qualquer dos filhos assistisse á
tomada de Tunis (1535), epoca cm que o mais velho devia ser recemnascido, por isso que cm 1553 ainda era „cm tenros annos". É facto
(pie dois Pereiras estiveram n'essa empreita d'Africa
sem licença
mas foram D. Leonis c D. João, ambos filhos do conde da Kcira (Animes
p. 388). O que Th. liraga (Quinh. p. q8) diz sobre o facto ..revelado por
Ticknor" (commeinoração da jornada de Tunis), prova que passou em
claro a Epistola Dedicatória, com quanto cila se ache 11a ed. B, c cm
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todas as suas reimpressões (1632, 1677, 1784), de que se serve a
cada passo.
25 Souza n5o dá noticia de um terceiro filho de António Pereira,
(pie fallcccu talvez na juventude.
35 3o Lcia-sc; liizr: „estos son mios". / luego el primer trueno
que arrebiente!

146 (p. 454—461).

Carta VH a Jorgo do Montomayor.

Addenda ot Corrigenda, a) Texto. 53 Lcia-sc: silta, (c. 1. d.:
silla). — 84 st', (c. 1. d.: s<!). — 91 nos (e. 1. d.: hos). — 131 Assim se
acha íu ed. A; è porém evidente haver erro, por ficar o verso cumprido.
Devc-se lêr, comB: Quanto nace, ame nata.— 148 Talvez fizéssemos mal
em riscar las; é possível que para Miranda vi/melas fosse dissyllabo. —
177 Tamhem está errado; por ter uma syllaba de mais. Dcvc-sc introduzir a licito de BF.
1)) Variantes. 61 A escreve: Reinaldo. Dino. como se ifino fosse
um nome próprio.
A Carta a que Miranda responde, acha-se sob o No. 200 (c nao 188). —
Sobre Jorge de Montemor ou Momemayor vide Barb. Macli. II 809; Nic.
Ant., Bibl. llisp. Nov. I 539; Joaquim de Vasconcellos, Os Músicos Portuguezes 1 p. 275; Baltasar Saldoni, Diccionario hiogr. bihl. de Efemérides
de Músicos Espafíolcs, Madrid 1880, II p. t29.
Jorge de Montemor nasceu decerto muito antes de 1520, porque cm 1542
ja tinha sido impressa a sua obra prima, a „Diana enamorada", cm que
idealiza suecessos da sua vida. Saldoni, seguindo o Calendário musical para 1860 por Roberto, i. é Soriano Fucrtcs (Barcelona), fixa o
dia de seu nascimento a 19 de Março de 1523 (?). — Era de Montemor o
Velho, nas margens do Mondego, c é provável que o nome de Montemor lhe viesse d'esta sua terra natal e que o seu verdadeiro nome de
família cahisse em olvido. Ahi c em Formosclha passa a sua primeira
juventude, sem verdadeira educaç3o clássica, occnpado só com a musica
c poesia. Sahiu cedo da pátria, onde já o prendiam laços de amor, só
para buscar vida, c aunque no guiso, o que parece dizer, obrigado pela
necessidade. Diz-se que se alistou nos terços hespanhoes que entSo militavam nos 1'aizes-Baixos (v. Obras, ed. 1588, a 11. 56v Soneto partiemlo-se
para la guerra, c a li. 57 Soneto yemiose el Autor a Mandes); porém a
sua autobiographia, inserta na Carta a Miranda (200, 6t), nao o declara;
conta só que trocou o pátrio ninho pela grande Hcspei ia, onde o
Deus Cupido o sujeitou a novos tormentos. A tradição refere que uma
formosa dama de Valência de D. Juan cm Lcon, celebrada no seu romance
sob o nome de Diana, lhe foi roubada durante sua ausência, por imposiçSo paterna, e dada a outro pretendente (v. Lopc de Vega, Dorotea). O
seu talento musical, único favor que a Providencia lhe concedera, ajudou-o
a viver, como musico da capella real de Carlos V e Kclipe II, posiçSo de
que avançou um 1552, com uma mezada de 40 mil reis, para o posto de
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aposcnlador da princcza D. Joanna, com a qual voltou para Portugal
(Souza, Provas 111 p. 75 Memoria das fassoas que vieram coma /'rinceza
D. yoanmi). Esta Princcza, muito aíleiçoada ;i arte, c que depois fundou
a capclla de musica no ..Monasterio de las ,/esc'a/zas franciscanas de
Madrid", protcgcu-o especialmente (200, 112 -20), mas o poeta, atormentado
por saudades de longínquos amores, sofíreou mal a sua impaciência, até
que a morte do Príncipe D. João lhe restituiu a liberdade, pcrmittindo-lhe
>lc voltar com a Princcza para Hcspanlia. Seguiu depois com Felipe II
para Inglaterra (1555), Paizcs-liaixos e Iialia, morrendo cm Turim (1561), cm
duello, secundo diz a tradição: cm lodo o caso a morte fora ..arrebatada
y pressurosa (Itlcj;. de Frc° Marcos). Antes de sahir de Portugal dedicou
a I» edição das suas Obras „a íos muy altos y muy poderosos se/lores
dou Juan y doila Juana, príncipes de Portogal" (Anveis, Stcclsio 1554;
Salva No. 295), a ,|llal sai,iu conitudo posterior ao fallccimenlo do Príncipe. Dcdicou-llics ainda uma Carta (c<l. 1588, ti. 43V) c dons Epitaphios
(ibid. a fl. 87V e 106). A sua gloria funda-se principalmente na sua Diana,
o primeiro c genuíno romance pastoril moderno (v. Dunlop-Liebrcchl). O
seu Cancioneiro compõe-se de poesias hespanliolas c portuguezas, escriptas
em grande parte em Redondilhas, sem que por isso o autor se declarasse contra a Kscliola Nova c os metros italianos, que cultivou lambem.
Nilo se pôde dizer discípulo de Miranda, porque em 1552 (regresso a Portugal, c epoca, de que data a sua única carta de homenagem a Miranda)
já linha alcançado uma reputação qUasi curopea com a Diana. O poeta
responde com grandes louvores e n'um loni que só se emprega de egual
para egual.
12 Parturiuiit montes, nascetur ridiculus mus Iloral. Ais poet. 139.
O provérbio original grego acha-se em Atbenco 146, c diz: wAn-fr «(Joç,
yCfvç A' iipnpeiTú rà A' hfxtv (tú>>. — V. 1'liíCdrus, Kab. 4, 22.
35 Mar/ida c 70 Marfísa. Ambas as formas sao usuaes, e mais
outra, Marjira (empregada por exemplo por Dicgo Ilnrlado de Mendoza).
Supp3c-.sc que debaixo d'estc anagrainma de /is amar. ou fidamar, se
esconde o nome Margarida.
38 El mi Diego. Cfr. Fabula do Mondego No. 111.
42 uido suio i mio: Coimbra, ou antes a planície do Mondego, o
campo de Hercules, que envolve Montemor, Coimbra, Buarcos e Korinoselha, logares cm que Miranda c Jorge de Montemor passaram a sua
mocidade. Nicolas António (Bibl. Nov. I 539) engana-se dizendo que
Miranda era oriundo de Montemor.
43 S*reno, allusao ao nome pastoril com que Jorge de Montemor se
retrata na sua Diana.
46 O sancto abbadc dom J0S0 6 uin famoso vulto legendário do século IX. Quando Abd-cr-Kahman, califa de Córdova, sitiava cm 843 a
villa de Monlcmôr-o-Vclho, com um poderoso exercito, o abbadc do
mosteiro de Lorvão, lio de D. Ramiro I de hcao, defendeu heroicamente
o castcllo, cujo governador era. Mas vendo ser impossível resistir por
mais tempo, mandou aos habitantes da villa que degolassem mulheres
5-1
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crianças o velhos, para os subtraliir á fome e :í cscravidSo.
Depois
d'eslc cruel sacrifício lançaram-se desesperadamente aos mouros, que
foram desbaratados. Conla a lenda que, quando entraram de novo na
villa, acharam 1 (suscitados lodos os que haviam dcgollado; e em commeínoraeito d'este milagre celebrn-.se cm Montemor todos os annos a festa de
Nossa Senhora da Victoria, alias festa do abbade D. jfoão. — Miranda
lisongeia o poeta, alludindo á maior gloria c|uc adveio à villa pelo nascimento de Jorge Lusitano.
49 D. Fernando I o Magno, de Leito e Castella, tomou Montemor
no anno de 1040 depois da conquista de Coimbra, mandando arrazar o
casiello até aos fundamentos, para que os mouros nunca mais se podessem
senhorear d'ellc.
52—72 Mirsilio (chamado Marsirio na Chronica fabulosa de Carlosmagno e seus paladinos, que se attribue falsamente ao Arcebispo Turpini,
mas que Miranda decerto nSo conheceu, porque foi impressa só em 1560)
é um rei mouro, legendário, de Ilespanha, que reinou com sen irmiío Heligandus na região do libro (Zaragoza) c succnmbiu em Ronccsvalles, ás
mitos de Rolando.
Roldau-Orlando, Reinaldo-Rinaldo, Rogel-Ruggiero, Aslolfo, Jlorrilo, Grifou c Aquilantc silo os heroes do ..Oriundo furioso" de
Ariosto, e ora parte também os protagonistas do seu antecessor Mattheo
Maria Hojardo (1430 81), autor do ..Orlanda iniiamorato". Marlisa
e Hradamanle sito as heroinas de ambos os poetas.
Miranda faz aqui alguns saltos mortaes, para pôr cm relnçHo a villa
de Montemor com a Maríida do poeta. Da villa Montemor, reconquistada
aos Sarracenos, salta a Marsilio, rei dos Sarracenos, e d'cste ás figuras de
Ariosto e Hojardo, fazendo sobresahir a de Marfnla.
76 81 V. retro No. 106, 23 e 111,43. Th. Viraga, Quinh. 0 e 7
vê n'estcs versos uma prova de que Miranda passou os primeiros annos
da meninice em Huarcos, villa onde vivia'seu avô paterno, e que está
perto de Montemor e [''ormosclha.
87 A ordem em que Miranda cila as três poesias pastoris de Andres
(No. 113), Dicgo (No. 111) c Alejo (No. 102), nada significa para a clironoIogia, porque foi determinada pelas exigências do melro c da vima.
100—103 Sobre Andrade Caminha vide retro No. 135.
116 Monte Meiíalio (Mcinalos), montanha da Arcádia, sitio favorito
do deus l'an, e por isso citado nos Idyllios de Tlieokrito e de Vergilio.
169 173 Miranda alludc á immortalidade que Dante deu á sua
Jieatrice (Portinari), Petrarca á sua Laura, Boccaccio á sua Kiammettn,
Cino da Pistoja :i sua Selvaggia, para persuadir Jorge de Montemor a ficar
em Portugal, como quem diz: ,,console-se a lua Alai lida com a immorlalidade que tu lhe darás". Cino da Pistoja 1270—1336, celebre jurisconsulto,
mestre de liartolo, citado como grande legista a cada momento pelos autores
portuguey.es, é ao mesmo tempo o percursor mais notável, mavioso, e elegante de Petrarca, e amigo de Dante 12C5 —1321. Selvaggia e a sua
namorada.
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147 (p. 461 -465). Elogia II a António Forroira.
Addonda et Corrigonda. a) Texto. 26 Leia-se: todos, Jloscão,
Lasso (c. 1. d.: todos Jloscão, íMSSO.). — 34 B escreve: de pressa, lição
errada, como se conhece pela rima. — 76—7K Nilo comprchendemos.
b) Variantes. 4 B era empresa.
A Carta, a que Miranda responde, 6 o No. 107 (c nito 185). O
doutor António Ferreira, sobre o (piai lemos uma biographia muito
apreciável de Júlio de Castilho (Livraria Clássica voll. Xí -XIII), e outra
posterior de Th. Braga, Ouinli. p. 180—214, lla<> Iralou pessoalmente Miranda, como elle mesmo o confessa (Xo. 199, 111 —116), mas só por
escripto, e ainda assim por pouco tempo. Ferreira, que voluntariamente
se declara seu discípulo, dedicou-lhe duas Elegias ou Carias (X»« 197 e
lyS) em sua vida, e depois da sua morte mais uma Fglog* (Xo. mo,).
Miranda respondeu só ;i primeira Carta, na qual Ferreira tentara'consolar
o venerando mestre da perda do seu primogénito, que iam jovem morreu
(16 annos)! Dias depois da sua chegada a Ceuta (18 de Abril de 1553;
cfr. Xo. 145), cahiu morto ás lançadas dos mouros, ao lado de seu capitão, com mais trezentos cavalleiros, a flor da nobreza de l*oilugal „i/ue
em Africa começavam dar fruyto temporão de sua natureza, morrendo a
lançadas de imigos da fe, vendendo com muyto esforço as vidas, a preço
de sangue pagão, e cumprindo com a obrigação de seus avós e as leis de
sua animosa opeuião, com maior ousadia do que suas tenras idades requeriam", como diz um seu contemporâneo. Ferreira nao conseguiu consolar de
lodo o pocla, que pressentia novas desgraças, a morte da esposa, que ficara
inconsolável, e talvez o próximo fim do seu joven Mecenas (v. Is. 32 e n
e 19S, 10—12), mas acalmou por momentos a sua dòr, e despeitou mais
uma vez os ecchos da sua musa. Miranda travou d'cstc modo relações
com um partidário incondicional da Kschola Nova, que desde os 25 annos
(1528 1569) se conservou sempre lícl á bandeira levantada pelo cantor
do Neiva, defendendo com cgual entusiasmo os primores da língua materna
c as bcllezas do novo género italiano. Kra natural pois que Miranda o
saudasse com viva sympathia, e esquecesse por moinemos os últimos tristes
suecessos. Communica as suas impressões ao novo adepto, com franqueza
c cordialidade desusada (10—30), declarando quanto mais estima um Soneto, unia CançSo, uma Klegia do que
„Um vilaucetc brando, ou seja um chiste,
letras ás invençãis, motes ás damas,
l/a pregunta escura, esparsa triste",
dando de barato lodo o pecúlio poético dos bens tempos antigos. A dòr
mal reprimida, reapparecc porém, c bem de pressa o desvia das plácidas
reflexões litlerarias para as recordações fúnebres. A esta resposta do
mestre corresponde Ferreira, que por acaso se achava perto, na cidade
(talvez no Forto, como hospede dos Sá de Menezes, v. Castilho p. 57 ss.)
com unia nova carta (Xo. 198); mas sobrevem logo os desastres que Miranda pressentira, e o poeta emmndece, pouco a pouco, perante a morte de
54*
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sua mulher, do Príncipe D. Joíto, do Infante D. Luiz e de D. Jo3o III. As
suas ultimas composições sao nina Klcgia á morte do Príncipe, um Soneto
dedicado a sua mulher, e duas poesias a Diogo Bernardes, que tanto lhe
era afleiçoado, e com i"-to dá por terminado o M:U lavor poético, como
bem diz o biographo (v. retro). O que c certo é nao ter respondido a
segunda carta de Ferreira, nem :i conimunicaçao de Falcão de Resende
(No. 206). É natural poi* o silencio do doutor Ferreira até a morte de
Miranda, 15 de marco de 1558, que provoca uma nova cxpansSo, o
No. 190.
t 6 O modo como emendemos esta phrase mal construída é o seguinte: „0 fim principal com que me escreveste a tua branda Flegia, era
desfazer a densa névoa que me cobria o espirito; mas a ferida, que agora
sangra, necessita de mais tempo c de mais longa cura, que só o
tempo traz." — Parece-nos pouco provável a interpretação de Th. Braga,
tjuinh. p. 16, que entende a allusão de outro modo: a névoa grossa que
vai fugindo. significaria os partidários dos vilancetes etc. — Só na
linha 8 é que começa o elogio dos serviços prestados por Ferreira á
Kschola nova.
64 Rodrigo Manrique, Conde de Paredes (1410 1476) foi deplorado
por seu lilho, o celebre Jorge Manrique, em 1479 naquellas ..trovas muy elegantes en que liay virtudes poéticas y ricos esmaltes i/e ingenio y sentencias graves", conhecidas pelo seu primeiro verso ..Recuen/e el alma adormidn", e ás quaes já nos referimos no Xo. 1.
72 A quem como foi pai, fora parceiro.' K assim que D. Frco de
Port., Pris. p. 25 cita esta linha. K diz: ,,mostra os poderes da predestinação hum espirito que, despreziindo mimos de minino, busca pello caminho
estreito e áspero (cfr. 1. 40) a virtude a quem como etc."
80 Vim, vi, venci = veni, vidi, vici, phrase com que Júlio César
annunciou em Roma a sua vicloria sobre o rei Pharnaccs na Ásia (Plut.,
Cães. p. 37).
97 A sepultura que os olhos engana, >•' levíssima perda. Um exemplar da ediçío A, de que nos servimos, tem aqui a seguinte nota marginal:
„h'acilis jactura sepulchri, parece me ser de ouvido." Será Ovídio? Fm
todo o caso é erro, porque a citação é de Verg., Aen. 11 646.
101 Sobre Abila c Calpe, Ceuta e Gibraltar, as columnas de Hercules, ou columnas de Briareu, vide retro No. Ill, 33.
112 Miranda glorifica as victimas do heróico combate de Ceuta, e
alludc ao único cavallciro (portuense, da cidade) que escapou.
Cfr.
Xo. 145, 17-^4.

148 (p. 465—469). Elegia Hl. A' morto do Principo dom João.
Addonda ot Corrigonda. Texto. 14 Lcin-sc: primai' (e. 1. d.:
prima,). — 65 Não se pode vencer; posto na cruz, (e. I. d.: Não se pode
vencer, posto na cruz.).
78 B escreve: nadas. Erro que se deve
emendar em nadas, e nao em vados, como nós lixemos por engano. —
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8l Lcia-sc: sõ chorar (c. 1. «1.: o chorar).
120 Risque-sc o parcnthesc,
que se lia de ]>ór só depois «1» linha 123 vira. — 149 augusto, (c. I. d.:
augusto.).
Vcja-sc o que dissemos sobre o Príncipe dom João na Explicação
previa a estas Xotas (p. 730). Miranda, seguindo o exemplo dos contemporâneos, nJo escreveu esta Klcgia inimcdiatameiítc depois da morte do
Príncipe, occorrida cm dons de Janeiro, porque a todo o instante se esperava o nascimento de "seu filho (calculado para o dia 10), que vinha minorar a perda soflrída. Faria c Sousa n5o tem pois motivo para zombar das
tardias lagrimas do poeta (Conim. IV p. ti8). A joven prince/.a só depois
do parto 6 que teve noticia da morte de seu marido: toda a corte encobriu a perda.
53—54 Contra um corpo Iam ttnro e tenros ânuos liitla pediste ajuda
ao cego Amor. Th. Draga, Quinh. p. 129 pretende que os chronistas occultaram a causa da morte do Príncipe, o que nao c exacto, porque Francisco d'Andrada a declara francamente. V. Chron. I'» IV cap. CV111:
..adoeceu de huma in/irmidade que os médicos disserão que se chamava
hebetica pa ssio" ctc.
56 — 57 Miranda alludc ao brilhante c romântico Torneio de Xabregas
(5 de agosto de 1552), que teve em Ceuta uni triste epilogo, ou „damnada
determinação" para usarmos da expressão de Jorge Peneira de Vasconcellos (Tav. rcd. cap. 48) o qual lastima a „temerosa conjuração das estreias contra Jyortngal."
58—59 As outras festas que se seguirão (cm Dez. de 1552) silo as
do esplendido recebimento da 1'rinccza D. Joanna, e logo depois as do
casamento (v. J. Fcrr. de Vasc. 1. c).
62 63 Trata-se do sacrilégio commettido em Lisboa, pelo Ingle/.
Robert Gardner com a hóstia, na capclla real, em presença de toda a
corte, e que provocou a Pastoral de t2 de Dez. do Arcebispo de Lisboa
D. Fernando de Vasconcellos. Cfr. Francisco de I lollanda, Da fabrica etc.
f. 29: ,,!//;' onde foi do areje ISo mal tratado, na Sala d'Kl Rei vosso avô
(D. Joio 111) em o tempo das festas do casamento dos muito sereníssimos
príncipes D. João e J). Joanna, vossos gloriosos pai e mar', c mais adiante:
,,e pois o Santíssimo Sacramento foi tão mal tratado de um torpe e abominável ereje na Sala d'El Rei vosso avô" ctc. Vcja-sc lambem Vasconcellos, Anaccph. I p. 470 c Souza XII p. 130: „ Succedeo o execrando
sacrilégio ijue commetteo na Cape/la real um estrangeiro, chamado Robert
(iardner, Ing/ez. natural de Jlristol . .. lançando atrevido as mãos á
SS. Hóstia e Caliz do Aliar e as poz violentas no Sacerdote tjne as linha
consagrado." A profunda imprcssjo que este attentado causou, revelasc na tradição que diz nilo ter lil Rei largado o lueto, que entito tomou,
todo o resto da sua vida. 1 lollanda escrevia a D. Sebastião que o único
modo de conciliar a ira da divinidade seria a construcçSo d'uma capclla sumptuosa no próprio logar do desacato, „cm louvor do Santíssimo Sacramento" (Fabr. cap. XI). — É inacccitavcl o que Th. Braga
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diz a respeito das linhas que interpretamos, trazendo a campo Henrique VIII
de Inglaterra, c o Infante D. Fernando (v. Ko. 113). Cfr. Quinh. p. 78 c 79;
Manual p. 270. As questões de Henrique VIII com a cúria (1533) são
anteriores de vinte annos ás bodas dos Príncipes (1552). A data que
Th. Braga lixa para a retirada de Miranda, realizada por causa das heresias dei Rei de Inglaterra (153.1), na° tcm l,0's <> menor fundamento (v.
Ilist. de Cam. I 47; II 76; Quinh. p. 22!).
85 aquele espelho == D. Sebastião; 87 aquele honrado velho =
D. Joio III; 88 </ alta rainha «~ D. Calharina.
91 -09 Um santo natural nosso. O autor referc-se a S. Gonçalo,
oriundo de Arriconha, que morreu a 10 de Janeiro de 1259 (ou 1262) na
. próxima villa de Amarante, concluindo uma carreira gloriosa, ainda
depois illustrada por numerosos milagres. A fonte de S. Gonçalo, que
corre detraz do convento de S. Domingos, cuja fundação se lhe attrihuc,
curou ainda cm tempos de Miranda mudos, loucos, e paralyticos, e
conservou até hoje o nome do thaumaturgo. O dito de Miranda indica
que o filho do Príncipe D. João era esperado 110 dia IO de Janeiro,
anniversario de S. Gonçalo, a cuja santa proteccilo e firme empara
IX João c D. Calharina olíercecrani o menino, único herdeiro da coroa
de Portugal. Nasceu porém mais tarde do que se julgava, no dia de
is. Sebastião (20 de Jau.). O templo é a sumptuosa fabrica, levantada cm
1540 por D. João III junto à fonte, na margem direita do Tâmega, c continuada por D. Sebasliio, que ficou devoto a este santo, cujo nome lhe
fora destinado.
100 105 O santo martyr, protector na epidemia é S. Sebastião.
Miranda não diz que o braço d'cste santo fosse mandado a Lisboa, de
presente a D. João 111, só depois do nascimento do Príncipe, baptizado
com o nome Sebastião, e para festejar este suecesso; ao contrario, deve-se
concluir das suas palavras que a santa relíquia já tinha obrado milagres
em tempos de peste, isto é que ja estava na capital na ultima pes-tilencia
que aflligira Portugal, o (pie foi de 1527—1529. Francisco dAndrada
confirma esta siipposição d'nma data anterior a 1554, contando que no dia
20 de Janeiro: „em que se celebrava a festa do glorioso martyr S. Sebastião, as 8 oras da tnenham pouco mais ou menos, a tempo em que o seu
braço vinha pella cidade em huma solene procissilo, pario a princesa o
desejado príncipe-' (Chron. IV p. 454). Paria c Sousa (Comm. IV p. 118)
zomba pois mais uma vez levianamente das .frioleiras" de Sâ de Miranda,
attribuindo-lhe um erro, c fazendo-o dizer, que o Papa Paulo IV
(1555—1559!) mandara o braço a D. João III pelo motivo citado. O
commentador de Camões aflirmn que o braço não foi presente de um papa,
mas sim roubado cm tempo de Clemente VII, durante o sacco de Roma,
e logo depois trazido para Portugal, segundo dizia uma Chronica de El Rei
D. Sebastião manuscripta c anonyma, composta em 1580. Ellc acha a
comprovação d'csta noticia nas seguintes palavras de Camões, Ocl. III estr. I
,,'Jà por ordem do ceo que o consentiu
Tendes o braço seu" etc.
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Não snbcmos como isto (o roubo) se possa combinar com as palavras de
Miranda „o próprio braço seu a El Rei mandado". No que porém concordam todos os autores, é na data do suecesso, ainda confirmada pela
seguinte passagem de Francisco de Hollanda (Kabr. cap. X Da igreja de
S. Scbast.), o qual disse em 1571: ,,Com muita ratão deve de honrar
muito a cidade de Lisboa ... ao glorioso e triunfal cavaleiro e martyr de
Jesu Christo S. Sebastião porque, além das altíssimas mercês, que por
meo do seu braço e relíquia .Vosso Senhor tem feito a Lisboa, depois que
a cila veo, guarda ndo-a corenta anos da peste", isto é de 1529,
fim da peste de 1527 (sacco de Roma) até 1569; anno cm que começou
„a grande peste".
lio Os dons avôs são D. João III, do lado paterno, c Carlos V do
lado materno.
117—119 Sobre os reses cinco escudos, as Quinas, e o milagre de
Ourique veja-sc o que dissemos nas Xotas 106, 34; 104, 348.
120 Miranda compara a lenda de Ourique com o seu modelo, a visito
do Kmperador romano Constantino, que viu uma cruz flammejante, abaixo
do sol, com a inscripção: iv Tiiixw vixiç, i. é in hoc signo vinces; d'alii
veio a cruz para o estandarte de Constantino, o lábaro. Logo depois (312)
o Kmperador venceu na 1'ontc Milvia sobre o Tibrc o seu adversário
Maxcncio, o qual morreu afogado no rio. A nota de Miranda, „no Tibrc,
onde inda agua parece os corpos vira" é uma reminiscência da sua visita
cm Koma, c talvez das admiráveis composições de Rafael no Vaticano
(Sala di Constantino).
124 O poeta enumera os avós mais illustrcs de D. Sebastião: Aflbnso
Henriques, D. Diniz e seu filho D. Aflbnso D Bravo; D. Pedro o Justiceiro,
cuja crua severidade clle justifica com o exemplo de Moisés e de Samuel;
c na linlia 148 D.João I de boa memoria. Este é o quinto avó de I). Sebastião, sendo o quarto El Rei D. Duarte, o terceiro o Infante D. Kcrnando; o bisavó I). Manoel; o avô D. Jo3o III e o pae o Príncipe D. João.
140 (p. 470 — 472). Esta Canção II data provavelmente da mesma
epoca que a primeira. Não se percebe a razão por que Miranda a excluiu
da Collecção oflerecida ao Príncipe D. João.
150 (p. 475—497).

Egloga VTII. Encantamento.

Addonda ot Corrigenda, a) Texto. 25 da Egl. Virgula depois
de ajoelhdo.
49 Leia-se: calei (e. 1. d.: calei.). — 56 Virg. depois de
tal. — 112 liia (c. 1. d.: lua,). — 175 Virg. depois de Jilena. — 185 Virg.
depois de negar. — 222 A tem: o quando, como, o quanto; é pois assim
que devíamos ter imprimido. — 349 Ecia-sc: 7V(c. 1. d.: Te). — ^.|0
Talvez de pez} — 503 Verso cumprido, a não se salvar o metro, tratando
o nasal de perdão, como se fosse uma vogal pura: Adiamos melhor lêr
com a ed. B: Chorando.
b) Variantes. 139—145 A orthographia c a ponctuaçao de A differem um pouco da de B:
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Partem o tempo de todo devido
A mãe triste e roubada, a que dos Reis
Dalli veo este nome de partido.
Em que seja forcado, c contra as leis,
Que se pode fazer do ja perdido,
As vossas lagrimas que as enxugueis.
Como poderdes,
Hcm se vc que a cstrophc, ««sim escripta c ponctuada, nao da sentido
«tisfactorio. Emendámos como vae no texto. -- Nas linhas 139, 156 c
3:0 de B pódc-sc salvar a medida, tratando as n.-uacs de partem, govtrnão c tenham, como vogues puras. - - 291 B sempre sem trespasso. —
3-0 A tem: Guardemo-nos das horas minguadas. A emenda d'essas por
'las c nossa. A lição de A podia porém salvar-se, faícmlo dieresis no
diphtllongo oa de mingoadas. — 384 B e figuras.
390 B desdanhar.
Sobre D. Mtmool do Portugal veja-se o No. 91. A Kgloga, a
«pie esta responde, é o Xo. 192. _ Da Dedicatória conliccc-sc <pie a
Egloga de D. Manoel de Portugal é anterior a todas as de Caminha,
1'cri eira e Bernardes, e epie o amor se apresentou, portanto, como o primeiro imitador de Miranda. Pelas linlias 13 e 24 vé-sc que este ja vivia
n<> seu „escondcdouro" da Quinta da Tapada, c pela 59 que a sua
resposta é o primeiro ensaio de uma Kgloga ao modo italiano, escripta
cm portuguc/.; mas nada d'isto ajuda a lixar com algum rigor a data
das duas composições (192 c 150). Se é porém certo o que dissemos 110
Xo. 112, que Miranda ouviu pouco depois de 1535 o primeiro ccho do
seu canto, vindo da Estremadura, teremos achado a data aproximada.
D ed. 4 Cfr. Camões Ode VI a D. Manoel de Portugal.
37 ,,/-"s o que pude". No Prologo á Comedia ,,Oí Estrangeiros",
composta pouco depois de 1526, Miranda enuncia uma ideia parecida,
dizendo: /;;/ não vou pedindo salvo perdão, esto, pelo provérbio grego,
he devido no começo das cousas.
O lyrico latino é, sem duvida alguma,
Horácio, que se gaba com ra/.ao de ter introduzido as formas métricas da
Grécia na sua pátria ..princeps aolium carme» ad /talos deduxisse".
Kgloga 24 25 Var. B. Cfr. G. V. 111 p. 106. Miranda chama aqui,
as bruxas com o nome clássico de estrias, pouco próprio n'estc logar,
porque a superstição, a que allude, é vulgarissima cm Portugal, c tilo popular tpic ainda hoje se di/. d'nma pessoa muito magra c macilenta que
é chupada das bruxas. Consiglicri Pedroso extractou d'um velho manuscripto ,,Confissão de li umas Hruxas que qucymarao na Cidade
de Lisboa A11 no de 1559" algumas passagens relativas á crença de
«pie as bruxas chupam o sangue ás crianças de mama (II p. 14 e 15).
P. cx.: „Qua»do (as bruxas) matam criança, he chupando-lhe ellas o sangue
pela bocca, o qual ellas e o Demónio recolhem em certo i'azo, e quando
lhe chupam o sangue, apertam a criança pelo toutiço com tanta força que
a. matam; apertando-lhe também a garganta."
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0.?, 106 c 146 1). V'r Manoel de Mello glossa esta linha no seu Soneto LX1 (p. 31 das Scg. 'Ires Musas).
115—143 Sobre o solitu vide Xo. 103, 506. Miranda referc-sc a um
solao «pie contava a Kaliula de Kndymiiri e de Diana, a <|ual descia de
noute do seu carro de prata, para ver o joven 111ho de Júpiter adormecido
n'»ma gruta. Um outro solao contava o mytho da „Mcnina e Moça"
(xoni]) Prosérpina, que o tyranno Plutão raptou quando colhia liares,
levando-a para o seu reino subterrâneo, onde impera sobre as sombras.
Sua mãe Ceres foi cm sua busca por toda a terra, pedindo a sua entrega;
mas Júpiter e 1'IutSo (os reis da 1» 140) respondem com a i/um lei que
permanecesse uma terça parte do anno no Hades, c duas terças na terra;
repartindo d'esta maneira o tempo, que era devido na sua tola/idade d
triste mãe e ,i infeliz Prosérpina (d que e roubada).
213 Quem mal ca/te, mal jaz, exemplo velho i. e provérbio do bom
sengo antigo.
--5—-62 Sobre os versos encadeados vide No. 115,100. Segundo a opinião de Th. Hraga, Quinh. p. 37, o trecho cantado por Ilícito
seria um solao. Kstc autor di/. lambem que os editores de Sfi de Miranda
não notaram o artificio da rima encadeada. Mas como provál-o? O
uso de dar ao verso encadeado um relevo typographico, imprimindo as
rimas em typo diverso, é moderníssimo e pouco usual, ("orno pôde pois
alguém suppõr que a falta d'csse relevo prova a ignorância do artificio
metrico? (v. as Obras de Sanaz/.aro, Garcilaso, Camões etc.).
3'4—3"' Citadas por Luiz de Abreu de Mello nos Avizos para
o Paço (Lisboa 1659) a p. 40, onde diz no paragrapho sobre a Cortczia:
,,'1'am atractiva he ao applauso a cortesia, como delia a escaces aborrecido
escândalo; lá disse aqnelle rayo do Mondego o nosso San de Miranda:
Mas olha nilo te empeça'- etc. ale desejo.
318 0 sol lhes baila. K crença entre o povo portuguez «pie no dia
de S. João o sol quando nasce, começa a dançar ou, segundo outra versão,
que dá três voltas. Mas vêl-o ha unicamente quem olhar por um crivo.
Cfr. Pedroso III 16. Por isso em muitos sitios ha pessoas que se levantam de madrugada para picsencearcm tilo extraordinário phenomeno. O
caso i porem tão raro que a phrasc „cuida que o sol lhe baila'1 se applica
a um sujeito que se extrema pelas suas pretensões e vaidades.
- si** Canctto do Encantamento. K o conto mavioso de Amor e Psychc
ipie Miranda escreve aqui com raro encanto, segundo a relação de Apulcio (Metam.), o qual lixou primeiro este conto vetustissimo da civilasação
indo-germanica (v. Zinzow, „Psychc und Kros. Jiin milcsisches Márchen in der Darstellung und Auflassung des Apulejus belcuchtet und auf
scinen mythologischen Zusammcnhang, Gchalt und Ursprung zuriickgcfiihrt.
Ilalle a. S. 18S1). Pódc ser que lambem n'cstc caso acudisse á memoria
<lo nosso poeta o delicioso cyclo de Rafael na villa Chigi (1514). Os
índices Kx purga tórios prohibirão a redacção latina de Apuleio, mas
nada dizem da portugueza.
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400—402 Comprchcndcmol-as da maneira seguinte: O Amor lcmbrasc ilc qnc a sorte envejosa acomete tudo; ja cuida ver como tudo se
])crde, tudo se esvaece. Ein solcher Gedanke kommt ihin (dass tuimlich
das neidisclte Ceschick bald se'in G/iick zerstòren wird); schoti s/e/// er
sich vor deu Verlust, wie alies dahinsclnmndett wird, zerstiickt, eine Beute
des Windes, in tinem Augenblick.
504 510 li possível que Miranda quizesse provar, pela phrasc de
Hcatriz, quc cllc conhecia os contos populares portuguezes que traiam da
Kabula de Psyehc. Coelho (Cont. Pop. Xo. XLIV; v. p. XXIV c XXV)
publicou um d'cllcs, c Pedroso aflirma (Estudos de Mythographia Portugueza; 1'ositiv. II p. 453) ter já colligido sette variantes do mesmo conto. —
O Vara. Lus. III 155 publicou a Canção do Encantamento, accompanhada
'lc grandes louvores, mas cm redacção muito defeituosa.
151 (p. 501—523).

Egloga IX. Epitalamio Pastoril.

Addonda et Corrigenda, a) Texto. 60 Virgula depois de vendaval. — 137 Lcia-sc: Sabe (c. 1. d.: Sobe). — 153 en dia. (cl. d.:
endia.). — 230 dezir (c. 1. d.: dezer). — 378 vestiendo a su librea (c. 1. d.:
v. la a su librea).
b) Variantes. 167 B departimos. — 460 deveu ir. — 471—472 A
linha intercalada por B, c que c demais na medida dos tercetos, decerto
seria apenas uma variante da 470.
486 /' lie/manos. — 522 forçaria. —
538 Pareces. — 541 Como no sufren.
Sobre António de Sã e Menezes vide o No. 75. A Taboa Genealógica mostra que sua filha D. Camilla casou com seu tio-avô Joito Rodriguez o moço, enlace para o qual foi necessário sollicitar a dispensa
do Papa.
31 Com o termo escolar designava-sc antigamente cm llcspanha c Portugal um feiticeiro, encantador, adevinho, alquimista ctc.; cfr. Xo. 102, 204.
A ICgloga esta cheia de reminiscências supersticiosas: na linha 40 falla-sc
de filtros, próprios para curar os ,,loucos de amor"; assim como na
linha 154, onde se falia lambem de iervas de alle-nde de los miestros mares,
Cogidas a la tuna; na 142 de esfiritillos que andan en penas por esos
aires e na 177 de feiticeiras.
05 bevclla o vertella, locução proverbial, que significa fazer alguma
cousa em bem ou em mal, com vontade ou sem vontade. Cfr. G. V.
Ill p. 443.
132 var. Evang. de S. Matth. IX 17.
159 Citada por D. Krco de Port., Carta p. 41: As riquezas, os impérios do mundo, buenos a quitar vidas, no pesares, que são senão nadas?
160 Por esta citaçSo parece que Circc representou um tal ou qual
papel nos contos portuguezes. Mas até hoje nao apparcccu relação alguma
cm que os homens fossem transformados cm animaes pelas artes de uma
feiticeira.
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174 JJija sei bwtna. Sei por st' é hcspanhol antigo. Miranda alludc
talvez ao provérbio nacional ,.Filha, sé boa mile, que aranha vae por
aquella parede" (Dclic. A dag. 79), como quem diz: „Tem cuidado, olha
pelo futuro." O provérbio existe tambem cm hcspanliol: Hija, sê buena
madre. Cfr. Lisandro y Roselia p. 41.
187 Sobre Ribeiro vide No. 102,383. — Nao sabemos a que Gil
0 poeta alludc.
306 O rcu condenado a empcllir pela montanha acima uma pedra
redonda, que continuamente resvala, <j Sisypho.
484 -485 Cfr. Diogo Bernardes, l.ima, Egl. VIII. Cinco estrophes
do Epithalamio terminam com o estribilho: I.uis ditoso viva com Joanna!
500 501 Citadas por D. Kreo de Port., Pris. p. 38.
528—529 Da fonte de amores do Mondego é escusado fallar, pois
que tem fama curopea pela bellissima estancia de Camões, Lus. Ill p. 135.
A do Douro é muito menos conhecida, posto que seja também legendaria.
Está perto da foz do rio, defronte da cidade do Porto, cin Villa-Novadc-Gaia, no vallc dito de Amores ou tambem de Piedade. Nos séculos
XVI c XVII lambem era chamada Fonte do Rei Ramiro, nome que conservava ainda no tempo de Almeida-Garrctt, havendo perdido 6 primeiro.
Este poeta que, quando criança, brincou junto d'clla, louva muito sua
agua deliciosa. Hoje apenas poucas mulheres velhas de Villa Nova se
lembram da fonte, e da antiga lenda que se liga a ambos os nomes, assim
como á Rua, ao Ctistel/o, A Quinta c aos Paços d'FI Rei Ramiro. E a
lenda de Miragaia que aqui se passou, c que foi modernamente resuscitada
por Garrett no seu Romanceiro (I p. 181). Infelizmente nao se conservou
nenhum romance popidar, allusivo ao facto historico-lcgendario, que se conta
cm prosa nos velhos Livros de Linhagens (Mon. Scripl. I p. 180 c 246;
Romania IX p. 438; Groebcr V p. 173). Dahi, ou da tradição, foi recolhido por João Vaz no seu Romance cm octava rima „Caia'\ modernamente reimpresso por Th. Braga (Coimbra 1868); por D. Bernarda Ferreira
de Lacerda na Jlespanha Libertada, canto VI; c tambem por Faria c
Sousa na sua Egloga VI (cfr. Comm. III p. 37). Garrett serviu-sc de João
Vaz e da tradição, c intitulou o seu romance, nao sem razão, reconstrução de um monumento antigo. Xinguem averiguou porém, até hoje, cm
Portugal, qual a ramificação c antiguidade da lenda de Gaia e Ramiro c
Zara ou Ortiga e Almançor, alias Alboazar, ou Abcncadao, c quaes as
suas relações de parentesco com outros grandes cyclos extra-nacionaes.
Basta aqui citar o nome do cyclo: Salomilo e Alorolf (Marcol/o).
153 (p. 524

525).

