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A relação com os textos é da mesma natureza que  

a relação com as coisas; aqui e lá são signos que 

arrolamos. Mas Deus, para exercitar nossa 

sabedoria, só semeou na natureza figuras a 

serem decifradas (...), enquanto os antigos já 

deram interpretações que não temos senão que 

recolher. Que deveríamos somente recolher, se 

não fosse necessário aprender sua língua, ler 

seus textos, compreender o que dizem. A herança 

da Antiguidade é como a própria natureza, um 

vasto espaço a interpretar; aqui e lá é preciso 

arrolar signos e pouco a pouco fazê-los falar. 

 

              MICHEL FOUCAULT 



6 

 

          SUMÁRIO 

 

 

 

RESUMO ....................................................................................................  7 

 

ABSTRACT ..............................................................................................  8 

 

INTRODUÇÃO .........................................................................................  9 

 

CAPÍTULO I – Edição semidiplomática do texto contido no MS..............  33 

  

CAPÍTULO II – Edição modernizada do texto contido no MS...................      86 

 

CAPÍTULO III – Transcrição da edição de 1559 .......................................  162 

 

CAPÍTULO IV – Edição modernizada do texto da edição de 1559..........  234 

  

CAPÍTULO V – Cotejo das fontes ............................................................  307 

 

CONCLUSÃO ...........................................................................................  468  

 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................   480 

 

APÊNDICES .............................................................................................  488 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

         RESUMO 

 

 

 

              OS ESTRANGEIROS, DE SÁ DE MIRANDA: 

            EDIÇÃO DA VERSÃO CONTIDA NO MANUSCRITO ASENSIO  

       E DA PUBLICADA POR JOÃO DE BARREIRA (1559) 

 

 

 Este trabalho de doutorado tem como objetivo a edição, com notas e comentários, das 

versões da comédia Os Estrangeiros, de Sá de Miranda, contidas no Manuscrito Asensio e na 

publicação de João de Barreira de 1559, que serão em seguida cotejadas entre si e com uma 

terceira fonte do texto, a edição de M. Rodrigues Lapa, cuja versão, correspondente à de 

1561, difere quase totalmente das encontradas nas outras duas fontes. O Manuscrito Asensio é 

um importante documento de época que reúne textos da primeira metade do século XVI e 

encontra-se guardado na Biblioteca Nacional de Lisboa. À sua edição semidiplomática 

dedica-se o Capítulo I deste trabalho, ao qual seguirá um capítulo dedicado à edição 

modernizada do mesmo texto. A edição de 1559, da qual se preservou um único exemplar, 

guardado na Biblioteca Houghton da Universidade Harvard, traz diferenças bastantes com 

relação ao texto manuscrito para ser considerada uma versão. Uma transcrição dessa versão 

da comédia encontrar-se-á no Capítulo III, que também será seguido por um capítulo 

dedicado à edição modernizada do texto. No Capítulo 5, apresenta-se o cotejo das três fontes. 

A comédia Os Estrangeiros é mais do que um documento literário e linguístico, é ainda um 

documento histórico do Quinhentos português e italiano. Por isso, apresenta-se na Introdução 

ao trabalho um pequeno ensaio sobre as relações entre o autor, a obra, seu mundo e sua época, 

além de informações sobre as fontes. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comédia d‟Os Estrangeiros; Sá de Miranda; Comédia clássica 

portuguesa; Manuscrito Asensio; Teatro clássico. 
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        ABSTRACT 

 

 

   

                         OS ESTRANGEIROS BY SÁ DE MIRANDA: 

                    EDITION OF MANUSCRITO ASENSIO‘S  

           AND THE PUBLISHED JOÃO DE BARREIRA‘S  VERSIONS 

 

 

 The aim of this doctoral thesis is the edition, with notes and commentaries, of the 

versions of Sá de Miranda‘s comedy Os Estrangeiros contained in the Manuscrito Asensio 

and in the João de Barreira‘s 1559 published edition, which will be followed by a comparison 

between them and with a third source text, the edition by M. Rodrigues Lapa, version which 

corresponds to the text of the 1561 edition and which differs almost completely from the 

versions found in both of the other sources. The Asensio Manuscript is an important 

document of its time with fits together texts from the first half of the sixteenth century and 

which is kept in the National Library of Lisbon. The Chapter I of this work is dedicated to the 

semi-diplomatic edition of this manuscript version of the comedy, which will be followed by 

a chapter which brings a modernized edition of the same text. From the 1559 edition rests 

only one volume which remains at Houghton Library, Harvard University, and its text shows 

such amount of differences in relation to the manuscript text that it might be considered a 

version. A transcription of this version will be presented at Chapter III, also followed by a 

chapter containing a modernized edition. Chapter V presents the comparison between the 

three sources.  Os Estrangeiros is more than a literary and linguistic document, it is also a 

historical document of the Portuguese and Italian 16
th
 century. For this reason, a short essay 

will be presented at the Introduction of this work about the relations between the author, its 

work, its world and its time, beyond further information about the research sources.  

 

 

KEY WORDS: The Comedy of The Foreigners; Sá de Miranda; Portuguese Classical 

Comedy; Manuscrito Asensio; Classical Theatre. 
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                INTRODUÇÃO 

 

Aquilo que somos, nós o somos por nossa história, e 

só dentro desta poderemos conservar e desenvolver 

nosso ser; tornar isso claro, de modo penetrante e 

indelével, é a tarefa da filologia do nosso tempo. 

 

                                      Eric Auerbach
1
 

 

 

1. Sá de Miranda, seu mundo e seu tempo 

 

 Homem dum só parecer,/ dum só rosto e d‟ũa fé,/ d'antes quebrar que volver.
2
  Eis 

como Sá de Miranda se define e se expõe aos olhos do mundo na carta ―A el-Rei D. João‖.  

 De sua biografia temos que foi filho do clérigo Gonçalo Mendes de Sá, cônego em 

Coimbra que teve vasta prole. Isso, nos termos condescendentes de Carolina Michaelis de 

Vasconcellos, era ―caso muito corrente na época, e que em nada prejudicava o brilho do nome 

histórico aos olhos dos conterrâneos‖
3
, o que não condiz com o pensamento mais austero de 

Rodrigues Lapa, para quem a alusão feita por Gil Vicente em sua comédia sobre a divisa da 

cidade de Coimbra aos ―clérigos coimbrãos que, com mui largas pousadas, mantinham as 

regras das vidas casadas‖ fez que o poeta se lembrasse ―certamente da vergonha do seu 

nascimento‖
4
 (e é interessante observar que, em suas comédias, Miranda critica a ganância 

dos clérigos, mas nada diz sobre a vida afetiva e sexual que alguns deles levavam 

paralelamente à da Igreja). Francisco de Sá de Miranda nasceu em Coimbra em 1487
5
 e 

                                                             
1 Ensaios de Literatura Ocidental. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2007, p. 361. 
2 SÁ DE MIRANDA, Francisco de. Obras Completas. Texto fixado, notas e prefácio por M. Rodrigues Lapa. 2. 

ed. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1942, v. II, p. 29. 
3 Na sua edição de Poesias de Francisco de Sá de Miranda. Reprodução em fac-símile de exemplar datado de 

1885 da Biblioteca Nacional. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1989, p. III. 
4 LAPA, M. Rodrigues. Prefácio. In: SÁ DE MIRANDA, Francisco de. Op. cit. v. I, p. XII-XIII.  
5 De acordo com a bula do papa Júlio II, de 10 de fevereiro de 1509, ―concedendo a Francisco de Sá, bacharel 

em Decretos, de 22 anos de idade, a igreja de S. Julião de Mouronho, da diocese de Coimbra, a que resignara 

João Rodrigues‖. In: Chartularium Universitatis Portugalensis (1288-1536). Editado por Francisco da Gama 

Caeiro, António Domingues de Sousa Costa e outros. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, vol. 