Carta a Manool Machado do Azovedo.

Addonda et Corrigonda. Na rubrica inicial leia-se: lhe pedia
(c. 1. d.: te pedia), — 31 Sancho (c. 1. d.: Sancho,).
O commcnlario que segue, c que se acha como a Carta no Memorial dei Marques de Montebctlo foi por nós tirado da Bibliograph. port.
1 !'• 5—7-
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„En In frimera cofia muestra este Catou Português quun prejudicial es el escrivir Gcneracioncs, por la desigualdad que en muchas ay de
los Ahuelos.
,,hn la segunda quaulo la verdad es odiosa: los poços amigos que
adquiere. i lo que el tiempo levanta los hombres i Famílias.
,,Quiso dezir en la te/cera, que no professava lisonjas, ni es conveniência atribuir esplendores de valor a aquellos que por opuestos a el
estan en o/vida de la faina.
..Muestrn en la quarta, como ttivo principio la Corte Portuguesa en
la Ciudad de Braga, i Vil/a de Guimarães, tierra mas montnosa que la
dentas dei Reyno, de donde todo lo restante dei se lia conquistado: por
cuyo respeto alli se liallan los primcros i mas antiguos solares de Portugal, / de muclia parle de Espolia. El dezir que se fuc a beber de sus
fuentes, es que busci para casnrse la sangre desta Casa de Machado por
Innfia i c/ara, como lo era la ])oila Frio/anja de Azevedo, liija de Francisco Machado, el primero i terceto Abuelo dei Marques de Montebelo. I
corno la tierra de IJsboa es reputada por mas ba.xa que la de Entre Duero
i Miilo i ya en aquellos tiempos descompondria el dinero a alguna nob/eza,
como suele: lia ma a aquellos desaires de! inferes Jlaxos, Pântanos de la
iimpieza, intratables, sin barcas, ni fuentes a los que estiman mas la sangre
de sus descendientes, que sus próprias riquezas i comodidades.
..Muestrn en ta quinta, cl poder que las riquezas tienen para contrastar a la .Voblezo, los ofícios superiores i las privancas de los Príncipes, cnya ambicion froduce monstruosos casamie/itos: i que como focos
ailos antes se avian admitido en aquel Reyno los llebreos fodrian con el
tiemfo, for sus grandes logros i riquezas, rcmovedores de la guerra,
inquietadores de la feliz faz, que en aquella sazon faseia el Reyno de
Portugal, descomponer a esta. i frovocar a aquella.
„En la sexla avisa quan dailoso es a los lieyes Xoblcza, i Refmblica,
el ocupar gente semejaute grandes lagares i f nestas, fira que estas no
senil ati afeitadas, i aquellos mal servidos, i que es conveniência el ca/lar
faltas a los Superiores for no ferder su gracia, ni padecer los castigos
de su vengança, una vez que no conviene mezclar con e/los su sangre para
tenellas propicias, vistiendo de su iiiisma librca. i faltas sus descendientes.
,,Aquella de dezir en la sétima, que guarde Manuel Machado los
panos o tafites dei Seilor Rey I). Sancho, para testigo de su ascendência,
considerada la clausula de su testamento, referida por el I)r. Fr. António
Fraudam (Manar. I.usit. p. 3). en que trata de unos tapizes que tenia en
la ciudad de Coimbra, i manda disponer delias para sus Legados: i siendo
el Arcebispo, electo de Praga, una de las personas a quien encargo la
satisfacion de su alma. da claras muestras, con lo que adclante se referirá
de la viva tradicion que avia en aquella casa de ser dados por herencia
i satisfacion a Martin Martinez Machado, for el Arçobisfo de Fraga.
Acomoda en esta copla la fabula de la liormiga i la cigarra ai Verano
de los validos de aquel liemfo ; que olvidados dei Invierno de sus caídas,
i de la estcrilidad de las privancas, que con la demasia dei calor dei sol.
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representado por el príncipe, a vezes sue/e secar-se el ai boi Je sus sienipre
verdes esperanças, alçavan la voz en tono descompucslo, pudiendo de moderadas palabras Itazer niayor tesoro. solicitando el animo de ia Repubtica,
que las liormigas symbolizan.
..Aconseja en la otava, que aunque sea valor, no dexa de ser grau
yerro, querer mostrar quien es el que esta' desvalido, teniendo de sus
emulos ocupados los superiores lugares, i que la mentira en estos, i la
verdad en aqueltos correu dudosas parejas: i muestra como de los solares
dei Marques de Mon/ebeto descienden Reyes i por descem!Untes de Reyes
fueron fabricados: i aconseja a Manuel Machado, que fiado en ello dexe
blasonar a los que se le oponen, i que en tiempo mas oportuno poderá
contradezirtos.
..Claramente se ve de la nona copla la mudança que huvo en las
armas desta família, i que la ocasion de tomarias fue en la vi/la de
'forres 1'edras, i no en Santaren, ni Lisboa, como tosada i oiros dizen.
„ Vese de la dezima. que el Arcebispo que era de Jlraga entonces,
devia dar alguna informacian </ los Genealogistas, i a los que reformaron
ias armas en aquei tiempo, i se sospeclia alteram» muclio el escrito dei
Conde Dou Pedro. De lo ultimo desta copla se colige con muclia ctaridad
que ocultamente et Seifor Rey /). Sanclio de.vó ai Arçobispo lilecto de
Jlraga declarado en su confesion, quiçá por no ponerlo en su testamento,
que de Dona Maria Moiliz Tia de Doila Maria l'aez de Ribera lenia a
Martin Martinez por li i/o.
..Compara en la ultima los que escriven con mucha malícia o con
poça certezii ai jugador de los bolos, que por mas que tuerçan unos las
razones, otros et cuerpo, liaze ta verdad su caulino, como la bola en el
que la juega, por mas que se tuerça despues de averlu ecliado mal."
154 (p. 520 — 528). Oração. Cfr. Th. Hrajja, Quinh. p. 58 04.
Ksta averiguado pela Carta a l'cro Carvalho (No. 106), que Miranda eílevc
em Coimbra em 1527: é pois ponsivel que pronunciasse a presente oração,
tanto mais «pie foi conimbricense; não ha porém prova concludente d'isso.
Krancisco de Sá de Menezes, que assignava simplesmente Krl'° de Sâ (como
Miranda), não pôde entrar em conta, por ser nascido perto de 1515; e
fora d'csle c do nosso poeta n3o conhecemos outro Krancisco de Sfi, que
estivesse em contacto com D. João III. O facto do manuscripto da Oração
se ler guardado na livraria dos Marquc/.cs de Abrantes, descendentes do
poeta, como o afiirnia Harbosa Machado (II 147) ajuda a aceitar a atlribuição como verosímil. Th. Hraj;a, dando o caso como provado, concilie
d'ahi que Miranda oceupava cm 1527 o logar principal na vereação de
Coimbra. K possível, mas mais uma vez - não provado. Ha no discurso
varias passagens que poderiam attribuir-sc á pcnna do nosso poeta, p. ex.
o louvor das quinas, o elogio da temperança e mansidão de Kl Rei, a sua
qualificação de „pac dos seus irmãos", passagens que porém não destoariam cm outros muitos autores. Mais especial e própria de Miranda é a
alli-^mia ;is abelhas, que elle empregou lambem na Carta a Kl Rei
(No. IO.), "O).
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157, 3 c II 1-eia-sc: triuda (e. I. d.: ajuda).

164 (p. 541—563).

Redacção nova da Egloga II Basto.

Addonda ot Corrigonda. Na Rubrica «las variantes leia-sc: E
cm lugar de: P; e Basto (e. 1. d.: JSasta). — 60 ja (c. I. d.: ia). — 77 Sic.
Talvez deva ler-se: inda. — 305 Verso cumprido. Póílc-se riscar o primeiro: me. - 496 497 A rubrica Jiieito, ipic se acha no Ms., ó inútil,
pois <pie este pastor j;i falia <lcsdc a linha 473. A hvpothcsc que Gil o
interrompesse, 11S0 nos parece admissível.
604 Assim se acha no Ms.
este verso, cm (|uc certamente o copista omitliu ou alterou alguma palavra,
como aceusa a falta no melro. O expediente de fazer dicresis no diphthongo eu ou <7/ de seus ou miJis parece-nos absolutamente inadinissivel.
Talvez deva põr-sc: madres cm logar de milis. — 651 Virgula depois de:
perigo. — 69S O ms. tem: mu/iiuradas. Manjaradas C- emenda nossa.
A Fgloga oceupa uma posiçío intermédia entre as redacçOcs N"» 103
c tlò. Com o No. 103 tem de commum as tres fabulas da Chuva de maio;
de Gil Ratinho; e do cava/lo e cervo; a (piaria do bacorote falta. Com
«1 No. 116 tem de commum a forma estrophica, e o maior desenvolvimento
da InlroducçSo, a propósito da animada dcscripeSo da caçada ao lobo,
que apenas se acha esboçada no outro numero. Outras particularidades
ha que sito peculiares d'esla rcdacçSo No. 164, que nos parece a melhor
de todas.
24 c 43 Yarzino é o nome de um cao
os outros: felpuda 26, pés d'andorinha 27,
listes nomes representam talvez os próprios
foi grande amigo de animaes, como CatnOcs

de caça (de cõr ruiva); como
monteiro 43 e rodado 116, iq.
lebreus do nosso poeta, que
o foi das llores.

279 c 280 O adorno de feitos ou fetos (filiclus) e malvas (posto provavelmente no chapéu? ou debaixo do chapéu?) leve de certo nina significação particular, como o indica a escolha das plantas, porque ambas
silo do numero d'aquellas às quaes se altribuem virtudes cspcciacs, principalmente a de allraliir o amor, na noite de S. J0S0. Sobre o feto real
vide 1'edroso III 17 c S. Cypriano, Thcsouro da Magica, 1'orlo,
Cruz Coutinho 1879, p. 33—37; sobre as malvas ibid. p. 126.
320
352
401
459
513
633

Fabula 111 da Chuva de maio v. retro 103,261.
Cu e ta más fadas ha v. retro 103,299 e 116,224.
Um amigo do 'JorrXo cfr. 103,352 var. do Ms. J.
Jogos de Patunai v. Glossário.
Fabula IV de Gil Ratinho v. retro 103,491.
Fabula VI do Cervo e do Cavallo v. retro 103,641.

665—680 Estas duas cslrophcs contra as mus coimas s3o particulares d'esla rcilacçSo. O velho homem de leis reprovava usos c abusos
antigos: foros, tributos, serviços c obséquios que o caseiro ou colono
prestava ao senhor, já cm voga havia séculos, accenluando como os
mais nocivos o da fogueira, da geira, do apellido c da lutuoso. Sobre
o direito da fogueiru vide Elucidário s. vv. fogaça e fogueira, casal
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e reguengo; sobre o tributo chamado geira, de que tratam as O rd. Man.
144,8 e Ord. Fil. ] 65,43, v'l'c Flucidario c o Supplcmcnlo s. vv.
geira c geirom; sobre o apellido (que era i\c fogo, d'arroido e de guerra),
vide Elucidário, Schafer I 263, e Ord. Kil. 1 78, I; sobre a lutuosa
Klucid. s. v. loitosa, Schafer 1 275, F. Wolf, Rcchlssymbolik 61-7.
Lutuosa (ant. feriu. liesthaupt) significa „certa peça ou pensão que se paga
por morte ,le alguma pessoa, <jue por direito ou costume a deve- ou „a
melhor joya ou peca movei, também chamada sinal, que o direito senhor
recebe por morte da emphiicuta". Mais tarde passaram de foro secular a
serem foros ccclcsiasticos que ainda hoje permanecem cm uso em algumas
parles de Portugal (cfr. Alberto Braga: A Lutuosa; Conto publ.
110 Occidcnte III X<« 51— 54). Já dissemos que o cunhado do nosso
poeta acabou com a lutuosa nas suas terras. A passagem allusiva, da
biographia do Marquez de Montebclo, que explica o caracter do tributo
no tempo de Miranda, di/.:
„ Havia en aquella casa una pension o feudo que hoy se conserva
eu oiros, y particularmente en conventos de ar/uella region: era esto una
casa de mucho rigor, pues en la muerte como oiros en rida teu ia su finca,
lira que quando se morta algttit caseio que tuviesse casal de aquella rasa,
havia de llevarle en pension la mejor joya o piezit que se hallase en la
sttya, a que llaman lutuosa. Esto hizo quitar Manoel Afac/tado de los
plaztts y libros de recibo de stt Itacienda, mandando a sus herederos, so
pena de stt maldicion, no cobrasen mas aquel impio derecho (exceptuando
las que tocavan a propriedades de la corona, a que 110 podia poner leyesj,
porque attnque el interesse era grande, era mayor la pena que lenia de
ver llorar huerfaitos y vindas" (p. 35).
165 (p. 503—577).

Rodacçao nova da Egloga Hl Colia.

Addonda ot Corrigenda. O texto está bastante adulterado. Já
demos conta, nas notas das paginas, de onze emendas que ti/.cmos. Justificamos aqui mais algumas, offerecemos ainda outras novas, e emendamos
algumas erratas. — t8 da Kgl. A palavra aila era mal legível. Julgamos
haver erro, mas n3o sabemos ememhil-o. — 40 1'onha-se ponto depois de
cansado. — 62 Talvez se deva emendar: con ta su dolência. - 149 No
ms. vem: Jlaquezas. — 166 Xo ms. vem: / sonque, ficando o verso comprido. Acaso o poeta escreveria detidos por detenidosí (lusitanismo). —
211 K evidente haver erro. I'òdc-se emendar Muerte esa ou que por vida
teueis. — 218 Interrogação depois de adesora. — 222 Xo ms. vem Kecebis
etn vez de Heis vos, como emendámos. — 257 Aurélio começa a cantar.
27O Verso cumprido. Talvez o poeta empregasse aqui como cm outras
parles, o lusitanismo bens, em logar de bienes. J'õdc-sc emendar que por
como. — 281 O ms. diz: claridad. — 288 l'ara exactidão da rima é preciso emendar ande por anda. — 294 Lcia-se: tejiendo (e. 1. d.: tejeudo).
296 Xo ms. vem Comunica em vez de Comienca (como emendámos).
311 A rima exige uma palavra em -iendo, talvez cubrieudo. — 313 Falta
aqui a Rubrica Maurício. — 370 Verso cumprido. Talvez Miranda cm-
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pregasse ainda aqui um |]usilanismo: porvir cm vez de porvemr. Cfr.
11 2, 370 A.
389 Hesad parece mais próprio «pie bajad. Suppomos que
no original eslava a fornia portugueza de besmi i. c beijatl, e <pie o copisla
lesse pur engana bajati.
Hcd. 37 /',;„ Cl,sa — o templo; una mesa =s o aliar cm que se
administra o Sanctissimo Sacramento.
53 57 -A relação da plirase: (In pastor vuestro escuchá. com a epie
segue, niio é clara. O pastor que o Infante V). Luiz lia de escutar, é, sem
duvida, Miranda; mas é impossível que a plirase seguinte cl estranjero,
1:1 Rei </e Francia haze dei tal cueiita. se refira a clle, como grammalicalnienlc liavia de ser. Estas palavras devem pois entender-sc de Ncmoroso
de la Vega i. è de Garcilaso, (]lie O Rei de Franca conhecia e estimava
decerto, li muito possível que o visse cm Madrid cm 1526; depois a
Rainha 1). Leonor recordaria a memoria do poeta com os seus louvores,
até que Garcilaso, estando como embaixador na corte de França, cm 1529,
leve occasiiio de conquistar completamente as boas graças do nionarcha
francez. A nossa explicação nío 0 pois improvável sol) o ponto de vista
histórico.
Kgl. 25 28 Miranda referc-se provavelmente à desgraça que acabou
com a casa do Conde de Marialva c Loulé cm 15.54. Cfr. No. 113.
327 328 Na redacção No. 112, que pode ser anterior ou posterior
a esta, acham-sc n'eslc logar os versos com que o poeta sauda, cheio de
esperança, os jovens adeptos da Kschola Nova. Na occasiao cm que fez
o presente texto, parece ainda nSo ter lido esperanças ou ter já perdido
as illusocs a este respeito. Os escriptos dos seus contemporâneos n3o
contentam o velho reformador, que debalde procura um Garcilaso ou um
Sanazzaro portuguez. O estro de Gamões ainda nao se havia revelado;
de outro modo Miranda havel-o-hia saudado com o mesmo enthusiasmo
e a mesma franqueza, com que reconhece a Superioridade dos seus modelos
estrangeiros.
166 ]•: a única poesia que Miranda escreveu em nome alheo, isto é
a pedido de outrem, uso muito generalizado 110' século XV entre os poetas
palacianos da corte de D. João ]I de Castella, c que durou até ao século XVI. Vide p. ex. Hoscan No. XXIV p. 100.
167 Suspeitamos que a esta Septima falta na segunda metade uma
linha em ia; sendo a sua verdadeira forma métrica, como no numero
seguinte, a da oitava castelhana (abba acca). K mesmo muito provável
que ella seja apenas uma eslrophe de introducyao ao No. 168. O artificio
métrico dos dou* nimicros lembra as cabias reconlativas dos provençaes,
assim chamadas por causa da repetição da primeira palavra de cada verso
no lim do mesmo verso, ou, como no nosso caso, da primeira linha de
cada cstrophe no fim da mesma eslrophe (Leys d'amors I 284). As
duas composições oflerecem lambem os únicos exemplos, (pie ha nas
Poesias de Miranda, de versos heróicos de doze syllabas, com accentos
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na segunda, quinta, outava e undécima, tXo usados no Cancioneiro da
Vaticana e ainda no Canc. de Resende.
188 A palavra esdrúxula (' ^^) lagrima, collocada no fim do primeiro hemistichio tem o valor de só duas syllabas nas linhas II, 33 e 40,
seguindo Miranda n'isto o velho uso hespanhol, abandonado depois pelos
seus sueceísores. -- 50 Kisquc-se o ponto depois de orefas. — 50—'52
Cfr. No. 132. — 57 00 Cfr. No. 4. — 65 72 Serenas V. Ilom. Odyss.
XII 39—55, 161—200; Gesta Rom. No. 237, e Alciat. Embl. 115. È natural suppôr que o povo portuguez, navegador como nenhum outro, inventasse contos sobre as sereias. Conhecemos apenas a lenda heráldica sobre
a origem dos Marinhos, conservada no Nobiliário do Conde D. I'edro
(Mon. Script. p. 383). — Gil Vicente introduziu três fadas marinhas ou
sereas no Auto das Eadas (111 »2).
109 (p. 584) O que o ms. chama Trova 6 propriamente uma Esparsa
(abe abe dtf def). Cfr. Canc. de Rcs. Ill 342.
170 (p. 584).

Elogia IV.

Addenda et Corrigonda. 33 Leia-se: Ia (e. 1. d.: ta).
depois ile espesura.

39 I'onto

Julgamos que esta Elegia, que destoa no assumpto e nos sentimentos
do cstylo de Miranda, é obra da mesma pcnna que o numero seguinte.
171 (p. 587).

Elegia V.

Addenda ot Corrigonda. 2 Barbosa Machado II 240 cita: Do
estes olmos verdes O sombrios.
II Talvez deva lêr-se: Jil gaitado saiir
e na linha 27 Tus o/os mira/t'. 28 Leia-se: que se embravezea.
43 Talvez a mi em vez de ai. — 47 Sic. — 70 Verso cumprido. Eica
certo riscando-se a palavra bueno. — Jso por eso é uni dos lusilanismos
mais usuaes.
Variantes. Onde está 40 lcia-sc: 41, e onde está 58, 57.
J.-i dissemos no No. 68 que suspeitamos ser esta Elegia de Sâ de
Menezes, e n3o de Sâ de Miranda. Entre os motivos extrínsecos, que nos
obrigam a abstrahir aqui de Miranda, citaremos a indicação das fontes:
a Elegia nao se acha em nenhum dos manuscriplos especiaes de Miranda;
apenas a conhecemos em duas Miscellaneas, a do Visconde de Juromcuha,
c a de Luiz Eranco. D'estas duas só a ultima a attribue a Sâ de Miranda,
mas nem esta mesmo sem alguma duvida. O seu texto diz apenas
/'/■<* de Sã; as palavras de Miranda foram accrcsccntadas posteriormente
por outra mâo e depois riscadas de novo; ha por tanto três lettras diflerentes. A outra Miscellanea tem abaixo do titulo escriptas as palavras
D. Ml. de Portugal, sem a partícula de ou a, que explique se é o autor
da Elegia, ou só a pessoa que a recebeu. Logo depois segue um Soneto,
sem nome de autor (pie começa ..Mil vezes entre sueilos tu figura", c que
geralmente se attribue a Camões. Karia e Sousa diz porém tel-o encontrado n'uni ms. sob o nome de Miranda. A este Soneto segue mais um,
55
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com a rubrica Otro Soneto de /•>•<» de Sa („Qunii dará a mis ojos una
fuente" No. .]8), que <lc facto llic pertence. — Barbosa Machado II 249
attribue a Elegia, de que se trata, a Francisco de Sâ c Menezes, sem
duvida por alguma indicação mannscripta; o mesmo autor diz porém cm
outra parte, 111 722, que o Cancioneiro <lc P. Ribeiro (de 157") attribuia
a Elegia a um Simjo Rodrignez da Veiga. De tudo isto se conclue que
o autor é incerto; mas duas fontes (Luiz Franco e Barb. Machado) concordam cm que fosse de um Francisco de Sâ! A qual dos dons, Sfi de
Miranda, ou SI de Menezes, deve attribuir-sc com mais razío, é o que
agora vamos examinar.
A favor do segundo temos a allcgar motivos intrínsecos. A linguagem c o metro sao um pouco mais correctos, puros e harmoniosos do
que os de Miranda; c o contendo destoa completamente do caracter das
Elegias e Cartas do nosso poeta, (pie nunca fez versos propriamente amorosos, nem adorou nenhuma Filis. E verdade que encontramos uma vez
este nome (muito usado por todos os bucólicos) na primeira Farte d'estc
volume (N*o. 95), entre as obras authenticas de Miranda, mas nem ahi
mesmo se celebram os amores com uma Filis; trata-sc apenas de um Dialogo entres duas ninfas, Filis c Xisa. De Sâ de Menezes sabemos, ao
contrario, pelo testemunho dos seus contemporâneos, que foi um poeta
elegiaco-ainoroso c o cantor declarado de uma Filis. Ferreira dirigc-lhe
p. cx. os seguintes versos (Carla Xlll do Livro II):
Sofrcra-se melhor hfia elegia
Bramia d'Amor, de ti ta 111 bem cantado
Quando Filis tua doce /ratita ouvia.
Esta citação, a passagem de Barbosa Machado e o attestado de Luiz Franco
parecem-nos sufficientes para se dar a preferencia a Sa de Menezes. —
Cfr. N»« 177, 181 c 184.
172 (p. 589).
emendámos,

12 c 13 Se por si; lusitanismos que por engano nao

174 (p. 590). 5 Virgula depois de liermosura. — E evidente que n'cstc
Soneto (1"» 12 c 13) se esconde um nome feminino, de cinco lettras. Qual?
I.ionora ou I.ianor de lo inora (por lo ignora) tem sette ou seis lettras.
Será a leitura cinco transcripçío errada de uma cifra romana?
177 (p. 592). 2 Leia-se: encogido, (cl, d,: encogido.). Também este
Soneto, que tirámos do Canc. de L. Franco, celebra uma Filis e pertence
provavelmente a Sâ de Menezes.
180 (p. 593). 1 Aguei que las culebras etc. = Hercules.
181 (p. 594). 5 Verso cumprido. Julgamos deva lêr-se Sazio em logar
de Salicio. Este ultimo nome de pastor, transformado talvez só por engano
cm (/alicio nas obras de D. Bernardes, é frequentemente usado pelos imitadores <le Garcilaso, desde que elle mesmo o extrahiu do seu próprio
nome. Cfr. No. 88 d'este volume. A eircunislancia de o vermos aqui
junto ao nome Filis leva-nos porém a ideutilicál-o com Sazio, isto é com
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Sã de Menezes, o cantor de Filis. li com este nome de Sa/.io (pie Ferreira
o apresenta na Kgloga ", onde deplora a morte de um Jânio que é o
»cu pupillo, o Príncipe 1). JoSo, e na Kgloga IX (Xo. 109, 126) onde chora
o poeta do Neiva „de cuja boca, e som suave e brando pendia".
182 (p. 504). 3 e 4 silo versos demasiado cumpridos, a nío se fazer
monosyllabica a formula con el, á moda porlugueza. - 7 Verso curto;
salvo com dicresis 110 diphthongo de l/uvia. Emendando / con rocio
ficaria certo o verso.
184 (. 595). Mais um Soneto que celebra Filis. Só se encontra no
ms. J, ipie, como se sabe, í especial do poeta, e que por isso nJo dá a
priori motivo a suspeitas. - II —14 Aquella ninfa que ... en pieira se
bolviò c Scylla. Vide Ovid. Metam. XVI 1—74.
186 (p. 506). 5 Ya por vaia, lusilanismo. - I"'oi feito cm Coimbra,
a uma D. Guimar. Mas n.lo sabemos quando. Que Miranda lambem
passou por aventuras, entrando cm duellos, prisões c desterros, moslram-n'o
as suas poesias.
187 (]). 507). liste Soneto, que só se encontra no fidedigno ms. J,
talvez pertence a Miranda. Aclia-sc, em redacção hespanliola, muito
aproximada A do nosso poeta, na Misccllanca de Lciliío Andrada p. 2S7,
])ublicada em 1629, e lambem nas Obras de Pedro da Costa 1'erestrello (ed.
Caminha, p. 8S), as quaes foram colligidas sobre fontes hoje extraviadas,
mas que pertenciam ao fim do sec. XVI ou princípios do scc. XVII. As
variantes de ambos os textos sSo insignificantes:
1 vino L.
4 premio dei engano L; obra dei engailo P. - d de
quien LP. — 8 quieres P. — 9 .SV un LP.
11 quietes mas dei LP.
— 1; Siempre /irme est.inis P. — 13 / cl P.
[A propósito diremos que nas obras de IVrcslrcllo ha mais quatro
Sonetos, que andam lambem na Miscell. de I.cilao, e que provavelmente
a nenhum dos dons pertencem. Cfr. pp. 63, 80, Si e 91 das Obras de P.
com p)). 149, XVIII, 95 e 448 da Miscell.].
O mesmo Soneto foi incluido em K>1<> por Domingos Fcrnandcz nas
Rimas de Camões cm redacção porlugueza; d'ahi passou, com algumas
emendas, á cdiçSo de 1069 de Franco Barreto. Faria e Sousa e Alvares
da Cunha accrcscentaram-n'o As suas respectivas edições de l6í>8 e 1085
cm lições um pouco diflerentes, mas concordantes entre si.
A redacção
de loló é uma traducçSo quasi liderai do texto de Miranda, feita miseravelmente, sem altencilo ao metro c á rima e que, comparada com os
te.xlos hespanhoes, se denuncia claramente como tradução, (pie só um
cego poderá attribuir a Camões. K diz:
Se grilo gloria me vem de olharte (sic)
He peita desigual deixar de verte,
Se presumo com obras merecerte.
Grilo pago de engano lie desejai te.
Se quero por quem es louvar/e, (sic)
Sei certo por quem sou offenderte, (sic)
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Se mal me quero a mim por bem gitererte
Que premio quero mais que so amarte.
Porque amor tam raro sempre fere (sic)
O humano tesouro doce gloria (sic)
Que quer mais a alma que te serve (sic)
Escrita estarás em minha memoria
E a alma vivini que por ti morre (sic)
Que ao fim da batalha hc a viciaria.
O editor de 1669 emendou livremente os erros mais grosseiros, sem conlicccr o original hcspanhol:
1 Se grande gloria me vem so de olharte. — 4 Grande paga do.
— 5 talvez louvarte. — 6 que hc of. — 8 quero eu mais que só o
amarte. — 9—14:
Estremos silo de amor os que -padeço.
O' humano thesouro, oh doce gloria,
E se cuido que acabo, então começo!
Assi te trago sempre na memoria
Nem sei se vivo, ou mouro, mas conheço
Que cie.
Faria e Sousa, que só podia conhecer a cdiçilo de 1616, porque morreu
cm 1649, limou c torneou habilmente o Soneto, segundo o seu costume,
revendo-sc depois na obra que cllc chama „muy galany muy enamorada".
A historia ,,llalléle me/orado en dos manuscritos y de ambos resulto et
dexarle en limpio" è inventada, cm nosso parecer, como muitas outras do
inesmo autor. Alvares da Cunha, que imprimiu o Soneto exactamente
como Faria c Sousa, serviu-se provavelmente dos seus Commcntarios, ainda
inéditos cm 1668. Ambos escrevem:
I Se me vem tanta gloria só de olharte. — 4 Grilo paga de hum.
— 5 Se aspiro por quem es a celebrarte. ■
6 que hei de offenderte. —
8 Que premio querer posso mais que amarte. — 8—14:
Porque hum tão, raro amor nilo me aoccoro?
Oh humano thesouro! oh doce gloria.
Ditoso quem à morte por ti COITO!
Sempre escrita estarás nesta memoria,
E esta alma vivirá que por ti morre
Porque ctc.
Kallando d'cste Soneto, attribuido a CamBcs c a Sã de Miranda
(exactamente como os X»» 80 c 84), lembramos um outro „Mil vezes entre
sueilos tu figura", que, segundo Faria c Sousa (vol. II p. 3:9 Son. XVII":),
<í attribuido a Miranda [11S0 scr.á antes simplesmente a um Francisco de
S:\?] no único ms. cm que cllc o achou, o que n3o impediu que o incluísse nas Rimas do grande epico, seu autor predilecto. Faria c Sousa
diz no seu tom autoritário: „El ms. dize que es de Erc° de Sá y Miranda
este Soneto. Sus obras andan impressas, e yo no le veo entre ellas; ni
quando entre ellas le viesse, le tuviera por suyo; porque no alcanço e'l
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jtimas a escribir versos mayores tan lim/>ios como estos/* Xinguem poderá,
cm vista (Pisto negar que um Francisco de Sa tem mais direito ao Soneto
tio (|uc CamOcs, porque é a clle que a única fonte conhecida o attriluic.
Accrcscc ainda um pequeno indicio de outro ms., que concorre para tornar
provável a attribuiçiío: na Miscell. de J. aclia-sc esta poesia, como jA
dissemos, entre a Elegia a Filis c um Soneto declarado de Miranda, que
lhe pertence indubitavelmente. Julgamos dever inchiil-o aqui, posto que
jã o publicássemos cm Grõbcr V p. 135:
Mil vezes entre suenos tu figura
Se afegura, ninfa, en que te veo.
(Talvez: Me assegura, oh ninfa, ctc.)
/ quanto mas te miro, mas Jcseo
Gozar sin sueiios tanta hermosura.
I en quanto este duice engeiío dura.
Vivo en toda gloria, pues /ósseo
Mas bien dei que desta mi desço:
I acuerdo para mas mi desventura.
JJo/gara (de) no acordar, por contemplarte,
Aunque st que liuelgas de no verme :
JJolgara no te ver, por no mirarte;
Pues st' que con te ver lie de perderte,
AI galardoa espero por amarte,
Mas no serás bruquel para va/erme.
188 c 189 (p. 597 e 598) podiam ser escriptos na occasiao da morte
de Gonçalo Mendes de Sâ, o filho do poeta.
100 (p. 598). Monina formosa. JA conhecemos pelo Xo. 54 uma
velha cantiga popular „de motas que cantjo na rua em dialogo" i. 6 ao
descante ou desafio. liste segundo espécimen, o Cantar da Menina famosa,
ou antes os Cantares, porque apparentcmcntc houve vários, parecem ter sido
dos mais populares, postoque hoje estejam esquecidos, O que ficou d'clles
é apenas uma relíquia do século XVT, e consiste em uma forma lideraria
contrafeita. Conheccmol-a de uma folha volante do século XVIII ,,7'rovas
ila Menina formosa, obra novamente feita </ maneira de Dialogo entre
hum Amante e huma Dama; e no fim huma cantiga que diz: Na fonte
está Leonor, e outra que diz: Isabel e mais Francisca. Lisboa, p'rc° ISorgcs
de Sousa, 1761" mas-que é simples reimpressão d'outra de 1640, descripta
por SalvA (Cat. Xo. 144). Modernamente foram publicadas estas Trovas
por Th. Braga, na sua Antologia, Xo. 198, sobre uma Folha volante
gothica sem datas, guardada na Bibliotheca Xacional de Lisboa (Rescrv.
A—2—43). O seu titulo concorda completamente com o de 1640; o texto
varia muito pouco d'aquellc que possuímos. O dialogo lembra as antigas
Pastorcllas do Xortc da França c ainda a Xacara portugueza „da linda
pastorinha" (Th. Braga, Rom. Xo. 51, c Almeida Garrett, Rom. III 187).
As quatro primeiras linhas da Cantiga
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,, Menina fermosa.
Dizei do que vem
Que sejais irosa
Com quem vos quer bemf"
talvez, o único icslo da forma verdadeiramente popular, foram glossadas
por Camões (Storck 1, CXX1I1). Chrislovam Falcão (p. 28) fez voltas a
outro mote muito parecido, ipic diz: Menina, pois sois fermosa. Xão sejais
despiedosa. O de Miranda varia muito; n'clle joga poeticamente com a
palavra menina, que significa rapariga c a pupilla do olho.

Parte (Jiiiiiln.
191 (p. 603 — 616). Sobre Bernardim Ribeiro vide o nosso No. 102,
c o volume de Th. Braga: Bernardim Ribeiro e os Bncolistas.
330 Sic. - 355 Para a medida ser certa deve-sc pronunciar: no
(c. l.d.: em o).
419—424 O emprego de duas fiintias {cabos, ou Jins) no
remate de uma cantiga niio é usual.
As indicações geographicas Antrc Tejo e Guadiana (8), Alemlejo (8),
c aldeã do Torrão (12) indicam que lemos de reconhecer o próprio Bernardim Ribeiro na figura de Jano, fugido das seccas c fomes do Alcmtcjo
para o campo do Tejo (20), em cujas ribeiras (6) encontra a pastora
Joanna, guardando as suas patas, o que talvez contem unia allusao ao
1'aço da Ribeira. X'csta época Jano-Bcrnardim linha 21 anno.s (83), c a
barba pungida (234), c era abastado dos bens do mundo (281).
106—108 Th. Braga, Manual p. 254 quer reconhecer no contrairo,
o presupposto rival de Bernardim Ribeiro, D. Francisco de Portugal;
interpretação que nío nos parece exacta. Votamos antes pela outra de
Camillo Castcllo- Branco (Curso de Litl. p. 333), que „no desvaira mento
em que (Jano-Bernardim) se vc. não atina com o remédio da sua desgraça ; por quanto, se a sua paixão o e.xpUc a grande risco, elle considera
maior ainda o perigo, apartando-se da mulher que adora."
154 160 Th. Braga acecila como facto provado que a Célia de que
se traia, c idenlica com a que Miranda canta na sua Kgloga do mesmo
nome, e diz mesmo ,,quc a perda da Jlauta symboliza a morte d'esta
pastora". Ksla ultima aflirmaçSo o inacceitavcl, vislo Miranda celebrar scS
em 1536, tempo da sua maior actividade poética, a morte de Célia, cmquanto a perda da llauta se deu cm 1521 ou 22. A phrasc alludida signilicarã só um período passageiro de inactividade poética, que podia ser
muito bem a consequência do seu desterro longe de Célia.
228 Th. Braga (B. R. p. 61) interpreta as palavras desejo acabado
como se alludisscm a um amor passado, de Jano, quando se trata apenas
da esperança já realizada de dar vida ao seu gado.
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192 (p. 616—628). Egloga do Doru Manool do Portugal.
Addonda ot Corrigonda. 30 Virgula depois de parecia.
3$
Verso curto. - 36 Leia-se: los (e. 1. d.: las).
- 61 Verso cumprido.
Será licito pronunciar: si em logar de ansi asir -■
71 No ms. lê-se:
I pues. — 81 No ms. vem: Ia de li. — m Verso <|uc parece ser demasiado cumprido, mas que pôde salvar-se, elidindo o n de con, ;i moda
portngucz.il, liberdade de (|Uc Miranda usa ás vezes. — Virgula depois
de sentimiento. — 112 No ms. vem: entres ticiendo. Erro visível, que
emendámos para entretejiendo (port. entretecendo). A lição entristeciendo
também seria possível. — 118 A ultima palavra era mal legível: represaron
c hypotliese nossa. — 129 — 130 No nis. vem: Xo viera de dis/avor IJenos
estos lagares. Emendámos, transpondo como vae no texto. — tdi Lciase: fuertes (e. 1. d.: fuertos). - 181 Verso cumprido, ao que parece;
ficaria porém salvo o metro, se se pronunciasse cã cm lugar de cada.
liberdade de que os antigos trovadores portuguezes usaram ás vezes. —
212 No ms. vem: abejas. — 269 O verso está criado, a niio se salvar o
metro, fazendo dicresis no diphthongo io de curiosidades. Nao é de crer
porém que o poeta lançasse mJo de tal recurso. Talvez deva emendar-se:
Curiosidades mil de s. — 331 No ms. faltava la, palavra que acrescentámos para correçao do metro.
- 370 No próprio ms. nao se acham
escriptas as palavras que aqui faltam. — 375 rronuncie-se: Sparzicndo.
D. Manoel de Portugal foi o primeiro, c entre os Quinhentistas, o
único portuguez que seguindo o exemplo de KO.SC.-ID na sua Fabula de
„llcro y Leandro", empregou o verso solto. Encontramol-o applicado nas
suas Obras settenta c quatro vezes, isto é em toda parte, em que o autor
toma a palavra, c onde outros poetas, como por exemplo Sana/.zaro, teriam
empregado a simples prosa. D. Manoel deu a estes trechos de verso solto
o nome de Estancias.
194 (p. 629 —633). Egloga Sâ, do Diogo Bomardos. Cfr.
No. 144. — E a Egloga VI do Lima, c nao a VII. — 36 Interrogação
depois de: dino. — 59 Verso cumprido. Vem assim cm todas as edd. de
Bernardes. - ■
143 Verso também cumprido. Podia-se emendar: Não ia
mais cantar posso e estou ja rouco.
. 195 (p. 634 — 637).