10, 1991-9, p. 386. Grifos nossos. Segundo Sebastião Tavares de Pinho, professor da Universidade de Coimbra, 

que mais recentemente traduziu esse documento (FLOEMA. Caderno de Teoria e História Literária. Dossiê: Sá 

de Miranda. Ano II, n. 4, jul./dez. 2006. Vitória da Conquista: Edições Uesb, 2008, p. 157-158), Sá de Miranda 

―ainda não tinha então completado os 22 anos, mas, para sermos mais rigorosos, apenas ‗andava no vigésimo 

segundo ano‘, sem sabermos que mês e dia desse ano os terá completado: será mais adequado dizer que ele 

nasceu ‗por volta de 1487‘.‖ (em nota na p. 158). Note-se que quase todos os estudiosos da obra de Sá de 

Miranda, desconhecendo este documento, deram o ano de 1481 como o de seu nascimento. 
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morreu em 1558 no seu refúgio minhoto, a quinta da Tapada, onde se recolheu por volta de 

1552, depois de tempos retirado da corte e vivendo no Minho (desde 1530, 

aproximadamente). Na adolescência, aquele que viria a ser o ―austero‖ pensador de seu 

tempo, recebendo outros inúmeros e merecidos epítetos, verdadeiramente condizentes com a 

cultura e o caráter do homem que transparecem de sua obra, tais como o de poeta filósofo, 

reformador da literatura de seu país – o Horácio, o Terêncio, o Sêneca lusitano –, o de crítico 

agudo da sociedade do Quinhentos, o eremita da Tapada, o bom Sá, o grave e douto Sá, 

estudou as línguas grega e latina e, mais tarde, cursou Direito na Universidade em Lisboa, 

menos por vocação, segundo se diz, que por vontade do pai, e consta que em 1516 já possuía 

o título de doutor em Leis
6
, fato que se confirma pela designação de ―Doutor‖ que lhe dá 

Garcia de Resende no seu Cancioneiro Geral. No prefácio de sua edição das Obras 

Completas do poeta, Lapa o celebra com as seguintes palavras: ―Homem de altas visões, 

instruído na leitura dos antigos, trazia já em mente uma nova idea da arte.‖
7
 Por conta dessa 

―nova idea da arte‖ é que ele abandona o direito, após a morte do pai, e se entrega totalmente 

à literatura,
8
 deixando Portugal em 1521 (ano mais provável de sua partida) para ir apanhar os 

ares da modernidade na Itália e ―beber [...] as novas inspirações da Renascença, que em 

Portugal apenas se pressentiam.‖
9
 

 A Europa do começo do século XVI, e em especial a Itália,  vive um momento de 

efervescência cultural e de avanços científicos. O humanismo renascentista fincara raízes 

naquele solo e fizera ali imperar a razão, colocar-se o homem no centro dos interesses do 

próprio homem,  e resgatar-se do passado, da Antiguidade Clássica, todo um conjunto de 

valores culturais, filosóficos, artísticos, literários, que daquele Portugal ensimesmado de 

nosso poeta somente se entrevia. Por isso, a carta de António Ferreira a Sá de Miranda
10

 nos 

parece tão apropriada para representarar a abertura para o novo promovida pelo bom Sá: 

   

  (...) 

  Novo Mundo, bom Sá, nos foste abrindo, 

  Com tua vida e com teu doce canto, 

  Nova água e novo fogo descobrindo. 

                                                             
6 Cf. VASCONCELLOS, op. cit., p. IV. 
7 Op. cit., p. IX.  
8
 Cf. SILVA, Martha F. Maldonado Baena da. A comédia clássica de Sá de Miranda e o diálogo intertextual com 

seus paradigmas literários. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2009, p. 125.  
9 LAPA, op. cit., p. IX. 
10 Poemas Lusitanos. Tomo II. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1771, Livro II das cartas, carta IX, p. 96 

(digitalizado pelo Google, atualizamos a ortografia).  
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  Não resplandecia antes o Sol tanto, 

  Não era antes o Céu tão luminoso, 

  Nem nos erguia o esprito em seu espanto. 

  (...) 

  Tu as fontes abriste, os Céus aclaras, 

  Às estrelas dás luz, vida aos Amores, 

  Santos amores d‟ũas Ninfas raras. 

  (...) 

  Neste Mundo por ti já claro, e novo 

  Já uns espritos s‟erguem no teu lume 

  Por quem, meu Sá, vejo, meus pés movo. 

  (...) 

 

 Entretanto, as disputas por poder e a turbulência nas esferas política e religiosa 

obscurecem aqueles lustre e clareza do saber humanistas. Enquanto França, Espanha e 

Alemanha (Sacro Império Romano-Germânico) lutam pelo poder sobre a opulenta Itália; 

enquanto Lutero revoluciona o cristianismo com a Reforma e contesta a autoridade moral da 

Igreja; enquanto a ciência moderna surge e propõe métodos e procedimentos científicos que 

são válidos até nossos dias, Portugal investe contra ―mares nunca d‘antes navegados‖ para 

descobrir novas terras e expandir o reino, trazendo um mundo de riquezas ao pequeno país.
11

  

 É um momento em que se evidenciam as contradições de um mundo moderno que tem 

início a partir dos novos valores humanistas e das mudanças impulsionadas pelo 

desenvolvimento das ciências, como a ampliação de horizontes e o enriquecimento 

acarretados pela evolução tecnológica na navegação marítima. A verdade absoluta pregada 

pela Igreja é contraposta às dúvidas geradas pela percepção tanto dessas contradições quanto 

do relativismo do conhecimento humano. Ocorre, assim, uma crise das certezas medievais, 

agora contestadas, e crise de valores humanos que se verá refletida na literatura do período em 

forma de crítica à sociedade e a suas instituições, como a que tão bem se observa nos textos 

cômicos do grave e douto Sá. O poder do dinheiro e a ganância dos homens contrastam com o 

idealismo cavaleiresco medieval, ―à ânsia de fama e santidade se sobrepõe o ideal hedonístico 

de gozar amavelmente a vida‖
12

,  e tudo isso se verá criticado em tom irônico e satírico, como 

                                                             
11 Cf. SILVA, op. cit., p. 23-24. 
12 SPINA, Segismundo. A cultura literária medieval. São Caetano do Sul: Ateliê, 1997, p. 95. 
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já o fizera Ariosto em suas comédias, nas mirandinas imitações desse gênero antigo, então 

retomado, apropriado e adaptado à realidade de sua época. 