14 I.cia-se: povo (e. 1. d.: poço).

197 (p. 638 642). Elegia do António Ferreira. Cfr. No. 147. _
•49 A phrase ..Sabia que obrigado ti morte o gerei" é attribuida ao philosopho Anaxágoras, que a pronunciara na morte de seus filhos. Outros
attril)ucm-n'a a Sólon, e ainda outros a Xenophon. V. Uiog. Laert.
11 9. -- 94 Leia-sc: I^vàra-lo (i. é levaras o). — 102 outro Marcello
cfr. Verg., Aen. 8, 883 Tu Marcellus eris.
198 (642 —647). Cfr. No. 147. O biographo e commentador de
António Ferreira, Júlio de Castilho, diz (11 281) d'esta Carta: ..Apesar
das exagerações de péssimo gosto que n'este escripto se lêem. n'elte demonstra o Ferreira o conceito tpie sempre lhe mereceu o grande mestre
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Sil de Miranda. A' muita emitirão reúne o poeta ti'esta bella carta muita
philosophia. /:' um dos seus mais enérgicos protestos de adhesão d introducção da esco/a italiana." As passagens, que se referem a Miranda, ji
foram commentadas. Kmqiianto ao resto v. Castilho. — 56 No anno de
■555 j;l a joven escola de Miranda linha razão para reclamar a attcnçao
do publico. Os poetas, a que Ferreira aqui allude como os que maior
influencia exerceram sobre o seu talento, sao Francisco de Sâ e Menezes
e Caminha. — 190 Marília é talvez D. Maria Pimentel, com a qual casou
depois de 1558. — 198 Cfr. Horat. Odi pro/aiium vulgus.
199 (648 652). A Kgloga de Ferreira é a IX e nao ai. — 85
l.eia-se: as c. 1. d.: ás). — Cfr. Castilho II p. 163. — liste editor suspeita
(pie Ferreira dedicou a Miranda, alem das tres poesias d'este volume,
ainda o Soneto XXXI do Livro 11, „em ijue debaixo do nome de Sa/icio
o exhortu a escrerer em português" (1 p. 99 e II p. 29). O Salicio, de
que se trata, o cantor de uma cruel Flerida, nílo (iode ser de modo algum
o nosso poeta, que já estava com um pé na cova, c no (piai era mal
applicado o conselho de Ferreira. O nome de Salicio leva naturalmente
a pensar em Sa de Menezes, Sazio (v. No. 181 e linha 126 d'cste No. 199),
cujos Sonetos (Kvora) sito quasi todos em hespanhol.
200 (p. 053 — 657). Cfr. No. 146. — 94 Lcia-se: mostro: (e. 1. d.:
nostní.). — 100 lCstas subtilezas nao sao raras. Cfr. Camões Son. Vil:
Viola ante; Christ. Falcão p. 7 l.or Vão; Machado No. 208,58 d'cste
volume Sâ-ber etc.
201 (p. 658). Cfr. N"< 135 c 140. -• 12 Ninfas d'ele, isto é do
Mondego. — 13 O Mondego queixa-sc por ser abandonado por Miranda
e Silvia. Será Silvia = Isabel = Célia?
202 (p. 659 —663). 13 Na edição das Obras d'cstc poeta lê-se pura,
o que julgámos ser erro de imprensa. - 51 lbid. 10-sc podes, lição que
nos parece inadmissível. A nossa tentativa de emendar o que julgáramos
errado, n3o satisfaz. O sentido exige Vejo que quanto podes me aborreces,
mas a rima nao admitte esta phiasc.
l'cro (PAndradc, seguindo, ao
(pie parece, o exemplo de Garcilaso, que se retratou duplamente nas figuras
de Nemoroso e Salicio, apresenta-se- como IJierio e Androgeo. Se esta
Fgloga I nao é a que Caminha dedicou a Miranda, devemos dál-a como
perdida.
203 (p. 663

665).

204 (p. 665—667).

20 Leia-se: a (e. 1. d.: </).
24 Leia-sc : prudentes (e. 1. d.: prttdendes).

208 (p. 668). Sobre André Falcão de Resende veja-se Th. Braga,
llist. de Cam. II p. 34 — 74. Nao podemos decidir quacs os versos que
FalcSo de Resende mandou i Quinta da Tapada, c em que época os
reincttcn, porque nao os achamos nos mss. de Miranda. A falta de uma
resposta, por parte do nosso poeta, leva a crer que a remessa tivesse logar
entre 1555 c 1558, depois da morte de D. Briolanja.

«73
208 (p. 670 -672). Sobre Manoel Machado de Azevedo veja-sc o
No. 77. O seu bisneto, o Marquez de Montcbclo diz d'cMc# versos: „A"y
afobamos los versos rfestas coplas, fero la ensenança, las sentenciai, los
conceptos y lo politico delias, auinjue por términos humildes v vou-s proseias a la Siivagiiez, ,/e ijne entornes se usava, no puede/i ile.vor ile a/abarse: pues de casi todas se piiede sacar doetrina, para </ur los cava/leras
que viveu o van a vivir a la corte se/iaa eomo se han de portar nella v
Poder Conseguir el colmo de sus pretensiones" ele. (p. 10 da Vida).
A
carta a (pie esta serve de re-posla perdeu-se por incuria, com muitas
outras, ás <piaes se ufere a seguinte passagem (pie ..I opa mu con gente
moça. a i/uien las sentencias de /os . iejos pareceu importunos documentos,
r arrinconandolas mrvieron de criam,, „ /„s ,„t„ues. pudiendo serio de
príncipes-'.
21 Não sabemos a que descripcòes e letras grandes se allude.
Alguma dcscripçf.o das viagens de Miranda, cm carta* aõs amigos, escriplas
n'uma época em <pie o estado social e politico, a elaboração lilteraria e
arlislica dos paiz.es <pie vmiuu. desafiavam uma penna eloquente como a
do nosso poetar 52 lia divergência sobre (piem seja este Camões. O
Visconde de Juiomcnha (I p. 2S) e Júlio ,|c Castilho (I 117 c 120) pretendem ser o canlor dos l.uiiada*; Th. Braga, ao contrario, vc n'elle (e n'este
ponto damos-lhe plena razão) o terceiro avó do glande épico, o aulico c
]>ocla Vasco 1'ires de Camões, de quem falia o M.iKpiez de Sautillaiu na
sua Carta ao Condcílavcl de l"*«>r(ity;il. liste foi realmente um dos fidalgos
do seu tempo (princípios do scc. XV), que mais medrou, sendo doado por
Kl Rei I). Fernando com a Oiiinta de (icstaçõ <• mais terras de Montemor
o Novo, bem como com as villa» de Sanloal, I'imbele, Marvão, VillnNova de Anços, as urras e herdades (pic a Infanta D. Beatriz, possuía
cm Kxlrcmoz, Aviz e Kvora, a (Juinia do Judeu cm Sanlarem, as Alçaidarias de Portalegre c Alcniqucr e o senhorio do Castello de Alcanede.
Tantas mercês e doações o tornaram, por assim dizer, o typo proverbial
do aulico favorito (v. Th. Ur.iga, llisl. de Cam. I 45
40; Ouinh. 325;
Manual <>q c 70).
A citação dos dons nomes juntos
('amoes e João
de Mcna — leva naturalmente a crer «pie se allude a um Canific* contemporâneo do poeta cesáreo de Henrique II de (astella, e tanto mais
(pie não achamos nas obras de Miranda o menor indicio de haver conhecido Luís de Camões, liste ultimo na data da carta (depois de 1536
e antes de 1558), bem podia já viver e poetar na côrlc „farto, (picrido,
estimado, e cheio de muitos favores e mercês de amigos c de damas"
irias sem dar motivo a unia nola satyriea como a da Carta, e também sem
ler até então provocado, por composições de primeira ordem, a intenção
do velho patriarcha da poesia portugiicza. - 40 Os Carvalhos c os Carneiros não pertenciam ainda ao numero dos fidalgos, cujo despeito Miranda
linha provocado com a sua „lingiia desatada", pois que Machado lhe
recommenda (pie se tenha em guarda e não comprometia amigas relações,
embora um pouco esfriadas, só pelo prazer de um bom dito, como parece
ter feito na carta a

<pie Macluido

responde.

Não achamos nenhuma

alhisJo a pessoas da família Carneiro nas obras de Miranda; apenas se
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falia alli de um l'ero Carvalho. Kstc recebeu pouco depois de 1527 a
azeda satyra No. 108, que podia perturbar as relações entre os dons amigos (v. Xo. 79), mas n'cstc caso, o conselho na carta de Manoel Machado
viria um pouco tarde, i. é posteriormente a 153o. Th. Braga nbfir.it d'ahi
(Quinh. p. S3 e 110) a historia de umas perseguições, feitas pelos ("arneiros
e Carvalhos, (pie deram cm resultado o desterro de Miranda. - 57 C)
parente e amigo Joanc de Sã, a quem se alludc, é talvez Jo5o Rodriguc/.
de Sã e Menezes. Kstc grande fidalgo, habituado a manejar com egual
destreza a espada c a penna, estabeleceu para gente de sua classe taes
preceitos e poz tão alto o seu ideal de um verdadeiro fidalgo portuguez,
que mui poucos o poderam attingir. D'ahi os seus descantes, as suas
caçoadas acrc-doccs, e as suas „ Trovas das gerações" que descontentaram
muita gente (Souza VI 665 chama o autor d'estas Trovas por engano João
Rodrigucz de Sá c Miranda). K impossível averiguar, no meio de tantos
golpes, quem foi o principal enemigo de João Rodrigucz. O que sabemos é que desde 1552 s<-' retirou ri* côrtc, vivendo ainda robusto,
mas desempregado até 157').
209 (p. 673). O Marquez de Montcbclo (p. 86) chama este Fragmento de Carta ..coptas escritas a su canado Francisco de Sá eu una
eu/umediul ijne tnvo en ta Tapada". — l.| sem Marias. Cfr. Montcbello
p. 115 ,,de ta ijiiintilla tercei a tambien se recunoce t/ite Francisco de Sâ
sn atilado deseava t/ue se apartasse d'at]uclla moca t/ue ttamavan Maria
Co/aço (com quem vivia depois de viuvo), nombre de t/ue juega en los três
últimos versos eon galanteria Manoel Machado". — 25 O mesmo autor
diz ,,mas pi osegitia en sus copltis, pêro la ultima d'e.\tas prueva nueslro
intento", isto é de afiirmar que ú um fraco da nação portugueza estimar e
appetecer mais as cousas estrangeiras do que as que são nacionaes.
152 (p. 075 076). A introilucção (linhas 6- 7) indica que Miranda
rompo/ a Hgloga No. 117 longe da corte, como já o provámos para toda
a serie das Kglogas cm Kcrionriilhas (X»« 103, 1 111, 117 e l0|).

Additamoiito ás Notas.
No. 2 ..Recuerde el alma dormida" acha-sc citado na Aulcgrapliia
c não a 11. 69 como dissemos. — Cfr. liiifrosina p. 18.

c<il. iGto a II. Sn,

No. 26 No Cancioneiro de Montcsino (Rivadcncyra 35, p. ,1I0) lia
uma imitação da velha cantiga donde Miranda tirou o seu mote. li diz:
Todas viene/i dt la cena
Y tio viene mi vista bucmi.
PV« Rodrigucz Lobo (Obras p. 741) ainda glosson a velha letra popular.
No. 30 D. Francisco de Portugal referc-se na .sua Arte de Galanteria p. 02 a esta Esparsa, alludindo: ,.,i,juella /ml/a de- ,/,„■
dize nuestro
fortug-iiez:
A nossa bulia de amor
jVaã he para toda a gente :
Perdoa culpa sãmente,
A'aâ a pena, nem a dor."
No. 51 D. Lianor do Mascarenhas. No livro das ..Grandezas
de la Villa de Madrid por Gil Gonzalcz Davila", Madrid 1623, encontrámos
a p. 287 uma pequena biographia d'csta illustrc senhora, extrahida do,
apontamentos de nina da.s primeiras religiosas do Convento de Sanla-Maiiadc-lo#-An£clcs, <pic cila fundara cm Madrid em 15fj.]. Nasceu em Almada
a 2.[ de Outubro de 1503, sendo filha de Kcrní!o Martins de Almada e
D. Isabel Pinheira. Ainda de mui pouca idade foi escolhida por Kl-Rci
D. Manoel para dama da Rainha D. Maria, mas mesmo assim, suppondo
talentos muito precozes, admira vfl-a compor versos antes de is 16, e
»abcr <pic foram acecites nos serões da córte. Km 1526 a levou comsigo
a infanta D. Isabel epiando casou com Carlos V. Os monarchas de llcspánha gostaram tanto d'clla epie cm 1527 lhe confiaram o príncipe herdeiro,
Kclipc II, nomeando-a para aia (Pcllc; mais tarde serviu de segunda mãe
ao infeliz infante D. Carlos, lira muita amiga sua a princeza D. Joanna,
m
mãe de D. Sebastião; D. João III c D. Leonor de Krança, antes 3" mulher
de I). Manoel, lhe escreveram muitas cartas, tcstemunhando-lhc intima confiança. Morreu em 158.), liei ao voto de castidad, que linha feito quando
menina. Cfr. também o .Jardim de Portugal" do doutor frey Luiz dos
Anjo,, Coimbra 1626 a p. 3)0 No. 115.
Sobre 1'ittoria Colonua veja-Sc a formosa obra de Alfied de Reií50*

876
mont „V. C., l.cbcn, IMchlcn, Glaubcn im XVI. Jahrhundcrt" Krciburg
i. Br. 1881.
D. Fro" ilc 1'ort. íIMLTL1 na sua Arte de Gal. p. 37 os dons diálogos
No. 51 c 52 entre D. l.ianoi de Mascarenhas. Sã de Miranda e Kcruardini
Kilieiro, como amostras de ..verdades polidas", li di/.: l.o tose» enterro
se con la verdad; lo polido t/eve se </ ta nutriria, uia.\ tom/iien encuentra
se alguna verdad polido 3 desacreditada con esta copa, por buscada con
!o otra. Parece que a transcripção dos diálogos foi feita sobre algum
mannscripto hoje perdido, porque oflerece certas variantes muito notáveis,
as ipiaes porém se approximani visivelmente das (pie cxlraclámos do valioso
ms. J (p. 680—Hl). - Ei-las: as rubricas das estrophes dizem Io Francisco de Sâ a los damas: 2" Reposta da Dama. 3" Jlernnrdim Fibeiro,
e no No. 52: i° De Francisco de Sâ outro dialogo; 2" e 3° Responde a
dama. Além d'isso temos a notar, na linha 3": Uazilo tinha de a cuidar
(como A)
4 Dà-me (como AJ) — 5 Pois venho a pedir a outrem
7 cuidava eu — 8 Que não sou para e. c. (como AP)
- 9 Fora razilo
n. c. (como J).
No. 52, 2—3 O ceo arde, arde a terra, Acha rito todos
caminho (cfr. J).
8 Nesta vida e 11. I. — 11 Meus desejos.
Chorarei o meu m. g. A gritos darei d t.

— 13

l|

No. 53 A glossa de D. Fr<=" de Port. que já assignalámos, nos „Div.
y hum. versos" acha-sc repetida na Arte de Gal., a p. 79. O mote lá di/.,
porém : ,,Sacaron me los pesares Los ojos V et corason."
No. 54 Jorge ferreira de Vasconcellos cita esta letra antiga na sua
comedia Ulysippo a II. 245 „Á'aijttella serra Irei morar ctc."
No. 65 O romance da „Bclln malmaridada" encontra-se lambem na
,,1'rimavera y Flor" de F. Wolf sob No. 142.

O sen exórdio é porém, 11111

pouco iliflerente da livío#usiml, porque diz:
IM bella malmaridada
De las lindas que yo vi,
I Veo-te tan triste enojada,
IM verdad di-la tu ã mi.j
Si has de tomar amores
For otro, no dejes a mi.
Cfr. ibid. No. 156,32—33 Si hábeis de tomar amores, For otro <;' //// no
dejeis. A's citações, voltas e parodias do lindo romance, que já apontei,
posso agora ajuntar mais algumas: duas glossas na „Diana", Scg. I'. de
Alonso Pcrez, ed. 1662, II. 381 e 381*»; três glossas no ..Cancionero de
Padilla" p. 437, 438 e 440 da ed. 1880; uma contrafacção „á lo divino"
de li. Silvestre (Rivad. 35 , No. 883); duas citações nos „Locos de Valência" de I.ope de Vega; e outra na Fufrosina de Jorge K. de Vasconcellos.
No. 66 .Viima carta de Montcmayoi, 11. | da ed. i;S*. a csirophc 5
principia
'/';/ deseada presencia,
donde e.\tà r tjlte no la veo.

A Tnboii GcnealopicH tios Sns Unho cpie accrc»ctntar alguns
factos novos, elucidados n'nm interessante estudo de C.imilln Castello
Branco sobre Sã de Miranda, ..Historia e Sentimentalisnio, vol. II", publicado no Porto em 18S0, mas <pic só cheguei a ver em abril de 188:,
cpiando a impressão da presente obra estava ipiasi concltiida. Assevera
elle. baseando-se sobre genealogias manuscriptas dos Sãs de Coimbra, «pie
o pae do poeta, Gonçalo Mendes de Sã, tivera dons irmãos, |oâo de Sá
e D. Guiomar de Sâ (efr. Nota No. 110,518 520). Afíirma mais ter tido
o nosso poeta cinco irmãos, enjoa nomes enumera idênticos aos que nós
mencionámos, chamando porém llenrhpic: conexo de Coimbra; Fernão: manposteiro dos captivot; Manoel: prior de Nogueira: c dizendo de Gaspar
ipic morreu na índia. Das três irmãs, ,|ue Th. Braga conhece, não diz
C. C. Branco palavra, liste autor não cahiu no erro de Costa-e-Silva,
Vamhagcn, Fernandes Pinheiro, e Theophilo Braga, os «piaes todos cha111.™ a li. l'hilippa de Sá mãe do poeta; pelo contrario, considera a (pie»tào como nós. .\' nora do poeta dá elle o appellido: da Silva e Menezes, accrcscentando ipie depois da morte da primeira mulher, Jeronynio
de Sá casara, em segundas impeis*., com O. Joanna de Menezes, prima de
I). Maria.
Kntie os descendentes modernos de Sá de Miranda enumera
três, nos ipiaes ,.a electricidade poética relampagueou": Thcodoro de Sá
Coutinho (Cancioneiro Alegre p. 103), D. João d'Azevedo Sá Coutinho f
em 1854, c D. Amélia Vaz de Carvalho, a undécima neta de Miranda, ipic
jà mencionámos.
Outros factos novos ainda mais importantes, mas «pie se refeiem aos
Sãs de Menezes, achámos nós n'uma obra hoje quasi desconhecida, e ipie
não lói explorada por nenhum autor portngucz desde Barbosa Machado,
nem menino por Innocencio da Silva, Th. Braga, C. C. Branco etc. E com
tudo ha exemplares il'ella nas bibliothecas d'Ajuda, Porto e Braga. Iníítnla-sc: „Domns Sádica, regiis lineis lirmata, romanis Colunmiis nixa,
S.ulicis heroibiis illustrata."
O auetor é o celebre polygrapho frei Francisco do Sancto Agostinho de Macedo; e íahiu cm Londres em 1653.
Contém unia serie de tabeliãs genealógicas (;i), das cpiacs a primeira
(grande e gravada em cobre) é muito importante, representando a serie
completa dos morgados da casa de Sever cm linha recta por doze gerações, desde l'elayo Kodriguez de Sâ até Francisco Sâ de Menezes, 4"
Conde de Penaguião (1300— 1650).*)

*) 1. I'ayo ou 1'clayo Rodrigucz de Sã, Alcaidc-mòr de Gava,
cm tempo de D. Diniz (1300).
2. João Alphonso de Sã, Ricohomcm, casado com D. Theresa
Uuit de Bcrrcdo.
3. Kodrigticanncs de Sã, Alcaide-môr de Gaya, Senhor de Sever
desde 1384; embraixador em Koma; cas. com D. Cecília ou Júlia Colonna.
4. João Rodrigucz de Sâ, o das Galés, Senhor de Sever e
Alcaide-môr de Porto desde 130;. Camareiro-môr de D. João I; cas. com
D. Isabel Ruiz Pacheco.
5. Fernão de Sá, Senhor de Sever e Alcaidc-mòr do Porto. Cama.
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Nilo cita porém os collnterau* dos Sãs de Coimbra c de Santarém.
K verdade, entretanto, <|iic n» texto lia numerosas referencias ao nosso
poeta; apontamentos genealógico» nenhuns. — Kntre os nomes e datas
da tabeliã e do texto não lia sempre concordância. Rectificaremos cm seguida porem só os pontos <|ue se referem .is pessoas citadas na nossa
tabeliã. Mis os factos novos, juntamente com as rectificações:
l. Alliança das Munias c X.,'.r. Secundo Macedo. Rodrigucaimcs
de Sâ foi mandado ao 1'apa Gregório XI por 1). Cedro o Justiceiro
('337 >3°7)- () l'»u <lil embaixada teria sido remover os obstáculos que
se oppuiiliam ;i validação do casamento clandestino d'KI-Rci com a fullecida D. ]ncs de Castro. O mesmo auetor lambem teve conhecimento vago
ila relação de aftinidade entre os Colonnas e Sãs i. e do casamento de Roihigucanncs com D. Cecília Colonna, a (piai, secundo a fuma corrente nos
tempos de Macedo, era irmã ou sobrinha do legado Agapito Colonna <pic
vciu a Portugal pouco tempo depois da embaixada do nosso fidalgo. U
que confessa ignorar é se Rodrigucanncs trouxe sua mulher de Itália, ou
se cila vciu por mão do legado. Na tabeliã dá-lhe o nome de D. Cecília,
com (odos os mais auctores, mas no texto chama-a O. Júlia, talvez, com
mais razão, porque este mesmo nome npparccc ainda em outro documento,
muito curioso: cm uma salva de allianças, de prata dourada, pertencente
à Casa Real. A salva compõe-sc de dons eirados concêntricos, cada um com
scttc brasfles dos Sãs Coloncsc-,, e mais um grande central (escudo enxaquetado, sobre mu manto enxaquetado, e este suspenso a duas colunas
coroadas: columiia ai\i;ciitia, capitula cmuiiato cl bnsi ameis in scu/o
rubro. Imhof |i. 217). Os escudos não seguem a ordem histórica, mas
rciro-mõr de 1J. João 1, D. Duarte e de D. Allonso V; cas. com D. I'hilippa da Cunha; morreu cm I-)4<» »a catastrophe de Alfarrobeira.
0. João Kodrigucz de Sâ, Senhor ile Sever e Alcaide-mór do
Horto; cavallciro-lidalgo «la casa de D. Affonso V: cas. |<> com D. Catharina de Menezes, filha de l.uis de Azevedo. 2« com D. Margarida de
Vilhena, .;" com D. Jonnna de Albuquerque. Km 1.149 ainda era vivo.
7. Ilcnri(|iic Sã de Menezes, Senhor de Sever e Alcaidc-mõr
do Porto; cas. com D. Rcatriz de Menezes, morreu perto de 1524.
8. João Rodrigues de Sâ e Menezes: o Velho, 1464—1579,
Penhor de Sever e Alcaidc-môr do 1'orto. Cas. 1» com D. Catharina de
Noronha, 2» com D. Camilla de Noronha, filha do Conde D. Martinho de
Villanova-de-PortiniSo e Castcllobranco.
9- Francisco de Sâ e Menezes, scgurulcn^Lo; Io Conde de
Mauosinhos, 15'5 — '5^4." «M*. '" com D. A.* d^^Lndoza; z" com
D. (". de Noronha, sua sobrinha nela. Morreu s^MJBú-os.
10. João Rodrigues deSâ eMcnezcs, lilhcTdo 'se^^nao Sebastião
de Sá, sueceden na casa de seu tio; Alcaide-môr do 1'orffl c Io Conde
de Penaguião; cas. com D. Isabel de Mcndoza.
11. Francisco de Sã e Menezes, 2« Conde de Penaguião, Alcaide-môr do Horto, 1598—1647, cas. com D. Joanna de Castro.
12. João Rodrigues de Sâ e Menezes, 30 Conde de Penaguião;
cas. com D. Luiza Maria de Faro.
13. Francisco de Sã e Menezes. 4» Conde de 1'cnaguião, 1'1 Marquez de Fontes; cas. com D. Joanna de l.ancastre.
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representam as alliauç.is dilecta* du»de o kcguiidu morgado d.i cas.i de
Sever ate ao decimo <|uinto, o 2" Marque/. d'AbranW|. O escudo No. 3
nprcKiitn os escaques e a coluna coroada, e os nomes KoJerki Juliet:
2. João Rodrigues de Sã casou, conforme as noticias do polygrapho
tic^ vezes: Io com D. Catliarina de -Menezes, 2o com D. .Margarida de
Vilhena, 3" com U. Joanna d'Albuqucrque. D. Catliarina era tillia herdeira
de l.uis de Azevedo, o Vedor da Fazenda, e de L). Aldonça de Menezes,
cujo pae, como dissemos, era o celebre D. Pedro de M., conde de Vianna
e de Villnrcal. D. Aldonça instituiu um morgado para os seus descendentes, os quae» se chamaram d'ahi por diante Sãs ,/,• A/eneies.
3. Henrique Sâ de Menezes. .Macedo sabe apenas de um casamento, seu, com D. Ucatirz de -Menezes (Cantanhede).
4. João Rodrigues/, ilc Sâ e Menezes, o Velho. A tabeliã iliz que
casara duas vezes: i<> com D. Caniilla de Noronha „ijna ei plures libtros
ptpent etsi i/iiiilain immatiira morte pnrrepti Juerinf (p. 00); 2° com
1). Catliarina. de Noronha também, ordem esta que me parece invertida.
O testo falia só de l). Caniilla. a quem attribue lodos os seis ou sette
filhos que checaram á idade adulta
declaração que nos parece inacceitavel.
I
;. Francisco de Sâ e .Menezes (p. 73 S3). A tabeliã cita duas senhoras como mulheres d'clle: 13. Antónia (cm lugar de D. Anna) de Mendonça e D. Caniilla (cm lugar de D. Catliarina) de Noronha, t) texto diz
porém, a p. 83, que casara por ires vezes: Imitis hic CIIIII ,Mibus abiin,/aret et t/ia/amis (tertiam ijuippe lixorem tln.xit) caruit liberis.
d. António de Sâ e Menezes (p. 63). Macedo diz. que casara com 1).
lues de Noronha, de quem teve uma tillia D. Caniilla, mais tarde mulher
do Visconde de J'onte Lima. Isto 6 falso, com certeza. Mas è provável
que unia das quatro senhoras da casa de Noronha que casaram com Sãs,
pcrtcncc-sc .1 faniilia dos viscondes de Ponte Lima (cfr. Ferreira, ed.
Castilho 1 p. (15).
No. 71 Na Diana de Monteniayor li. uj ha uma imitação do antigo
vilauccle. K diz:
]>\, ijnit-n te ha Incho, pastora,
Sin gttsixjo y siii plazer.
Que tu alegre soltas ser.
No. 72 Kubinstein escreveu unia composição musical paia a lettia
d'csta canção (trad. Geibel). — A citação da Aulegraphia aclia-se a 11. 1(13;
e não a fl. 12.
No. 77 O ,,:issncar rosado em caniculares", de que falia a comedia
Ulysippo a 11. 118, talvez, seja uma reminiscência d'csta Fspnría.
No. 96 A nossa interpretação d'estc Soneto parece ser, com ellcito,
a verdadeira; encontramo-nos n'eslc ponto com o Senhor C. Castello Branco
em quanto à essência, que a poesia descreve um dia calmoso de inverno
ou de outono. File comnienta este Soneto, dito „de reputação europeu"
(porque Boutcrwcck, Sisniondi e F. Denis o gabaram muito), com elementos
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imcroÉíinu?., colhidos dos inanm.ciiptos ilo fallciido |. (i. Monlciro. Kis
ci que convém apurai dVwe* elemento?: t« que Boulerweck e Sumioncli,
tanto como Hollmann, de que jà fnll.imoi e que o Senhor Camillo não
conhece, cntentlcni erradamente que na linha primeira se trata da desci ipção
do crepiiicuki da lanle: 2" que o outonino c inverno de 1535, scptcinbro
até dezembro, foi extraordinariamente -ceco e quente, „todo estio-, 00
diz mno testemunha fidedigna (cfr. Xo. 112, 290); 3" que o Senhor Camillo
propõe na ultima linha a leitura:
.SV tinto o mais renova, isto c sem cura,
alteração ipie juljjo dcjncce«Bavia. Todos os niss. leeni E tinto ete. A minha ponctnaçSo tanibcm e diflcrcntc da ilo senhor C". C. Br. — I'.
es. na linha 12 13 lê elle:
Minto c secco e ja tinto, e de mistura
Também fiU/nto-me cu fui d'ontras cores
c subentende: „Stnmm um! Irocken ist Jctzt altcs. uinl mitten diuntcr ou
"ud ;'//; Einklangc ,lamil. Inibe une/i icli die Earbcn gevechselt." Nilo
me paiece isto acceitavcl. A plirase „dc mistura" refere-sc á naluie/a: o
poeta allude ;i mudança e variedade de cores e de mati/.es dos arvoredos
no outono.
No. 100, 1:4—12J Sobre os demónios mcridiouaes (l'salm 01, <<) vejase ConsiRlieri-Pedroso, Positivismo IV p. 15—51.
Xo. 102, 540—5.11 VarB. Linhas citadas por D. Krc. de I'ort., na
Arte de Gal. a p. 60; e accresccnta: .,110 está to discreto sino cu lo imitido, que bien di.xo et poeta etc.
7/0 77 Citadas ibid. a p. 24, em traducção porlugueza, que diz
Se houver de ficar corrido
Seja antes ijue dcscorlcz.
S3S Um inteligente e entendido investigador das superstições porluUiiiY-N*, o S"r J. Leite de Vasconcellos, elucida-nos sobre a popularidade
d'csta phrasc. N*as suas Tradições da Atmosphera cm Portugal diz elle :
..A respeito dos lobos ha muitas tradições 110 nosso pai-, principalmente na
serra, p. e.i : quando um lobo vê a gente, sem a gente o ver. a pessoa
perde a fatia (Vimieiro ete.)" lira Nova p. 217.
103, 610

Dizc-se que o unir de Espanha
/•'eive quando (o sol) nclte desce.
Cfr. Slrabo 111 1,5 i.f/iiv ynn òit <fi/<ji lloiinAo/viii^ Tnrç .in/./.orc
tniZoj A&vftv ri»- qhitv ;Y rfi nin/mainvixioi [y.tu] unh vyàipnv
,T«(i«.lA//ii/ii;ç, òiijtaii (;iÇn>7«t- mr xti.uyini^ y.axu cflifíir uèlov
aih l!> è/mimnv /(',• ror />VÍ>/ír.
Ansonius, episl. XIX
comtiderat jam so/is equos Tarlesia Culpe
strntebalque freto Tilan iuiiguis Ibero. —
Kloius 2, 17.
Tacit. Gcrm. 45.
Juvenal. Salyr. XIV 220.
l*óde ennnciar-se a epiestão se Sã de Miranda tirou esta superstição
unicamente dos eseiiptoics clássicos, ou se talvez, a encontrou no seio do
povo. O ultimo caso paiece provável, pois que J. í.eitc de Vasconcellos ouviu
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ili/ci .i mãe >lc iiII-L haripii iros do Porto ..ijue o sol mngulha no mar c
que quiimlo mergulha faz uma certa reslolliitila." V. Tradições Populares
ilc Portugíil. 1'oilci 1SS2 p. 12.
Xo. 103, 139

140 Citadas por ClirUtovão Soares d'Abrcu 11.1 sua

Informação sobre a Arte- ilc dal., na cpial julga il<> seguinte modo acerca
ile I). Francisco de l'orl.: ,.</"<' com nni)o se lhe poilein applicar tn/uelles
eersos t/e /•'rancisco tle Sà tle Mini ml a
()ucm leve rosto elo.
505 A locução cantar a moliana ainda hoje se lisa, como vejo pelos
,.Conto* ao Soalheiro" de Augusto Sarmento, Coimbra 1X7(1 p. 05. O
antigo provérbio, do ipial saliiu a locução, cnoontrániol-o varias viv.es nas
comedias de Jorge Kcrr. de Valeoncclloí, aindaipic numa forma deturpada
pois epie di/. ..Se Maria bailou, lume o ,/ue gainhoii" (J-.uf. p. 15. l'l\*.
|s.v). Alonso de l.eilesina referc-sc no* seus ,.Jucgos-dc-Xochcs Iluenas"
(Kivad. 35 p. K,o No. 390) a um jogo da ..Moraina rirja". Talvez seja
conveniente incluir esta formula no gruppo das phrascs que precisam srr
estudadas, como tanibeni o jogo a/mo/iua, de ipie falia Gil Vicente (1 133)
e as duas palavras liespanliolas Marimorena e Moriana. U'esta ultima diz
Luiz Milan no Cortcsano p. 35 -'cos sereis dano Muriaua, bien scrvitla.
y mal contenta ,/e mis respuestas."
S0(J *crá licito comparar o solao poriuguc/. com o solai gitano ou
a soliilatl andaluza, géneros de poesia, de ipie trata 11. Scliucliardl nos
„Cantcs Klamcnco*" (Ilalle ISS1)?
689 —(>9o O SIT C. C. Branco pretende tirar d'est«s duas linhas a
condução „<pie Miranda não foi dc*caroavel com as senhoras extra maliinioniuni"(!).
104,;i) 30 Aproveitadas por Macedo a p. 1S.
137 Francisco de Moraes ainda emprega a palavra ..tintureiro"
mentido figurado. V. Diálogos p. 20.

110

221 Cfr. Jorge !•". de Vasconccllos, liufroiina, Prologo.
201 —10 Sobre o Infante I). Pedro pódc-sc consultar lambem Th. Braga,
llist. de Camões II p. 134 43') e A. lialaguer y
Condcstable de Portugal" Gcrona 1881.
390 Citado na Arte de (ial. a p. Iq.

.Merino „D. Pedro el

105 Macedo cita na Uomus Sádica muitos trechos dVsta carta;
CN.

as linhas 1 —5 a p. 4 ; U

p.

23 a p. t>0; 21 — 27 a p. já; 29 a p. 53. —

A'cerca da estada de João Rodriguez em Itália, alimento eu fortes duvidas. Th. I5raga aflirm.i-a na P.ibl. Crit. p. 105 ; mas a ,,Domus Sádica"
(|>- 53

"-)

n

^° (''z palavra a este respeito.

3 Macedo (D. S. p. 4 e 18) explica o sentido do adjectivo ..grosso"
dizendo : grosso ramo Jot Meneiss. ,.i/uoil nenrpe e.x ,/up/ici propagine conJlatus ramu.i in majorem mo/em crevisset" alludindo ao dúplice enlace de
João Rodriguez de Sá com a neta de Pedro de Menezes D. Catharina e
ile lleniiipie de Sã com D. Beatriz de .Menezes, filha de João de M.
(Cantanhede).
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= 9 30 Ksta linha acha-«c alada por Chriítovam Soares dWbrcu na
Iniormaçao sobre a Ar(c de Gal.
Mas di* erradamente /«.I.AM, cm logar
ilc ousados.
31—3: D. Francisco ile Portugal aproveita cies versos mais unia
vez, na Arte de Gal. a p. 31.
•»" O „I.ibro de lo» Dichos y Hcclio» dei Kev D. Alonso" de
J. I anónima apparcccn em traducSo hcspanhola em 15:7.
5' Parece que a opinião geral cm llcspanha ainda hoje concorda
com a crnica de .Miranda. Cfr. Saavcdra-Fajardo; Kivad. 35 p. 30O.
Xo. 108 fero Carvalho. C. C. Branco p. 37 adoptou o parecer de
l'h. Braga sobre a inimizade d'cste cavalleiro contra Miranda.
Xo. 107, 318 O provérbio existe também cm portuguez. Cfr. Kufr.
p. 50 e 53: Ouanto vai de Pedro a Pedro!
Xo. 108 Mnrramaque. Xo auto do .Ave Maria de António Prestes
achamos a p. 48 a phrase
Ah senhor dom Mnrramaque.'
mas n.V> a comprchendemo*. — Sobre João Rodrigure Pereira Marramaque
vejam-se as ..Lendas da Índia" passim. p. cx. II 503. 591. s9j como tombem Mendes 1'into, Peregrinações. c Couto, Décadas.
1 jS Cfr. Arte de Gal. p. l<) . . . las (viieuis) que „ diu-u ofendiendo
a Jhos sou gracins para tlornr.
14O t;o Sobre a anlipalhia que devia exislii entre o culto e erudito
Sá de Miranda c o popular Gil Vicente, veja-ít C. C. Branco p. 3;. K#tc
critico <|ucr reconhecer na farra de folgar do „Clcrigo da Beira" (G. V. Ill
p. 337), representada perante Kl Key D. João 111 em Almeirim, em 153(1,
uma satyra muito pessoal a Sâ ,1c Miranda, epie llorccia então (depois da
volta de Itália) na corte, com grande voga de poeta.
3to 330 O arcebispo de Braga, D. Gonçalo Pereira, jaz sepultado
11'tima capella annexa i Só de Braga. onde na inscripção tumular se 10
ter ellc morrido 110 anno de 1348. K pois impossível que a lenda sobre
a sua intervenção nas bielas de D. Pedro o Justiceiro c de Aflonso IV
035-1) *tja verídica. Sã de Miranda alludiria talvez a outras duas acções
dVlle, em que figurou como medianeiro e pacificador, e .pie se contam
no Livro de Linhagens do Conde D. Pedro (Mon. I p. 385). li diz:
t" „este arcebispo partia a lide de Louras. que esteve- em aazes paradas
elrrey Dom Dinis com lio tf ante dom Afonso, seu Jilho erdeyro, porque
dizia que elrrey Dom Dinis queria fazer rrey dom Afonso Sancha, seu
lilho de gaanhadia que /razia comsigo e que eiie muito amava. 3" este
arcebispo foy o que pôs tregoas amtre este iffante dom Afonso o quarto
que entom era rrey e elrrey dom Afonso o boom de Castella que filhou
Aljazira a mouros, e outros muitos togares na frontaria dos mouros, e
en esto fez gram serviço a Deus, porque a guerra era muy crua e muy
danosa aos rreynos per mar e per terra, e despereçerom hi mhytas
gentes."
349- 350 Cfr. D. l'V<> de Porl., Arte de Gal. p. 113, onde ellc
refere uma resposta de seu pac, o Conde de Vimioso, que diz: „Tengo-me
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yn <:<)« /,).> B/u/« ,/,■/ Caiu/? ite Redondo. por i/nieii di.vo di Iradamente
nuestro poeta
Rouxinoes assoviadores
pe/las hortas de linxobregas."
Nem assim po»»o comprchcnder <]iinl ;i allusão escondida nVslas linha*.
No. 109, 10—I.) Sobre as maravilhas de Sevilha e sobre os jardins de
Valença veja-se a Aulcçraplii* a p. 71 c 76.
53—5 4 Citadas por D. Fr*" de Port. p. 40.
■ 27 132 Citadas pelo mesmo auetor, na Arte dcCi.il. p. S.j na lição
de li, aind.Kpie com algun* erros.
Antes de copiar as 5 linhas, diz:
...li/uel/o i/r snstentar-se de iniaginaciones, re^a/arte C011 suspiros, de.xur-se
llevar ile 11n ay. /„ grassaria nus de.rà sota i/e/to ta soledad, fa/tn i/ne
eu wejor tieinpo linra-.-a ya el niejor iiiifenio i/e apertos."
1

A- !>• jfoão i/e Aieuetis. Com/e t/e Tarouca.
O facto do titulo
ilc Com/e não pauar a MII lilho, leni outra explicação: .1 titulo não era
de juro de herdade. Seu lilho, U. Duarte de Menc/c», Governador da Índia,
não teve titulo de Conde, min seu neto D. João de Mene/.e*, nem tamlieni seu bisnclo 1). Duarte de .Mene/cs, mestre de Campo it:Kl Kcv
D. Sebastião, e cativo na batalha de Alcácer.
Só no terceiro neto,
D. l.ui/. de Menezes, renovou Klrcy 1). Kilippc o titulo de Conde de
Tarouca.
I). 'Joilo ile A/euews, Cantanhede.
O pac do heroe de Azanior
chainava-se D. João Tcllo ile .Mene/es e era | Senhor de (Jantaidicde.
Seu lilho primogénito, D. Pedro de Menc/.cs, 5 Senhor ila Cisa de seu
pac, foi o primeiro ipic teve o titulo de Conde por merce delrcv D. Allonso
o V, mas também sem juro e herdade. Nem seu lilho D. Jorge, nem o
neto D. João. nem o bisneto I). 1'cdro, nem o terceiro neto, D. António
foi conde. Só em 1018 110 (piano neto I). 1'cdro é (pie o titulo foi
renovado.
No. 112 Célia 1
24; 31 32 c 280 30.]. Sobre o- vários desastres
e prodígios, annuncios de mayores desgraças, (pie aflligiram Portugal nos
anuo* de 1529, 1530, 1531 e 1535, veja-se a Chronica de Clnistovão Kodiigucs Accnliciro a p. 353—364:
1. „0 ano de 1529, e mes de Julho, na villa de Punbcte ))ario hila
mula hum poldro (pie foi visto e criado.
2. L jcste ano de 1529 c Maio sobre a lua muito conjunta se pós
hila estrella.
3. Aos 5 dias de Outubro de 1530 foi yram eclise da lila á nica
noite, e assim foi outro eclise delia a 12 dia de Novembro de 1529.
A- '53' tempo de grande fome c peste.
5. O ano de Christo de 1531, (piint.i feira, hila hora ante manhã,
aos 20 dias do mes de Janeiro, foi grande terramoto cm este Reino de
Portugal ctc.
(>. E amtcs de tremer a terra foi visto de pessoas hQ.i estrella cometa
correr do ponente contra levante com raios de fogo grandes, ipic parecia
(pie abria o eco.
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-. O Ajjuosto de 1551, pulula ft-ii.i, 7 dias ,|,.|1,. c a, ,,(,„ ,].,
noilc chovro li)},..!,. ,!<> eco amrc Veiros e Monforte que fè* Kiandc .l.mo
cm trigo* c prados c liomcn* c <!c bolas, c isto foi notorcamenle.
S. K l»«no á ,muna feira 9 d'AKuoslo do dito ano de 1531 foi vista
comia a parle oriental se alevamtar hila -raimlc enrola cometa.
0. O ano de 1531 e 153; forao fomes e peites de maneira «pie nesta
cidade «riÃvoríi veio triguo das manchas (PAragnao, e doutras partes lon«e,
e valia o alqueire a ;oo e tantos reis (pie o liavia o povo por entranho cte.
'O. (p. 302) O Setembro de 1535 c Outubro. c Novembro, c Dezembro foi todo estio, e 110111 chfivco, ,00 .loiís ou três dias d'C)utiibro
algua iravoada, com <pie se lizeriio alanas sementeiras mal e seccas e-]>eramdo
<> Janeiro; foi qucmle <; seceo, p;or ,,,,,. ltu|os, 2,lai|os morU>!t . . .,„„„
«cm esperança de novidade. Mantinha deos os campos cm moluras e frios.
1'hoveo fevereiro dia de S. Uras. c Marco pouco, e o Fevereiro se li/.ciãu
•«'Kflas sementeiras; e Abril a 19 e 20 dias dclle choveo, e se remedem ao
a» ervas e campos milagrosamente 11536!). li se vendiam alca\us optados
com sevada por erva, de maneira (p,c ,c dobrou o campo em erva, trigo
<•' «evada a maravillia, e vinhas e frui na que dcjrcspcravao, se proveo este
anuo milagroso dado de deos!" cte.
Reeiiti<pie-sc pois o ipte dissemos com relação á linha 290. O <pie nos
levou a explorar a fhronica dos Reis de Portugal (Inéditos da Academia
vol. V) foi certa nota «pie C. C. Branco p. 45 cxlraciou dos papeis de
J. Gomes Monteiro, c que continha a primeira metade da phrase copiada
aqui sob 10.
No. 114 U mesmo critico falia a p. 38 .la vida eremitien na Tapada,
e diz: ,.{)uerem <}ue esse tédio do mundo procedesse de haver sido parcial
da mart/itez de Torres Xovas auando o infante lhe disputou e tirou
a noiva clandestina ]). (íiiionnir Coutinho. Isto não tem geito. Se Si de
Miranda allndisse na Jicloga Andrcs ao infante I). Fernando. João Ul
e o príncipe e o cardeal não lhe dariam a eoinmenda nem » honrariam
com as suas cartas. A albisão existe porém; mas data só de 15 ^S,
como provámos, isso é, foi feita annos depois da morte de D. Fernando, e
depois de se ler verificado a mercê da Commenda.
394 lia uma pequena correspondência sunimamcnle characleristica
entre D. Joanna de Nápoles c D. Uniu de Hunçrin. V. lipistolac l'rincipum et llluslrium virorum (Amslcrd. L. Elzevir. 1044) p. 169.
Cfr.
Caldcron li] Moustruo <lc la Fortuna.
Xo. 115, 37j A dala 20 de Septembro acha-sc no „ Tratado de las
Campanas de Carlos V por Martin Garcia Ccrezeda (Soe. de Hibliofdos
Ksp. vol. XII).
4(19 Sobre Laltaiuio Tolommci veja-se: A. de Remnoiít, Vitloria
1'olonna p. 166. Latlan/.io tinha sido núncio de Leão X na corte de
Henrique Vil I (Hnglatcrra; c por três annos núncio na corte de Hespanha. Ao tempo da sua ami/ade com a maiqucza estava cm Roma como
embaixador de Situa, junto de Clemente Vil.