 Por conta de um afortunado parentesco com Vittoria Colonna, marquesa de Pescara, 

Sá de Miranda teve a oportunidade de conviver na Itália com figuras de relevo no 

Renascimento, como Pietro Bembo e Sanazzaro, além do já citado Ludovico Ariosto, entre 

outros. Com estes teve ensejo de apreciar de perto as novas formas de arte e de aprender mais 

sobre a cultura e a estética literária que tanto entusiasmavam os colegas italianos.  

 Não foi, porém, somente com o belo e novo estilo que esteve em contato o grave poeta 

lusitano durante sua permanência na Itália. Também conviveu com as mazelas que o 

momento apresentava: a ociosidade e a corrupção do clero, a dissolução dos costumes, a 

degradação de uma sociedade metida em luxúria, entre outros vícios, e de uma comunidade 

invadida por costumes estrangeiros e saqueada de seus bens. Para denunciar esses vícios, 

essas mazelas, serviram-lhe tão bem as comédias.  

 Sá de Miranda esteve ainda na Espanha, onde se encontrou com outros poetas de 

renome, como Juan Boscán e Garcilaso de la Vega, de cujo conhecimento também tirou 

proveito para suas obras, retornando depois à pátria. Não é conhecida ao certo a data de seu 

regresso, mas sabe-se que em 1527 estava de volta e instalado em sua terra natal,
13

 e logo se 

fez notar e imitar por uns, invejar por outros. 

 Do que levou Sá de Miranda ao ostracismo, a afastar-se da corte, onde fora tão 

admirado e tão amigo de reis e príncipes, e a tornar-se o poeta do Neiva, o eremita da Tapada, 

só se conhecem hipóteses: intrigas, decepções, desgostos. Algo disso nos dá conta a carta 

dirigida ao rei D. João, citada no início deste texto: 

 

  (...) 

  Quem graça ante o rei alcança, 

  e i fala o que não deve, 

  (mal grande de má privança) 

  peçonha na fonte lança 

  de que toda a terra bebe. 

  (...) 

  Um, que por outro se vende, 

  lança a pedra e a mão esconde; 

                                                             
13 Segundo VASCONCELLOS, LAPA, PICCHIO (ver Bibliografia), entre outros estudiosos do autor, da 

literatura portuguesa e do teatro português. 
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  o dano longe se estende; 

  aquele a quem dói, entende: 

  com sós suspiros responde. 

 

  A vida desaparece; 

  entretanto geme e jaz 

  o que caiu; e acontece  

  que dum mal que se lhe faz, 

  muito mais se lhe recresce. 

  (...) 

 

 Reconhecemos a dificuldade de dirimir-se qualquer dúvida a esse respeito com o que 

temos de dados. Os textos com que trabalhamos não trazem nenhum dado novo relativamente 

a essa questão, portanto, nada podem acrescentar à discussão. Porém, não podemos deixar de 

apontar para a proximidade que o poeta demonstra ter dos temas típicos, dos topoi da 

Antiguidade, o que nos faz pensar que seu exílio explica-se mais por uma busca sua pelo 

locus amoenus e pela aurea mediocritas horaciana, do que por ter sofrido alguma ofensa ou 

algum desgosto na corte,  para além da constatação da decadência de costumes de seus 

contemporâneos cortesãos, que feria seu ideário moral, e da discordância com os rumos 

inadequados, a seu ver, que se dava ao reino. Como disse M. Rodrigues Lapa, ―no seu retiro 

minhoto, assistia confrangido aos males do país e lhe profetizava tam lucidamente a ruína‖.
14

 

E nos próprios versos do poeta lê-se: 

 

  (...) 

  Não me temo de Castela, 

  donde inda guerra não soa; 

  mas temo-me de Lisboa, 

  que, ao cheiro desta canela, 

  o Reino nos despovoa.  

  (...) 

  Como ũa ave já vezada 

  a toda delicadeza 

  é melhor ajuizada! 

  foge à gaiola dourada, 

  vai buscar a natureza.  

  (...)
15

 

                                                             
14 Op. cit., p. VII, vol. I. 
15 Na edição de Lapa, op. cit., vol II, p. 81, na carta ―A António Pereira, senhor de Basto, quando se partiu para a 

Côrte co a casa tôda‖.  
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 Toda sua obra de moldes clássicos demonstra essa busca pelos topoi antigos, pela vida 

no campo, junto à natureza, por uma vida de moral mais rígida e de fidelidade à pátria que, do 

seu ponto de vista, já parecia perdida na cidade. 

 Embora contaminado pelo entusiasmo dos italianos, envolvido pelos topoi e encantado 

com as novas fôrmas poéticas, o reformador da literatura portuguesa jamais deixou de lado as 

velhas formas, as tão tradicionais redondilhas com que já cantava antes suas dores e seus 

amores, mesmo depois de ter introduzido o verso decassílabo, a sextina, o terceto, o soneto; e 

a canção, a elegia, a écloga, a carta, além da comédia em prosa; mais que isso, não abandonou 

suas raízes depois de introduzir a nova escola literária, o Classicismo, em Portugal, e soube 

aproveitar da melhor forma tudo que lhe oferecia de motivo poético o velho e o novo mundo, 

o antigo e o novo tempo. 

 

 

2. Os Estrangeiros e suas fontes 

 

As criações dramáticas são a expressão do 

carácter de um povo e da sua liberdade. 

               Teófilo Braga
16

 

 

 Os Estrangeiros é o título da primeira comédia de Sá de Miranda, que é também a 

primeira comédia portuguesa nos moldes clássicos, além de ser um documento histórico e 

literário do Quinhentos português e do Renascimento na Europa.  

 O poeta iniciador do clássico literário em Portugal ousa então invadir aquele território, 

tão caro aos portugueses, das farsas e autos de Gil Vicente com um cômico moldado em 

fôrma estranha e estrangeira, mas sem as ―escuridades‖ do verso. ―Digo-vos que para isso 

falo, para que me entendais‖, diz no prólogo d‘Os Estrangeiros. Temos, assim, que, além de 

ser ―o mais valioso antecedente lógico e cronológico de Camões‖
 17

, Sá de Miranda é também 

―o único verdadeiro contraponto tensional da dramaturgia vicentina‖
18

, e seu teatro, ―por meio 

do Renascimento das Letras antigas em Portugal,‖ é também ―uma tentativa de reforma do 

gosto da corte.‖
19

 

                                                             
16

 História do Teatro Português. Porto: Imprensa Portuguesa Editora, 1870-1871. 
17 BERNARDES, José Augusto Cardoso. Novidades de Sá de Miranda. In: FRANCO, Marcia Arruda. Sá de 

Miranda Poeta do Século de Ouro. Coimbra: Angelus Novus, 2005, p. 9. 
18 Ibidem. 
19 FRANCO. Sá de Miranda Poeta do Século de Ouro. Coimbra: Angelus Novus, 2005, p. 33. 
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 2. 1. Crítica social e apoio real 

 O reformador Sá traz à cena com esta peça ―o novo ideal poético da época, baseado na 

renascente cultura greco-latina, cultura pagã, num país marcado pelo fanatismo religioso 

cristão‖
20

 e tem a coragem de lançar ali críticas muito duras à corrupção do clero e dos 

costumes de sua época. Faz isso de forma indireta (se pensarmos numa crítica que alude aos 

novos costumes adotados por seus conterrâneos depois do enriquecimento propiciado pelas 

conquistas ultramarinas), visto que a cena de suas comédias não se passa em Portugal e que a 

crítica é direcionada a Roma e aos italianos, mencionando sua terra natal muito furtivamente 