88^
No. 116,355 () artigo de Consiglicri-Pcdroso sobre o lohii-homem
j:i Kiliiu no 1'ositivismo 111 p. 2| I 250. Cfr. Coelho, KcWsta d'Kthnologia c de GlottolOKi.il p. ■ 7<i — lSj c l.eilu ilc Va*conccl!o*, Tradicõc*
populares de Portugal p. 200-273.
51S 520 N'a revista ilbuUrada que se intitula ,,U Occidcnlc" (vol. 1
p. 158) encontrámos datas apparcnlcmentc fidedignas sol>re um duplice enlace
cie um I.aso de la Vega com dons membros da laniilia dos Sãs. |). íirius
de Sâ. dama da imperatriz liabcl. (como 1). Isabel de l-rcyrc e I). l.ianor
de Mascarenhas) casou entre 152X e j-jq cln Hcopanha com |j. lvdro
Lasso de la Vega, senhor dos Arcos e outras terias (pie clle perdera por
ser um das ..commiinidades" ..<• por este casamento se llie restituiran."
D. Healri/. morreu sem descendência, e o viuvo casou, como ás escondidas,
em secundas núpcias, com sua cunliada 1). Isabel de Sâ, a qual servia de
camareira á imperatriz. Ambas as manas eram bisnetas do famoso J0S0
Rodrigucz de Sâ, o das Gales, sendo netas d'um João de Sá, filho illcgilimo do celebre licroe, e filhas iruina sua filha D. Guiomar de Sâ e de
Gaspar de Bettencourt.
No. 132 O mais antigo autor que allude ao mvtlio da íerpente que
cerra os ouvidos á voz do encantador, c o 1'salmista (l's. 58,5 0).
Xo. 141 o 142 C. C. Branco 11. 39 c da nossa opinião. Propõe que
mude a lição „com esse bordJo" cm com este bordão, para que seja
grammalicalmcnte possível adjudicar o tal bordão ao poeta. Eu, por minha
parle, acecito a proposta.
íC

No. 148 K. Vollmollcr (Grõbcr III 80) falia de uma edição da Diana
que apparccêra já cm 1530. NSo a vi nem sabia da sua existência.
Sobre a morte de Montemayor veja-se Salva II p. 175. liarlolomé
1'once, autor da Primeira Parte „dc la Clara Diana á lo divino" (15ÍJ2 c
'599) <l'z no 1'rologo a esta obra <jue vira Montemayor cm 1559, e acerescenta: „/'enio/ie tlios su alma. ,/ue nunca mas le vi; antes de alli a
poços meses me dijeron como un muy amigo suyo íe Iiabia mueito por
certos ce/os ó amores." — .Montemayor celebra a princesa D. Joanna também na sua Diana a li. 92 da ed. de 1622, n'uma poesia que, sem duvida
alguma, foi composta c intercalada nas suas obras depois de 1554.
40—51 O próprio Jorge de Montemayor cantou também as bellczas
de Coimbra, o Mondego, e Montcinór-o-Velho na sua Diana [11. 15;] e
com inais fervor ainda na ..Historia de Alcida e Silvano" [II. 160]. K
n'e*la poesia que cllc se refere ao sancto abbadc D. Jo3o:
Mirava tii/uelta cerca antiga i alta.
i/ue por trofeo gnedõ de las luizaiias
dei santo abad J)oa Juan, e/l i/nien se esmalta
la honra, el lastre y prez de las ííspailis.
Alli la fuerza de /fedor no hizo falta.
pnes (lestruio su brazo las campanas
dei Agareno rey que le seguia
i a MI traidor sMirino l)on Garcia.
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Mirava aguei castillo inespugnable,
por lautas partes siempre combatido
tie aguei falso Marsi/io i detestable
i dei traidor '/.ulema en el nacido.
Dezia a/li entre si; Oh i/uan notable.
mi grau Montemayor, contino lias sido
fines en tus altas torres fue guardada
la santa fe a fucrza de ia espada .'
Decia: oh alta monte y valeroso
Moulemayor-el-viejo. tau nombrado.
y monte de fe lleno muy glorioso
Mayor, por mas -saliente r sena/ado
Idaman te el viejo a ti por mas famoso.
Antigo, fuerte. alto celebrado,
ado Minerva i Marte se juntaron
l con la ciência i armas te adornaron.
No ília do annivcrsario <1<> abbadc reprcnsentava-se annualmcnle cm
Montemor uma farçn iifcdita dieta ,,do Abbadc João", de Kiancisco de Pina
e Mello \ 1605. Ha mais unia comedia sobve o mesmo assumpto ,.Gloria
de Montemor, S. João( de Deus", ile Luiz da Rocha; Lisboa 175.1. Cfr.
lambem „Jardim de Portargi}" p. 139, Xo. 52.
N'o. 147, 97 Cfr. Camões; Elegia IX, a D. Miguel de Mene/.es,
linha [06:
..Fácil lie a perda aqui da sepultura."
Xo. 148, 21—2.5 com -19—51 vim citadas na Domus Sádica a p. 73.
62 —03 C. C. Branco p. 37 acecita a data 1534. lixada por Th. Braga,
como a do ostracismo do nosso poeta.
150, 5 da Deil. Cilada por D. ]-V° de Port. na Arte de Gal. a p. 90,
onde gaba „a<|ucl!e grande espirito da corte, 1). Manoel de Portugal.
318 Cfr. Eufrosina p. lOt.
Xo. 151, I—4 Domus Sádica p. 10.
13—15 Citadas por D. Krco de Port. Carta p. .]7 {di.vo el unestro
grau poeta).
17—42 Macedo, D. S. p. 63 cita estas linhas e mais as ipiatm primeiras da estrophc intercalada por B.
174 O provérbio portuguez vem citado p. e.\. na Ulyssippo f. 25V.
52S Sobre a lenda de SalamSo e Marcolfo na tradiçSo poitugucza
vcj.i-se „licitragc /.ur (íeschichte der deulschen Sprache" VIII 313.
170—171 Na margem da primeira elegia acha-se a nola: í\'<7D está
nos impressos; alguém inferiu iPaqui <|iie a poesia era de Sã de Miranda
<• assentou: lie de Sã Miranda ; mais tarde porém outra pessoa riscou Miranda ; c um quarto individuo reslalieleceu finalmente n nome de Miranda.
A margem da segunda elegia exisi Sn Miranda; o ..Miranda" foi porém,
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riscado; algucm juntou a nota nito está e outrem restituiu de novo Minim/ii.
Xo. 200, 100 Cfr. Vil-ío em Prestes p. 253.
No. 208, 32 Mordo, na Comedia A'o pueJe «■/• cita Juan de Mena
entre os poetas ricos.
Xo. 212 Macedo, Domus Sádica p. 16 aflirma ipic o epitapliio
latim 1I0 sepulcro ile Miranda é do Padre João Krcyre e ipie Martim
Gonçalves da Camâra nilo ícv mais do <pie mandai-o inscrever nu
lapide.

■. vv
G1ossario
das

[•'«.lavras portuguezas c castelhanas
antiquadas ou raras.
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a por o, Int. et; forma antiga c popular (minhota?) 83, 3, conservada
p. cx. na Prat. de tres Pnst. 29.
57. 113. 140. 151. 162, 175; no
Lima de DR p. 115 (Entre Douro
a Minho), nas Obras Métricas
de Mello p. 75:
A. sendo per cousa sua
a dor riorn dava mazella;
c A, pois Id /eixo a esperança.
dou-ch'ú demo os desenganos;
c Graviel, Amor hâ ave
a pousa-se a/ii u elle quer;
e cm algumas rimas populares, como
Quem de mim mal diz
Aqueime a lingua a mai-lo nariz.
Sobre a mais vide Romania X 79.
abalado: muito commovido 140,10
[siso abalado '.fraco juizo\.
abalar, c abalar-80: retirar-se,
fugir. 28,2.
abalar: retirar-se 102 p. 142 var.;
112,385; 151,470. — mover-se,
subindo 111,32 p. 712.
abalo (fazer —): abalar, no sentido
de commover, agitar, perturbar,
causar doença 103,406; 150,54.
abargado: 102,8 var. E, onde
os outros textos põem bar aja d o.
Talvez simplesmente erro de copista por abar aja d o.
abasta alterna com basta 1,14;
114,4,8 e 124; 150, 3 Dcd.
abastança: abundância, riqueza
106,185 var.; cm —: abundante
r copiosamente 107,298; 150,12.

abastanto por bastanto: abastado, rico 113,363 p. 725.
uboborado: saciado, asedentado
scilicet de vinho. i. i bêbado 75, th".
abonar: tornar-se bom. melhorar
115, 5 16 var.
abondar por abundar: bastar,
ser suffciente; pop. bondar 102,
856.
abranjor: abarcar, conter, encerrar III, 40 Dcd. var. — Cfr.
116,459. — Lusitanismo.
abrigado s. m.: abrigo, refugio,
asylo 106,27 c 51.
abrir 113, 349: cavallo de armas a
quien los pies calzara un blanco
i abriera por médio la orgullosa
i alta frente. Parecc-nos que o
poeta quer dizer que o cavallo
era quatralvo c tinha malha branca
na testa. — Vide calzar.
absoncia por ausoncia 45,16
p. 680.
ablliz aboiz porbuiz boiz: armadilha, laço, 103,158 onde ha as
phrascs armar a boizes c aboizes.
aburrao por burrao : abborecimento
117, 37 p. 731. — Vide borrão.
acatadura c catadura: aspecto 111,331.
aoidonto alterna com accidonte 102,479.
aciorto part. adj. por acortado
112,170 p. 719.
acinto: de propósito, intencionalmente 103, 83; 127, 22.
acoimar: fig. censurar 18,6.
57*
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aconhocor por conhocor 108,192
(onde para correcção da medida c
forçoso substituir a forma i» pela
2»). — Cfr. Mello 108.
acuciar-so: dar-sepressa, apressai-se 102, 69 c 93 p. 688.
acustumar-SG alterna com custumar-SO: acostumar-se 42,1,2, 15.
a d por a 99,28. Latinismo. Cfr.
Mayans 57.
ndomano(s) por adornan(cs):
ademanes ademães, gestas, acenos,
•principalmente tias milos 115, ]6.
adoparto, a departe, a do parto:
aparte,afora 104,208; 105,96 var.
a doparto por aparto 102,435;
112, 49 Ded.
adosóra vide dosora.
adovinar por adivinar: adivinhar 151, 31,
adovinhar por adivinhar 107,237;
■"4,83.
ado a do por adondo dondo
102, 59; adó-lo: port. anilo,
ullo, ulo, i. é donde estil elleP —
Lusitanismo.
adouto por adopto: adoptado;
part. adj., como acceito de acceitado.
Cfr. gall. adoito c ter
d'adoito: acostumar; berc. d'ad oito: por costume. — Vide
aciorto.
aor por ayer (lat. heri): honlem
■ "3.393 P-725- — Vide or.
afano por afan: pena, trabalho
102,85.
afigurar-so por figurar-so:
imaginar 102, 38. — Lusitanismo.
Vide afogurar-so a p. 869:
Mil vezes entre stieilos tu figura
Se afegura, ninfa, em que te veo.
A emenda proposta por nós (Afe
assegura) é dispensável.
afocinhar: dar ou accomcttcr com
o focinho, foçar (do porco) 103,
514 p. 710.

afrontar: suffocar, anciar, agastarse 141,14.
afruonta form. antiga de afronta: affronta II 5, 44 Ded.
Aglfío Aglao Glao: Aglans io6,6S.
Vide irmão.
apno ortli. erudita de anho 104,139
var., onde agnos rima com assanhas.
agravo por aggravo: injuria, offensa 31,4; 32,1.
ahorniar* 112,164. Palavra desconhecida. Talvez erro de copista
por atorrnar, que encontramos
nas cdd. A3.
ahotas 26, 4 var. Vide aotas.
aina: depressa 102, 68 var.; 115,
374. Cfr. port. asinha azinha.
aina, ai fia: tjuasi, facilmente
102, 336 e 150 p. 690; 112,229;
■ 36>'5 P-734aires por aros: pi. de ar 108,220
var. A. — llispanismo? ou simplesmente erro de impressão? O
dialecto mirandez tem airc.
-ais por -aos: plur. das palavras cm
ai; ant. orthogr. phonctica, hoje
usual só na Galliza (Corunha) e no
Bicrzo.
ai: outra cousa mais (lat. aliud),
forma hoje anticuada, mas frequentíssima entre os Quinhentistas.
1,3; 8,3; 107,298; 108,540360;
164,211 etc.
a la fé: a fi', abofé, bofe', bofcilas
etc., uma das numerosas locuções
populares c antigas, em que a forma
archaica do artigo definido (fem.)
la se conservou intacta. yO,(>;
103,3720570—71 p. 710. — Kis
algumas das phrascs alludidas, que
encontramos, a cada passo, nas
obras dos Quinhentistas: a la par,
a la larga, a ta mira, a la re",
a la bolsa, a la moda, a la mesma,
a la pai, de la gala, de los lindos,
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a tas mil maravilhas, tamalavei.
alJemenos, a cabo-fa-mar ctc.
a la fó lo;, 194, 376, 624; a fo
102,415; mi fó 102,000—607
var.; a la fo mia 102,655.
alborar por alboroav: amanhecer 111,284 [alborear 151, 73].
uldcaliuola aldohuola por
aldegiiola: pequena aldeia
115,36. — Cfr. o provérbio antigo :
lin el aldehuela, mas mal ha que
11011 suena.
alcivo vide assacar.
alombrar-30 alterna com lombrar80 150,106. — llojc lia lillfíllll
littcraria e na conversação elegante
não se diz: alembrar assubir alevantar amostrar ctc.
alovuntar por lovantar 74»' 7
p. 683; 100,52; 103,84; 107,37;
150,18; 164,504.
Alfama 108,190. Nome do bairro
mais populoso, mais elegante, mas
também mais perigoso da antign
Lisboa da Renascença.
alforoz: plnr. de a/ferez I r2, 39
Ded. — Cam. Lus. IV 27 diz aiferezes. Cfr. port. vulg. os ca/h
por os calizes (G. V. Ill 375); feliz
por felizes (G. V. 1 119); os arraez
por os arraezes (G. Kructuoso);
os eaeses (Kr. d'IIollanda); os ourives ao lado de os ouriveses; os
eirozes pop. por os eiiós (plur. de
eiró); pises cm logar de pós (pi.
de pó); Jemetizes por Jimitis (pi.
i\c íiiuiitl); c/iíhes, marhcs, patêtoses ctc. J gall. leises reises em
logar de leis reis (pi. de lei rei); c
manteses por miintcs(\i\.àc mantet);
cast. los seises Je To/eito, ctc.
algfia por alguma. íi a única fornia
usada pelos Quinhentistas. 33, 4 ;
149,32; 100,97; 114»"; '50.'08
cm rima com lua nenhua c iia. —
A pronuncia das formas gallcgas

unha atgunha ningunha. appioxima-se muito da antiga pronuncia
portugueza, a rpial se conservou inalterada na província do Minho. —
Saco Arcc 26 diz que o gallego
gosta pouco de pronunciar mui
nasalmente a letra ;;.
alifanto por olofanto 103,472;
164,501; fornia pop. ainda hoje.
alimaila: animal (lat. animalia)
102,484; 111,600; 113,97 ]). 722;
151,162; 167,4; 168,27. — Cfr.
port. almalho.
álimo por álamo 171,55 p.736.
alivar por aliviar: fazer ou tornarse leve, abra miar. mitigar, consolar 78,2; 144,12; 109,161 var.
allovantar por llovantar
102,593 P-702; 112,237 p. 720.
alrrmlho: bezerro, novilho 103,190.
Cfr. port. atinaria Vilhalp. II 2 e
alimária ibid. V3; cast. atiinaila;
frc. aumaille.
aloquoar por loquoar: Jizer
ou fazer locuras; enlouquecer
85, 14 p. 685. — Cfr. 102, 123
p. 689.
alumoar alterna com alumiar
104,62; 107,61; 116,440.
alvedrio por albodrio: alvitre
113,155 var.; 146,38.
Alverez alterna com Alvaroz 103
Rubr.
alvorada (oatrolla da —): estreita
d'alva, o planeta Vénus 116,445.
Amadrlaa por Amadriadoa
115,309amaro por amargo 111,465 var.
amonguar por monguar: minguar, faltar 115,175 p. 728.
amonhH por amanhíl, pron. popular 107, 20.
amorcego alterna com morcego
114,95.
amostrar por moatrar m,
285 var.
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linearizar por aleanzar: alcançar, encalcar (Int. inca/aure de
ca/x) 2, 54.
andabata (lai.): gladiador que combatia com uma faixa nos olhos
114, 110 var.(vid. p.830). — Coelho
accemua andabdta. — Hier. adv.
Jlcbr. 1,3: more amiabatium gladiam iu tenebris ventilant. —
Vide erndobato.
andaço: contagio, epidemia 103,142.
— Cfr. gall. andado.
andurinlia ]>or andorinha, simples
var. orlh. 103,459; 164,27, pós
d'andorinlm: nome d'um cio de
caca.
andurrial (-iais): logar ou caminho
ermo e extraviado 103,164; 114,
120; 117 p. 732.
unho: cordeiro (Vjx.agnus) 103,149.
anojado por enojado nojado:
enfastiado, desgostado 103,115 etc.
ansar por ansiar: anhelar (ali.
keuchen) 102,620 p. 702). — Cfr.
it. ansare ansinare (de lai. anxius
e asthma).
ansi por asi: assim 102,16; 111,
198; 112, 157 e 342.
ansina por asi: assim 111,553
P-7'7; «13. 37 P-7^6.
antilo por então, forni. pop. 80,13;
103,489.
ante alg. per adianto do alg.
21,4; 107,108; 150,243.
unto por antes: até agora 104,8
var.
ante alg. por dolanto do alg.
io2, 615 c 616 var.
antomonha por do antorncnliã:
antes de amanhecer 106, 204 var.
antignodad por antiguodad:
tempo antigo 111,40; 115, 9 var.
antiguidad ]>or antiguodad:
antiguidade 115, 9. — Lusitanismo.
antolhos: caprichos 150,13.

antoncos por on tono os 102,55.
Vide antao.
antranibos por ontrainbos:
ambos 2, 35.
antre por entro, fornia ]iop. frequentíssima em Portugal e Galliza
15. -: 38, 5 e 8; 89, 10; 91, 4;
104,14; I50.4-; '64,349 «■■
36l.
antre poranto, dolanto: ante,
adiante 5, 8. Cfr. adelantre, que
alterna com adelante.
antro por ontro 102,611.
antrernes por entremos 109,5.
antreniotcr-se por ontrenictcr-so:
import<ir-se com a/g. c. 103,4x4.
ao tas por ahotas: por certo,
abafe', aousadas, formula de juramento muito popular 102,916.—
Cfr. port. afouto.
apalpar vide palpar.
apartadizo: solitário, misanthropo 1 13, 5 p. 721.
apolido por appollido: convocação
clamorosa do povo contra o inimigo ou contra os ladrões, em
occasiilo de fogo ele. 164,678.—
Cfr. Nota p. 8Ú3.
apena por aponas 133,20 p. 733.
Vide pena.
apena por aponas 94,8 p. 686;
150,193. Vide pena.
apetite alterna com apotite, foi ma
que hoje ó a única usual 103,11
c 402 p. 7090625; 109,54; '5°.
391; 106,126; 108,337 cm rlma
com dito fito esprito.
aplazor por plazor: prazer
(verbo) 102,250; 111,198:115,70
var.; 165,320; 170,67.
apontar: apparecer, mostrar-se.
principiar a apparecer 103, 4S6.
após (de): alraz de 28,12; 31,2
p. 680; 127,103; 103,144,297 c
301 ]>. 709 etc. etc.
aprazor por prazer verbo 17,4;
109,56; 127,206; 150,24025 var.,
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2:6c 257; aprouvo 40,10, aprouvesses 154,55, prouvera 150,271
por aprougue aprouguesse aprouguera do lai. placuit.
aprcíiar alterna com aporfiar porfiar aporfiar porfiar; ilc porfia,
lat. ferjiàia 59,9 p. 681; 107,26;
16.1,151.
aprogonar alterna com progonar: pregoar 115,161.
apuosto: delicado, Jhw 111,22.
aquobrantar por quebrantar: quebrar 115,253 var.
aqueduto por aciiodueto 111,
39. Cfr. Tirso de Molina p. 123.
aquol' outro poraquolloiitro pron.
dem. 103, 56 var.; 164, 2^S(um...
outro ... aquettoutro).
aquollotro (e aquillotro)
subst. mnsc., nascido dos pron.
aqueWoutro aquilloutro: paixão,
malenconia, dó, certo niío sei que;
estado de animo irrequieto e desasocegado, dif/icil de caracterizar.
168,59. Vide quollotrar.
arca por arda (lat. ardeat) 105,
223.
Archilis por Achilos Aquiles
105,76.
ardid adj. c adv., por ardido
ardidmonte: briosamente, com
brio 113,348. — Cfr. frc. hardi
Dicz KW. I 30.
aronga por ronga ronquo: fileira
I (14, 479: em arenga vão os grous.
O, r o VOZ 08: revezadamente, alternadamente 111,232 var.; 113,327
e328; 165,252,293,294. — l.usitanismo.
aruiontio(s) alterna com armontio
por arménio, rebanho 116,278
em rima com rios.
arrabil: instrumento pastoril de
musica (arab. ar-rabeb), antiga
forma de rebeca 103,40. — Cfr.

rabé rabi.

arraial 151,415; Entranhurtados,
siendo Amor ausente, Al arraial
de amores. — A palavra, raríssima
em Hcspanha, significava antigamente, o mesmo que rayano (de
raya), i. à termino, conftni (port.
ar raiano). Hm 1'ortugal era e é
usadissima, deriva de real, arreai
e significava o alojamento {real)
do exercito em campanha, o campo
militar, a agglomeraciJo de povo
em algum logar de festa, ou romaria. — Cfr. liarros: aquet arrayalde do demónio, e Jorge l'"crr.
de Vasc, liufros.: todo o namorado peleja nos arrayaes de Cupido. — H pois provável que Miranda se servisse em liesp. da palavra portugueza.
arraiad o por raya do: brilhante
115,241.
arraiar por arrear: adornar,
enfeitar III, 25.
Cfr. p. 713;
115,288.
arroar: arrear, adornar, enfeitar
•5'.75arrecear alterna com rocoar 103,
428 p. 709; 116,181.
arrefontar: tornar frio, matar
chupando o sangue 150,24 — 25
var.
arropendir-so por arropontir-ao: arrepender-sc 165, 39
{arrepiendes). — Lusitanismo. —
Cfr. 112,39 pr. 718 ar repentes.
arriva por arriba 144,10.
arroido por arruido ruido: gritaria , vozearia do povo em caso
de motim 103,630—31 var.; 164,
679.
arrufo: pequena dissensão, ira leve
entre pessoas amigas 164,285.
artollcio por artificio 91, 10; 74
rubr. final.
artofieio por artificio 113,
306.
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artofieioso por artificioso
113,132 p. 723.
artolharia ao lado <lc artolhoria
artilharia 10O, 260.
arvorada por alvorada; alba i 16,
445 P- 73°- — Vide p. 838.
aaucar vide assacar,
asessego ao lado de assossogo
socego, forma antiga 105, 22;
■ 07,289.
asilvar por silvar silbar:
si/bar assobiar 102,462.
asinha vide azinha,
asm ar: esmar, estimar, julgar
115,63.
asolto alterna com absolto 104,305.
aspo s. m. por aspid: áspide
111,254 p.714.
assacar aloivo a alg.: levantar
calumniosamente falso testemunho
contra alg. 104,185.
assanho : ira, raiva,paixão 104,137.
assento: resolução, plano 105,145.
assi alterna continuadamente com
assim d. cx. 57, 6.
assoalhar: publicar, divulgar com
ostentação, fazer soar e resoar em
todas as partes 150,410.
assuada (d'): juntos e em grande
desordem, desordenada e tumultuarimnente 100,95.
atambor por tambor 104,342;
108, 187.
atan por tan: iam, tão 102,6.
a tanto por tanto 112,313 p. 721;
»5i.473Atoniose ao lado de Atonionso
■°4> 374 onde atenieses rima com
portugueses e revezes.
atonto: mil orthograph. de a tento
105,149 var. — Vide tonto,
atormar: acabar, têrfnn ou termo
marcado, aprazado ou fixado.
112,164 var. Modismo antigo porlugtte/..
aticiar por atizar: atiçar, esper-

tar o fogo. 115,194 onde alicio
rima com servido.
atoloiro: lodaçal, lamaçal 153,19.
atrapalhado alterna com trapalhado 116,523: leite —: leite
preso e coalhado. — Modismo Gall.
atroiçoadamonto por atraiçoadamento: por traição 104,184.
atrevessar por atravessar 121,6.
aturar por turar durar:
durar; sofrer com paciência; persistir, perseverar 64, 6; 113, 342;
115, -37 P-728; chegar a, alcançar 151, 169.
Cfr.
efram
antigo: Ture lo que turare como
cuchara de pan.
augua por auga, agua 1,4; 83,6;
92, 5; I05. 177 c 196; 'o6> 84;
107, 132. — Gall. augua.
a una a una, a uno a uno
por una a una, uno a uno
113,200 var.; 115,147-%'».; 151,3
Ded. var.
ansoluto por absoluto 114,48.—
Cfr. Prestes 93, e osotuto em Rcs.
1245.
autivo jfbr activo 105,155. — Cfr.
pauto pacto, auto acto ctc.
autoridade: orth. phon. de authoridado 164, 99.
avagar por vagar: ficar ou
deixar livre, desocupado, em ócio
102,484 p. 699. — Lusitanismo.
avantagem alterna comaventagom
c vantagem, como hoje se dr*
108,193; 164,570.
avantojado forma antiga c popular
por avantajado, hoje fixada na
lingua litteraria: avantajadamente,
com vantagem 150,89.
avolanado por avolonado:
envenenado 68, 28 p. 682.
avençai: quem faz uma avença,
ou convenção, um pacto de algum
preço certo 109, 36.
avonolado por avolenado:
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envenenada 112, 365. — Cfr. ant.
embelinaéo.
aventagoin 103,5X3. — Vide avantajem.
aventar: farejar,perceba ao longe
pelo eheiro 150,2.1-25 var.
uvorgonhar-so por envergonharão 141,8.
avcsiíia por avocilla: pequena
ave. avezinha 151,349- — l.usitanismo.
UVOS80; tor seus avessos: ter
inconvenientes ou imperfeições 103,
303var.; dar d'avesso com alg.:
arruinal-o, perdel-o 103. >5avez viilc malavoz.
avezado alterna com vezado 108,
296.
avindo: em boa paz e harmonia
105,216; malavindo: desagradável 15, 1.
avoo, avô: avó 104,25; 148,100c
110. — Cfr. bcr. aboo.
avorrecor por aborrecor.
Na
Iigl. de Andrade Caminha 202, 50
c 51 lC-sc na ed. de 1798:
Aino-tejúlis, quanto atnar-te posso,
vejo que quanto potles, te avorreco,
phrasc, cuja construecao, apparcntemente falsa c conlradictoria, nos
pareceu inadmissível c que mudamos cm
vejo que, quanto posso, te avorreco,
deturpando d'csla maneira uma
boa plirasc porluguc/.a, do género
equivoco. Aborrecer em port. tanto
exprime o ter como o ser tido em
aversão, i. é significa com relação
activa ter aborrecimento, c com
relação passiva ser aborrecido de
011 aborrecivel a alg. — Te avorreco na phrasc referida é idêntico
a tu me aborreces.
Azono por Zono 105,119.
azinha asinha: depressa, ligeiramente 12,10; 103,439; 164,472.

— Port. ant.aginha. CiSW.aixinha
ei.xinha a.xiila.
azinlmgo* 164, 10; dia
: '/'"
aziago, dia mofino, infausto nefando, de mao agouro. — Será
simples erro de copista por aziago.'

It.
b por V. Havendo dous vv ou dons
bb dentro da mesma palavra, era
regra euplioniea entre os Quinhentistas pronunciar-se o primeiro como
b, c o segundo como v. — Cfr.
bavado. barvudo, bavoso, bever,
bivo, embevecido, embolver, sobervia, bovo, embevecido etc. etc.
baço: de cor escura 100,5.
bacoroto de bácoro bacaro bacro: porco pequeno, leitão 103,
511 c 517 p. 710. — Cfr. gall. bácoro vacoro bacori/lo vacoriilo:
leitilo; c bacilo: presunto.
bailo por bailo, forma antiga e
ainda popular 103,186. — Cfr.
G. V. I 130 e 131; 111 184, etc.
baldio: inútil, ocioso, vilo, fútil
103, 5 Ded.; 107, 296.
balliar por builar 164,271.
balsano 113,349 p- 7-5: los pies
balsanos dieto de um cavallo. —
Jialzano cm ital., cm port. ba/silo,
em franc. balznn (ant. bauçant)
significa um cavallo preto com
signal branco nos pis. — Vide
abrir c calzar.
banda por bando: multidilo 103,
456 pombas em bandas; 164,
480 bandas de cervos; cfr. 104,
46 var. aves que vão d'outro bando
— por lado, 109,42 var. tudo á
banda inclina; 103, 253 var.
vindo á banda: feito parcial,
bandeado, isolado.
barato 1-50, 212 fazer mal barato
do si: malbaratar-se, vender-se
por baixo preço.
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barca 116,4 50 a conste-llaeilo ifti ursa
maior, ijnc entre os ruslieos ainda
lmjc se chama: a barca do Á'orU:
Diz-se lambem carro, carreta,
cassara/a, e setee.fi/ello do norte.
barvudo por barbudo 102,70
p. 1188.
bavado por babado.
Bolorfonto Bolorfuontc por
Bollorophouto 113.50.
beiuquorúv 103,63
Uebemos das bemtjuerias
Que cada um comsigo tem.
Todos os Diceionarios, seguindo
a IMuteau, explicam a palavra por
beniijucrcr. bcmtjucrcttca: amor.
aj/ecto, ajfcicão
NSo será antes
uma forma popular por bemijuerida ? — Km lodo o caso as bemijuerlas, de que os pastores de
.Miranda faliam, niio podem ser
scnilo as cabaças de vinho, os vasos
rústicos, í|ue a genlc costuma levar
comsigo.
bonzodoira i>or bondicora
bondieidora (G. V. 1 13):
mulher que pretende curar doenças
com formulas e benções supersiiciosas io;,35 <■' -7 1>- &87- —
Lusitanismo.
Bornnldim por Bernardim 51 rubr.
Cfr. o anagramma Narbindel na
Men. e Moça de H. Ribeiro.
bovodizo por bobedizo: bebida
tjue se dd por medicina; bebida
que produz efeitos mágicos 102,
42 e 75 p. 688.
bovor por bobor.
bibora bibora por vibora (lat. '
■vipera) 103,1/6; 116,401.— Cfr.
Gani. Lus. V 11 bivora.
Bioito e Bonto, formas pop. de
Bonodicto 103 pass.; ilópass.;
150,218; 164, 148, 163, 179,706.
— Cfr. port. feito (feito, feto) e
gall. fènto de Jilictus.

bioco 164,372; fazor biocos: usar
de maneiras ajfectadas e lisonjeiras; simular beatice.
bisdono: bisavô, ascendente 116,
508; 164,462.— Cfr. Prestes 363.
blsnoto: descendente (em sentido
geral sem indicação do grão de
parentela) 164,464.
bivo por vivo.
bofo: pulmito, fig. génio, caracter
103, 97 homem de bofes lavados:
singelo, franco.
bogío por bugio, var. orth. 108,359.
bollr por bulir 127,81.
bolvor por volvor.
bordío: cajado 117, 210.
borrifo por burriío, como se costuma escrever: enfado, amuo,
tristeza, aborrecimento 103, 102;
164,190. — Vide aburrífo.
box por boj buxo: bucho 115, 19
Ded. var. p. 350 c 726.
braços (a —) loc. adv.: em briga,
em luta 174, 19 etc.
brando* 114,115 fazer gram brando. Parece simples erro de copista
por bando. — Vide banda.
Brás porBlas, pronuncia gallega,
muito usada entre o povo castelhano 115,193 e 398.— No Teatro
antigo hcsphanhol, nas obras de
Kncina, Kucda, Torres Naharro,
Tirso de Molina ha innumeros
casos da troca de pi bl cl gl cm
pr br cr gr (pruma pobre diabro
Crora igresia ctc).
brnsu 164,516 matar a brasa:
avantajar-se a todos os outros em
galanteria.
brasfomar por blasfemar 117,258.
brava 111,8 var. A: ardor om
brava. Presumimos que cm
logar de brava, o ms. original
di/.esse brasa.
bravoso : bravo, assanhado, raivoso
103.5»5-
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bravoso: bravo, fanfarrão 115,
55 oiulc ABC Icem bavoso:
tolo, simplório, que não sabe o
que iiiz.
brovujo b. fcm. por brebajo
s. nisc: beberagem fem. 112,227.
[Masc. 151,151.] — Lusitanismo.
— Cast. ant. et brevagio.
br ioga por b rega: briga 115,104.
brusco: turvo 102 p. 146 var. ilcP:
Si ta vista no es ia brusca, onde
lodos os outros mss. lêem: si ta
vista no se (ó no me) embrusca.
bucho : estômago dos auimaes. Trazer um infanto no bucho: ter
grande presunção, andar muito
incitado 107, 263.
buois porbucyos, plural monosyllabico de buoi: boi, bois III,
487; 112,388; 113,408; 165,396.
Só uma única vez, 110 fim de dons
versos 102,532 e 535 encontramos
as fornias dissyllnbns bueies e teies,
sem acreditarmos, porém, que o
amor as adoptase. Koram os copistas c os editores que as intercalaram. A leni bueyes e leys,
U bueyes e leyes. — Cfr. 102, 368
]). O96.
burrito vide borrUo.
butro por buitro: abutre 111,
Hl-

c.

c' i.é co por con 172,9 c'un:
com um; 182,3 c 4> onde para
certe/.a da medida é forçoso pronunciar col por con cl.
ca: que, porque 128,18038; 155,
66; 108,28. — Mayans 65. —
l.usitanismo.
cã, contracção de cada 35,4. Cfr.
gall. nâ mais por nada mais.
cabd ai adj.por caudaloso: de
abundante agua 102, 534 (rio —).
— Lusitanismo.

cabo a g. ou alg. c: perto de,
ao pède 102, 110; 111,54; cabo
do 111,60; 113,401; á cub'do
113,401 var.
cabeia; dar â caboça: lig. teimar,
repetir sempre a mesma cousa,
fanfarronear 147, 13. — Cfr.
Kstran». II 6; Vilhalp. 11 7.
cabripió: càbripede 113, 315 var.;
115,444 var.
cachaça, 108,129 viu tio de borras?
Nilo será antes certa qualidade de
vinho campestre, saudável e refrescante.
cacho: pedaço de tempo, rato
102,552.
cadiun por cadaum 103,563 p. 710,
cagion s. fem. por occasiSo no
sentido portuguez de desgraça
desdita, mofina imprevista e repentina 112,285. Clr. uni. port.
cajião Ciijam eajão (s. masc). —
Lusitanismo.
cajo alterna com casi, quago,
quagi e quasi, pronuncia antiga,
hoje vulgar, de casi, que foi reformado em quasi pelos eruditos,
sobre o lypo lalino 108,38; loo,
13c 112 var.
calo: convém, importa. Fornia hoje
anticuada. \ji\.calet mihi. 102,185
de si poço te cale; 102,356 110
cale; 115,164. — Cfr. G. V. II 63
e Diez liW. I.
calor fem. por ol calor: o calor.
112,306; 102,600—607 var.; 113,
278 p. 724; 111,71 varcallandra ao lado de calandria: certa espécie de cotovia
(lat. alauda calam/ria) 115, 452. —
G. V. 111 119 calhandra.
calzar 113,349 cava/lo de armas
a ijuien tos pies calznra un blanco
etc. — ICm portuguez um cavallo
calcado é geralmente o mesmo (pie
qual raivo, i.é que tem os quatio
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jiús brancos; mas significa também
loilo o cavallo que tem os pós
malhados de outra qualquer côr.
oaiuanlio: quam grande, lat. quam
magitus 46, i; 150, 296 var.
caruino poi camino: caminho
112,141. — Lusitanisino.
(jau por perro: t-<7./; nome injurioso ilaili) aos inlieis 112,40 Ded.
— I-usiiauismo? — Cfr. Mayans
"3Can Corboro 111,332.
eansacio alterna com cansancio: caiiftifo 111,227. — Lusilanismo.
cunsudo ao lado de cançado 150,
*» -»

canseira por cançoira: trabalho,
exercido que causa cansaço 104,57*
cantadera, fornia antiga c popular por cantatriz 151,403.
cio 117,191 o gram Ciío por o grani
Khan, chefe ou príncipe otlomano.
— CIY. Lus. XlO; Res. Misccll.
p. H$; Tafur 453 ele.
capa cm colo por horucui do
capa om collo 103,46.
Cfr.
Kstr. Ill 2. Geralmente se explica
por pobretUo, miserável, quem só
possue a capa que veste. Nao serA
antes, quem toma ares de preswnçilo; um fanfarrilo, um JSramarbas, que àprimeira vista, capa
em collo, parece alguma cousa,
11H0 seiulo nada ? O ms. J tem
torcico/lo (p. 707), quem torce o
pescoço com ares de galante, ou
lambem de hypocrita. — Cfr.
Mello p. 53.
carnvnolo: pedaço de gela (aliem.
Eiszapfeit) 150,325.
carcor por cárcere, como hoje se
diz 107, 149.
carcor por c a r c o 1; cárcere 64, 0.
Cario por Carlos 104, 328 var. C
e 330—331 var. C. — Vide JoSU.