(n‘Os Estrangeiros, uma única vez, conforme verificamos, sem considerar as menções feitas 

no Prólogo).
21

  E o faz sob a proteção dos príncipes portugueses, que muito desejavam ver 

Portugal inserido no contexto cultural da ―nova era‖. Além disso, sendo um retrato da vida, as 

comédias traziam notícias dos modos e costumes do povo que retratavam, o que muito 

interessava  ao Cardeal D. Henrique, que pretendia ser – e foi, em 1559 – candidato  ao 

papado
22

. Sobre isso, somamos a explicação de Thomas Earle: 

 

Na verdade, encontra-se na obra dramática de Sá de Miranda uma descrição 

humorística, mas bem informada da vida e dos costumes italianos e escrita 

para um público, com toda a probabilidade, a família real portuguesa que 

tinha um interesse bem vivo no assunto.
23

 

 

 Fez-se, assim, pela vontade e com o apoio da realeza, representar Os Estrangeiros na 

corte em Coimbra no ano de 1528, inaugurando-se com essa comédia  mirandina em prosa, 

erudita, repleta de alusões à Antiguidade e a seus textos e farta de citações em latim, o teatro 

clássico português. Sua publicação, porém, mesmo com o apoio da família real, ocorre apenas 

postumamente.  

                                                             
20 SILVA. Op. cit. , p. 129.   
21 Cf. EARLE, Thomas. Uma nova leitura das comédias de Sá de Miranda. In: FRANCO, Marcia Arruda (Org.). 

Dossiê: Sá de Miranda. 1. ed. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2008, p. 14. Segundo ele, há uma menção n‘ 

Os Estrangeiros e duas n‘ Os Vilhalpandos. 
22 Cf. EARLE, Thomas. Sá de Miranda‘s Roman Comedy. In: Cultural links between Portugal and Italy 

Renaissance. Ed. K. J.P. Lowe. Oxford: Oxford University Press, 2000, p 163. ―Seria improvável‖, diz Earle, 

―que membros da família real tivessem tolerado o humor de Sá de Miranda a menos que eles soubessem que este 

não se dirigia a eles nem às instituições que eles representam. Isto se aplica particularmente  ao Infante 

Henrique, cardeal e inquisidor-geral, que era um amante do teatro e um admirador e patrono do trabalho de Sá de 

Miranda em favor dele. Contudo, ele não teria apreciado as inúmeras piadas sobre padres, a menos que estivesse 
certo de que eles eram seguramente não portugueses.‖ Ibidem, p. 154.  
23 EARLE, Thomas. Uma nova leitura das comédias... p. 11. 
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 2.2. Prazeres da linguagem 

 Apesar de ser um texto difícil, complexo, repleto de evocações a textos precedentes e 

que seria, provavelmente, mais apreciado por eruditos conhecedores de literatura e filosofia 

antigas, capazes de reconhecer o jogo alusivo próprio das construções intertextuais, esse é 

também um texto pleno de significado para os portugueses em geral, mesmo para iletrados, 

pois que Sá de Miranda preenche as brechas entre uma citação em latim aqui e uma referência 

a um texto antigo ali com ditos populares (como, por exemplo, o gracioso ―antes quero cair 

que estar dependurado‖, que tanto se aproxima do grave verso ―d'antes quebrar que volver‖ da 

carta ao rei D. João), e anedotas (Valeu-me que o vi primeiro, como dizem do lobo...) que 

seus coetâneos provavelmente conheciam e com os quais muito deviam de se rir.
24

  

 Saborosos provérbios (Quem fogo quer, as unhas o descobre) e expressões do povo 

(Fiai-vos lá em letras!) saem especialmente da boca daqueles personagens de condição menos 

privilegiada na sociedade, os servidores, que demonstram um conhecimento profundo da vida 

(Todos somos bem regidos na boca alheia), adquirido não sem muita lida e muita dor (Para 

isso são os homens, para esperar os medos). Essa característica da composição dá cor local ao 

texto, trazendo um prazer inusitado à audiência, bem diferente do que se espera de um texto 

erudito.  

  

 2.3. Composição da comédia 

 Trata-se aqui, na literatura clássica, de uma maneira de compor textos literários 

baseando-se em outros textos precedentes e considerados exemplares aos quais o poeta alude. 

Restabelece-se com isso uma poética que tem como princípio a reelaboração criativa de 

modelos, a partir dos quais e com os quais (com partes deles selecionadas) se compõem textos 

novos, poética que fora praticada com grande êxito pelos antigos e que é então retomada 

juntamente com seus textos.  

 

O poeta que compõe sob esse princípio aceita sua condição de imitador e a 

imitação como regra. O processo de recriação poética que os romanos 

antigos denominaram imitatio envolve o emprego pelo poeta de fórmulas e 

convenções próprias de cada gênero por ele retomado e o empréstimo de 

                                                             
24 Ver Anexos ao final deste trabalho. Estão lá listados vários desses ditos tão prazerosos.   
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partes de textos – que podem variar no tamanho –, de temas e de conteúdos, 

que, com novo arranjo e em novo contexto, virão a compor um texto inédito. A 

liberdade poética é limitada, mas a imitatio não impede que o poeta seja 

criativo e pratique o jogo alusivo engenhosamente. Ele pode criar artifícios 

para driblar as limitações do processo e as restrições impostas por cada 

gênero em particular, reelaborando criativamente o modelo. [...] O poeta 

pode brincar com as alusões, recriando o modelo de diversos modos, mas a 

imitação bem sucedida supõe o reconhecimento pelo leitor de todo esse 

processo de apropriação, supõe que o leitor tome parte no jogo alusivo, 

relacionando a obra literária com a(s) outra(s) obra(s) literária(s) que ela 

evoca e percebendo os sentidos gerados pelo diálogo intertextual, porque é 

com a sua participação que o processo alusivo se completa.
25

  

 

 Por isso a comédia de Sá de Miranda é chamada erudita: é necessário ao leitor ou à 

audiência o conhecimento prévio de todo um conjunto de textos e alguma familiaridade com 

as fórmulas e convenções do gênero cômico trazido da Antiguidade para que se possa apreciar 

ao máximo o modo como o poeta apropriou-se dos modelos na construção da nova comédia. 

 Os Estrangeiros tem por modelo principal a comédia I Suppositi de Ariosto. Dela Sá 

de Miranda retira o argumento de sua comédia: a jovem, prometida em casamento a um 

Doutor – tipo criado por Ariosto, homem mais velho e já bem estabelecido na vida, pedante e 

convencido de seu saber –, por quem um jovem, o patético tipo adulescens, apaixona-se 

loucamente e faz tremenda balbúrdia,  a ponto de ser preciso chamar seu pai do exterior para 

dar remédio à situação. No final, reconhecida como filha de um rico, desfaz-se o acordo com 

o velho e é dada em casamento ao jovem.   