Cario por Carlos 165,55 Ded.
— Vide Joau.
carniça: matança 106,224 var.;
lobo quo ã carniça vai 14S,
'35carrero(s) por carorra 111,537,
onde rima com madero(s): carreiro,
senda. — Lusitanismo.
casi vide cajo.
catadura vide acatadura.
cativo por captivo.
causo por caso. Um dos mss. que
consultei, escreve is vexes causo
por caso. Cfr. berc. acauso por
acaso (p. 2O3). Km does e nas
Ord. AÍT. 1 51, 19 encontramos
também esta forma, que em todo
o caso ó pouco vulgar. G. V. 1 137
tem caiso.
contas por conto cem diante de
um subsl. fem.; forma irregular,
formada talvez sobre o typo de
duzentos ituncntas pelo hespanhol
Felipe de Aguilar. 124,9.— Cfr.
Res. I 61 cenla tantas vezes.
corvo vide vonado.
cidadõis pi. pouco usado c contrario
;l etymologia de cidadão (hesp.
cidadano) 107,140—141 var.
cingiu], palavra talvez provincial,
até hoje completamente desconhecida, que significa javali 113,225.
'— Cfr. ilal. cinghiale, frc. sanglier
do lat. singularis: solitário. —
SerA italianismo.
Circcs alterna com Circo como
Psique com 1'siques; Lcthe com
Lcthcs; Marte com J/artes etc.
106, 221.
Circos ao lado de Circo 113,407.
ciscar-se: escapulir, fugir sorrateiramente 150, 36.
co cos coa côas, formas contrahidas de com o com os etc. —
Cfr. c' e gall. berc. co ca cos cus.
cobiça, variante puramente orth. de
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cubica (lai. cupiditia) 103, 16,257;
106,86,91; 114,127.
ooldro: cai cai das selins (gieg.
kórytos) 105, 215, onde a edição
<lc 1784 lê: cordel.
color s. fcm. por color masc:
11 côr 111,130; 113,340. — Lusilanismo.

iie consum, que exprimem o mesmo
<|uc ensembra.
contino alterna com continuo 106,

coluna, orthogr. phonctica de coIumnft, como ás vezes se aclia
impresso, conforme o antigo uso.
105, 2. — Cfr. 147,103 e 108.
coin do dia por do dia 116,526.
— Cfr. G. V. I 277.
corra por corno, antic. e vulg.
116, 73. — Cfr. gall. coma.
comozar porcomenzar: port.
começar 64, 6 p. 682.

conto; por (seu) conto e medida:
conforme o valor, plirasc muito
usual i|uc alterna uma vez com
por emita r medida 150, 8.
contrairo por contrario 82,11;
127, 113 c 181 ; [64, 550 e 551;

comiozo subst., por comionzo:
começo, principio 99, 10. — Lusitanismo ?
coinprendcr por coniprohonder
116, 211.
concioncia por consciência 150,9.
concluzon por conclusion
115,388 var. — Vide prosunzon c prizon.
concrudir por concluir, forma
antiga 103,431. — Cfr. G. V. I
231; Rcs. I 199.
condanar por condenar: condemnar 164,102, onde eondane rima
com Joanc.
condi no ortli. phon. de condigno 98, 50.
côngruo (do): de gratificação,
98,49 em contraposição com de
condino : por justiça.
consogrado por consagrado 140,
3 !>• 735consuno (do —): juntamente,
em contmum 115,267 var.j 151,
268. Vide as antigas formas porluguczas: suum sum, em sum, Jc
sum, de com sum, de com suum,

13»contino poi continuo 112,
128; 113,172; 115,376 var. a la
contina: continuamente; 165,
144.

191, 108.

coracfíizinhos diniin. de coraçõis,
plur. de coração 150,413.
corpo 150,3; fazer corpo o gesto;
fazer de tripas coruçiio.
Corradino por Conradino 104,321.
corrojo, ind. prés. de corrogir poi
corrigir, como hoje se diz 150,
220 cm rima com vejo. — Cfr.
G. V. Ill 234, 235, 269.
corruto por corrupto, orth.
phonetica, 102,400;
94, em
rima com enjuto fruto.
c o r t c z por c o r t c z a : cortiça
192, 30 em rima com ternrz e
niiíez [D. Manoel de 1'ortugal].
cortir a pollo: fig. dizer mal de.
malt radar a/g. 103, 190—191
p. 708.
costumo .1. fem., por costumbro: costume masc. 102,125. —
Lusitanismo?
coto, de —: todos os dias, quotidianamente (lat. ijuotidie) 164,685.
— Muito usado no Minho e na
Galliza. Cfr. G.V. III 168 de cotio,
a cotio, e cast. cutiano.
covão s. masc.: covo, cesto comprido
de vimes, usada na pescaria 103,
54 l>-7°7OOVil: cova, gruta, choupana, choça
103,638.
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covo a<lj.: concavo e fundo (lat.
cavus) 150, 493.
craniar: clamar, chamar (lat. ciamar,-) 103, 55 var.
cravcza por claroza 92, 9.
craridado por clnridado 100,17;
107,51.
craro por claro 43,2; 81,7; 100,
121; 104, 133, 211 e 255; 105,100;
108,32.
eras: amanhã, palavra antic. (lat.
eras) 151, 30. — Cfr. Mayans 113:
,,1'or mariana diró eras, pues me
da licencia cl rclrancjo que ilicc:
Hoy por ml y eras por ti. Lo que
lias de hazer, no digas eras; pon
la mano y faz."
crecor por crC9Cor, ant. orth. 133,
12; 150,259 ctc. — Cfr. nacer
decer pacer clc.
crogo por clorigo 112,12; 102,
174 cm rima com ciego; 102,925
cm rima com juego; e 102,717
p. 705 cm rima com sosiego. —
Cfr. gall. berc. crêgo, port. pop.
crêrigo, crêligo, crélgo. — Em
castelhano crego & o nome de 11111
peixe.
cror por croor 115, 57 var.
cresta colrnoas ou crestas colmcas (?) fig. por homem mellifluo,
muito hisongeiro 103,334; 116,284.
crianza: 1 ° educação, criação
102,469 p. 698; 2omenino, criança
102,164 (c 166 p. 690); on crianza port. em cria tfa: na idade
infantil. — Lusitanismo.
cudado por cuidado 150,104.
cudado por cuidado 111,235
p. 714.
cudar por cuidar 104, 67 var.;
116, 228;' 150, 23 Dcd.
cudar por cuidar 112, 163
p.719.
cu doso DóI cuidoso 112,115
p.719.

custumado alterna com acustumado por acostumado 109,49.
custumo variante orlhographicn de
costumo 42,11; 105, 33 e 273.

ç-

çarração por corraçío: indícios de
tempestade, escuridão repentina do
eco 164, 326.— Cfr. Gocs 1 213 c
gall. zarrazon.
çarrar sarrar por cerrar 103, 269
p. 708; I90.7. — Cfr. Vilhalp.
11 1, 3 e 4; G. V. Hl 142; Mello
p. 72 ctc.
çomphonina por sanfonina: pequena sanfona, c tocador de sanfona (cast. zampoila, lat. symphonia) 150,165 var.

Ch.
chaça(s): debates, replicas, questiúnculas, mexericos 103,410 p. 709;
'«6.53 c 463; '5°. 288.
chacota: cantiga vilhanesca 103,
290.
cho por se 103,74 var. AT.
cho por to (cas. obl.) 103, 278.
chó por só (sedet): hé é 103,42.
cho por to o 103, 21, 300 (p. 709)
e 628 var. — Cfr. gall. e berc.
che cho.
choca, dar á —: jogar d bolla
103,36; 116,74; 150,89; 164,109.
— Cfr. herc. cocha (p. 208 c 253).
chorocor por lloroccr 103,575
p. 711.

D.
Dalida; Dalila Dolila 113,
361—365 var.
dano orth. phon. de damno. — M
diante .de /; nilo se pronuncia nas
palavras do fundo amigo da lingua
portugne/a. Ch. coluna. 100,123;
104,38; 105,39; 106,133; 107,41
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em rima com engano, humano,
meridiano c tino.
darrcdor (ai —) por ai derredor: em torno 102,749 p. 706.
— Cfr. a d'arrcdor nos Vilhap.
II 4; e d'arrcdor, derredor, ao
redor 106, 273.
docor por doscor 103,469; '64.49— Vide crocor.
doferenoa por diferença diííoronça 110 sentido de contenda
desavença 103, 40 Dcd. var.
dofironcia por diferencia.
dofosa por dovoza 150,244.
defeso, pnrt. adj.: iuaccessivel, incomprehensivel; onde se não pôde
entrar, como na defesa ou deveta 100,105; '05,172; 108,170
e 171 var.
doflcilmonto por diíflcilmonto
127,66.
dofieuldado por difficuldado 127,
62.
doflculto8o por difflcuHoso 154,
43dogonda* 103,443 var. AD.— Palavra desconhecida. — Talvez erro
de copista por de renda ou por
guejenda.
dolamber-80; lamber o corpo como
guem escapou ou escoou d'um
perigo 103,75.
donantesporanto8: ha pouco,
ainda agora 111,354.
donde: de alll, desde altl, desde
112, 18 Dcd.; 112,101; 192,320.
— Cfr. Mayans 65 c G. V. 1 279
dende alli.
donidado por dinidado dignidade
104,31.
Donis Doniz alternam com Diniz
(Dionysio) 104,182; 148,124.
do ora omanto: de aquipor diante
150,229. — Frc. iion'navant.
doosa alterna com dousa 150,348
c'35'-

departe vide adoparto.
doparto vide adoparte.
dopartir: conversar, praticar, relatar 103, 124; 151, 167 var. B
p. 858; 164,144.
deporto: divertimento 109, 28 var.
dop08: atraz de 57,8. Vide após.
doprondor: aprender 146,75.
doroita, termo de esgrima. Vide
croita.
deroito alterna com direito 32,4;
59, 18; 103, 30 Dcd.; 103, 710;
104, 32 ctc.
dos por desde 164,496 (desque);
164,655 (dos i). J0Q.JI3Q.
dos por d'o s or ou por desde?
102,229 p. 692.— dosquo por
dosdo que 102,272 p. 693.
desaplazor por dosplazcr:
desaprazer, desprazer, desagradar
111,507 var. — Lusitanismo.
dosarrezoado por desarrazoado
80,1; 108,60. — Vide rozHo.
desasisado: falto de siso, tino
ou JUíZO 111, 158. — 1-usitanismo.
desavença: dissensBo, discórdia
108,68; 150,155doscabulllr doscabollir,
oscabulir doscapulir escapulir oscapolir: fugir,
escapar apressai adamente, tomar
as de Villadiogo 1 13, 184 ; 1 I 5, 53 ;
115,251; 151,341.— Palavra popular muito usada em llesp. e
Port. Em Port. as formas escapulir escaíuiir silo as mais frequentes; berc. escabulir (G.V. II
479; Lcit. Amlr. 239, 352, 451).—
Cfr. escapentar escabedar c nall.
escafedar-se. Duarte Nunes de
Lcflo p. 73; Mcin. de Litt. V 204 ;
Mayans 56.
doscarillar, má orthogr. por
d08Carrillar: desbaratar os
queixos, desqiteixm 113,362 p.
725-
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doaorocion por discrocion:
descrição, discriçilo 115,173 var.
doserizon por doscricion
discrceion: descriçito 115.173
p. 728. — Viile pvesunzon.
doscuborto por descoberto var.
orth. 154, 33; 164, 200.
doseudur-so por descuidarão 102, 666 var.; 139,0.— Vide
cu dar. — I.usitanismo.
dosdanhar por dosdonhar (l.n.
dedignari) 150, 390 var. B.— Cfr.
Canc. de Res. I p. 265 e 381.
dosdar (um nó): desatal-o 104,13.
dosomparar por desamparar como
hoje se diz. 114, 100.
dosornpuro por desampai'o 104,
214; 106, 152; 142, 2. — Vide
emparo.
desempoçar: desembaraçar, desenredar 104, 19. — Cfr. Kstrati},'.
V7.
desoncolher-so: perder o acanhamento, respirar, retomar as suas
dimensões depois de um encolhimento qualquer 106,28.
dosenioo: desenredo 127,185.
dosontoado: fora de tom, semsaborão, sem graça 108, 57*
dosfalocor por dosfallocor:
decahir, esmorecer 16, 8.
desgrndocido por dosagradocido 151,526.
dosmamporado por dosamparado 112,99.
desmanchado: deslocado, desregrado, tig. fora do tempo 116,
448 var.
dosmandar-so: desregrar-x, sahir
dos /imites 115, 363.
dosmomporado por dosamparado 115,501. — Vide dosmomporado.
desora (a —) 150,101 e 497. — Cfr.
10S, (> nosta ora, nossa ora.
dosora (a —) por a dos hora

(lat. dis-hora): em tempo pouco
opportuno, fora de horas, tarde
111,380; 112,69; 112, 12 var. c
168; 134, 5; 151, 101. — ala
dosora 112, 87 var. Cfr. port.
anl.: aas desoras. Parecc-nos,
porém, epie ao lado ti'estas locuções adverbiacs, que sito conhecidíssimas, por serem muita usadas cm Ilcspanha c Portugal,
existem outras, idênticas no som,
mas com significação differente,
porque exprimem: logo, intmediata e instantaneamente. E tlcrivSo de ad essa ora por a essa
ora (lat. ad ipsam horum) [Vide
ad]. — Temos esta formula o desora ou a dosora, com mfi
orthographica que pecea contra a
etymologia, no No. 102,582 p. 701;
115,491—493var.; 165,2060218;
72, 5. — Cfr. a osa hora 168,
68 ; 115,332 var., onde ha tambem
as formulas esa ora, a la ora
c ai ora.— Cfr. G. V. ú doshora II 131; a doshora
quando: logoque II 187; logo
nessora II 25; logo ossora
1145,398,421,441; III 275, 304;
nossora II 397; logo essas
horas II 357; logo osso dia
II 428; agora ostora II 427.
dosparar por disparar 102,
629 p. 702.
doapar tir por dopartir: conversar, praticar 151,167 onde A
tem dopartimos 102, 624
p. 702.
dosporação por desesperação:
desesperança 62, 3 p. 682.
dospois alterna com depois 103, 4,
t-36; '54.45: «63.67.
despontas* 103,231 var. A. Não
será senão erro de imprensa por
das pontas.
despôr por dispor 141,5.
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dosposto por dÍBpoBto 103, 107
p. 707. — Vilhal. I 4.
dosprooobido dosporcobido por dosaporcibido:
desavisado, descuidado 155> 49- —
l.usitanismo.
dosquoriçSo disquoriçao por discrição (lai. discrctiotte) 127 Rnbr.
dossimular por dissimular ioo,
"7! 164,435dostinto destincto diBtincto distinto : instincto 103,4190455;
150,251. — Cfr. G.V. I 341.
destroço: miséria. mina moral
100,83.
,
dostruozo por dostrozo:
destroço, ruina mora/ 99, 35dostuorzo por destruozo
dostrozo: destroço 102, 63
p. 688.
dosvairado: desencontrado, desarrazoado 150,24—25 var.
dotonça por dotonçao: demora,
delonga, dilação 103,190—191
p. 708. — Cfr. redença por redenção ]'rat. 390.
dotreminar por dotorminar 103,
296; 109,42; 116,221; 127,19,
192 c 197.
dovacion por dovocion: devação, forma antiga e popular de
devoção 111,422.— I.usilanismo.
dovinal ])or divinal: divino 117,
181 var. — Rcs. I 201.
dichaço* (mal —) 164,253. Palavra desconhecida. 1'resumimos
que dichaço n3o seja senão erro
do copista por dichaço, i. c dincliaço, mal d'inchaço: paixão ve/temente, afastamento grande. —
Cfr. inchaço.
dioz doz por dios; usado unicamente em formulas populares,
meio burlescas, de juramento, como
júri a dioz 102, 546; pardiez,
vivediez etc. — Cfr. port. pardes.

dinheirada: dinlieirama, grande
porção de dinheiro 103, 678 p. 711.
dinidado por dignidade. 104,51.
— Vide donidado.
dino alterna com digno. Mas, quer
seja escripto com g, quer sem ellc,
nas obras dos Quinhentistas pronunciar-sc-lia sempre dino indino
malino sinal sinificar assinalar ele.
150,34 Ded.; 135,18; 149,70.
dino por digno 102,149, 150 var.
onde digna rima com montesina;
111,53091 cm rima com divino.
— Cfr. Mayans 61.
dir por dozir nas formas do futuro 102,440, dir-to-ho.
distinto vide dostinto.
distinto: instincto 102, 219 var.;
168,53. — Vide dostinto.
ditador por dictador, var. orthogr.
104,60. — C ante t nao se pronuncia nas obras dos Quinhentistas.
divido por dovido 98,13; 165,
99 c 235diviora divioras por doviora etc. 24,2; 66,16; 6o,
17-18 p. 681.
dixo dixesto clc. por disse disseste,
formas populares muílo frequentes
103, 105 var.; 105,45 46 var.;
114,92; 116,28 var. e 315 var.;
150, 17 Ded. — Cfr. gall. c berc.
dixe dixe/l, qnixe ijuixen clc.
diz pordico comoplaz por (<laze.
tien por liem; quier por quine ele.
112, 166 c 167; dizquo por dizon quo: diz a gente 112,14;
113,311 var.
do por dondo 102, 60. — Vide
ado.
Domonga por Dominga 26,2.
Domingas por Dominga 126,2.
dorna 106,163; dorna do DiogcnoB, di 1.1 geralmente pipa de D.
doudoto dim. de doudo: um tanto
doudo 103,517.
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doudinlio dim.de doudo 103,467
p. 710.
drago por dragHo 150,461.
drago por dragon 111,588;
1
'5- '57, c 161 var.
Drias por Driadas Dviados
"5.309.
Vide Amadrias.
dnbda ant. orth. etym. ilc dudtl.
Mir. pronunciava duda, como se
conhece pela rima 102, 827 var.

Jí.
E (lat. et) serve As vezes para ligar
proposições subordinadas com a
proposição principal que complcplrtam. 104,126; 107,156; 150,
423. — Cfr. cast. i 102, 868 var.
o por i y: c (lat. et) 112,170.
ó* por os: <', lie, como antigamente
se escrevia. 102,17 e 723 p. 705.
— Lusitanismo? ou ma orthograplúa por ho: hei.
ofoito(s)* 113, 47 var. do cod. E.
Krro de Co|)ista por afoito(s).
ois por I10Í8, como geralmente se
escreve, n 1,235 c 236 p. 714;
111,439 c 444; 112,113 c 195 var.,
350 var.; 113,311 var.; 115,82.—
Cfr. cast. ltolo; c port. ei/o, de
eis-lo; eis eix (Rcs. 1 149) es ex
do lat. ecce. — Vide lambem veis
102, 161 c 163 p.690; 112,113 var.
oisprimontar: orth. phon. de uma
pronuncia vulgar de experimentar; alterna com osprimentar,
ospreinontar, ospormontar, osprimontar. 103,304 e 307 var.;
116,227; '"4.353oixeontor por oxeoutor 70,41.
oll por o), diante de unia vogal.:
155,29 ell alma; 155,71 ell a mistad. Korma popular do arligo
definido. Muito usual na boca do
povo, no sec. XVI. — Cfr. Tirso
de Molina 33. 45. 332. 340 ctc.
om oa por em-naa nas 103, 702.

ôm cast. onde (lat. inde) 164,332.
por èm: por esta raziio 104,242;
no senlido moderno de comtuJo,
tiilo obstante 104,245 var.
ÔmqtlO: ainda que, inda que, -posto
qucj(>,2.\; 105,850149; 106,262;
117,223; 125,11 (var.; vide p.841);
150,102. — Cfr. Zcitschr. f. rom.
Pliil.VlI p. 106.
ombaçar-so por ombaçar: tornarse baço, pallido; ficar confundido,
pasmado, sem falia 103, 15 Dcd.
omboveoido por o m b o b o eido.
ombora por om boa ora: com felicidade, felizmente 103, 361 var.
— Cfr. om boa ora 103, 361;
a boa ora 103,361 var. c 148,85;
na boa ora 16.1,417.
ombolvodor por onvolvodor.
ombolvor por onvolvor.
ombruscar por ombruscar-so
114.133ombruscar oixibrusoar-so:
embruscar-se, perturbar-se, anuviar-se, escurecer-se (da vista, do
ar ctc), 102,867.— Lusitanismo.
— Cfr. 114,133cmdobatc, orthographia conforme
a uma pronuncia aportuguesada
<Io lalim andabiíta. 114,10; vide
p. 830.
Cfr. andabata.
omiaforo por homispliorio
115,293 cm rima com luzero.
eminentes: em quanto 116, 306. —
llello p. 56. 58. 02 ctc; gall.
mentres mentias namentrasentrementes. Die/. 1. mentre. — Cfr.
somentes consoantes ctc quizas
soncas. — Vide onmiontos.
omparar forma ant. de amparar
de im-parare 148,103; 150,3 Ded.;
164,64.
omparar forma ant. de amparar : fa vorecer, defender 165,314.
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emparo por amparo 100,27; ICM.
252. — Cfr. do80mparo dosmamporar.
empoçar: embaraçar, enredar 73,
6; 104,17. — Vide dosornpeçar.
ompooor: causar estorvo ou dano,
embaraçar. 103, 338 p. 709; II6,
286; 133,24; '5°.3'1ompoço(s): embaraços, impedimentos
-13.(>omporador por imporador var.
orih. 104,56.
omporo por poro: porém, comtudo 102,585 var., 909 c 607 p. 702;
112,91 var.; 134,15 p-733ompiorar por ompoorar, var. ortli.
164,249. — Vide pior.
ompleito pari. p.: envolvido (cm
guerra). Lai. implic'tus por implícitas. 115,244. — Cfr. porl. empreita, casl. p/cita: tira ou
trança de esparto ou palma.
empolado: gordo, nutrido, inchado,
ensoberbecido (ilo \al.ampuila) 103,
191.— Cfr.embola Rcs.1184 c 201.
omprazar: cercar, acantoar (termo
de caça) 106, 225 var. c3o que
empraza.
ompromo 3. pess. sing. do ind. prts.
de ompromor por imprimir,
como hoje se di/.. 150, 250 onde
tem o sentido de opprimir.
omprondor por omprohondor 150,
287. — Cfr. reprender comprender ctc.
omprondor: emprchender alg. c,
começal-a 150, 287.
omquoror vide onquorir.
en .. . prefixo por in ... p. cx. cm
onoubar por incubar, oncontinonto por incontinente
ctc: simples variantes orlhojjrapliicas, oscillando a pronuncia
ainda hoje entre ice surdo.
onarvorar por arvorar (p. cx. uma
bandeira) 109,20 var.

onoartado: banido ou desterrado
por cartaz, fixado cm togares públicos -jC, 29. — Cfr. Villialp. II 2.
oncostar* 102, 600 var. Talvez
por onBestar i. í sostar
sostoar: passar as horas tia
sesta dormindo? Ou antes simples
erro de copista por sestear}
oneolhoito part. pop. o anl. de oncolhor: contraindo, estreitado,
acanhado 82,6; 109,120 var. —
Vide oaeolhoito, rocolhoito,
oroito, Bieito, maloita.
oncontinonto inoontinonto: prompta e instantaneamente lat. incontinenti 112, 344
var. B; 165,354.
oncubado: escondido, oceutto 103,
100; 164,199onde: l°) de isto, contra isto 102,
387 p. 696; 102,717; 111,396,—
2") *• alli 19,11; 102,1360141;
113,423. — 3°) alli m,60c 71;
116,240, 447, 562; 102, 28, 142
p.690.— Vide êm e por ondo:
por tanto, por esta razão 102, 586
var.; 112,255; 113,108. — Vide
por em s. v. êm.
ondoronzar por endereçar:
encaminhar 151,115 em rima com
vergiienza e venta. — Cfr. port.
adere/içar.
Endimio por Endimiao 150,118.
— Vide drago por dragito.
onfeixado: junto em feixe (do lat.
/aseis) 103, 444 p. 709.
enfongimionto onfingimionto por infingimionto:
fingimento 102, 742 e 587 p. 701.
onílrmidade ao lado de enfermidade e inflrmidado: doença 108,
312; 109,52 onde AB têm inlirmidado.
onfraaoado em: mettido em, implicado 116, 461. — Cfr. Rcs.
1 186.
58*
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ongrifado: quem tem as grifas
armadas contra alg.para brigar;
brigoso. 103, 461—490 var. —
Rcs. I 207 engrifar-se.
onjomplo por ojemplo: exemplo 111,95; 112,82.— Vide onxemplo.
onlear: arrebatar, enlevar, hallucinar, porenleiar de alcinare
por alienarei ou ligar, atar,
tornar perplexo por enliar, de
'"■ligarei 104, 232 var. B; 114,
71 var. onde o texto lem onlhear.
Cfr. Rcs. I 29 e 43 enlear = //gare; ib. p. 63 legar.
onlhoar alterna com alhoar: alienar, arrebatar, enlevar, c com
onloar 22, 6; 114, 71.
onlhoo ao lado de onleo: engano,
intriga, duvida, illusão 29,14;
107,121.
onliçador: enllteeiro, urdimalas
I0
-l. 233 var.
onliçar: enredar, tramar, urdir
104, 20. — Vide enliço inliço Rcs.
I 191.
onmicntos: entretanto 113, 57.—
Vide oinmcntcs c cfr. enmentres
nas Ord. Aflbns. 2,15; emmentres
lies. 1 453. — Lusitanismo.
onmiontras ao lado de miontraa: entretanto que, emquanto
que 102, 324 var.
onqucrlr omquoror alterna com
inquirir 109,99 °'"'c o texto
tem onquerir, B inquirir o A
om quorer erro por omquoror.
— Cfr. Vilhalp. Ill 5.
onaojo: occasiilo, opportunidade, de
ensejar lat. insidiari 103,357
c|07; 150,44: 164,405onsono por BOriO: seio, regaço,
lugar interno e oecu/to, interior

170,11 do'la gravo tiorra
o] frio onsono. — Cfr. port.

enseio c enseiada (cast. ense-

tiada); golfo, espaço claro entre
duas cousas altas, p. cx. quebrada
entre dous rochedos. — Lusitanismo. — Cfr. endeble por débil;
endaenças por doenças; enclenque
ao lado de clenque; entejo de
tadium.
ontoiro variante simplesmente ortli.
de intoiro 83,4; 154,40; 164,
310ontojo: nojo, aversito, fastio, exquisitice lat. tadium 103, 252
(vide p. 708).
cntitular alterna com intitular
135, rtibr. inicial.
ontom por ontiio 164,486.
ontramoB por ontrambos:
ambos 102, 425 p. 697; 111,271;
112,27 Dcd. e 340.
ontroambaa por ontrambas
112,340 p. 721.
ontroguo por entrego, ontrogado: ontroguo (lat. integre)
112,81 p. 718. — Lusitanismo.
ontrida s. fcm.: manjar antigo dos
lavradores portuguezes, talvez pilo
migado em vinho; em lodo o caso
era uma espécie de papas, julgadas por manjai appetitoso c delicado 164,75. — Lat. intrita,
part. pass. de interere: migar
esmigalhar. 1'lin. IX 8, 9 (32):
sed et intrita punis e vino satiuntur.
onvolvedor: enredador, urdimalas

104,218.
onvolvodor ombolvodor:

urdidor de maldades 29, I. —
Lusitanismo.
enxoco: damno, mal, difficuldade
103,670.
cnxomplo | por exemplo (viiljj.
enxompro / exem/>ro) no sentido
de fabula, provérbio, anexim 107,
219; 116,114.
onxorgar: ver imperfeitamente 103,

ç)og
398 p. 709. Cfr. prov. enserear
lat. in-circare.
opldimia por opidomia 148, 102.
Epitoto orlh. plion. de uma pronuncia aportuguesada de Eplctoto; sendo mudo o c diante de /
106, 181.
or por aor aior ayor: hoiitem;
port. ant. her lat. heri 112, IO. —
Cfr. licrc. antier.
oroita ao lado de dorolta (vide),
termo de esgrima: treta usada
dos luetadores pêra derribarem o
contrario, Uvantando-o ao ar.
46,9: noao sopò e mâ oroita.
Cfr. Eslrang. V 7: n3o mo valou
oroita nom sopoc. (Lai. erecta.)
erois por orais 2. pess. pi. imperf.
de ser 108, 69.
orgor orgor-so ao lado de
orguor orguor-aoporííy/íV:
erguer, casl. ant. ercer, lat. erigere
3.io; 94.3; III,48e 533; 165,
313 e 297; 102, 162 (erge ao
lado de yergue e ergue); 112,
3°5osbravoar: gritar com bravura e
sanha (do porco enraivado 103, 523
e 483 var.; 104, 341 var. C.
oscabullir 102,105—106 var.—
Vide doscabullir.
oscaocor: olvidar porl.esçuecer
port. ant. escaecer lai. ex-cadescere* 111,608. — Lusitanismo.
— Cfr. G.V. I 281.
escalar: fig. roubar, destruir, perverter 152,19 p. 676: a honra,
a vida so escala.
oscapolir 115,53.— Vide doscabullir.
escapulir 116,369. — Vide doscabullir. — Cfr. G.V. H 474
port.
escocês 104,354: guarda escocês. Guarda no sentido de corpo
de guarda c fcm. cm port.; esco-

cês deve ser, pois um adj. de
2 géneros.
oscolar: encantador, feiticeiro,
bruxo, nigromante (ali. I/exenmeister) 102,204 c 197 p. 691. —
Cfr. Estrang. V 3 escutar; Tirso de
Molina p.137; Eufrosina p.100 etc.
oscolhoito part. ant. e pop. de escolher, formado sobre o typo latim
collcctus correctas, representado
cm port. por correito escorreito
colheita recolheito encolheito colheita etc. — Escolliclto ainda
está boje cm uso na Galliza, onde
produziu, por analogia, outras formas participaes como tolholto
tulloito por tu/hido; onvolvolto
por envolvido; e cosoito por cosido. — Em porl. anlig. couito
por cozido (de cozer = consuere)
e tolhei/o por tolhido (de tolher =
tollere) eram formas muito usuaes,
encontradas a cada passo nos textos
antigos. — Cfr. feito, leito, peito,
treito, contreito (G. V. III 251),
ma/treito, maleita, bieito, feito,
empleita etc.
oseondodouro: oscondorijo 150,
24 Dcd.
esconjurar por conjurar 102,
569 e 926. — Lusitanismo.
esconjuro por conjuro: exorcismo,
imprecação 103,6.
escorar e eseorar-so cm fig. arrimar-se, estribar-se, fundar as
suas esperanças cm alg. 109,158.
oscornar: arremetter como o boi
que dil com os cornos; fig. envilecer, fazer judiarias a alg.
103,273; 164,331. —Cfr.Estrang.
11 6.
oscudola: tige/la, prato 108, 100.
— Termo usual no Bierzo.
oscuido* por escudo (?) 192,3.
— Cfr. Villialp. 111 2.
oscultar alterna com oscutar, como
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hoje se diz na língua litteraria
l°3. '59 ]'■ 708; 105,81; 106,234
vnr.; 109,148 onde B tem escuiiei;
l6.|,.|06.
oacumar: deitar escuma pela bocca
(o javali assanhado) 103, 483 var.
oacuro usa-se tnnlo no sentido real
como no abstracto 79, 10; 100,1 1;
106,97; i"4.4 e 7osoinplo orth. phon. de oxcniplo
103,461.
cagliido* 103, 544 var. B. Parece
ser apenas erro de imprensa por
orguido, como escrevem AD.
Os editores do Parnaso lusitano
acceitaram, comludo, a palavra,
explieando-a por cumprido. Talvez se lembrassem de esguio:
longo, delgado.
oaniaginar alterna com maginar
e imaginar 103,121; 164,201.
osmaginar por imaginar 102,
256, 471 var., 397 p. 696; 113,
182 p.723.
osínorocor: desmayar, desfallecer
104,299.
oamorooor-ao: desmayar 2,46.
— I.tisitanismo.
GSmorccimonto: desmayo, accidente 106,54.
oapaçar: demorar, suspender 107,
286.
oapargir por osparcir: derramar, espalhar 146,38; 165,147.
l'ort. espargir c esparzir.
oapartir por partir doapartir: aptirtar, separar 115,176
p.728.
osporionoia orth. phon. por oxporioncia 107,22; 114,32.
osportillo por oapirtillo oapiritillo dimin. de espirito 151,
172 var.
oapicular por oapooular 113,
35 P-722oepir-ao alterna com deapir-eo

(lai. de-ex-pedire) 150, 39. — Giill.
ispir.
oapiritillo dim. de oapirito:
alma de finado 151,172.
oapreitada s. fcm.: oapreita, acção
de espreitar (Ul.ex-plic-(i)tare) 150,
322 var.
oapromontar oaprimentar: experimentar 116, 227. — Vide oiaprimontar.
oaprimontar por oxporimontar 192,281. — Cfr. Mayans 72.
oaprito por capirto, formas contrahidus, populares de capirito 106,
116 c 129; 109,160. — 106,182
spirito.
oaprito por oapirto oapirito 102, 686—693 var.; 112,47
c97oaquiordo por izquiordo:
esquerdo 102, 515.
oatamo-noa por oatamoa noa
113,26. — Lusitiminno.
eatancar: deixar de correr (o liquido) seccar, exhaurir 103, 564
c-565 p. 710.
cstô oatèa eatêm ele. formas anticuadas do prés. subjunctivo de
estar, que correspondem ao latim
stem stes stet ctc. As formas
modernas esteja estejam, que Miranda ainda nSo conhece, formaram-se por analogia com seja
(sedeam). 89, 5 ; 103,115, 181, 374,
427 var., 673; 114,65.— Cfr. gall.
estea c estia — sea sia.
catoncoa por ontiío. Forma hespanhola 103,555 var.
ostoncoa porontoncea: então
102,55 var., 81, 87 p. 688, e 101
p.689; 113,123; 115,43 Ded. —
Cfr. Mayans 66.
oatordido alterna com atonlido:
aturdido 1 13, 322.
catrocor 103,336: a suidade não
se cstrece, cm rima com empece
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c conhece; 103,33 que [isto]
ha de vir e não se estrece, em
rima com acontece e parece.
A palavra estrecer, ou antes a
phrase impessoal não se estrece,
cast. no se estrece é rara, anlicuada, c desconhecida a todos
os modernos; foi mal explicada
pelos poucos que tentaram csclarecer-nos sobre a sua elymoloyia.
Nilo tem nada de commuin com
aterecer aterir cast. âiit. tereeer: tremer de medo ou Je frio,
nem com o franc. ètrécir anl.
estrecier do lat. strictiarc. O
verbo impessoal estrecer é castelhano, e está por estruece estueree 3. pess. sinf;. prés. de estrocer estorcer: evitar, evadir,
livrar. Cfr. Arcipr. de llila estr.
76701646; Alex. estr. 716 e 1255;
DanzadelaM. estr. 16: quer ria,
si pudiese la tnuerte estorcer. — Não se estrece, no se
estrece significa: não se evita, é
inevitável', c nao: não acaba, não
diminue, não se extingue, não se
resfria, como se 16 nos Diccionarios, no Parnaso Lusitano II 175
etc. — O infinitivo do verbo 6
estrocer; c o povo ainda hoje diz
cstrocer uma dor por evilál-a.
Cfr. Prestes p. 143 ougir dor, estreguir dor (?), e lies. 1 205 estorcendo toda ora sem conto penar
sobejo.
OStrocor III,3S2: no se estrece
que no viese visiones; 151,5 1 no
se estrece que alguna acura sombra te asombró. Km ambos os
casos exprime não se pôde negar,
è claro que, é (ou era) indispensável, inevitável.

ostrocha por oatreehxira s.
fem.: aperto, miséria 112, 265
Vide estreita.
p. 720.

estreita s. fem.: aperto, infortúnio
46,1.
cstronios ant. 01 th. phon. de oxtremoa 106, 48; 127, 88, 141 e
•79; '3'.5OStria: bruxa Ul.striga 150, 24—25
var. — Cfr. gall. bruxas estricadas Kos. p. 103. — Vide Dic/. 1 403.
catrovar por oatorvar 127,91.
oavanocor por doavanoeor
in,305. 3<>o p. 7'5ox antiga forma de eis (lai. ecce). —
Cír. eisprimentar por exprímentar
103, 703 var.; 150,138 var. — Cfr.
G. V. I 177 e Vilhalp. V 8.
ox alterna com eis (lai. ecce) m,
440 var.
expirioneia por oxporioncia 105,
67.