 Além de I Suppositi, reconhemos ali, em diversas partes, motivos menores que vêm de 

Eunuchus, Phormio, Andria e Heautontimorumenos, de Terêncio, e Bacchides, Trinummus, 

Mostellaria, Rudens, Epidicus e Casina, de Plauto, entre outros. Reconhecemos ali os tipos 

mais comuns e hilários da comédia latina: o miles gloriosus, o parasitus edax, o seruus 

callidus, o senex iratus e o senex puerilis. Reconhecemos ali paráfrases e citações de vários 

textos cômicos, mas também de Virgílio, Cícero e Horácio, além de Boécio; e as mais 

diversas alusões a fatos e personagens da história, dos mitos e da literatura precedentes. 

 Sá de Miranda cria um ambiente cômico onde todos os protagonistas são estrangeiros 

vivendo numa Itália invadida e saqueada por franceses e espanhóis: 

 Até quando traremos nós ao pescoço este jugo, como gado sem 

entendimento? Quando cantaremos nós a estes espanhóis outras vésperas 

                                                             
25 SILVA, Martha F. Maldonado Baena da. Op. cit,, p. 198. 
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sicilianas, como dizemos aos franceses? [...] Terra amaldiçoada e sem 

ventura, que há sempre de servir a gente estrangeira. E, de um tempo para cá, 

francesa e espanhola, venha o diabo e escolha. Todavia o francês rouba-te e 

bebe contigo, o espanhol nunca é farto de senhorear. Quem poderá sofrer 

tanto, senhor capitão?
26

 

 

 Evoca-se aí, pela voz do casamenteiro Dório, uma situação recente e triste da história 

italiana, mas exemplar para tratar num texto moralizante como sói ser o das comédias. No 

entanto, para colocar seu texto mais próximo da audiência portuguesa, evoca da cultura 

popular de sua terra aqueles ditos tão prazerosos de se ouvir de que falamos acima, criando 

uma atmosfera familiar e acolhedora e, com isso, minimiza o estranhamento que deveria 

provocar a nova forma de cômico que introduz. 

 Quanto à época de sua composisão, a maioria dos estudiosos que trataram do teatro 

português ou da obra de Sá de Miranda acredita que o poeta deve ter escrito esta primeira 

comédia depois de deixar a Itália. Uns pensam na sua passagem pela Espanha, em 1526, 

outros, em 1527, logo após o seu retorno a Portugal, como o momento provável de sua 

escritura, mas sempre considerando que ela ocorreu distante da Itália e do calor dos 

acontecimentos que envolvem as ―pessoas da comédia‖. Dentre os maiores estudiosos da 

comédia mirandina, somente Thomas Earle, que seja de nosso conhecimento, manifestou-se  

contrário à crença, aventando a hipótese de que o poeta escreveu a peça em meio aos 

acontecimentos, dentro do lugar onde se desenrola o enredo. Nos termos desse catedrático de 

Estudos Portugueses da Universidade de Oxford: 

 

All those who have written about the play assert, without justifying their 

views, that it was completed in 1526 or 1527, after Sá de Miranda‟s return to 

Portugal. Had he done so, he could have adopted the perspective of the 

returned traveller, who looks back on his experiences, with all sense of 

superiority which derives from being at home, and compares his own society 

favourably with the foreing one. However, the play does not give that 

impression. Instead, it is written from within the foreing experience, and is, as 

it were, a report coming directly from the foreing correspondent who cannot 

help being part of the life which he describes. […] A comparison between 

them [as versões das edições de 1559 e de 1561] shows that Sá de Miranda 

must have completed the comedy earlier than the date normally attributed to 

it. He finished it, not after his return to Portugal, but in 1523 or 1524, while 

still in Italy. In the second published edition, of 1561, there are references to 

political events of 1523 which are not mentioned in the first edition of 1559. 

The events concerned are the fall of Rhodes to the Turks (I January) – in 1559 

                                                             
26 Os Estrangeiros. Ato I, V. Nossa edição modernizada do texto de 1559. 
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edition the siege seems to be still in progress – and the coming of a Florentine 

pope (Clement VII) to Rome, in November of the same year.
27

 

 

 Por mais tentador que seja concordar com a argumentação de Earle, por inteligente e 

perspicaz, por inovadora e justificada, temos que lembrar que Sá de Miranda retocava 

incessantemente seus textos. Podemos, no máximo, pois, considerar que ele começa a 

escrever, ou que dá início à tentativa de compor uma comédia nos moldes clássicos, quando 

ainda presenciava os acontecimentos na Itália, e daí se justifica a observação de Earle sobre a 

perspectiva do viajante adotada na escritura. Mas, depois, o poeta vai modificando seu texto – 

suprimindo, acrescentando, mudando trechos de lugar e de ordem – a ponto de se tornar o 

texto que  se conhece pela edição de Lapa quase totalmente diferente do texto da versão 

inicial – que não podemos afirmar ainda que seja nem a do manuscrito nem a da edição de 

1559, mas que se vai verificar pela comparação das versões. O que já se sabe é que o enredo e 

as personagens são os mesmos, mas os textos diferem na linguagem por demais. 

 De fato, temos que Sá de Miranda traz na memória as lembranças de acontecimentos 

de fácil datação, os quais vemos transferidos pela pena do poeta ao papel. O problema é que 

os acontecimentos que transcreve são de fácil datação, mas a escritura desses acontecimentos 

não o é. Ele não diz, nenhum documento da época registra, e sem registro tudo é suposição. 

Não consideramos, contudo, que seja de tanta relevância tomar como certa uma ou outra data 

– 1522 ou 1523, 1526  ou 1527, e por que não 1524 ou 1525? –, pelo menos no que concerne 

a nosso trabalho. Importa é o que seu texto traz de inovador e de novidade, o que traz de 

transformador e o que acrescenta à literatura, à língua, à cultura e à história portuguesas. 

Vimos a inovação formal, vimos a transformação de versos em prosa, vimos a história local 

dar lugar à história da Itália e um texto cômico que traz notícias do mundo além Pirineus. 

 

                                                             
27 EARLE, Thomas. The Comedy of The Foreigners: Renaissance Sicily through Portuguese eyes. Oxford: 

Claredon Press, 1997, p. 10-11. Tradução nossa: ―Todos aqueles que escreveram sobre a peça afirmam, sem 

justificar seus pontos de vista, que ela foi concluída em 1526 ou 1527, depois do retorno de Sá de Miranda a 
Portugal. Se tivesse sido assim, ele poderia ter adotado a perspectiva do viajante que está de volta, que olha para 

suas experiências passadas, com todo o senso de superioridade que deriva de estar em casa, e compara sua 

própria sociedade favoravelmente com a estrangeira. Contudo, a peça não dá essa impressão. Ao contrário, ela é 

escrita de dentro da experiência no exterior, e é, como o foi, um relato vindo diretamente do correspondente 

estrangeiro que não pode esquivar-se de ser parte da vida que descreve. [...] Uma comparação entre elas [as duas 

versões das edições de 1559 e 1561] mostra que Sá de Miranda deve ter concluído a comédia  antes da data 

normalmente atribuída a isso. Ele a terminou não depois de seu retorno a Portugal, mas em 1523 ou 1524, 

enquanto ainda estava na Itália. Na segunda edição publicada, de 1561, há referências a eventos políticos de 