F.
f por h nas formas anticuadas fazor
forir foohieo ele.
facha do forro: machado (nhd.
hacke) 114, 28 e 29.
facha do fogo: facho, tocha (lat.
facula) 109, 28 e 29; 150, 275
facha ardente.
fadojar: passar o seu fadário;
obedecer ao fado 150,51.
faia por fazes 2. pess. sin^. prés.
de fazer 103, 126. — Cfr. G.V.
1 139; cast. ant.; gall. aslur. moderno; fai=facit; berc.fainsa
faciunt.
falatito por fallanto; dotado de
falia 103,640.
falocor por fallocor: faltar
2.45falia, sin — locução adverbial,
antigamente muito usada: sem falta
port. anl. sem falha (G.V. I 253)
102, 694; 113, 249 e 253 var.; em
rima com ca tia e ba/alta.
fallar por hallar: achar 113,
150; 155. 53 c 59-
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falto adj.: defeituoso, fraco, baldio
p. 688; 112,12 p. 718. — Cfr. Are.
111,231 var.: ia suerte es falta.
de Hita 1103, 1212 ele.
fantosia fornia popular por fanfono fuao por fulano 103, 352;
tasia 103,466 p. 710; 164,510;
>°3> 39 !>. 707- — Cfr. Estrang.
188,3.
IV 4. fuão, fcm. fuil.
fantesia por fantasia 102,57.
foca* 116,86: Paio sempre em
farto, quo —: o suff ciente para
terra foca. Seráphocal e signifartar alg. 103, 282. — Cfr.
ficara o preguiçoso e mandrião,
Kstrang. III 3; Vilhalp.Vó; Rcs.
deitado ao sol n'urn „dolce far
I 12 e 86. — O povo diz, por corniente"} Vide p. £38.
rupção, cofiirtc.
fogir alterna com fugir 107,282.
fato: rebanho. Palavra rústica,
foguoira. Vide Comm. p. 862.
mas nsadissima entre os Quinhenfrioldado por frialdado 103, 620,
tistas 103,461.
621 var.; 164,658.— Cfr. fialdade
fazor por )iaçor: fazer 102,287;
por fieldade ICstrang. ] 3.
112, 219; focho 102,69 p.688.
Frisa 102, 851—854 var.: estarfo vide a la fo.
se uri rei eu Frisa. — Talvez
foito por foto como hoje se escreve;
por frisa: patino de lã? um rei
\nt.ftictus. 164,279. — Cfr. gall.
em traje de villãoP
berc. feito ao lado de fênto.
frol por flor 111,287. — ^"sifolpuda: velluda e cabelluda 164,
lanismo?— Em port. antigo dizia26. Nome (1'unia cadella.
se constantemente frol priol marforir alterna com horir: ferir
tel etc. por flor prior rnartyr
165,63.
ele.
formoso por formoso; i a única
Frorído por Florido, nome prófornia usada pelos Quinhentistas
prio; hoje só ha Flórido 75,1.
116,160 —161 var.; 150, 122 e 365;
fruita por fruta 96,10; 114,76.
164,118 e 610.
fruita por fruta 111,289.
fozo por foz (fecit) 32,10.
fruito por fruto fig.: proveito 103
fozesto por íizosto (fecisti) 103,
174; 116,478.
117 var.
fuor porfuoro 102,481. a fuor
figadal adj.: contento, satisfeito,
d e: a modo de. — Cfr. a for de
cheio de alegria 103,503 var.
G.V. I 195.
fim s.fem. 43,8; 100,650116; 104,
fuer por fuora: fora 112,45
386 var.
(vide p. 718).
fin s. fem. 102, 68 —69 var.; masc.
fuir por huir: fugir 102,15, l6>
102,164: alfn por enjin.
'39; in,i37 de.
flo 103,412; 107,164; 164,454.
fumo fig.: vestígio 164,35: nem
ir polo ou ao ou trás o fio da
fumo de cão ou cadella.
gente: não seguir estremos; fazer
e pensar como os mais.
fito 116, 68; 164, 108: tocar ou
gargantoico: gula, e nSo: achaque
cobrar o fito: attingir o alvo.
de garganta, como explicam alfiúza nnticuado; por fiuoia lat.
guns lexicologos. 108, 290 (vide
fiducia, confianza 112, 273 var.
p. 804).
flairo por frailo: frade 102,69
garniçHo por guarnição: gente
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para guarnecer unia praça; frc.
como ms. c grã 011 grani como
garnison 104,349.
fcm. 41,7; 104,242; 105,2; 106,
garzona: donzella 113,401 p.725.
169; 104, 76 e 99 etc.
gasajo alterna com agasajo:
graza alterna com garza: garça
agasalho 115,357 var.
(lat. urdea?) 112, 300 (vide p. 720
gnsalhado por agasalhado, como
las gradas). — Cfr. Dicz I
hoje se diz 107,198.
203.
gatinho ormit3o: gato de Algalia,
grois pi. monosyllabico de groi
gato ile Guine'; cast. gato de la
(grexgregis) 111,27. — Cfr. G.V.
índia 106,2:5—2:6 var.
111. Vide buois lois róis.
Gedoon* por Gerion 111,26
grimpa: veleta 105, 169:s como
p. 713. Talvez, erro <Ic copista?
grimpa ao vento o peito.
goira: serviço, espécie de foragem
grinalda por gulrlanda 171,
que consistiu, segundo parece, em
38 (vide ]>. 735).
certos trabalhos agrícolas 164,
grosa grossa glosa: formas popu673. Também significa a porçilo
lares por glossa 104,328 c 318
de terra que o arado lavra n'um
var.; 108,170—171 var.
dia: jugeira por jujaira Hl.jvgagrosar por glossar 108, 73.
ria? Vide p. 86i
grota por gruta 111,38.
go-lo ge-lo8 por lo lo lo los:
Guadalquobir Guadalquibir forlho lhos 102, 291 c 251 p. 692;
nias antigas de Guadalquivir 109,
102,390,644; 112,134 var., c 285;
1; 111,56.
115,267; 151,492.
guar-to abreviatura por guarda-to,
gonola por janela 39, 8 var.
popular cm Jlcspanha c Portugal.
gontar por jantar, forma anlicuada
103,14. — Cfr. tir-te, cal-te por
]al.jentare 164,61)3.
tira-te, cala-te; ché-te por chegagora 151,339. Talvez seja a pate; far-te por farta-te; e licsp.
lavra portnguczagoira, na segunda
defien-te por defiende-te.
das significações acima indicaGuirnar por Guiomar 102,78
das s. v.
p.688.
Ginobra Gonobra Janobra, nome
II.
próprio feminino 103,137.
giolho ant. porjoolho \a\..genuc'/uin
h por f em huego huerte etc. por
100,136; 105,200 cm rima com
fuego fuerte.
olho. — Cfr. mirandez zinotha;
hao c h3o, cim.Aum, interjeições
herc. folio de foenuélum por foeque imitam o ladrar dos cães, e
nic'luin (\yort. funcho cast. hinojo).
com as quites se chama por elles
golpo 164,287: dar golpes no
116,19; 164,43.— Cfr.G.V.IlI
saio: abrir talhos nfuui vestido,
12, 15, c 1'adron: liam liam huid
para que se veja o forro de outra
que rabio.
cor que está por baixo; fig. enhavor alterna com habor, a
feita r-se, fazer-se fino.
forma hoje usada 102, 72, 91;
gram, forma abreviada, antigamente
Ml, 17.
frequentíssima, de grande. É de
haz por az (port. c cast. antigo; do
dons géneros, i. 6 invariável; erram,
l*t. acies): bando, esquadrão 103,
pois, ós editores que p5cm grilo
457 (vide p. 710); 104,136.
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hois per havois, no futuro 106, 265
var.
licmOB por havemos, no futuro
150,228.
liemos por havemos, 110 futuro
102, 701 var.
Horeol por Hercules 111,31
o
C599J 112,21 Dcd.; 113» 5 í^fc<l-;
105, 21 Dcd.
hia, por havia no tempo do condicional 32,2; 96,3; 104,1 033;
105.131; 117,25; 164,373Ília por havia, no futuro 102,29;
115, 169 var.
hiel s. masc: fel masc. 102,265
p. 693. — Lusitanismo.
hija soi buona 151,174. vide
p. 859 c sei.
hilo 102,598: salir dei hilo: apartar-sc do uso geral, proceder de
outro mede do que faria teda a
gente. — Cfr. fio; e a loc. cast.
ir-se ai hilo de la gente.
hoinias: hoje; do hoi mas: de
hoje em diante 102, 457; 112, 250,
264 var. e 273.
homizillo forma anl. e pop. per
homioidio 113,406 p. 725.
honradiço: orgulhoso, fidalgote,
pundonoroso 103,461—490 var. c
511—520 p. 710.
huogo por fuogo: fogo 111,117
c 218 p. 713 c 714.
liuortomonto por fuortomonto: fortemente 102, 344 var.
c 95'hum ant. 01 th. por um, que nile
adoptamos.— Na phrase trombojavti ali hum o hum ou trombojava ole (h)um o (h)um (103,
474 var. A c 515) allusiva ao hacorote ergulhese, hum podia ser
a intcrjeiçlo, que exprime o
grunhir dos percos: opiniUo partilhada p. cx. por Th. Braga (Ant.
No. 117,4). Nós n3o a seguimos,

a vista do texto J que lò: afocinhava cada um. — um e
um ou hum e hum na phrase de
DAB equivale pois a: um a um,
um depois do outro. — Cfr. passo
o rjasso, pouco o pouco, quedo
o quedo. — Vide G.V. 1 114.
humilnionto por humildomento
104,315—3'6 var.
huviai* uviar por aullar (lai.
ululare): soltar vozes agudas e
lamentosas (os cães, lobos c raposos) 111,332; 112,2; 151,164;
165,2. — Port. uivar huivar uviar
Auviar, gall. oubear de ulu(l)ar
uivar} — Lusitanismo.
hypocresia por hypocrisia 152,
15 p. 676.

I.
i hi por aí ahi, como se diz modernamente com a prosthetico, Int.
ibi 105, 20, 24; 106,26, 39, 53 etc.
ia por iva iba: la Imperf. de ir
115,156. — Lusitanismo.
io por e p. cx. em vience riende
priende por vence rendi- prende.
iforito por infante 150, 357 c 479.
inibidioso por onvidioso: envejoso 65, 6.
iniigo alterna com inimigo 104,77,
188 e 205. Ambas as formas s3o
populares,
impirio ompiroo por ompyrco
100,119.
imos por vamos 112, 50 var.
inchaço lig. por enfatuacilo d'orgulho 103,108; 104,97.
inchir por onenir honchir: encher
112,323.
incinta alterna com om cinta
111, 606 var.
incontinente vide oncontlnonto 165,354.
inconvinionte por inconveniente
106, 261.
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incuborto por oncuborto 127,77.
inda, forma antigamente muilo mais
usada do que ainda 1,2; 103,466
clc. — inda bem: felizmente.
Cfr. pop. indebem gall. endeben. — indamal: infelizmente
1,8; 164,21.]. Cfr. pop. indemai {{ai), endemai.

indilgar por ondilgar: guiar,

ensinar o caminho (lai. inilelcgo
ilc indelegere?) 151,320-257. —
Cfr. l>crc. endilgar: ver apenas
e rapidamente uma cousa; enxergada.
indino por indigno orlh. phon.
conforme A pronuncia usual entre
os Quinhentistas 104,323; 149,77indino por indigno 113,359.
imudoocr ]>or ommudcocr: fazer
mudo 152, 11 p. 676.
Infinitivo variável. Todos
aqucllcs portuguezes que poetaram cm hespanhol, transplantaram instinclivamenlc esta particularidade da língua materna para
o idioma castelhano. 3,12; 102.
176; 111,39 DciI., videp.712 Iremos por irmos; 111, 272 p. 714
partirdes; 111,431 wr.; 112,285
var.; 113, 62 var.; 128,48; 171,9;
184, 6. — Cfr. gall. Saco Arce 67;
Kos. p. 122.
incuborto por oncuborto 114,9.
ingoílo ongoilo por ingonio
113, 166.
inguaria por iguaria oguavia:
manjar, vianda delicada 108,99.
inlioranto inoranto, formas anl. e
pop. que alternam com ignorante.
Mir. só conheceria a pronuncia
scm.^; a com,^ foi reformada sobre
o lypo latino como em digno.
105,184.
inimigo por onomigo 102,921;
111,484. — Lusitanismo.
ino orlh. ]>hon. de hymno 105,189.

intorpotrur forma vulgar de intorprotar 104, 325.
inturbiudo por onturbiado
184,6.
invés alterna com enves onvez:
avesso (lat. in-versum) 103, 68t;
150,430; '64,725.
invito: convite, ojjfercciímnto 116,46.
ioeundo por yuoundo: jucundo 98, 26.
Irifila ]>or Eryphilo 113, 369.
irmão por irmío 116, 417 em rima
com moo. É possível que, em
logar de irmão e mao o original
tivesse irmão e mão; comtudo, a
fornia pouco vulgar, que conservamos no texto, nada tem de excepcional e de irregular. De germanas sahiram as formas duplas
irmão e irmão, como de seraims
sahiram sarao serão c serão, gall.
serão sarau e ser a n sara n. Cfr.
gall. bacallau e bacallan; tabau C
taban; liviau c livian; chau c chan
(plauus); vrau brau e vran (verão:
veranns); Cibrian e Cibriau etc.
berc. cercou e cercano. O Mirande/. diz ar mano por irmão; cast.
hei mono. — As formas em ao s3o
frequentíssimas nos antigos monumentos.
is por idos, como hoje-se costuma
dizei 41,7; 104,365; 108, 70 var.,
320 e 336. — Gall. mod. is e
ides.
is por vaia 102,738; 112,204
var.
isoneion por oxoncion no sentido ile soberbia, desprecio 170,24.
- l.usitanismo.
isentar por oxomptur: livrar 14S,
142.
isento izento por oxempto 74,13
p. 683; 148,141.
iso por oao 171,70 (p. 736). —
Lusilanismo.

Ql6

.T.
Juno forma pop. do nome Jo3o
103,427. — Vide Joano Jano c
Janilla.
Janobra por Gonobra Ginobra
103,137; 167,213.
Janilla por Juanilla 113,393.
Jano por JoHo 191,9 ctc. — Cfr.
Aonio anagramma de Jânio cm
CamBes, li. Ribeiro ctc.
jazor, verbo muito usado antigamente, no sentido de estar, estar
lançado, situado, deitado, de assento, continuar cm alguma posi(«To ctc. jazer .]2, IO; 78,7; 82,13
jaço; 67, lojarú; 80,2; 103,108;
105,74; 108, 210 jaz; 150,502
jouvo por joiígtu (ht./autit por
jakuitjacuit. Cfr. prouve, aprouve);
30,2 jouvostos.
Joau por Josus, que è a forma
usual 106,191. — Vide Carlos.
— Cfr. Res. I 210.
Joau por Josus 112,37 Dcd.
Joane por Jo!lo 103, 427 var. (c nao
428); 116, 63 c 64; 164,1030104.
jogral: chocarreiro (lat. jocularis)
"4.93jouvo
\ vide jazor. Cfr.Estrang.
jouvostos/ Prol.jouvomos.
JuSis pi. de Juto por Jo3o 164,
628.
jura: juramento 103,15 Dcd. var.;
'SOi^S- — fazor juras: jurar,
empregando formulas de emprecaçflo populares, e pouco cultas
150,28 e 195.
JurclHo por Jordão 108, 304.
juriami juriadioz ao lado de
juro a mi, juro a dioz,
juro a dioz, formulas pop. de
juramento 102,419 var., 546 e 786.

L.

la lo las los, i° formas archnicas
do artigo portuguez, que abundam

nos documentos antigos; conservadas, liojc, na lingua litlcraria, só
cm alguns modismos como a la fe,
a la moda, EIRey ctc, e nas formulas pelo sobolo tilo. Existe
porém, e 6 usado exclusivamente
no dialecto da ilha da Madeira.
2o antigas formas dos pronomes
cnclyticos o a os as, conservadas cm alguns modismos (como no
jogo do dou-che-lo-vivo, dou-chelo-morto); c cm lodos os casos onde
seguem immediatamente as consoantes finaes ser, as quacs se
assimilavam: r cm todos os infinitivos, p. ex. cm dal-o ou dai-lo
por dar-lo; s (ou z) p. cx. cm
pólo pô-lo por poz-lo 103,461 var.;
fe-las 108,367 porfez-las; passailo por passais-lo 36, 4; querei-los
por quereis-Ios 104, 144; ei-los
105,174; no-los 105, 36 var.; vo-lo
103,25 Dcd.; 17,3; 23,7; no-lo
103,35; '49.50; vede-las 107, \\4;
ve-lo 106,281 e 282.*)
labra: terra lavradia, cultivada,
campo 115, 338; 165,396.— Vide
port. lavra. — Lusitanismo.
lambia to lamboato part. pres. irregular e cliulo de lambear (derivado de lamber): comer, devorar
104,465. — Cfr. gall. condenaito
por condenado.
lambion por lampion, port.
lampeito, mas no sentido de joguete, c nito de lâmpada, candieiro, jarol 112,346 vide p. 721.
lanço: Io tiro, arremesso, lance 107,
274. — 2o preço que se offerece
em almoeda 109,40: posto om
lanços (geralmente se diz « ou
aos lanços): posto em a/moeda ou
em leilão 106,177.— 3° mao lanço:
mâ sorte Estrang.
•) 197,04 lenira-lo por Inani-lo I. li
Uvdrat lo.
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lato* s. masc.: espaço amplo (do
adj. lat. latus: largo) 151, 193
unos latos da sauzos altos. — Cfr. port. latada e largo
siibsl.; espaço extenso em largura,
pequena praça. — Lusit.ini.smo.
lavra: terra lavradia, campo 104,
384. — Vide labra.
loaltad por lealdad 111,12.
ld por dl na 2. pess. pi. do imperativo, ao (jual se ajuntou um
pronome conjunctivo com a inicial /: perdelde por perded-le 102,
952 var.; daldo por dad-lo 102,
847; preguntaldo por freguntad!o
> 37» 3; hazeldo por hazed-lo
145,40; dejalde por áejad-le 145,
13; miraldo por mirad-lo l8o,I2.
lodor por loitor 110,13.
lois plur. monosyllabico de loi
111,125; 113,414; 115,220 onde
leis rima com sabeis; 145, 46 cm
rima com burleis; 146,75 c 96;
151,70. Cfr. G.V. I 282. — Todos
os portuguezes do sec. XVI que
escreveram em hespanhol, usaram
só d'esta forma do plural. — O
gallcgo moderno tem leis reis ao
lado de leises reises; nío existe,
porém, o pi. bueises, mas unicamente boi bois.
loixar alterna com doixar (lai.
laxare) 117, 247 e 314.
lojar alterna com lajar: leixar
deixar (lat. luxare) 94, 7 p. 686.
lona: alento 102, 595; 113, 102
p. 722; 151,333- — Cfr. it. e cal.
lena, franc. halciue, prov. alena
de alenare por anhelare (aliento
rle an/ielito). — Caso n3o exista
na linguagem popular port. a forma
lena (o que resta averiguar), a palavra deve ser um italianisino rle
Miranda. — Cfr. cingia!,
lotigar por litigar 102,3; '68,
45-

loviano por liviano (deriv. do
ht.levis) 102,59 p. 688, 192 p. 691,
264 p. 693, 574 p. 701, 725 p. 705;
113, 197 P- 724; "S. 97 l»-727
(ms. J).— Vide llovano.
lovlar por liviar aliviar 113,
34 P-722lho por lhos: frequentíssimo em
todos os Quinhentistas, p. cx. 116,
239liança por alliança 103, 479 1-481;
•S3.24Lianor por Leonor, forma .int. c
pop. 51 rubr. — Cfr. G.V. II 27.
libro por livre 147,92.
librés ou por libroos librois, i. t
plur. de librei, casl. lebrel (lat.
leporarius); ou simplesmente plur.
de livre libre", formas que se acliam
ao lado das usuaes que sao: libreo
lebreo lebreu 108, 233 var.— Cfr.

rabos,

lido por lid: lide, batalha 113,
347 var. — Lusitanismo.
liedo alterna com lodo 115,46 c
48 em rima com miedo.
lijongeiro pronuncia vulgar de lisongoiro 117, 263. — Cfr. Hes.
I 191 lijunja.
lijonjoro por llsonjoro 113,
287.
linguago por linguagem 108,97
var. — Vide potago ao lado de
potagem, e monsage. Gall. roviaxe ferruxe por porl. romagem
ferrugem etc.
Lisbona: Lisboa 115, 517 var.
lobaz augm. de lobo 103, 23 var.
lobishomom por lupishovnem 116,
355. — Cfr. 1'restes p. 136; Kcs.
I 211.
lobo e3o: lobo (lat. canis lúpus)
108,231.
lobo o c5o 38, 8: antre ou entre
lobo e cão: entre luz e fusco, fig.
ds escuras. — Cfr. Caue. de Kcs.
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I] 332 fusco d'antrc lobecHo, c
gall. lubrican: crepúsculo matutino, forma nascitl.i debaixo da
iiillucncia de /abrigar lubricar.
lobrigar por hibrigur: ver alguma
cousa a distancia,imperfeitamente;
perceber mal 105, 205.
logo: logar 164,37.
losigo* alterna com luzillo (por
lucillo c lusillo): tumulo, sepultara
(Iat. locellus dim. de Matias). A
palavra losigo (pie encontramos só
110 No. 111, 580 var. B é completamente desconhecida, c foi feita
talvez, por Miranda, 011 pelo editor
de B, sobre o lypo jazigo pacigo.
Representaria n*cste caso a forma
locigoo i. é lociculus c seria portuguez. A ed. 1784 emendou, pondo
lucillo por losigo, acertando segundo a nossa opiniHo.
loubo por lobo 108, 273.
louvaminhas: gabos lisongeiros.
Kornia derivada de louvar sob a
influencia d'un» laiim hypotlietico
laudamen laudamina, 105, 168;
153,11.
Cfr. choramirtltar, choramingar.
Lusitana* por Lusitânia 146,
44.
Krro lypographico?
lila por lua 100,94; 103,615; 114,
13; 150,112. — Forma muito
usada entre os Quinhentistas; e popular ainda hoje, principalmeulc 110
Minho, mas desprezada 11.1 linguagem litteraria. — Cfr. íla algua
nonhíln.
lucbí por luclió perf.de/H<:/j<7/-:
lutar 102, 83 var. — Talvez um
gallcguismo.
luz por liizo de í/MV- 106,94; 148,69.

LI.
llovano por liviuno 88,11:
tleseos a que fin llevanos. (1 "areccnos impossível ler llevan-os.)

llovantar por lovantar 111,
544; 112,239; «5«. 57 var.; 165,
255; 171,65.— Vide allovantar.
llovodío por llovodiço: clioveiH(0 145,37lluviscar por lluviznar, 11oviznar: port. c gall. chuviscar
102,133. — Lusitanismo.

M.
m diante de n cm columna ilamiio
somno não se deve pronunciar,
ainda que se ache escripto, por
falta de methodo, na orthographia
dos Quinhentistas.
Madanola porMadalona: Aíagdalena 97 rubrica.
magno 200,9 em rima com Otaviano c mano. l'ronuncic-sc mano.
Vide digno indigno ctc.
rnaguor: aiudaque, postoque 102,
817; 112,93rnai, sem nasal, alterna com mni:
m/le 107,123; 116,388; 150,131;
164, 604 c 605.— Gall. may, mãe
mai; mirandez. mói.— Cfr. 149,74
onde miíi rima com pai.
mal do fora: ma! de terra, nostalgia 103,215; 164,620 c 251.
nialavez 151,169 Subió [laavccilla] quo malavoz aturo a
oilla ni volla.— 1'arccc que
n'esta passagem exprime com Hifficuldade. mal, apenas. Km outras,
p. cx. em G.V. 11 31
Fui me moaclia feita r
A dormir mal-avesinho
A' beirinha do caminho
significa infelizmente, por minha
desgraça, em mâ ora, e nao de
má visinhança, como explicam os
editores de Gil Vicente. — Cfr.
Romania X p. 76, mas lambem
Diez II1' 102 aves abes (cast. ant.)
de Iat. ad vix (?).
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malas por mâs fcm. plur. de mau
127,105. — Cfr. malas-artes (Pedro
das malas-artes) malas-caras malaventura mala-stancia ctc.
maleita: doença, febres intermit/entes, scisZes, lig. desgraça, estado desgraçado, mofina 103, 12:
dar á um maleita: dar ao demo.
Cfr. G.V. I 112, 138, c Rodr.I.obo,
Kgl.líl p. 617, c vide Comment.
p. 776. — N3o provem de malatia,
como geralmente se li, mas sim
de maledicta, como beneito (Iiceito
JSieito c Dento) de benedictus: (
Hcrcco, S. Mill. 52 c 183 maleita
por maldicta cm rima com ienedieta, e id., Mil. 76 beneilo por
benedicto.
malino por maligno 104,325; 150,
135 — >36var. c 483.— Viclcdino.
malpoeado: por mui de nossos
pecados 116, 50.1; 150, 100, 303.
Locução adverbial, milito'usada
entre os Quinhentistas, hoje popular na Galli/.a e no Bicr/.o, nas
formas ma/pecado matpoeado c malpicadinho.
malpoeado 115,45.
mal sim adj. de 2. gcn.: desgraçado,
malfadado, fatal 103, 157 p. 708.
— Cfr. liluteau, e Prestes 408, 446.
malsin adj. de 2. yen.: calumniador (pi. ma/sines) III, 108. —
Cfr. Dicz 1I»\
maltreito, adj. part.: maltratado,
gasto, mal acolhido 164,606, cm
rima com deita. Maltreito por
maltraito de maletractus como
feito de factus, peito de pactus,
geito de jactus. contreito de contrac/us{Ci.V. III 251).— Cfr. Pratica 196.
ruanjaradas: grandes eomesainas,
comidas appetitosas [64,698. Derivado de manja: comesuina.
(Kstrang. V7), como uvurada mas-

carada bicharada bafarada citamarada milharada ele. de uva
masca bicho bafo chama milho,
lormas que significam grande porção 011 quantidade de uvas, moscas
ctc. — Vide manjar.
mansidumbro por mansodumbro: mansidão ant. mansidSc 115,3° °cd.
mantodor: mantendo/; campeão,
defensor 108,348.
mantonionto, a— 011 a mau
toniento: agora, immediatamente 112, 356 c 358 p. 721.
maofeitor alterna com malfoitor
76,40.
marramaquo io8rul>r. Vide p. 789.
mas: antes (mugis) 113,82.
matinada: concerto matutino das
aves, das rãs ctc.; fíg. estro/ido,
ruido 105,179.
modrosia: cobardia 168,46.
moizinha: remédio 104,42. Forma
intermédia entre o clássico medicina medecina e o vulgar mezinha
mesinha.
Vide mozinha.
moloneonia por melancolia
111,384 p. 715.
moiro por morlo: melro 115,
452. — Lusitanismo.
mondmho, dodo —: dedo meminho
ou meiminho, o mais pequeno, o
minimo 104,724. A phrase dar
nós nu d. — deve significar ler a
cartilluj, cantar a muliana.
Monga por Domonga Dominga 113,203; 115,141; 151,
466.
monga por mongua: mingua,
falta 165,80.
monjar por manjar s. m.: comida
164,532.
menhn, forma popular por manhã
106,204; "6. 5 c 446.
monos adj.de 2.gcn. 101,1 u menos
purte: menor. — Cfr. Ztsclir. fiir
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roman. Philologic V 78 c vide 80monos.
monsojo por mensagem 116,448.
— Vide linguago, potago.
montos 106,263; '63, 31 pôr ou
parar mentes: prestar attenção.
montos por miontos plur. de
niionto: 102,205 p.691; ll:!>55
P-7'8; 113, 57 p. 722.
inoridiano adj.: meridional 100,
124.
moster: 1° officio, mester 104,288;
2° necessidade, mister 164,584.
mostura por mistura 108, 99var.,
simples variantes oithographicas.
— Cfr. Kcs. I 125.
mesturar por misturar 103,444
var.; 154,10.
motigado por mitigado 178,
13. — Vide lotigar.
moxoricadas: mexericos, conversas
maliciosas sobre os viiinhos ctc.
150.322.
mozina por modicina modocina 112,225. — Lusilanismo?
— Cfr. port. mezinha meizinha;
existem também cm catai, metsina
emmetzinar; mitlloiq. mattina matzinar.
mezinha por modicina 103,285 c
436; 116,501; 164,469. — Cfr.
Eslrang. III 2; Vilhnlp. II 3 c
1 2.
mozinlia por mosinha dimin. de
mesa (lat. mensa) 107,206.
mi por mim, frequentíssimo, p. cx.
159,10 c 12.
Mída por Midas 104,24. — Vide
Cario, jfesu. — jugo de A/ida:
nó gordiano.
miontos: mentes 26,4; 111,100
var.; 115, 27 var.: parar miontos; 113, 92 ponor miontos:
repttrar. prestar at/eneão.
miontra por miontras 72,3;
126,15.

mio s o por mi os: messe (lat.
messis) 111,291 var. — Lusitanismo.
milagro por milagro, que 6 hoje
a forma usual 154, 121.
milhor, var. orth. por molhor 104,
210 c 259; 164,348; 188,10.
minino por monino 109,28031
var.; 150,125 c 167.
Cfr. jall.
mittiUo meniilo, aslur. ileilino, formas do fundo antigo da lingua
hespanliola, das quacs nasceria
por aplicresc o casl. niilo, talvez
para se evitar a rcduplicaçao da
syllaha mi cm phrase líto commum
como mi miniilo, mi meniilo. —
Do lat. minimus ou antes de uin
typo hypolhctico popular minimus
minimmiis, do qual derivaram também mendinho (por meninho) c
meminho meiminho (que nada tem
com mimo).
ministrol por monostrol: musico,
cantor, fig.lisonjeiro 103,335. Cfr.
p. 709.
miravol por admirablo: admirável 115,215. — Lusitanisino.
mister: necessidade 103,466,474 c
479; 116,262: haver mister alg.
ou alg. c: precisar de alg. ou de
alg. cousa.
mistura, do — loc. adv. 96,12. A
p. 880 leníamos uma interpretação
da phrase alludida, ipic nao é boa.
Do mistura significa realmente
por entre, juntamente, no meio de,
como se pôde demonstrar por numerosas passagens de autores modernos c antigos. Cfr. p. cx. Alvares ilo Oriente p. 279 De mistura
comnosco liia a honesta companhia
de donzellas, e p. 396 de mistura
ile aguas se alevantou tamanha
labareda.
miúdo, a —: frequentemente, a
miúdo 55,14.
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mochacho por muchacho:
moço 102,462 e 896.
molhor alterna com mulher 148,
76; 149,32; 154,66. Var. puramente ortographica.
mo 11 ido por mui lido: atnolleeido (do lat. mollis) 151,140.
montante s. m.: espada, grande
golpe d'esta espada; fig. cousa
demasiadamente forte e talvez também demasia 105,182.
monto 150,149: pôr-so a monto.
N3o sabemos dizer com certeza o
que esta phrasc significa.
montoiro: caçador 116, 43. Nome
d'uin cão de caça.
montosim plur. montesins por
montezinho montozinhos: lugares rústicos e monteies 103,469
em rima com mastins. — Na Gxlliza moderna e noBicrzo os sufiixos
icin, cin, in correspondem aos sufiixos portuguezes ezinko, zinho,
inho. O seu plural, porém, costuma
ser em iciilos, p. ex. em cu min
ca min os; veein veci/los; toucin toucinhos ele. — Cfr. poil. porco esfim
no lado de porco-espinho, torvellim
ao lado de torvellhiiio.
montesinho adj.: rústico como a
gente montez 104,45.
montoaino adj. por montos:
rústico 112, 15 p. 718. — Cfr. Fita
40».
morteiro 104,76 morteiros das
vodas. Cfr. 116,48 manjares
das vodas. Deve ser qualquer
prato delicado, usual nas festas
campestres.
mostrança: mostra, apparencia
luxuosa de grandeza 107, 299;
150, 230 var.
moto alterna com moto 109,130.
mouro, moura por morro, morra de morir, formas antigamente
muito usadas (licsp. mitero do lat.

»iorio(r) 15, 24; 108,257 cm rima
com lavoura.
mugido por mungido, p. p. de
mungir lai. mulgere: ordenhar
116, 254, vide p. 731.
mulato: mulo, macho 108,280.
muliana: cantiga de baile e talvez
uma dança antiga. 103, 595 cantar a muliana, phrasc que hoje
exprime: tomar a sua desforra;
têr a cartilha ou a lenda a alg.\
dar-lhe uma cnsinadella. — Vide
p. 779 c 881.

N.
na no nas nos. O n d'cstcs pronomes cnclyticos representa o 1
das antigas formas la lo las los,
assimilado a uma nasal precedente.
Em Miranda temos p. cx. nilo-no,
nao-na etc. por n3o lo, n3o la
nos N«»33,3; 48, 2 B; 106,192;
107,70,125; 108,170,320 — 321;
109,120,159, tudo isso no texto 33;
116,472; 117,149, 155.247; '50.
72, 459 33; quom-na 191, 40;
fazoin-na 97, 10; doixom-nos
33, 9; dizom-no 103, 300 A;
vòm-na 150,426; vir3o-nos 107,
184; culp3o-no 104,264; mandão-no 109, 109 A; poem-na
105,167; houvér3o-no 104,295
var. — Cfr. Saco Arce p. 150.
nado por nadio (do lat. natus
como nadie de nali) 111, 365. —
Nado como part. pass. de nascer,
em logar de nascido é hoje ainda
usual na Galliza.
Naiadas por Nayados 115,
440.
n3oja: nanja namja 103,427; 108,
118 var.; 116, 40 var. — Vide
Zlschr. f. rom. 1'hil. Vil p. 104.
Napôes por Napoas 115,441
var., em rima com catiripics (se.
cabripiees).
59

922
natural s. masc. por natura:
natureza II 1,61 p. 713.
nol por on ol 111,15 var. Dcil.;
i'3.173; i'5.'8° var-= '5'.35'
var. ele.
nombranza por inombranza:
lembrança, memoria 111,30.
nombrar por morubrar: lembrar (lat. memorare) 102,133 c 753
p. 706.
nonhfla por nonhuma ' 106, 220;
109,98; 114,14; 150,110. — Vide
algiia, lQa, Oa.
ninhila por nonhfia: nenhuma 103,
670—671 p.711.
nô 104, 22: nô oogo : nô (noitus) que
nao se desata facilmente 104, 22.
nonada s. f. e masc.; fem. 102,19
unas nonadas (Fita 96); masc.
112,99 e 168 var., un nonada
e 102, 19 p. 687 nnos nonadas.— Cfr. port. mod. um mula,
ant. uma nada Res. I 113.
nones 102, 199 p. 691 los nones
em rima com constelaciones.
Talvez signifique o algarismo nove,
e derive do lat. nonus; nones por
nonos pi. de nono}— Ou significará cifras impares, provindo da
formula de jogo porlugucza: pares
ou nones (ou mines) = íranc. pair
ou non (par ou impar).
nul: ninguém, nenhum 192, 366.
D. Manoel de Portugal.

N.
nublado por nublado: enuvoado 111,11 var.; 11 3,174 var.

0.
O quo por aquelle quo 164,10.
ó ós: ao aos, formas contraliidas,
antigamente muito usadas, e que
hoje ainda existem na Galli/a e
no Bicrzo.— 1,6; 14,12; 103,
16 ctc. ele.

ofiendo alterna com ofondo
115, 24 Ded. var.
ogano, hesp. hogaiío lat. /10c
a uno: ti'este anno que corre 117,
31, 74; 150,219 onde todas as
edições põem o gano.
oian por oigan de oir: ouçam
(Iad. audiant) 112, 249 var.; 168,
20 e 21.
oisto-las por oistos-las 112,
15 Ded. Cfr. ant. licsp. todalas
por todas-laa e vide ostamonos.
-õis por -Oes plur. dos substantivos
c adjectivos em -3o como -ois por
-oos de -ol; antiga ortliograpliia
idêntica á pronuncia; hoje silo
usuaes entre os gallcgos de Corunha e no Bierzo. — Vide -ais.
ojado, mal do — alterna com
aojado (mal ojo): mao olho
102,45.
olivol: nivol (lai. libellum por libella, com o artigo port. o prefixado)
114,67. — Cfr. gall. univel.
ondejar: Jluctuar com as ondas,
ondear 105, 120 var. AB.
opremo por oprirno de opremer
por oprimir 150, 256, em rima com
treme. — Vide omprome.
ora qual dia: um belto dia, outro
dia, os dias passados 150, 40 e
165.
oras s. fem.pl.: ouras, tonturas de
cabeça 165, 138.— Cfr. hesp. port.
o rate: doudo, alienado, e gall.
oura: sorte, fado, destino (segundo lJiflol).
ordir por urdir 112, 79 var.
Orduruo: ordidura ui-didura 109,
63. — Cfr. hesp. urdimbre, urdiembre.
Oreas por Oroados 115,312.
o toar: mirar, ver, espreitar (e nao
ver desde um togar alto) 1 12, 301;
115, IOO c 100—154 var.
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otoo 102,432; a cada otoo: a
cada olhar.
otrcin, otro por otro: port.
outrem 102, 15, 475, 476; 111,
376; 113,92, 183; 115,185 var.;
151, 27. l'ort. ant. olrc c otri. —
Vide outrora,
oufano por ufano 85,1 p. 085 onde
talvez n3o seja mais do que erro de
copista. Oufano existe comludo.
oulhar por olliar (=aolhar) 117,189.
ousadas, a —: a la fé, certamente
127, 228. Forma pop. de affirmaçHo.
OUtrom: outra pessoa 51, 5, I I c 17;
54,20; 76,22; 103, ,|oDed.; 107,
237; 108,70; 114, 26. — outrem
ninguém: nenhuma outra pessoa
78,14; 104,375.
outro que 8i por outrosi: também.
Já mesma maneira, além de 103,
50; 104,371.