1523 que não são mencionados na primeira edição de 1559. Os eventos referidos são a queda de Rodes para os 

turcos (1º de janeiro) – na edição de 1559 o cerco parece estar ainda acontecendo – e a vinda de um papa 

florentino (Clemente VII) a Roma, em novembro do mesmo ano.‖ 
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 2.4. Valorização do vernáculo 

 Como vimos, diferentemente dos tradicionais versos dos autos vicentinos, ou ainda 

das comédias latinas encenadas na universidade em latim, o que o poeta apresenta é uma 

comédia imitada daquelas dos comediógrafos latinos, mas escrita em prosa e em língua vulgar 

(excetuadas as citações), como escreviam então os italianos – Ariosto, Maquiavel, Bibbiena – 

e que, como estes já o faziam desde Dante, Petrarca e Boccaccio, buscava valorizar a língua 

vulgar, o vernáculo de sua pátria, tema sobre o qual Marcia Arruda Franco discorre: 

 

Houve durante o século XVI europeu um movimento de defesa e ilustração 

das línguas europeias vulgares, contra o monopólio do latim. Tal atitude num 

poeta humanista como Sá de Miranda, de escrever em língua vulgar e não 

engrossar as fileiras da escrita neolatina quinhentista, usando a língua 

portuguesa para escrever as suas comédias em prosa, influenciou a escrita da 

história e o discurso filológico português, este então nascente, em meio à 

euforia das Grandes Descobertas, diante da oportunidade de difusão 

planetária do idioma. Foi a pena mirandina que pela primeira vez compôs 

uma obra do gênero clássico (a comédia) em prosa portuguesa, dando início 

ao trabalho de formação da moderna prosa portuguesa.
28

  

    

Lembra ainda a professora Marcia que o próprio Sá de Miranda  reconhece isso na dedicatória 

que faz de Os Estrangeiros ao Infante Cardeal D. Henrique: ―Em português escrevem poucos; 

nesta maneira de escrever, ainda ninguém que eu saiba,‖
29

 diz o poeta. 

 

 2.5. As fontes 

 Por conta dessa decicatória, que aparece abrindo o texto na edição de Lapa e da qual 

descobrimos, no final de nosso mestrado, haver duas versões – a da edição de Lapa, e uma 

outra manuscrita
30

 –,  tomamos conhecimento também da existência de uma outra versão da 

primeira comédia mirandina, manuscrita e sobrevivendo entre as raridades da BNL 

(Biblioteca Nacional de Lisboa) num códice miscelâneo – composto por textos que têm em 

                                                             
28 FRANCO, Marca Arruda. Prefácio. In: SILVA, Martha F. Maldonado Baena da. A comédia clássica de Sá de 

Miranda e o diálogo intertextual com seus paradigmas literários. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 

2009, p. 13. 
29 De nossa própria edição, neste trabalho, do texto manuscrito. Este trecho do texto não consta na versão da 

dedicatória incluída na edição de Lapa. 
30 Cf. FRANCO, Marcia Arruda . Duas versões da carta-dedicatória de Os estrangeiros, de Sá de Miranda. In: 

Atas do II Colóquio do Pólo de Relações Luso-Brasileiras: deslocamentos e permanências. Rio de Janeiro, 

2004. 
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comum alguma relação com a vida na corte portuguesa – conhecido como Manuscrito 

Asensio.  

 O Manuscrito Asensio
31

 é um importante documento de época que reúne textos da 

primeira metade do século XVI (datados de 1501 a 1550), entre os quais se encontram as duas 

comédias de Sá de Miranda, Os Estrangeiros e Os Vilhalpandos.
32

  

 D‘Os Vilhalpandos, sua segunda comédia, de 1538, somente se tem notícia de uma 

única versão do texto, que foi publicada pela primeira vez, isoladamente, em 1560,
33

 e 

posteriormente na primeira edição conjunta das duas comédias, por António de Maris, em 

1561. Até onde se sabe, todas as suas edições seguintes seguem a mesma versão.  

 Da primeira comédia, Os Estrangeiros, diferentemente, foram publicadas duas 

versões, das quais ficou conhecida do público em geral somente a contida na edição de 

António de Maris, que é tida como a versão autorizada pelo autor  para publicação e é a que 

se repete na primeira edição d‘ As obras de Sá de Miranda em 1595, que, segundo M. 

Rodrigues Lapa, foi ―feita pelo cuidado de D. Jerónimo de Castro, que para isso teve à mão 

um manuscrito autógrafo.‖
34

 Esta é a versão da comédia seguida na citada e célebre edição de 

Lapa e nas de todos os outros editores até hoje, desde aquela de 1561
35

, muito embora tenha 

havido uma redação diversa desta numa versão anteriormente publicada por João de Barreira, 

em 1559, e que se supõe não ter sido autorizada pelo autor, cujo texto difere substancialmente 

do texto da edição de Maris.  

 O texto publicado em 1559 é da mesma família textual da versão encontrada no 

Manuscrito Asensio, apógrafo que se calcula datar da década de 1540. Sendo, como dissemos, 

da mesma família textual, não é contudo igual ao texto manuscrito, visto que na edição alguns 

trechos são suprimidos, enquanto outros são acrescentados e outros, ainda, são modificados, 

como se pretende comprovar pelo cotejo das fontes, no capítulo V deste trabalho.        

                                                             
31 O itálico deve-se ao respeito que o velho apógrafo nos inspira. 
32 Outras informações sobre esse códice serão fornecidas no próximo capítulo, que traz a edição do texto 
manuscrito. 
33 Assim dão notícia desta comédia todos os estudiosos consultados. Porém, no catálogo da biblioteca Houghton, 

da Universidade Harvard, onde esta edição de António de Maris encontra-se depositada, o título apresenta a 

informação de que a comédia é ―agora novamente impressa‖. Não temos conhecimento de nenhuma outra edição 

anterior d‘Os Vilhalpandos. O que deve ocorrer é que essa é uma outra impressão da edição publicada no mesmo 

ano.  
34

 Nas palavras de Lapa: ―A edição aproveitada é, conforme o preceito a que nos obrigamos, a que consideramos 

melhor: a I.ª, de 1595, feita pelo cuidado de D. Jerónimo de Castro, que para isso teve à mão um autógrafo do 

poeta, como se prova pelo curioso documento notarial que vem no fim do livro.‖ (LAPA, op. cit. p. XXI-XXII).  
35 Cf. EARLE, Thomas. The Comedy of The Foreigners: Renaissance Sicily through Portuguese eyes. Oxford: 

Claredon Press, 1997, p. 11, nota 21. 
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 Da edição de João de Barreira, que nunca foi reimpressa, restou para a posteridade um 

único exemplar, guardado junto à Biblioteca Houghton, na Universidade Harvard.
36

 Este raro 

exemplar da primeira edição, a versão manuscrita do apógrafo dos anos 1540 contida no 

Manuscrito Asensio e o texto da edição de Lapa – que se reconhece como o mesmo da edição 

de 1561, do qual não chegou até nós nem um único manuscrito, autógrafo ou apógrafo – são 

as três fontes da comédia mirandina Os Estrangeiros que compõem o corpus do trabalho de 

edição e de cotejo que nos propusemos a fazer e que apresentamos a seguir.  

 

 

3. Apresentação do trabalho  

 

 Ao verificarmos que não existiam edição e estudos filológicos do texto da comédia Os 

Estrangeiros contido no Manuscrito Asensio, excetuando-se o trecho do documento que 

apresenta a carta-dedicatória mencionada acima, anteriormente investigada
37

 e da qual já 

apresentamos uma primeira edição
38

, decidimos empreender a edição do texto completo dessa 

comédia que consideramos, por seu conteúdo, mais do que um documento literário, um 

documento histórico e linguístico do Quinhentos português em particular e do Renascimento 

na Europa em geral.  

 Pouco depois de nos depararmos com a versão manuscrita, tivemos conhecimento da 

existência de um exemplar da primeira edição da comédia, de 1559, mantido na Biblioteca de 

Houghton, em Harvard. Soubemos, pelos trabalhos de Mendes dos Remédios e de Thomas 

Earle, alguns detalhes sobre diferenças entre as duas versões. Segundo Remédios, a ação e as 

personagens são as mesmas, mas a linguagem é diferente em toda a peça, do começo ao fim, 

nas duas versões.
39

 E conforme diz Earle:  

    

There are the same number of acts and scenes, and the complex plot develops 

in the same way. However, the way in which the characters express 

                                                             
36 Outras informações sobre a edição de 1559 serão fornecidas no capítulo III deste trabalho, que traz a 

transcrição do texto publicado por João de Barreira. 
37 FRANCO. Duas versões da carta-dedicatória...2004. SILVA.  A comédia clássica de Sá de Miranda... 2009, p. 

141-148.   
38 Nos Apêndices de nossa dissertação de mestrado: A comédia clássica de Sá de Miranda e o diálogo 

intertextual com seus paradigmas literários, 2006.  <www.teses.usp.br>.   
39 As comédias de Sá de Miranda. Revista da Universidade de Coimbra, v. 10. Coimbra: Imprensa da 

Universidade, 1933, p. 1041. 
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themselves is surprisingly different. Very few speeches are the same in the two 

editions [...].
40

 

 

 Contudo, como assevera o próprio Earle, ―nenhuma comparação detalhada das duas 

versões foi jamais realizada‖.
41

 Sabendo que o raro exemplar guardado em Harvard e o da 

edição de Rodrigues Lapa jamais foram cotejados e examinados detalhadamente, com rigor 

científico, decidimo-nos empreender também esta tarefa, além da de edição do texto 

manuscrito. Imediatamente, então, entramos em contato com Houghton, e de lá obtivemos 

prontamente uma cópia da edição de 1559, na qual observamos diferenças não somente em 

relação ao texto da edição de Lapa, mas também, em menor proporção no entanto, 

relativamente ao texto manuscrito, que já começávamos a editar. Passamos, assim, após a 

edição do manuscrito e a transcrição do texto da edição de 1559, ao cotejo das três fontes.  

 Durante o cotejo, percebemos que não poderíamos tratar as fontes como variantes de 

um mesmo texto, pois são textos diferentes, versões diferentes de uma mesma história, ou 

seja, temos um mesmo entrecho contado de maneiras diferentes, com linguagem diferente, e 

nem mesmo as muitas citações em latim que a personagem do Doutor Petrônio profere 

permanecem as mesmas numa e noutra edição. Não se trata, portanto, apenas de variações 

devidas a diferenças ortográficas ou vocabulares por falhas de copistas ou editores.  

 Provou-se com isso a impossibilidade de se obter a partir dessas fontes uma edição 

crítica, visto que não se trata aqui de se fazer uma escolha entre variantes. O que 

apresentaremos neste trabalho é, então, uma edição semidiplomática do texto da comédia Os 

Estrangeiros contido no Manuscrito Asensio, em primeiro lugar. Essa edição, que traz no 

rodapé notas relativas ao aspecto textual, paleográfico do texto, será seguida de uma edição 

modernizada, feita a partir da semidiplomática, que traz, esta sim, notas e comentários sobre 

diversos outros aspectos conteudísticos encontrados no texto, como dados históricos, 

culturais, linguísticos, literários e de poética; a tradução das citações em latim e as referências 

dessas citações; informações sobre nomes de pessoas e de lugares citados; além de 

explicações quanto ao vocabulário e as expressões da época, visto que optamos por mantê-los 

em nossa edição, atualizando unicamente a grafia.  

                                                             
40

 The Comedy of The Foreigners, op. cit., p. 20. Nossa tradução: ―Há o mesmo número de atos e cenas, e a 

trama complexa desenvolve-se da mesma maneira. Contudo, o modo como as personagens se expressam é 

surpreendentemente diferente. Muito poucas falas são as mesmas nas duas edições [...].‖ 
41 Rhetoric and Drama: the two versions of Sá de Miranda‘s Os Estrangeiros. In: Culture and society. Ed. by 

Niguel Griffin et al. London:Tanesis, 2001, p. 35. 
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 Depois da edição modernizada do texto manuscrito, encontrar-se-á a transcrição do 

texto da edição de 1559, em que seguimos os mesmos critérios utilizados na edição 

semidiplomática, excetuando-se aqueles que dizem respeito somente a textos manuscritos, 

como se verá no tópico 5 desta Introdução. Do mesmo modo que na edição do manuscrito, 

também à trascrição deste texto de 1559 seguir-se-á uma edição modernizada. E também 

relativamente a esse texto fizemos uso dos mesmos critérios adotados  nas edições do 

manuscrito para a introdução de notas e comentários. Na sequência, apresentaremos as três 

fontes editadas lado a lado, em três colunas de texto, para fim de cotejo.  

 Por fim, vem a conclusão do trabalho, trazendo nossa posição quanto ao que 

encontramos ao lidar com esses textos, nas edições  que deles fizemos e no cotejo, e nossas 

considerações finais, ao que seguem a bibliografia e os apêndices. 

 Antes de terminarmos este tópico, precisamos informar que, já na fase final da redação 

deste trabalho, revisando o texto, poucos dias antes de sua impressão para entrega no Serviço 

de Pós-Graduação do DLCV-FFLCH-USP, ao procurarmos na Internet uma informação que 

nos esclarecesse sobre um determinado ponto que ainda nos causava dúvida, deparamo-nos 

com um artigo em uma revista eletrônica que traz não somente a notícia de um projeto de 

edição e publicação por meio eletrônico dos mesmos textos que neste trabalho editamos, mas 

também informa sobre a existência de uma outra redação de Os Estrangeiros num manuscrito 

encontrado na mesma Biblioteca Houghton, da Universidade de Harvard, em que repousa a 

edição de 1559.
42

 Nossa decisão, a partir desse conhecimento, foi de acrescentar este 

parágrafo e mais o que se segue até o final deste tópico (3) da Introdução, incluindo assim o 

dado novo sem interferir no restante do texto já pronto. 

 Vasculhamos a Internet em busca da edição que nos dá notícia o artigo – em 

preparação à época da publicação da revista, segundo José Camões, o autor –, mas não a 

encontramos. Não podemos, no entanto, afirmar que tal edição ainda não exista, visto que o 

artigo que a ela se refere nunca antes tinha sido por nós encontrado, em tantas buscas que já 

havíamos feito na rede anteriormente, ao longo de todos esses anos na pós-graduação e 

trabalhando com as comédias mirandinas, e a revista data de jan/mar de 2005 – o que também 

não significa que está na rede desde então.  