P.
pucer por pascer: pastar 103, 642.
pacigo por pascigo: logar onde
pasta o gado 103,647 c 665. —
Cfr. G.V. I 113, II 423.
pagar* porpogar: segurar, agarrar (lai. impieare)? 105, 13. — Ou
poderá ser o verbo pagar (lai.
pacare) na pluaso desque nas
armas pagastes'.
pai por pae 149, 74.
palhoto alterna com palhota: certa
arma antiga de ferir, pouco differente das seitas, virotas, e farpões 76,31.
palomba por paloma: pomba
H3>l°5 P-7^5palpar por apalpar: experimentar
127,197; 164,171 C553papas moxidas: papas de farinha
de milho (?), feitas em leite ou em
agua, manjar de pastores 164,73.
paparoto alterna com piparote

cast. papirote 103, 272; 164, 330
(chiquenaude).
par por por, cm algumas phrascs
de juramento como parda, parestas 102, 128 var.; par mi fe.
par s. fcm. 112,198; 151,192 var.:
a la par: ao mesmo tempo,
juntos.
parçaria por parcorla 151, 522
var. B p. 858.
pardao: antiga moeda da índia,
dinheiro 108,1.
parojar por aparojar 115,352.
pario por parco: jogo cm que dous,
sahindo a par, corriam ao mesmo
tempo para ganhar o premio, destinado a quem chegasse primeiro d
meta 150,89 (ali.: IVettlauf).
pasada por paso: port. passo
e passada 102,95 1>. 689; 192,232.
— Cfr. Camões Elegia XVII 1:
Do pofia on pena muovo
las passadas (emendado por
D. l.ambcrto Gil cm las pisadas).
pasados por pasais (lat. passatis) 165,388.
Pasifo por Pasiphae 113, 329.
— Cfr. Res. I 309.
passada: passo 103,269; 150,296
c 302 var.
passo a passo 108,145—146 var.:
Ia-me meu passo a passo:
pouco e pouco, de vagar, não
acccleradamente.
Patanas* 164, 459: jogos de Pata nas. Patands, escripto com
majuscula, e juxtaposto aos nomes
Pedrancho c Sancho, parece
ser nome próprio. Mas se o for, 6
raríssimo, porque n3o o pudemos
descobrir cm parte alguma, nem
cm obras antigas, nem cm modernas. D'um jogo dicto „dc l'atanaz" também nao ficou vestígio,
lilutcau registou a palavra pala-
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ni u a (com ni), explicando-a por
santarrão, affectado, ou homem
muito besta (termo provincial ou
do vulgo). 1'arccc-mc que ha engano n'isto, c qnc, tanto na passagem de Miranda como no artigo
de Bhitcau, se tracta depatanaz,
i. é de um augmentativo cm -az
da palavra pata ti: aldeão rústico,
tosco c grosseiro. A palavra conservou-sc cm hcspanhol, c è usual
entre o poviléu da Galliza c do
Minho. Seria alcunha de qualquer
minhoto.— Cfr. Rcs. I 149/u/tfo;
Rim. de Pai. 335 pataco, berc.
p. 388 patarro.
poga s. fem.: contagio, epidemia,
andaço 116, 175.
pois por poos pi. do ant. poi por
pó 116,29 P-838. — Cfr. G.V.
I 101; berc. 229, 265, 271 etc. —
Nas províncias transtaganas ainda
hoje a pronuncia com ei í usual.
peloar: contestar 102,413 p. 697.
pcleijar por polojar 116, 396 F.
polojo por pollojo: pelle 115,
181 (vide p. 181) e 184: Não caber
na pelle, de soberbo ou contente,
por estar mui inchado, é phrasc
usadissima em Portugal.
polongrino por porogrino
102,764 var.: port. ml. petengrino;
gall. pilingrin pilingriilar.
polo, lat. pilus por pelle lat. pellis
104, 275poria, a— por aporias 113,232.
Vide «.poria.
por alterna com por 103,478; 154,
n 038.
pêra alterna com para 18,8; 20,
15; 104,124; 150,153 c '54- —
Simples variantes orthographicas;
a pronuncia oscilla entre e c a.
pêra por para 102, 378 e 681; 112,
385 etc. — Lusitanisino.
porairo porporailo polairo

i. é pelairo de pelario deriv.
dcpel piei: pelleiro; quem prepara peites e as vende, 102, 65
p. 688, onde significa o tosquiador
das ovelhas, o qual seria o pelleiro
official nas aldeias.
perooito por prooeito 110, to.
porcundo porcundes, i» e
2» pess. sing. do presente de um
infinitivo hypothctico porcundir*: penetrar, coinpreliender
102, 2*) c 302 (p. 694); 115,22.—
Percutido = pergunto pregunto
do \al.percontare percunctari? ou
antes de percudir lat. percuterei
Cfr. o vocábulo percollar, usual
entre o povo hcspanhol, c empregado p. cx. por Tirso de Molina
p. 29: í"e mietitras mas las
percollo, menos las puedo
entender, ep.90; mal se puedeit percollar estos quillotros de amor. — Vercollo por
percoilo,percondio i. ipercundio,
como antigamente se diria?
porfla alterna com porfia: teimosia
(lat. perfídia) 103,29; 114,74.
porguiçoso por proguiçoso 103,
194. — Vide priguiçoso.
poria alterna com pérola 108,169.
porlonga(s): prolongas, conversas
extensas, razões largas, que o
povo chama perlongas c parle ngas, lembrandú-sc das longas
lendas que as velhas costumam
contar c das letiga-lengas que ás
vezes recitam (parlando) 116,518.
Vide p. 731.
poro: mas, porém, comtudo (lat.
per hoc) 102, 49 var. — Vide omporo.— poro quo: posto que,
ainda que 102,98 c 535, p. 689 c
700.
*) H toni peicutlo cm lopir iln perito, palavra
que o uilltor ilc 17M mudou
cundo,
|cm peneiro.
peneiro.
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porroxil (cast. perejil, l»t. petrosclinum): Io salsa; 2o enfeite de
cor verde-viva. 103, 493 mais
verdo que um porrexil.
porro adj.: vil, injusto, obstinado
•03, 548 (perro : cão). — Vide cão.
porservar por prosorvar
93,)5posadumbro s.masc: pesadume,
(mnsc.)/«0, carregume 170, 29. —
Lusitanismo. — Os poucos nomes
cm -ume (e -ame), que correspondem a outros (fcm.) castelhanos em
■timbre (-ambre), silo masculinos
em port.; cfr. o costume = la
costtimbre; o legume — la legumbre; o queixume = la qttejumbre.
poscudar: compre/tender, pesquizar 102,10 var. — Esta palavra archaica, que se encontra
também na forma pescuiâa r (cfr.
cudar escudar), significa perguntar, p. cx. Io na Canção do Figuciral: logo las pescudara,
logo las pescudei (plirases que
Th. Braga Amol.No. I trocou, sem
motivo, contrapercurara cperc'tirei); 2o cm Tirso de Molina
p. 120 c 209.
Cfr. Mayans 90. —
(Lat. perscrutari?)
peso, om — loc. adv.: todo inteiro,
100, 109 ter alg. c. toda em
peso: carregar só com ella; 108,
170—171 var. o seu tempo todo
em peso: todo inteiro. — Cfr.
Mello p. 60 c 62.
pez alterna com pojo: peixe, lat.
piseis 115, 274.
piadado alterna com piodado 74,
34piadoao por piedoso 102,
149—150 var.; 112,113 var.; 165,
129.
pidir por podir 157,11.
pioza dol dia: parte, pedaço do
dia 102,410.

pilhas, om —: em grande quantidade, phrasc familiar 103,425.
pior por poor, poior, ant. orth.
plion. 21,10; 103,169; 164,381.
piquono, orth. phon. da pronuncia
popular de poquono 117,281;
150,15, 68; 164,382.
pitalamio por epitalamio 151,31
Ded. — Cfr. pita/w por epitaphio.
plasmar por pasmar do lat.
(s)pasmus III, 556 var. pasmar
alg. e.: espantar-se, assombrarse de alg. c. — Cfr. prov. plasmar
c astur. plasmar plasmable (p. 41.
192). A palavra ant. portugueza,
prasmar (Chron. do Condest. f. 2;
Vat. 5) deriva de blasphcmar, port.
pop. brasfemar, mas parece ser
influenciada por plasmar.
plugon por pluguioron, forma
contraliida da 3« pess. pi. perf. de
plaeor 151, 460. Ant. c popular. — Cfr. Dicz Gr. II 184,
Mayans 94. — Tirso de Molina
oflerece a p. 317 qtiijon por quijieron quisieron. — Vide puBon tuvon. Existem também
dijon trajou p tido ri c liizon.
— Haveria ainda formas contrahidas do pret. mais que perf. qtiisieratt pluguieran liizieran
(quisan pltigart liizan owquisian pluguian hizian}), supposiçHo, suscitada por versos como
112, 314 var. e 343; 113, 84 var.
podorar-so por apoderar-so 109,
153poempor pBom 103, 613; 104,199;
116,389.
poldro por potro: poldro, cavallo novo 112,14 var> — Lusitanismo.
polo alterna com polo (por lo, per
lo) como em todos os antigos
escriptores. — Vide por e vide

la lo.
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pontas 103, 231: Mas quom ja so
VÔm das pontas por mas aquelle
a quem jd se vêm das pontas:
aquelle que jd vem abaixo, ja
cahe em decadência de saúde, ja
envelhece.
pontos dovidos 117,256 falar
pontos dovidos: fatiar de bofes
lavados, francamente.
pontoso: pundonoroso 150, 26 Ded.
<-" 55por* por pró prol 115,61 var.:
por to liaga: prosit! (prol/"!'" '5°>332)- — ScrA mft's do
que sini])lcs erro de copista?
por ondo, porondo: piorem,
todavia, comtudo 102, 586 e 440
p. 697; 113,108.
porfia vide perfía 114,74.
pornó pornás por pondre
fut. de ponor: pôr 93,6 p. 686;
102,396; 111,13 1>. 7'3porqnospinhos alterna com porcos espinhos: plur. de porco
ospim e porco espinho 76, 32.
— Vide montesins, e cfr. Dicz lle
porcipi.
porsoguir por prosoguir 116,104.
porsoguir por proseguir 111,
244 p. 714.
porvocho por provocho 2,63.
possança: l"posse de aig.c, poder,
potencia 103,548; 2" riqueza, abastança 106,63. — Cfr. cabt. puja nza. — Res. I 22,].
possanto: poderoso em forças 1 l.j,
82. — Cfr. ca»t. pujante.
potage ]>or potagem ((nwic. potage)
108,100 var. — Vide linguago
mensajo.
pousa 150,16: faz íla o outra
pousa o gullo: toma diferentes
posições? ou toma differentes pousos i. 6 ioga res de descansai
poz por pos 3» pess. sinj;. do perf.
de pôr 135, 15.

pozofla por ponzofla: peçonha
113. '35 var. EF.
precatar: acautelar-se 164,310.
profocion por porfocion:/írfeiçõo 98,12.
preguntar por perguntar 150,
I3N "58,6; 164,56, 211 e 305.
prestança: utilidade, proveito, serventia, préstimo 103,476 e 651.
prestes adj. invar.: prompto 103,
674 p. 711. — Cfr. lestes e a formula prestes e lestes.
prosunzon por prosuncion
113, 101 p. 702. — Vide concluzon prizon.
prosurado por aprosurado:
apressado 87, 1.
priado, em lo«ar de prio lat.
prius: immediatamente, apressadamente 113,263; 151,311. — Cfr.
demasiado. — l'rci]ucnte em G. V.
priguiçoso por preguiçoso de
preguiça, priguiça lat. pigritia
103,194 var. Ga\l. pirguizoso.
prisa poi priosa 102, 728 p. 705.
prisson porprision \ioii.prisão
fr. prison lat. prehensionem prensionem 102, 730.
pro 115,61 pro to haga: pro
te faça, prol faça.
procnçal alterna com provençal:
da Provença 109, 64 var.
profiado por aporfiado 102,
73. — Vide porfia,
pronto por prompto, aut. orili.
plionetica 108,339 em rima com
conto ponto; 147, 8 c 45.
protetor por protector orlh. plion.
148,102.
prouvo perf. de prazor. - Vide
aprouvo.
provoza forma pop. por iiobrcza.
pudioraclcs por pudloràis
113,41. — Vide pasades.
punar por pugnar: esforçar-se
192, 278 em rima com luna. —
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Cfr. G. V. II 8o, onde puna rima
com fortuna.
punir: castigar 117,149.
IJUpar alterna com apupar 116,28.
puridade: segredo 147, 35 (lat./«ritas, cast. ant. puridad poridad).
puson por pusioron 111,548
e 549 var. — Vide plugon c
tuvon.

Q.

quago 116, 38; 127,17.
quagi 164,360 formas vulgares de
quasi. — Vide cajo.
quedo o quedo (meu —) alterna
com quedo a quedo: mansamente 103,346.— Vide passo a
passo.
queixia: queixa, escândalo 103,640.
queixume: queixa 42,13; 73,3 c 4;
M8> 75; "50.206.
quejando adj.: semelhante, feito
assim, tal, de tal qualidade 164,717.
— Cfr. Dicz, ed. Scliclcr p. 749.
quollotrar quillotrar 102,
36, 238, 923; 115,52. — Vide
aquolloutro c cfr. os substantivos
quillotro aquestotro aquella e os
verbosaquelar aqueloutrar enquilloutar e lloutrar-se (verb.), palavras do fundo da linguagem popular, usadas frequentes vezes nas
coplas de Mingo Kevulgo, nos
autos c nas comedias de Gil Vicente, Juan dei Enzina, Lope de
Kneda, Torres Naharro, Tirso de
Molina, nas Eglogas de Erco Manoel de Mello etc.: emfim cm
todos os escriptores, cuja phrascologia tem o cunho nacional c popular. — Quillotro por aquillo
otro, qucllotro por aqueWotro
dizia-sc antigamente por tal cosa
e un cotai; depois „no servia
sino de arrimadero para los que
110 sabian ó no se acordaban dcl

vocablo ó de la cosa que querian
dizer" (Mayans p. 92); c finalmente
chegou a exprimir o celebre não
sei que cantado por todos os
poetas peninsulares, i. é certo
estado de espirito inexplicável,
uma exquisitice, mania c paixSo,
que transtorna ou modifica todas
as faculdades.

No quollotra(s) do buon

rojo diz-sc a alguém, ou de alguma pessoa, a quem n3o se quer
chamar simplesmente um doudo
varrido (aliem. Du bis! nicht
reclit m deinem Schick; du bist
nãrrisch). — O verbo quellotrar
quillotrar pode-sc traduzir com
pergeilar pcrcollar (aliem, austiiftcln; ausfmdig machen; ersinnen).
Parece que em Portugal as plirases referidas nunca foram usuacs:
todos os manuscriptos c todas as
edições cstropiam-nas, escrevendo:
que llorard, quello trará, quelto
serd cm logar de quellotrard (fut.);
te loiras, te Horas, the lhoras cm
logar de quel/otras-, e aquillorar,
quello trar por quellotrar quillotrar — corrupções que, de resto,
encontramos também ein textos
castelhanos.
[I03i3quentura: calor cast. calentura
quoquer: qualquer cousa 103,625
]). 711. — Vide quexiquer.
quer .. quer, conjuneção disjunctiva: seja .. ou .. seja. 104,384
var.: quer dos gados, quer das
lavras; 116,65 var.: quer seguro
lhe chamemos, quer apetito, quer
natural; 103, 187—188 var. .A:
sejamos velhos, quer meninos por
quer sejamos velhos, quer meninos.
quer: ainda que 164, 182 var.: quer
me hajas por desmedido.
quês forma popul. contrahida de
queres 103, 682. — Cfr. G. V.
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I 172. 262 ctc. Cast. quies por
quieres; gall. quês. Port. quei por
querei nos Autos de Prestes.
quoaido por querido "2,343.
— Cfr. Maynns 66.
quosistes por quisisteis: quisestes 2,48 (em rima com tristes
e vencistes por vencisteis) 112,343
p. 721.
quoxiquor: qualquer cousa, tudo
o que se quer. 103, S'3: do
quoxiquor espantoso. —
Cfr. gall. xiquera por siquera, cast.
siquiera port. sequer.
'qui por aqui 2,53; 116,355.
quiçais quinais por quizaos quizás: talvez 103,637 e 683; 114,
104 var. — De quiza i. é qui sab
(por quem sabe) com s paragogico;
gall. quizaves, quezayes, quisais,
quixais, ant. port. quesais.
quior por quioro 151,453quios por quieros 102, 937 c
741 p. 706.
quillotrar vide quollotrar.
quistion por question 115,
175 var.

11.
Rabado: nome de um cao de caça,
provavelmente de rabo grande 116,
19 var.
rabo por rabol: rabi rubi/ arrabi/ (arai), rabâb) 102,686 — 693
var., em rima com que; 102,608
p. 702; 102,772; 151,446 onde
rabés pi. rima com despues. —
Vide rabol 151, 343 e cfr. Arcip.
de Ilita 1203: El rabê gritador
con la su a/ta nota.
rabi por rabil: arrabl arrabil
168,5.
rama 147,16 andar pelas ramas:
tratar superficialmente.
rancor: ódio inveterado, aggravo,
sanha 117,123.

rancor porrenoor: rancor(lat.
rancor) 102, 523 var.; 112, 28 var.;
"3, 4 P-721; 168,49; >/6, 6.

rapaz: roubador, por rapace (lat.
rapax), como hoje se costuma
dizer, para distinguir a palavra do
homonymo rapaz: moço (de raparei) 103, 23. — Em gallego moderno lobo rapaz ou rabaz, significa, segundo Cuveiro - Pinhol o
lobo cerval (?). — Vide roaz robaz.
rassoa* palavra desconhecida. 102,
831—838 var. A. — Talvez erro
de imprensa por ressabe, rosabe: tem sabor.
rasto por rastro: rasto 115,7
Ded., p. 349 c 726. — Lusitanismo.
ratinho 103,504: epitheto injurioso
que se dá particularmente aos
BcirOes, que tfim fama de „morder
o dinheiro". O ratinho è um typo
popular, frequente nos antigos
autos de Gil Vicente, Prestes etc.
Fig. é todo o homem escaco, cainho,
i/liberal, aspirante ao que nSo
merece; o a/deão que quer passar
por galante e cortesUo; o simplório
que quer passar por fito e astuto.
Cfr. G. V. 111 203. 211. 220. 237.
245; II 497. 245. 237; Prestes 5.
86. 88. 155. 239 ctc.
ravinhoso alterna com rovinhoso:
rabujento, raivoso (de rabies) 150,
73rebuçado: embuçado, coberto com
rebuço (aliem, verkappt) 104, 125
var.; 109, 12.
rebuço: parte da capa que cobre
meio rosto para se não conhecer
quem vae rebuçado; fig. mascara,
fingimento 104,130: eai-lhes o
rebuço.
rocondor 102,353 — 354 vílr- °1
mal d'este airo roeionde:
emanar, exhalar cheiro; matii-
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festar-se por cheiro. — Lusitanismo.
recional alterna com raeional 106,
258; cfr. 107,183.
reeolhoito part. pass. pop. c ant. de
recolher 103, 707: contas rooolhoitas: contas feitas.
roferta s. fcm.: disputa, altercação
(do verbo refertar) 103,430 p. 709;
164,163.— Vide rofortar c cfr.
referteiro de refractários.
rofortar: disputar, requerer 190,
24; reprovar, impugnar 103,118
var. [d'um typo hypothctico latino
refrac'tare refragitare, iterativo
de refragare].
rogar-so com o mal d'alguom:
ter grande gosto e prazer com o
mal d'alguém 103,14 Dcd.
róis plur. monosyllabico de rei rey
111,14 c 53; 113,23(22 p. 722)*).
Vide buois, grois, lois. —
Cfr. G.V. I33. 34. 51.
roixa: rixa, contenda (]al. rixa) 103,
554 P-7'Orojo 102, 238; 115, 52 var.; na
plirase no quollotrar do
bllon rojo: ntlo pcrcuudir bem,
n!to acertar. (Rejo: força, robusticidade = recio, rijo rigidust).
— Cfr. Picara Justina p. 134.
rolampaguoro adj.i 15,302 var.
AB (cfr. p. 729) claridad rolampaguera: claridade viva,
mas rápida e passageira (como
um relâmpago).
roloa porra loa: relê, ralé, raça,
natureza, espécie, género 145, 21
(cfr. p. 735).
romanso: remanso, recolhimento,
tranquillidade, socego 1 13, 297—
320 p. 724. — Lusitanismo. — Cfr.
Rcs. I 6.
ronco por ranço 103,624 p. 711
•) Na var. de II 22 rríet 6 erro do
auli£ii linr.ressíío.

fazor ronco: damnificâr, estragar, corromper.
ronestado 192, 236 (D. Manoel
de Portuga]) do floros cândidas i coloradas ... guirlandas en amoroso mirto
ronostadas: enxertadas, inseriadas. — Cfr. ital. innestare
de ins'tare insetare do lat. insitus
Dicz II" 40. — Italianismo? —
Vide cingial e lona.
ronga: ala, fiada, carreira, renque,
ordem, fileira 164, 696 era ronga
porol colmoas.— Vide aronga.
Ambas as palavras provem, como
o franc. rang, do ant. ali. hring.
roniondo por roMondo riiíiondo rifiondo, gerúndio de
roflir lat. ringi 115,101.
repondor por rospondor 107,169
p. 796.

ropondor por rospondor 151,
289 var. ropnso rospuuo
(perf.).
reposta porroapoata 163, 36; 140,
147; 109,146 rubricas.
ropronder por roprohondor 148,
71; 150,21 Dcd.; 117,75 var.
requesta: contenda, disputa, briga
54.6roquiosta alterna com requesta: requerimento, disputa,queixa
113,275 var.; 115,390.
residência, termo jurídico: exame
ou informação que se tira do procedimento d'um juiz 104,300.
resprandocor forma popular por
rosplandooor 89,13.
rospupo perf. de responder
111,550 p. 717; 151,289.
rctul por rótulo rótulo 111,
553 P-7'7roves por rovez 109, 5 var.: os rovesos da fortuna: as suas vicissitudes e alternativas.
rovozar: alternar 103,593 var. c 616.
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rozito por razão, forma ant. c pop.
23,11 c 12; 104, 68 c 2.14.
rozon por razon 2,22.— I.usiunismo.
rio por ri 3. p. s. prcs. de reir: rir
146, III.
rifran por refran: rifão, re/ão

ii5,iSo. — Dicz I 345.

rimanco rhitmance por romanco lat. romanice, com vitivcl
inllucncia de rima ritma, 11 '.429.
risa por riso 109, 33 vai. — Cfr.
cast. e miraiulcz risa riza.
ritma alterna com rima 109,65.—
Dicz 1 351. — Vide rimanee
rhitmance.
roaz altcma com robaz e rapaz
I0
3>23: lobo roaz, lobo rapaz c
lobaz; 104,140 lobos robazes, lobos
roazi's; 164,19 lobo robaz. — Do
ant. ali. ,011b Dicz I 354.
Vide
robaz e rapaz. Cfr. G. V. II 307.
robaz: roubador 104,140; 164,19:
lobo robaz: lobo que rouba e
come rezes. — Cfr. Canc. de Bacna
ed. Leipzig 1 p. Cl.
robolos por roblos (lat. quercus robur) 192, 323 D. Manoel de
Portugal,
roda 103,45. Unta o carro, andão
as rodas e um provérbio,
rodado: nome de um cao de caça,
que talvez tivesse malhas redondas,
cm forma de roda 116,19.
rodo 164,301 andar a rodo (em
rima com todo): andar d roda,
em redor, em torno, dando voltas
como um peão.
rogir por rugir 151,165 var.
roíallo alterna com romano 108,
28 var.; 108, 251.
ronceiro: torreira, vagarosa, tardo,
preguiçoso 10S, 269.
rostro alterna com roato 104,88
var. e 235 var.; 108,43 var.
rousinol por rouxinol 108,349.—

Cfr. G. V. 1U 117 c 284 rousinol;
l'rcstcs 3 c 255 rossinol.
ruisonlior riiiscnor por rouxinol
rouxinhol, forma castelhana. 96,
11 cm rima com /lor(es) e cor(cs).
ruisifior ruisinhor por ruisoflor: rouxinol 115,363 e 452
var.

s.
sabiondo por sabiondo: sabichão 115, 59 p. 727.
sacion por Sazon: sazão (franc.
saison, lat. satio-nis) 115,405 var.
sacomano: saco/não 151, 227;
'65,332: motor a—: saquear,
saltear uma praça roubando-a e
lomamlo-a; amlias as vezes em
sentido fig.
Salamiio por Salomão, forma popular 75, 6. — Cfr. san Salimão,
Solimão e Suimão; sino samão ou
saimão etc.
aabno ant. orth. phon. por psalino
105,1S8.
Salvagia alterna com Solvaja
ital. Selvaggia, nome da namorada
de Cino da Pistoja 146, 173 var.
salvanto: salvo, salvando, excepto,
senão 103,483; 103,461 490 var.;
164,512. — Cfr. listram». III 3.
samcar forma pop. de somear 103,
266. - - samoadas s. fem. pi.:
campos semeados. — Cfr. Mello
71 e IOO; Cam. Lus. VIII IO, 15.
samica samicas: talvez, acaso,
porventura 150,56; 164,430. —
Cfr. Ztschr. f. rom. 1'hil. IV 603.
sainpoiía alterna com zainpona
lat. symphonia 112,147 var.
sanfonina s. m. homem que toca
sanfonina 150,165. — Vide çomphonina.
Santo por Sancho 112,387
p. 721.
sSo por sou lat. sum, forma antiga,
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hoje usual entre os minhotos 51,8;
105, 206.
aardonio, riso — por riso sardónico, que c a fornia usual. 150,
28 Dcd.
sarrar vide çarrar.
sastifazer por satisfazer, forma
popular 15, 21.
saz^O, om
: em tempo opportuno,
Je vez 108, 133.
SÓ SOO:

ó (lat. sedet por est) [08,

-35; '16,2700298. — Cfr. seer
seenJo; seja, ses see; se sede;
seja; siia; seerd seve, formas antigamente muito usadas. — Dicz
Gr. I 189 e Porl.Hofp. p. 115.
Cfr. os Provérbios: Tu que sés
cehla, qual fizeres, tal espera.
Quem bem see, riam se leve. —

—
na
—
Vê

o mar e sê na terra. — Viilc sia.
sognioron por siguioron 102,

mas duplas diffcrcnciaram-sc, de
sorte que serilo sarilo significa as
altas horas da noite e o trabalho
da noite; c sarao (por serão) um
baile nocturno 107,277; 114,127.
— Vide irmão,
sotoostrolo s. m.: .int. termo de
astronomia popular. O seteestrcllo,
chamado lambem as setle estrellas,
significa a constcllaçilo das plêiadas, a qual se ligam varias crenças
supersticiosas 116, 442. — Cfr.
Canc. de Kcs. I 63; G. V. II 399;
III 97; Prestes p. 219; Canc. de
Iiacna I 243, Mello p. 115.
sesta 116, 23 ter a sosta: dormir
ou descansar, nas horas calmosas
do meio dia.
si por Sim 103,16, 440 e 524; 150,
lio; 164,30, 258 e 327 em rima
com //, ali etc.

32/.
sei por SC (lai. Sedi por sede ini]).
de se-tiere por esse) 151,174. G. V.
MI 252 ele.
soistina orth. plion. de sextina 74
rubr. lin.
Cfr. Cam. I-us. V 2 e
Re*. I 229 seista por sexta.

'si por assi assim 164,404 e 424.
'si poi asi 113, 273.
Sia e Seia por siia lat. sedebat, imp.
de seer (sedere) 116,270.
sicais por quizais quiçais quizaos, quizás quizá (i. é i/ui sab;
Poema dei Cid 2509; Alex. 632)
somblar* por sombrar: semear
164,622. Kornia popular, vulgalat. seminare 192,378 D. Manuel
rissima ein G. V., Prestes etc. —
de Portugal. - ■
Talvez erro de Vide quiçais.
uni copista lusitano,
siobe s. f.: sebe, tapume de rama
somoja s. leni.: semelha, comparaj<7i», parábola 1U2, 540 p. 70O.

seeca ou viva para cercar e vedar
a entrada n'uma quinta, vinha
etc. (lai. sepes) 151,141. — Lusitanismo.

songo s. 111.: sabedoria sentenciosa,
como a de Séneca 107, 219 v«r. —
Cfr. Ztschr. f. roni. Phil.Vll 99.
sentar por assentar 103, 170 sen-

Siguo por soguo 3" p. s. pies. de
seguir 9, 4 p. O79.

tar a mno a alg.: pegar, agarrar, apodera r-se d,elle.

Siguí por segui perf. de seguir
102, 252.

SOnal s. inasc.: sinal (masc.) Ill,
131 var.; 112,50 p. 718. — Lusilanismo.

siguro alterna com soguro, variantes ortliogiapliieas 103, 99.

serão seraos alterna com serão
serõos (augmcnlalivos do lai. scrum: ktrde).

Mais tarde as for-

sim por si, como mim por mi 103,
423 p. 709.
Simplo adj. de 2. gcn.:
150,487.

ingénuo
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stmproza por simploza: singeleza,
simplicidade, ingenuidade 150,502
0278.
sinal ortli. phon. de signal 9,8;
10,11; 100,89; 103,21 Dcd. c 569;
106, 77 c 89.
singelas, íis —: só, sem companhia
103.570—571 var.
sino 182,12 nascor on monguados sinos: tír má sorte.
Sivilha por Sovilha 10C, 40.
Smirna por Esmirna 112,2
Dcd.
so. Vide sopé, sosossivo, sotorr anh o.
soborvia por soborbia (lat.
superbia) 102, 523.
sobir por subir 104,80; 107,33.
sobrancoja por sobrocója:
sobrancelha 115,445. — Lusitan.
sobrano por soborano: soberbo, tyrannico 115,210.
sobrocejo 102, 868 var. A: alzar
el sobrecejo.
sogoito aojeito poi sujoito 106,105.
soi por soo 3. ]>. s. pres. de soer
lat. solere: acostuma 70, 9 p. 682.
solao: espécie de cantiga popular,
hoje perdida; c nlío gosto, allivio
solaz, como se explica geralmente.
105,596; 150,150, vide p. 779.
solaz: recreio, allivio 102,562.
som, 110 — do alg. ou do alg. c:
ao gosto, conforme, segundo 44, 9
ao som da vontade; 103,570—571
p.711.
som por sou lat. surn II, 2; 51,8
p. 681; 103,418; 106,24,25,231.
somaria fornia antiga c popular por
somana 164,675.— Cfr.Vilhalp.
IV 5.
sombraooja* por sobrancoja: sobrancelha 115,44 5 var. —
Talvez ctym. pop.
somonos adj. de 2. gen.: inferior
164,383. — Vide monos.

son por sino: senão, sa"o\i$, 116
var.; 115,60,63,94; 151,131,170,
277» 358. 409, 435- — Cfr. Tirso
de Molina p. 42: No hay mas que
esperar son sentar-se; p. 114: No
hay son llegar y besar; p. 303:
No hay, Berrocal, son echallo;
p. 36: Hay son volver a tnetello
dentro de la caperuza: p. 534: si
es porque hogailo admiti el oficio,
hay son echallo.
sonque por sino quo: excepto, exceptuando 102, 574, 857
var.F, 928; 112, 96, 136, 275 var.;
115, 26 Dcd., 219; 151,233, 370;
165,166.
soncha i. é son ca (por
son que) 115,174 var.
soncas (i.é son ca por son
que com s paragogico): talvez,
por ventura, acaso 102,41, 68—69
var., 88, 155, 377, 392, 604; 112,
136 var.; 275 var., 299; 115,55, 161
var., 174; 151,11, 209, 303, 549.
soncas que 102,686—693
var.
son, on son que: como se ..fugindo que .. 102,428 p. 697.
sono orth. phon. de somno 103, 312;
116,3900495; 164,361 em rima
com dono.
sonoite (de lat. sub nocte): crepúsculo, principio da noite 150,461:
ds sonoites se vê voando um
drago.
Bonoclio: sonoite 111,480: visiones de sonoche. — Cfr. Bcrcco, S. Mill. 332 sonochada.
SOO por SÓ (solus) 103,79 c 99 p. 707;
103,101 onde conta por duas syllabas; 116,144. — Cfr. gall. soyo.
sopé: sobpé, cambapt', termo de esgrima 46, 9. — Cfr. Estrang. V 7.
soapirar por suspirar 133,5.
sospirar por suspirar 102,
380.

933
sospiro por suspiro 133, 6.
sosossivo ou soocoasivo (B) succcsivo (A) 10.1,389: horas sosscssivas: horas de descanço, que
sobram do trabalho e reservamos
para recreação. A melhor orthographia seria sosecivas, porque
6 o latim subsecivus (escripto lambem subeisivus subsicivus suecisivus) c n.to suecessivus subcessivus.
sotorranho, sobterranho, subtorranlio adj,, forma antiga c
popular de subterrâneo 105,80;
109, I,IJ 114,63 var.
sotorraflo por soterranoo
adj.: soterranho 111,345 c 461 (A).
— Fita 1399.
sposo porosposo: tapado, basto
"5.355 =445suidado var. orth. de soidado,
forma ant. de saudado (lai. solitate) 46,4, 12; 54, 30; 59.1; 103,
396; 150,268.
supitamonto por subitamonto 102,529; 115,38.
sus, ora sus! 103,570 — 571 var.;
164,556. — Cfr. G. V. I 229; II
19. 44. i(>2, 364; III 221.

ta por tua, como sa por sua 103,
152 var. — Rcs. I 230.
Taganta 164,111. Nome próprio,
ou talvez alcunha de certa pessoa
(como Marrainaquo c Patanas).
— Cfr.ant.port. tagante: açoute;
G.V. II 51 atarantado; Prestes
31 c 164 atarantar.
Tarosa por Torosa: ant. port.
Tareija Taresia Taresa 102,159.
tó tô por até 67, 5; 103,505; 104,
8; 107,42; 114,63; 164,68.
tocor por tojor port. tecer 112,
278 p. 720. — Lusitanismo. — Cfr.
mejer ao lado de mecer, port. me-

xer c vide 192, 112 entreteciendo
ou entreticiendo.
toixto por toxto, orth. plion. 104,
325. — Cfr. seistina; e Mello 100
leistos. — Res. I 40. 54 teisto.
toma: teima, teimosia, vontade obstinada ant. orth. de teima e thema,
formas parallclas que, mais tarde,
se diflerenciaram. 104, 53 cm rima
com suprema c diadema.
tongido por tingido 103,542.
tento, a tonto loc. adv.: de vagar,
pouco epouco, apalpando 105,149.
tonto, a tonto ou a tionto
alternam com atonto 113,35 var.;
151,175 var. — Lusitanismo.
tonto s. m.: attenção, cuidado, cautela 150,29 Dcd.
terno por tondró: terei 111,149;
112,136 p. 719; 113,280 p. 724.—
Cfr. pornó, vornó.
tornoz por tornoza: ternura
192, 318 (D. iManocl de Portugal),
em rima com niilez e cortez.
tionto s. m.: tento, juizo, cautela,
cuidado 102,89 1>. 688; 115,188.
tinido por tonido part.pass.de
tonor: ter, no sentido de segurar, ter preso 56, 6.
tiiniondo por tomiondo 146,
10 var.
tintoroiro: fig. hypocrita 104,137.
— Vide p. 758 e cfr. Rcs. I 217.
Tirosa por Torosa, Tarosa
102,161 p. 690.
tlsouro ant. pronuncia c orth. de
tosouro, thosouro 106, 169;
H4.97Titoro por Titiro 113,386.
tollido part. p. de tollor: tolher
no sentido de estorvar, damnar,
estragar 111, 292 var. (p. 715). —
Lusitanismo?
torbolino por torbollino:
torve/Um, torvcllinho 115,34.
torbolino por torbollino 115,
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34 var.
ViJc torbelino c trovellino.
torcicolo vide capa em oolo.
torrada 106,159: zona torrada
cm rima com nada. — Hoje dizse zona tórrida.
traio traia por traigo traiga: trago traga pres.ind. c snbj.
de traor: trazer 5,7 em rima com
desmaio*); 102, 353 onde traian
rima com vaiou; '02,457; 115,
100—154 var. em rima com maio.
trajo, trajo perf.de traor 102,
159 var., alternando com trujo,
trujo 102,161 ]>. 690.
trapalhado 116, 523 var. P p. 838;
loito trapalhado; vide atrapalhado.
trás por traz atraz 103, 24 e 297.
trasaiular alterna com tresandar:
transtornar, confundir 106, 222.
trasfegar alterna com trafegar:
lidar 103, 12
% traficar, negociar,
Dcd.; 106,138.
trasfogar por traficar trafagar: trasfegar, lidar 115,55
Ded. — Lusitnnismo.
trasmalhar alterna com .trosmalhar: deixar escapar, soltar o
peixe da rede d'entre as malhas
delia; li};, perder 104,149.
trasparida: cordeirinho, ovelhinha
tjne nasce muito tarde, depois de
todas-as outras} ou a ovelha que
pariu tarde} 164,606.
traspôr: desapparecer, perder o caminho 103, 26 e 30; 150, 113, 263
<•■
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trastroear: alterar,perturbar 103,
28 Ded. var. A.
trazer á espada: pôr ou passar d
espada 108,215.
tredor trodora por traidor traidora 103, 364 var.
*) A vnrUnlo troho tf, pois, lnaeccltnvul n'cstc logar.

treiçao por traição 80,13.
trosladar por trasladar 119,2.
trespassar: passar, acabar 54,38.
trospasar por traspasar:
passar por meio de uma cousa
113,118.
trespasso: demora, dilação 150,291.
trespôr-so por traspôr-so: pôr-se
por detraz de alg. cousa, desapparecer, perder o caminho 116, 8 e
520 (o sol); cfr. 164, 32.
trosquiar por trosquiar tosquiar:
aparara lã das ovelhas 116,259
var.— Casl.trasquilar, tretquilar,
desquitar. — Cfr. Mayans 68. —
Vide trosquiar.
tresvaliar por trosvariar trasvaliar: delirar, dizer disparates
114,129; 141,4. — Cfr. Eslran;,'.
V 2.
tresvordeeor*: palavra desconhecida 116, 326 var.
trovoada torvoada, formas populares, por trovoada 103,268.
trigOSO: apressado, apressuradamente 150,94.— Cfr. G.V. I 192;
Mello, Trcstcs ele.
trilha: rasto, vestígio (de carros ctc.)
108,5.
tristura: tristeza 111, 567 p. 717.
troeá por troead, imper. de
trocar 94,12 na lição de li que
nao registamos. — Cfr. escuchd
por escucltad 165,63 Dcd.
trombojar: afocinhar, dar em alguém com a tromba, com o focinho
(o porco) 103, 514.
tromenta por tormenta: tempestade lig. 100,102.
tromento alterna com tormonto
117.30.
tromionto por torinionto,
tormonto 170,5.
troquo por truoquo, truoco:
troco 112, 267.
trosquiar trusquiar, forma anl. e
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pop. de tosquiar 103,314; "6,
259 e 483 (cfr. p. 730); 164, 363.
trouvo trouvcra: trouxe triixttriisc, trouxera etc. 103, 247(^.708);
108,215. — Trouve por trougue
por tracuit, como jouve dejacuit,
prouve deplacuit.— GM.trougue.
— Cfr. Kstrang. II 3.
trovollino por torbollino
192,198 D. Manoel de Portugal.
— Vide torbolino.
tubaraa dn terra por tubera 103,
39O. Lat. tuber tubera; cfr. hc*p.
turmas de turra ; franc. trujfe. —
Cfr. G.V. Ill 149.
tufos s. pi.: partes relevadas, incluídas, do fato. 164,288 ompolai-30 em tufos: fazer extravagâncias no vestuário.
Timos por Tunis 112, i7Dcd.;
165, i6Dcd.
tura por dura s. fem.: duração
102, 876 var. p. 727.
turar por durar 115,45 e 96. Cfr. Mayans 68.
Turbio: Toribio, nome próprio
1 12,387 p. 721.
tuvon por tuvioron 112,314.
- Vide puson plugon pudon.

u.
u: onde lai. ubi franco;/. 103,95,
(j6, 97: u-io aquele grande amigo?
u-lo dos bofes lavados c u te nos
sumiste?; 116, ido—161 var. — Cfr.
G.V. I 113; III 69; Leit3o Andr.
p. 431.— Gal.l. ulo tila etc.; berc.
atilo aula; cast. a Joio 102,61—64
var.: onde está cl/e?
Oa htla: uma liuma, forma constante ainda entre os quinhentistas. — 108,133 '"' rima c"m
sua (lat. sudat) o nua (mula).
um vide luun.
ussia usso: ursa urso, formas anti-

gas e pop., as únicas que Miranda
empregou. 108,232; 140,6; 150,
253urriar: iu urrar, bramir, dicto
do gado ovelhum e cabrum; 2"
guiar o gado, cliamando-o 102,
134; "2,387.
uvio s. m. aullido: huivo uivo
111,477 var. — Lusitanismo. Cfr. huviar.

V.
va por vai vao 104,228; 150,400.
Ou seri idêntico ao moderno vá
(subj.): seja, cu consinto!
vadar*: passar a vao 106, 158
var. F. Talvez simplesmente
erro de copista por nadar.
vado* por vao 148,78. É mais
provável que vados seja erro por
nadas. — Vide p. 852 e cfr. vadar.
vaganao pi. vagarmos: maroto,
muito esperto, vivo e inquieto 103,
599 e 164,591: olhos vaganaos.
— Cfr. o moderno (astur. mangulton) maganão (manganão) plur.
maganões augnientativo de magano. Olhos maguuSes hoje valem
por um pouco lascivos. Miranda
nosVilhalpandos II 1 emprega vaganao s. m. com a significarão de
vadio, vagabundo. — Vide iriuao
e sorao c cfr. Prestes p. 131.
vala valas porvalga valgas
de valer 102,5 c 615; 113,207.
valdc, om — por om balde, do
baldo 104,95 var.
vallo s. fcm. 111,518; 113,267 e
268. Cfr. 76, 3 c 15 o da Vallo.
valo por vallo 103,408 levantar
vallo: fazer uma distinefão.
varapao s. fem.: a vara pao pi.
as varapaos; hoje o varapau
103, 598; 164, 591. — Cast. el varapalo, Bòhl, Ant. Teat. p. 361.
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varejo: colheita de azeitonas varejadas}} ou faro farejo} 150,218.
varzillO adj.: licsp. barcino barceno
i. c ruivo, acastanhado. 16.1,24
e 43 onde é o nome d'nm cao
de caça. — Cfr. Canc. de Res. II
227 ruivo (c nao raivo) como
cão varzino, c Miranda 102,193
onde Sancho falia do seu cao „vermejo".
vas forma amiga por vais 127,60;
147,40; 164,2430244.— Gall.
vas. — Cfr. G.V. I 167.
vasquo s. m. alterna com vaseo
(102, 632 p. 703) c vasca por
basca, pori. vasca: movimento
convulsivo, náusea, agonia, angustia 102,805 c 953.
vo voo por vay amiga forma de
va, imper.de ir: *;«/(= lat.fmtf)
'•3,64? 239; 151.139. «41voa* por via? ou por vona: vca,
veia} 115,63 p. 724 em rima coin
sea c aldeã: quando ol sol
inodia la voa = guando esta
no pino? no ponto culminante?
vedos por vois 102,9520953.
vonado: veado; cast. usual ciervo
112,363 c p. 721.— Fita 261.—
Cfr. port. corvo por veado, que
ú a palavra usual, 103,645.
voncelho por voncilho (lat. vinciculum de viucire): atilho de palha
para atar as paveas. 164,230
Têm as cousas seu começo,
têm sua fouce e vencelho: o
seu fim. — Cfr. sem atilho nem
vencijho; e vide Mello p. 62 vencelho, p.53 envencilhar.
vontisquoro 110 sentido de vontlsca: vento forte, grande ventania 115, 70 var.— Cfr. G.V. I 83
pedrisquera.
vora: beira, ribeira, margem 192,
312 D. Manoel de Portugal. —
listrem., gall. c astur. vera.

vorba(s) 1 termos jurídicos: apostilvorbo(s) / las (lat. verba pi. de verbum) 103, 90 e p. 707; 116, 152;
164,184.
vorlo ant. forma de vollo lat. vettus
100,59 (vide p. 763); 163,36. —
Cfr. Canc. de Rcs. I 295; Góes,
Clironica II p. 416.— Franc. ant.
verte.
vornó vornás por vondró
vondrás 102,423; 112, 4iDcd.
p. 717; 115,29. — Vide pornó,
torne.
vortudo por virtude, variante simplesmente orthograpliica 164,88 c
466.
vertuoso por virtuoso 117,246.
vesigar 164, 686,onde parece significar: comer. — N'cstc caso derivar-se Ília d'um typo latino-barliaro
vescicari por vesci.
vesxiora por vospora 103, 363.
vou por veio (lat. vemt) 150,338.
vozado alterna com avozado: acostumado 108,296.
vozinhança por visinhança 110,
133 var.
vezinho por vizinho 103, 578; 164,
566 e 625.
VOZ O: vezo, vicio, mau costume
102,684. — Cfr. G.V. 111 168 e
Mayans 93.
vido vido por vio vi: viu vi
lat. vidit viiii 102, 187 c 433; 111,
137; 113.314; 115.29 Ded.
vioja dol arco: íris, o arco-iris,
personificado debaixo da forma de
uma velha 112,290. — Cfr. port.
gall. arco da velha.— Lusitanismo.
vion por vionon: vêm vêem 112,
6,238; 146,20.— Lusitanismo.
viorso por vorso 112,313 p. 721;
192,343 D. Manoel de Portugal,
vim por vi l.p. s. do perf. de ver
104,245 — 246 var. em rima com
fim c Caim. — Galleguismo. —
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Ga.ll. c berc vin dia salin nacin
por vi di UI/I naci rtr. Cfr. l'i.itica 255 s. v. ratam, c Mello |>. 711
///«; ]>or //; /;//.
vir no scntiiln de convir, combinai
150,-106.
vitoria,

orth. plion. ilc

i|«,52.
vitorioso,

vietoriu

orth. plion. cie

victo-

rioso na, 55; i.i8, 113.
vivenda: domicilio, acto de viver
domicilado em alir. Int-tir 106,101).
vizino am. por voei no: vmnho
88, 8 (lat. vicinu.%).
vodnb: festtk.t 110,|8; 10.1,70 c271.
volvodor por envolvodor 117,301.
- ViiU- tinvolvcdor oinbolv o d o r.
VOO alterna com vô ti(.>, l,|.|; 10.1,
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X.
xurciu alterna com onxnreiíi 108,
35».
xudroiro: .nlj. tlcrivailn <le um simplcx AIII/IO poi Aiirtlo, que ripnsenta o latim sordidus 16.1,338:
porco xodroiro.
Cli. M churda

-= til não iavada, suja c etijco'
ttreiro en.v ti rdeiro: lamaçal,
lodaçal', enxu rila r~se: resolverse na lama, r o provérbio Ja ■
neiro />oico \ em xodieyi o. —
Cfr. também rast. cerdo pot serdo
suerdo sordo ilo mesmo ailj. latino
*ordiduS.

z.
zaglllojo: -ai;al, moço 117,151.
ZURnlojO: moco, rapa- 102,175
p. <c)0.
Xllguloto: lai;a/e/o, zagal, moço 11 o,
■l'»3Kttpatota: Mpnleta, o tom que se
faz saltando, e tocando os saltos
ilas sapata 1 um no outro, como
fazem dançarinos e bailadores de
terreno. 102,686—0<)i var. F.
Cfr. a dança do sapateado. Vi.lc G.V. Ill 183.
zobolina alterna com zibolina IO.J,
-/"• — Cfr. htsp. cebcllina, Talur
l>-"55 L- 583.
zunido por zumbido: zunido,
o zum titm, o susurro das abelhas
151,05. •- Lusitanisnio.
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Kr. Fortunato de S. Boaventura, CollecçSo de Inéditos portugue/es dos sccidos XIV e XV, Coimbra 182<), 3 voll.
Hòlil, (Floresta) = D. Nicolas Biihl de Kaber, Floresta ilc rimas antiguas
castcllanas, Hamburgo 1821 — 23, 3 voll.
Bõhl, Teatro = id., Teatro Espailol anterior à Lope de Vega, Hamburgo 1832.
Boscan = Las obras de Juan Boscan, publ. por W. Kn:i|ip, Madr. 1875.
Br., Ant. ;= Theophilo Braga, Antologia Porlugucza, Porto 1876.
Br., Arcli. Açor. — id., Cantos populares do Aichipelago Açoriano, Porto
Br.,
Br.,
Br.,
Bi.,
Hi.,

1869.
Bibl. Cam. = id., Bibliographia Camoniana, Lisb. 1880.
B. K. = id., Bernardim Ribeiro e os Bucolistas, Porto 1872.
Cam. = id., Historia de Camões, Porto 1873, 74, 75, 3 voll.
Canc. = id., Cancioneiro Popular, Coimbra 1867.
Cat.
id., Catalogo Geral dos Poetas Porluguezes no século XVI,

em: llisl. de Cam. vol. 3, p. 584.
Bi., Flor. = id., Floresta de vários romances, Coimbra 1S68.
Br., Man. = id., Manual da Historia da Litteratura 1'ortugue/a,

Porto

1875.
Br., 1». Pai. = id., Poetas Palacianos, Porto 1872.
Br., Parnaso = id., Parnaso de Luiz. de Camões, Porto 1880, 3 voll.
Br., P. Pop. — id., Histoiia da Poesia Popular Portugueza, Porto 1867.
Br., Quinli. •=— id., Historia dos Ouinhcntislas, Porto 1871.
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Br., Kom. = Thcopliilo Braga, Romanceiro Geral, Coimbra 1807.
Br., Thcatro — i<l., Historia do Thcatro Portuguez, Porto 1870—71, 4 voll.
(Vol. II: Thcatro do scc. XVI).
Br., Thcoria = id., Tlicoria da Historia da Littcratura Portugucza, 1'orto
1872; 3" edição, 1'orto 1881.
Br., Trov. = id., Trovadores Galccio-porluguczcs, 1'orto 1871.
H. Rib., M. M. — Bernanliiu Ribeiro, Menina e Moça, Colónia 1559.
Brito, Kl. = Kr. Bernardo de Brito, Klogios dos Reis de Portugal. Lisb.
1603.
Brito, Mon. Lus. = Kr. Bcrnaulo de Hrito, Monarchia Lusitana, Lisboa
1806.

Burckhardt = Jacob Burckhardt, Die Cultur der Rcnaissance in Italien,
herausgeg. von L. Geigcr, Leipzig 1877.
Caminha, v. Andr. Cam.
CamCSes, Amph. — Camões, Auto dos AnipliitrifScs.
Camões, Ed. J. = Obras de Luiz de Camões-, publ. pelo Visconde de
Juromenha Lisb. 18Ó0—69, o voll.
Camões, K<1. Br. s Obras completas de Luiz de Camões, pul)l. por Thcopliilo Braga, Porto 1S74.
Canc. de Hacna — Kl Cancionero de Juan Alfonso de Baena, publ. por
Krancisque Micliel, Leipzig t86o, 2 voll.
Canc. d'Kv. = Cancioneiro d'Kvora, publ. por V. K. Ilardung, Lisb. 1875.
Canc. ile Nag. = Cancionero general de obras nuevas, p. Ksl. de Nagera,
publ. por A. Morei-Fatio, cm: L'Kspagnc au XVR' et au XVllc
siècle, Hcilbronn 1878.
Canc. de Rcs. = Cancioneiro Geral, Altport. Liedersammlung des' Kdlen
Garcia de Resende, ed. K. II. v. Kausler. Slultgart t8.)(». .18. 52,
3 voll.
Canstatt = Oscar Canstatt, lirasilien, l.and und Leute, Berlin 1877.
Cardoso = I'c Luis Cardoso, Dicrionario Geographico, 2 voll., Lisboa 1747
e 175-.
Carvalho = Aug. de Carvalho, O Biazil, Porto 1876.
Carvalho, Chor. = Orvalho da Costa, Chorographia Portuguesa, Lisboa
1706-12, 3 voll.
Castilho, A. Ferreira •- Júlio de Castilho, António Ferreira, poeta quinhentista, Rio de Janeiro 1875, 3 v0"Castillcjo :
Criítóbal de Castillejo; v. Alcazar.
Cat. da Arm. = Catalogo de la Real Armcria por D. J. Maria Marchesi
Madr. 1849.
C. C. Branco = Camillo Castcllo Branco, Curso de Littcratura 1'ortugueza
Lisb. 1876 (vol. II; o Io é de Andrade Ferreira; v. p. I).
C. G. = Cancionero General.
Chiado, Auto d. Regat. = António Ribeiro, o Chiado, Auto das Rcgateiras. Folha vol. s. 1. 11. d.
Chorographia = J. M. Baptista, Chorographia Moderna do Reino de Portugal, Lisb. 1874—78, 6 voll.
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CIiMi.iuIo = Nicolai CIcnnrdi Epistola-, Hanovia.' 1006.
Chr(ist). Ka). ■= Obras, de Christovam Kalcio, pub). por Tlieoph. Braga,
I'orto 1871.
C. M., Ant. = C. Mioli.ièlis, Antologia Espaflola, Lciprig 1875.
Coelho, Contos =: Contos Populares Porltigueite», coll. poi E. A. Coellio,
Lisb. 1879.
Costa = Emanuelis Costa- in celebcirimas inris (\esarei lege* & paragraphos Coiiimciilarii ele, ciusdcnupie dulcíssima vai ia carmina,
Salamanca 1584.
C. Pedroso, v. IVdr(oso).
C (de) R., v. Canc. do Res.
Danza de la M. = Danza de la Muerte, v. Alcx.
D. H. (Egl.)
Diogo Bernardes, Rimas Varias, O I.yma (Eglogas e Cartas),
Lisl). 18:0.
D. li., Bom Jesus = Diogo Bernardes, Vai ias Rimas ao Bom Jesus, Lisb.
'7/0.
D. B., Flores = Diogo Bernardes, Flores do Lyma, Rimas Varias, l.isb. 1770.
I). Duarte = Oraçiío do Senhor D. Duarte, a ipial disse no Real Collegio
da Costa.
Em: Sou/.a, Provas da llist. Cie», vol. III.
Dclic. = P. António Delicado, Adágios Portuguczes, l.isb. 1651.
Diez, (li. W.) = Kriedricli Diez, Elymologisches Wiirlcrbuch der Romanisohcn Spracbcn, 3. ed., Bonn 1809, 2 voll.
Diez, Gr. = id., Grammatik der Ronianischcn Spraclien, Bonn 1870,
3 voll.
Diez, Port. llofp. = id., Ucbcr die erste portug. Kunsl- und llofpoesie,
Bonn 1803.
Dom. Sad. = Kr. Krancisco de S. Agostinho de Macedo, Domus Sádica,
Lond. 1653.
Dozy = R. l)o/.y et W. II. Engelmami, Glossairc des mots cspagnols et
portugais derives de 1'Arabe, I.eydc 1809.
Duran, Canc.
D. Ag. Duran, Caucionero y Romancero de Coplas y
Cauciones de Arte Menor, Madrid 1829.
Duran, Cat. — id., Catálogo por órden alfabético de vários pliegos sueltos.
(Faz parte da obra seguinte).
Duran, Rom. ^_ id., Romancero General, 2 voll.. Madr. 1851—54 (voll. X
c XVI da Bibl. d. A. Esp.).
Elucidário __ Santa Rosa de Viterbo, Elucidário das Palavras ctc. que
antigamente se usaram, l.isb. 1805, 2 voll. (2a ed.).
Est(cvam) Castro, v. Aires Telles de Menezes.
Eslrang(eiros) = Os Estrangeiros, Comedia de Sá de Miranda, Obras,
Lisb. 17S4.
Fale. de Rcs. = André KalcSo de Resende, Obras, Coimbra 18Ó.? (s. I. n. d.).
Kcneira
António Kerreira, Poemas Lusitanos, Lisb. 1829, 2 voll.
I'"crr. Vasc., Aulcgr. = Jorge 1'Vrreira de Vasconccllos, Comedia Atucgrapbia, Lisb. 1619.
Kcrr. Vasc, Kiifr. — id., Comedia Eufrosina, Lisb. 1786.
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Fcrr.Vasc, Muni.
| *=■
i<!., Memorial das Proezas da Segundo Tavola
Fcrr.Vasc., Tav. Red. | Redonda, Lisb. 1867.
Fcrr. Vasc, UWs. = id., Comedia Ulysippo, Lisb. 1618.
l'il. de Princ. = U. J. de Souza Farinha, Filoíofia de Piincipcj., Lisboa
I7<S<), 2 voll.
Fonseca, Cal. a ,,Catalogo dos Autores c Obras que se lérao <: de que
se tomarão as autoridades para Composição du Diccionario da 1-iiifjo.i
Portugucva" (precede o Dicc. da Academia), Lisb. 171)3.
Franc. Dias = Analyse e combinações fdosoficas sobre a elocução e cslylo
de Sa de Miranda, Ferreira, Bernardes, Caminha e Camões.
Memorias de Liltcratuia Portugiic/.a. Tomo IV. Lisb. 179,3.
Franc. <riloII., Des. | = Francisco de Mollanda, Da fabrica que fallece á
Franc. d'Iloll., Fabr. | cidade de Lisboa; e Da Sciencia do Desenho, publ.
por Joaquim de Vasconccllos, Porto 1879.
Franc. de l'ort., Cari.
I = D. Francisco de Portugal, 1" Divinos y
Franc.de Port., Div. y Hum. [Humanos Versos; 2" Prisocus e Solluras de
Fianc. de I'ort., Pris.
Jliumaalma; 30 Carta a hum amigo, Lisb.1652.
Fieire, Kell. _ l'V» José Freire, Rcllcxões sobre a Língua Poitugucza,
Lisb. 1863, 3 voll.
Fr. Ml. de Mello, v. Mello.
F. S., Coinm.
|
Faria e Sousa, Rimas varias de Luis de Camoens,
F. S., Rim. Var. ( commenladas, Lisb. 1685- 89, 5 voll.
F. Wolf, Prag. FI. BI.
F. Wolf, Ueber eine Saininluiig spanischer Ro111.1nr.e11 in tliegenden Bliittern auf der Univcrsitats-liibliothek ru
Prag. Wicn 1850.
F. Wolf, Ronun/.eiipoesie ss F. Wolf, Ueber die Rouianz.cn - Pocsic dei
Spanier, Wien 1847.
Garcjl.no = Garcilaso de la Vega, v. Alca/.ar.
Geibel -^ Fmanucl Gcibel, Volksliedei und Komanicn der S]>anier, lierlin
18.13.
G. Fructuoso — I)r. Gaspar Fructuoso, Saudades da leria, Funchal 1873.
Góes, Chron. s Damião de Gocs, Chronica do Sereníssimo Senhor Rei
D. Fmanucl, Coimbra 1790, 2 voll.
Gocs. Chron. D. João = Damião de Góes, Chronica do Príncipe D João
Coimbra 1790.
(joes e a Inquis. —^ Lopes dV Mendonça, Damião de Gocs e a Inquisição
de Portugal (em: Annaes das Sciencias e Lettras), Lisb. 1858.
Groeber — /.eitschrift fiir Romanische Philologic, herausgg. von G. Gròbei,
llalle 1877 85.
Guia — Aug. Mendes Simões de Castro, Guia Histórico do viajante em
Coimbra e Arredores, Coimbra 1880.
G. V. — Gil Vicente, Obras., publ. por J. V. Banelo Feio c J. G Monteiro,
llambníg 1834.
Herculano - •- Alexandre Herculano, Historia de Poitugal, Lisb. 1865.
Iloííinann
Friodr.Wilh. Hoffmann, Ululhcn poilugiesischcr Poesic, Magdcburg 1S63.
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Iloll.mda v, Franc. «1'IToll.
Inn(oc). (ila Silva) — Innoccucio da Silva, Diccionario bibliographico porlugucz, Lisl), 1858—70, 9 voll.
Jl). =» Jahrhuch fui Romani*chc und Knglischc I.illcratur, hcrausgg. von
Adolf Fbcrt (voll. I — V) und P. Pcmcke (voll. VI — XV), 1-cipzig
1859—76.
Jorge Pinto, Aulo R. e M. - Auto de Rodrigo è Mendo, i\a Primeira
Parte dos Autos e Comedias Poituguc-zaS, publ, por Allonso Popes,
Pisb. 1 587.
J(iiromenha) v. Camões.
P. Caminha v. Aires Telles de Menezes; e v. Pcrcstrcllo.
Karl V. = Koncspondcnz Kaiser Karl's V., hcrausgg. v. K. Pau/., Leipzig
1845, 3 voll.
Pcit.
1
Miguel Pcitlo de Andrada, Misccllanca, Lisboa
Pcit. Andr. Misc. | (867.
Peys (1'Amors = Las Peys dWmors publ. par Gatien-Arnoult, Paris 1841.
Pisandro y Roselia = Tragicomcdia Pisandro y Roselia. Tomo III da
,,Coleccion do Pibros Raros o Curiosos", Madrid 1872.
Pivros de Linhagem v. Mon. Port.
Pus. r= Camões, Os Ptisiadas.
Mayans = D. Gregório Mayans y Siscar, Origencs de la lcngua cspaflola,
publ. por MartTcnbuscli y Micr, Madrid 1873.
Meirollcs = AtH. da Cunha Vieira de Meirellcs, Memorias de Fpidcmologia Poitugueza, Coimbra 1866.
Mello = D. Francisco Manoel de Mello, As segundas ti es Musas do Mclodino, 3" Parte das ,,Obras Métricas", Pcon de Francia 1065.
Mello, Apol. = id., Apologos Dialogacs, Pisb. 1721.
Mello, Cart. = id., Cartas Familiares, Roma 10O3, Pisb. 1752.
Mello, Pid. Apr. = id., O Pidalgo Aprendi/, Auto mi Farça, em: Obras
Métricas, 3» Parte.
Mello, IIosp. — id., Hospital das Pettras v. Apologos Pialogaes.
Mello, Memorial = id,, Memoriai a FIRei D, João IV, cm: Carla de Guia
de Casados, publ. por C. C. Branco, Porto 1873.
Mello, Tersicore — id., Kl tercer Coro de las Musas, 4» Parle das ,,Obras
Métricas",
Memorias = Memorias de Pitteratura Portiigueza, publ. pela Acad., Pisb.
1792—1806, 7 voll.
Mcndoza, Knapp = I). Picgo Himado de Mendoza, publ, por \V. Kiiapp,
Madrid 1877.
Michel = Francisquc Michel, Rccherches sur les liloffcs de Soie d'or et
d'argcnl, Paris 1852.
Ml. de Port. = D. Manoel de Portugal, Obras, Pisb, 1605.
Mon. Script. ■= Portugália; Monumenta Histórica, Scriptorcs, Pisb. 1850.
Monlcbello, Memorial = Memorial dei Marque» de Montebcllo. 1042.
Montcbello, Vida = Marques de Montebcllo, Fel. Machado da Silva Castro
Vasconeellos, Vida de Manuel Machado de Azevedo, Madrid 1660.
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Monlcmayor = Jorge de Monlcmayor, Cancioneiro, Madrid 15S8.
Oril. A ff. = OrdcnaçOcs <lc D. Aflbnso V, Coimbra 1786, 5 voll.
Onl. Man.
Ordenações de D. Manoel, Coimbra 1707, o voll.
Ord. Fil. = Ordenações de D. Filippe, Lijb. 1727.
O/orio = Jcronymo Osório, Da Vida c Feitos d'Kl-Rei D. Manoel, vertidos cm portuguez pelo P. Kr1» Mannel do Nascimento, Usboa
1804, 3 voll.
1'nn. Phol. = Panorama Pholographico de Portugal, publ. por A. M. Simões
de Castro, Coimbra 1871 — 72. Anno 11 No. 10.
I'am. Lus. •» 1'amaso Lusitano. 1'aris, Aillaud 182'), 5 voll.
reilr.(oso) = '/.. Consiglicri Pedroso, Contribuições para uma mythologia
popular portuguc/a (tiragem .i parle da Kevisla „0 Positivismo"),
Porto 1880-81.
Per(eslrello) = Obras Inéditas publ. por A. Lourenço Caminha, Lisb. 1701.
Vol. 1: Obras Inéditas de Pedro da Costa Pertslrello e Francisco
OalvJo.
Pclrus Marlyr — Pelru* Marlyr, Oj)us lipidolartnn, Amslerdam 1670.
Pina = Kuy de Pina, Chronica <lo Senhor Key D. Affonso V, publ. pela
Acad., Lisb. 1790.
Pinho Leal = A. Soares ,1'Azevedo líarbn#« de Pinho Leal, Portugal
Antigo e Moderno, IO voll., Lisb. 1873 85.
Pinol
1). Juan Cuveiro Pinol, I)iccionario Gallcgo, Barcelona 187(1.
Porl. Pitt. = Portugal Piltoresco, publ. por A. M. Simões de Castro,
Coimbra 1878.
1'ral. - C. M. de Vasconcellos, liin poilugicsischcs Weihnachlsamo: Pratica de Três Pastores. Braunschwcig 1881.
Prestes m Autos de António Prestes, publ. por Tito de Noronha, Poilo
1871.
Kaynouard
F. J. M. Raynou.ird, Choix des poésies originalcs des trouba<lours, 1816—21, o voll.
Rebcllo da Coda = AR. Rcbcllo <la Costa, Descripcílo lopographica e
histórica ú.\ cidade do Porlo, Porto 1789.
Rcs. .:=- Canc. ile Rcs.
Res., Chron. 1 = (rareia de Resende, Chronica dos valcrosos o insignes
Rcs., Misc. j feitos dcl Rey D. Joam II. Com outras obras ele, e vay
acrescentada a sua „Miscellanea". Coimbra 1798.
Rcs., Ilist. d'Kvora = André de Resende, Historia da antiguidade <la
cidade de Kvora, Lisb. 1783.
Rodr. Lobo = Obras de Francisco Rodrigues Lobo, Lisb. 1723.
Romania = Romania, Recucil trimcslricl consacré a 1'Ktude des Langues
et l.illóraturcs Romancs, publ. pai Paul Meycr et Oaslon Paris,
13 voll., Paris 1872—85.
Ros. = Rosália Castro de Murguia, Cantares Gallcgo*, Madrid 1872.
Saco Arce
D. Juan A. Saco-Arcc, Granimalica Gallega, Lugo 1868.
Salva, Cal. = D.Pedro Salva y Mallcn, Catálogo de la Biblioteca de
Salvi, Valência 1872, 2 voll.

Q.|6
Sniilamn, Quadro = Quadro Dementar das Relações Politica» c Diplomáticas de Portugal com as diversas potencia* do mundo, ]>ul>l. pelo
Visconde de Santarém. Paris 1S42— 54. voll. I—S e l.|
15; <•" 1'or
Kebello da Silva, I.isb. 1X58 30, voll. 16 17.
Sana/./.aro
Jacopo Sanaz/.aro, Arcádia, Mil.ino 1800.
Sclialer =- Di. Ilrimicli Scliãfei, Gescliichtc vou Portugal, llamburg 1836,
5 voll.
Sifmomli = Sismonde de Sisnioudi, De la littératurc du midi de 1'Kuropc,
l'aris 1820, 4 voll.
Souza — P. A111. Caetaiu de Sousa,

Historia Genealógica da casa real

porlugueza, l.isl). 1735 48, 12 voll.
Souza, Pr(ovas) = id., Provas da llist. Gen., l.isl). 1739 48, (> voll.
Storck = Williclm Storck, Luis de Camoens' Sammtliclie Gcdiclile, zuni
ersten Male deutsch. Paderborn 1880 85, 6 voll.
Stufiiga -- Cancionero de Sluiiiga. Tomo IV da ,,Colcccion de I.ilnos
Kspaííoles Raros <S Curiosos", Madrid 1872.
Tafur =. Andanças e viajes de 1'ero Tafur. Tomo VilI da mesma CollecçRo. Madrid 1874.
Teivi- ^. Jaeol)i Tevii Opuscula, Parisiis 1762.
Tirso de Molina — Comedias de Tirso de Molina, Hilil. de A. Ksp., vol.V.
Vasconiellos, Anaeepli. = Am. Vasconcellii Anaccphahuosc» et ícgni l.usilani Desciiplio, Coimbra 1783, 2 voll.
Vi.la de 1). Luiz. = D.José Miguel João de Portugal, Vida do Infante
D. Luiz, Lisb. 1735.
Vida de Ml. Machado v. Montebcllo.
Villialp. = Os Vilhalpandos, Comedia de Sã de Miranda, Obras, Lisboa
1784.
Vilhena liarbosa =«-- Cidades c Villas da Monarchia Portugucza,
1860, 3 voll.
Zeilschr. 1
v. Groeber.
Ztschr.
I

Lisboa

Lista das Principaes Erratas,
(Oniittiram-»c aqui as Iirratas <lo Texto, ja consignadas cm as Notjs
d'csla cdiçio.)1)
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Hoàrijueannes de Si (1)
Senhor de Sever, alcaide môr de Gaya, embaixador em Roma, onde
eascu em tempo d'El Rei D.Fernando (1367—1383) com Cecília
Colonna, filha de Giacomo Colonna, condiscípulo e protector de
Petrarca, a cuja coroação, como poeta laureado, assistiu.
João Rodriguez de Sn, o das Galés:
Senhor de Sever; illustrou-se no reinado
de D.João I (1385 —1433) nas guerras
contra D. João de Castclla.
Rodrigucannes de Sã.

l\

D. Filippa de Sã(2l>)
Casada com Jo3o Gonçalves de Miranda e Soutomayor, que viveu junto a Buarcos; irm3o de
D. Pedralvares de Soutomayor, Io Conde de
Caminha c visconde de Tuy.

D. Aldonça Rodrigues de Sà
abbadessa de Rio Tinto da ordem de
S. Bento,

Fernão de Si (2)
Senhor de Sever; camareiro mòr dos Reis
D. Jo3o I, D. Duarte c D. Afibnso V.
Jo3o Rodrigues de Sã (3)
Senhor de Sever, Alcaide môr do Porto, cavalleiro fidalgo da
casa de D. Afibnso V, casado com D. Catharina de Menezes,
filha de D. Aldonça de Menezes, filha ill. de D. Pedro de
Menezes (Conde de Vianna). Em 1499 ainda era vivo.
|

/leirírqir. SJi 'Lc Vrcifczrs (5)
t perto de 1524; Senhor de Sever, Alcaide môr do
Porto; cas. duas vezes i° com ...(?);2o com D. Brites
de Menezes, filha de D. Jo3o de Me»"", Senhor de
Cantanhede (pai do celebre capitão J.'c Meneses + cm
Azamor cm 1513).
D. Leonor de Menezes
Jo3o Rodriguez de Sã e Menezes I, o Velho (8)
Cas. com Jorge de Vas1464—1579 ou, segundo outros 1461—1576.
Senhor de Sever, Paiva, Baltar e Mattosinhos, desde concellos. Poeta do Canc.
de Rcs. (III p. 473).
1524 Alcaide mordo Porto. Serviu os reis D. Afibnso V,
D. Jo3o II, D. Manoel c D. Jo3o III nos cargos mai Jorge Ferreira de Vasvariados. Em 1507 combate em Azamor c Arzilla co*
concellos
seu tio D. Jo3o de Menezes, senhor de Cantanhede!
(-1)
em 1513 vai com D. Jaimes de Bragança a Africl
poeta protegido pelo incomo capitão da Guarda; em 1515 Embaixador ad
fante D. Jo3o, ao qual
RcisCatholicos; em 1521 accompanha a Infanta D. Be»
dedicou a Comedia:
triz a Saboya, c em 1543 a Infanta D. Maria a Castcll*
„Eufrosina". (11)
pedindo ao mesmo tempo a m3o de D. Joanna para >
D. Luiza da Silva
príncipe D. Jo3o. Foi Cavalleiro do Conselho de D.M?
Cas. com Jeronymo Cornoel c de D. Jo3o III. — Casou duas vezes i<> cot
o
tcrcal.
D. Catherina de Lima(?); 2 em 1513 com D. Camil»
de Noronha, filha do Conde D. Martinho de Villano?
de Portim3o c Castcllobranco. — Poeta do Canc. í
Rcs.; amigo de Miranda e dos seus adeptos. I

Francisco de Sã de Menezes 1(8)
Vedor da Fazendo do Porto. Nasceu
cerca de 1482; accompanhouEl-RciD.Manocl na sua viagem a Hcspanha, 1497. Em
1524 ainda era vivo.

Gonçalo Mendes de Sã (4)
Cónego Ue Coimbra.

Francisco de SÍ ele ™raiia"a
Cas. com D. Briolanja de
Azevedo, filha de Francisco
Machado, Senhor de EntrcIlomcm-e-Cavado.
Jeronymo de Sã d'Azevcdo
Cas. com D. Maria de Menezes, filha de Francisco da
Silva de Mcnez<s.
Francisco de Sã de
Menezes IV
Cas. com D. Antónia de
Monterroyo; vivo cm 1614,
scg. o Autor da ,,Vida".

Jcronymo de Sã Pereira
Herdeiro da Quinta da Tapada. Morreu sem suecessSo, c a casa passou a sua
irmã (?).

Gonçalo Mendes de Sã
Morreu cm Ceuta, 1553
com 16 annos (10).

D Antónia de Menezes
Cas. com Icrn. Osores de Sotomayor, que
cm 1593 \lvia cm Salvaterra de Galliza,
já viuvo delia. Foi este que no contrato
do seu catimcnto poz por condiç3o que
entraria 110 dote de sua mulher o Original
das Poesifc de Sã de Miranda (13) „que
em 1613 thha c estimava como cilas merecem c n3o mostrava a ninguém".
D. Brite Maria da Silva
de Menezes
Cas. com Diogo de Azevedo. Herdou a Quinta da
Tapada.
Vasco de Azevedo Coutinho (18)
1660 Herdeiro da Quinta
da Tapada.

Francisco de Sã cTAzcvcdo
t 1704(20)

b~ ou "Mem de Sã f?)
Governador do Braíil. Cas.
com D. Guiomar de Faria.

Francisco de Saa
que morreu sem casar.

D. Filippa de Sã,
que casou com D. Fernando de Noronha,
Conde de Linhares
+ 1618. (Outros chamam-na D. Brites.)

António de Sã de Menezes
Commendador de S. Fins.
Cas. com D. Angela (c não
Camilla) de Noronha. Amigo
de Miranda etc. Morreu
ain<-W cm Hí ÍCLtlv ceu |>!\i.(14.)
D. Camiila de Sã e Noronha
Cas. pouco depois de 1535
com seu tio-avô João Rodriguez de Sã e Menezes, o
Moço.
D. Catharina de Noronha
Cas. com seu tio-avô Francisco de Sã c Men. II.

D. lirites de Menezes.

Francisco de Sã c Menezes II
Scbaí5» de Sã (18)
Io Conde de Mattosinhos 1515 + 1578 e» Alcacer-Quebir
Escudciít fidalgo de D. Scb.
— 1584. Cas. i° com D.
Anna de Mendonça; 2o com
D. Catherina (e n3o Camilla)
de Noronha, sua sobrinha
ncta.(15) Poeta lyico; amigo
de Sã de Miranda etc.
Francisco de Sã e Menezes V.
Jo3o Rodrigutz de Sã e
Menejç,
i° Conde de Penaguião.
Sobre um MS. síu é que
se fez cm 1616 a i» ediç3o
do Auto d'El Hei Scleuco
de Camjjs.
Francisco de Sã de
Menezes VI
2o Conde de Penaguião.
Camareiro môr d'El Rei
D. Filippe HL Alcaide môr
do Porto; l5°8--i647. É
a clle que foi dedicada a
ed. de 1632 'las obras de
Miranda (e a d« 1645 de
B. Ribeiro?).(19)

1. Cfr. Souza XII 712; c Canc. de Res. II p. 368:
Nos escaques ceies/riaes
& de f>rata está mostrado
o muy nobre àr muy honrrado
&• por batalhas rreaes
sangue de Saa derramado.
Com que o liromana Columnes
se mesturou d'atraves,
cada hum de grão primor,
forte, leal, sem temor
e/n combates e gualies.
A columma sobreposta ao enxaquetado dos Sãs ainda hoje testifica esta
alliança. — Este Rodrigucannes de Sã diz-se ser neto de um Payo de
Sã que viveu reinando D. Diniz (1300), e do qual os genealógicos começam a deduzir a família de Sã, fazendo-o tronco de todos os d'cstc appellido. Souza, Memorias p. 48 c 49.
2. Cír. Souza XI 259.
2'>. Quasi todos os criticos portuguezes enganam-se, fazendo de
D. Fillipa a mae de Sã de Miranda, sendo sua avó, c a m3c desconhecida.
Sobre os Sotomayores e os Mirandas de Hcspanha v. ,,Avizos para o
Paço por Luiz de Abreu de Mello, Lisb. 1659. Introd." i. é Genealogia
dos Salazar-e-Moscosos.

3. Cfr. Souza, XI 259 e Provas II 15, 22, 25. Braga, P. Pai. p. 150.
A p. 181 confunde Jo3o Rodrigues de Sã, cavalleiro fidalgo de D. Affonso V, que foi doado em 1469 por este monarcha com Maçarcllos c
S. Jo3o da Foz, com seu neto c homonymo, o poeta do Canc. de Res.
4. Gonçalo Mendes de Sã, o Velho teve mais sette filhos (segundo
o Nob. MS. do Abbadc de Perozello). Chamaram-se: FcrnSo de Sã;
Gaspar de Sã (que serviu na índia); Manoel de Miranda; Henrique de
Sã; Guiomar de Sã; Helena de Sã e Úrsula de Sã, todas as três freiras,
a ultima no convento de Lorvão. Cfr. Braga, Hist. de Cam. I 67. Este
autor menciona (Quinh. p. 159) outro filho de João Gonçalves de Miranda,
chamado Jo3o, o qual casou com D. Filippa Pereira, irmã de D. Maria
Brandão, a gentil namorada de Christovam Falcão.
5. Cfr. Souza XI 259 e 331. É o poeta Anrique de Sã, que assigna
tantas poesias no Canc. de Rcs. Pelo Canc. II 354 e Gocs Chron. I 406
prova-se ter sido pae de D. Jo3o Rodriguez e de mais duas filhas, como
lambem que casou duas vezes e foi parente de D. João de Cantanhede.
6. Cfr. Souza XII 56; Góes Chron. I 47.
7. Vcja-sc a nota No. 107. Cfr. Souza V 263.
8. Vcja-sc a nota No. 105. Teve mais três filhos: Pantaleão de
Sã; D. Ignez de Noronha (viscondessa de Villa Nova de Cerveira) c
D. Maria de Menezes (condessa de Sortelha). — Cfr. Góes Chron. II
cap. 27—29; III cap. 46; Anuaes p. 114; Barb. Mach. Ill 739; Canc. de
Res. III 268, 473 e 576.

9. Esta D. Maria de Távora não se deve confundir com outra sua
homonyma, filha de D. Luiz Alvares de Távora, e Dama da Rainha
D. Catharina, a qual foi cantada por CamOes (Son. 83 da Ed. J); por Felipe
de Aguilar (No. 122 d'este vol.) c Caminha (Epitaph. XXI). Esta ultima
morreu solteira cm quanto que a filha do Vedor da Fazenda casou. Cfr.
Souza XII 430.
10. Veja-sc No. 147.
11. Cfr. Braga, Hist. de Cam. I 66 c 67.
12. Ao casamento d'csta dona Camilla de Sã, filha de António de
Sã e Menezes, dedicou Sã de Miranda a sua Egloga IX No. 151; á morte
de um seu filhinho fez Caminha a sua Elegia V.
13. Cfr. Souza XII 4:0. — Ê pois inexacto o que Th. Braga diz
(Quinh. p. 131) sobre o parentesco de Sã de Miranda com D. F. Osores
Sotomayor, que clle chama Corrêa de Sotomayor, transformando d'esta
maneira o nome Cores de S., como se acha na Vida e no Prol. da Ed.
1614): Corrêa por Cores por Cores (i. e. Osores); como é também
inexacto que sobre o autographo de Salvaterra se fizesse a edição de 1595.
O Prologo do editor de 1614 diz claramente que tal autographo não se
mostrava a ninguém, nem se podia Ur.
14. Veja-sc a nota Xo. 75.
15. É este o poeta lyrico, objecto da extensa nota Nb. 68.
18. Cfr. Souza, Provas vol. II 822.

JL

Jo3o Rodriguez de Sã de Menezes II,
a quem chamaram o Moço para o dificrenciar de seu primo J. R. o Velho.—
Foi Vedor da Fazenda do Porto. Casou
duas vezes 1° com sua sobrinha - neta
D. Camilla de Noronha (12), de quem
teve D. Catharina de Noronha; 2o com
D. Maria da Sylva, de quem teve:

D. Maria de Távora!©).

Francisco de Sã e Menezes III
Commendador de S. Pedro de Fins. Cas.
com D. Antónia Leitão de Andrade; depois de viuvo foi religioso da Ordem dos
Pregadores. Poeta epico: Autor da „Malacca conquistada".
Morreu em
1664. (17)

X
\

17. Os modernos escriptores confundem constantemente, como j.á
dissemos, este poeta epico com o poeta lyrico, seu primo, apesar de Barb.
Mach. distinguir claramente (contra o seu costume) os dous homonymos.
18. Cfr. Montcbello p. 84: „Vino-se Francisco de Sã (de Miranda)
a vi vir a la Tapada en las tierras de Entre-Homem-y-Cabado, Quinta y
Bosque ameno por naturaleza y arte que oy (1660) possce Vasco de
Azevedo Coutinho, Sciior de San Juan de Rey y Terras de Boro, su
terecro nieto" etc.
19. Na Dedicatória da Ed. de 1632 diz o editor (Cracsbccck): „Todos
os livros que pretendem sair a luz neste Reino, devem buscar naturalmente
a V. Senhoria para consagrarem seu nome á immortalidadc, mas este de
Francisco de Sã de Miranda tem conhecidas rezOes de conveniência: porque, alem de ser justo que livro de tão grande autor tenha protector tão
grande e que as obras de Francisco de Sã ao conde Francisco de Sã se dediquem, parece que o mesmo Francisco de Sã com aquellc seu grande
spirito destinou para si este favor da protecção de V. Senhoria, quando
escrevendo ao grande João Rodriguez de Sã, visavó de V. Senhoria
disse etc.
20. É d'ellc que descende D. Rodrigo de Azevedo de Sã Coutinho,
actual possuidor da Quinta.*) Parenta do nosso poeta ú também, por sua
avó materna, D. Maria Amália de Sã Coutinho, tia do possuidor da quinta,
a moderna escriptora a Exi"". Sm. D. Maria Amália Vaz de Carvalha.
•) Morreu agora, a Is do Kuv. de Issl.
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