 Não é possível agora – com o prazo para entrega da tese por vencer – nem necessário 

para finalizar o trabalho do modo a que nos propusemos no princípio, obter e analisar o 
                                                             
42 CAMÕES, José. Autores Quinhentistas de Teatro em Edição Eletrónica - I. Sá de Miranda. In: Idearte - 

Revista de Teorias e Ciências da Arte. ANO I. Nº I (Jan/Mar. 2005), p. 73-81. Disponível em 

<http://www.idearte.org/texts/17.pdf>. 
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manuscrito de Harvard, como o batiza Camões. Mas, de posse da informação de sua 

existência, faz-se necessário não só acrescentar informações sobre o texto, como também 

modificar o estema das fontes que traçamos e que apresentaríamos no próximo tópico desta 

Introdução (4) e na Conclusão, ao final do trabalho.   

 Sendo assim, o que apresentaríamos apenas posteriormente, apresentaremos agora e na 

versão de José Camões, para incluir tais informações dando o crédito a quem de direito – a 

quem primeiro as forneceu – e para que adiante não se nos acuse de plágio, nem de 

indolência, e ainda para facilitar o rearranjo de nosso trabalho de redação, bastando para isso 

simplesmente cortar alguns trechos escritos antes do conhecimento que nos traz o artigo e 

cuja redação precisaria ser modificada para inclusão dos novos dados e de notas a eles 

referentes. 

 Começamos por listar as edições de Os Estrangeiros, tal qual faz Camões em seu 

artigo, ao traçar a ―história editorial‖ da comédia: 

 

1559 – De Ioam de Barreyra, Coimbra. 

1595 – De Manuel de Lyra, Lisboa. N‘ Obras do celebrado lusitano, o doutor Frãcisco de Sà 

de Mirãda. 

1561 – De António de Maris, Coimbra. 

1622 – De Antonio Alvarez, Lisboa. Nas Comedias Famosas Portuguesas dos Doctores 

Francisco de Saa de Mirãda e Antonio Ferreira. 

1784 – Da Tipografia Rolandiana, Lisboa. N‘As obras do doctor Francisco de Sá de 

Miranda. 

1804 – Da Impressão Régia, Lisboa. N‘As obras do celebrado lusitano o doutor francisco de 

Sá de Miranda. 

1937 – De M. Rodrigues Lapa, Sá da Costa, Lisboa. N‘Obras Completas. Volume II. 

1989. De Silvério Augusto Benedito (excertos). Ulisseia, Lisboa. Em Poesia e teatro. 

1994 – Fac-símile da edição de 1595. Universidade do Minho, Braga. 

 

 Além dos textos listados acima, incluímos agora a nossa edição do Manuscrito 

Asensio e temos, possivelmente, mais a edição do MS de Harvard para compor a história da 

comédia mirandina em questão. Sabíamos que o texto do MS Asensio e o da edição de 1559 

são da mesma família textual; sabemos agora que o do MS de Harvard contém outra versão, 

segundo José Camões; e que o da edição de Lapa corresponde ao da edição de 1561, ao qual 
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correspondem todas as outras edições posteriores a esta, que é completamente diferente das 

outras versões que investigamos aqui. (Note-se que tratamos o texto manuscrito e o da edição 

de 1559 como versões e não como variantes das quais se prefira uma e se obtenha uma lição, 

e que, até o momento, desconhecemos qualquer edição do texto do manuscrito de Harvard – 

assim como desconhecemos esse texto manuscrito – além da prometida por Camões em seu 

artigo.)  

 Quanto à origem das versões d‘Os Estrangeiros das edições de 1559 e de 1561, José 

Camões conclui que ―os diferentes impressores tiveram acesso a originais autógrafos distintos 

que utilizaram para compor suas matrizes‖
43

, considerando a ordem cronológica da 

publicação como a mesma da composição dos textos.   

 

O estema apresentaria uma simples correspondência entre os autógrafos do 

autor (A e C) e os impressos de 1559 e 1561 e o MS Asensio, passando, 

eventualmente, no caso do 1º autógrafo, por uma ou duas cópias (α e γ) e no 

2º autógrafo por uma outra (δ): 

  

          (A)    

   

           (C) 

           

                                        (α) / (γ)                         (δ) 

 

                      

                 MS Asensio   Ψ  1559           1561 

 

A história editorial da comédia pode, pois, ser sintetizada do seguinte modo: 

existem duas versões quinhentistas, das quais uma vingou e foi sempre 

utilizada nas sucessivas reimpressões.[...]Não há nada que se possa 

considerar uma variante textual.
44

 

 

 A conclusão e o estema acima citados são de José Camões, contando em seu artigo 

como andavam suas considerações sobre os textos de seu projeto de edição da comédia Os 

Estrangeiros antes de ser informado da existência do MS de Harvard.  

                                                             
43 Op. cit., p. 76. 
44 CAMÕES. Op. cit., p. 76-77. 
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 A nossa conclusão, também sem o conhecimento do citado manuscrito, é de que a 

edição de 1559 seguiu outro manuscrito que não o Asensio e cujo texto representa uma das 

diversas reescrituras por que passaram as obras de Sá, assunto de que trataremos no próximo 

tópico desta Introdução. Nosso estema supõe, portanto, que autógrafos de redações diferentes 

deram origem aos textos do apógrafo, da edição de 1559 e da edição de 1561, havendo a 

possibilidade, que não podemos comprovar, de terem existido apógrafos de todos os 

autógrafos. Temos, então, 

 

  (A)         

              (B)        

      (C) 

           

  (α)  (β)        (γ) 

 

                      

 MS Asensio         Ed. 1559        Ed. 1561 

 

sendo que (A) é anterior a (B) e este é anterior a (C). 

 

 A descoberta do manuscrito de Harvard não modifica nem invalida nossa conclusão, 

se considerarmos verdadeira a hipótese de Camões de que este situa-se cronologicamente 

entre (A) e (C). Lembramos que não compartilhamos de sua posição quanto aos textos do MS 

Asensio e da edição de 1559 serem considerados variantes originadas de um mesmo 

autógrafo.  

 Foi uma pesquisadora da equipe de José Camões no Centro de Estudos de Teatro da 

Universidade de Lisboa quem descobriu no catálogo da Houghton o manuscrito que contém a 

versão que, segundo Camões, difere tanto da do MS Asensio quanto das versões impressas de 

1559 e de 1561, sob o registro MS Port 13 e com o seguinte título: 

  

Obras : do excellente poeta Francisco de‟ Saa de Miranda, dirigadas [sic] ao 

Principe Dom Joao, filho del Rey Dom Joao terceiro de Portugal : manuscript, [15--] 

 

Lê-se no sumário: 
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Two comedies and numerous poems in an unidentified hand; there are textual 

variations among those published.
 45

 

 

 De acordo com a leitura que dele fez Camões, pode-se considerar o texto do 

manuscrito de Harvard uma versão por ser ―o texto suficientemente distinto do publicado em 

1559‖.
46

  

 Também esta conclusão de Camões não invalida nossa tese de que temos um conjunto 

de versões de uma mesma história, um mesmo entrecho que se vai contando com outras 

palavras ao longo do tempo, até porque ele pensa da mesma forma: ―não se trata de variantes, 

mas de manifestações de vontade que criam entidades distintas.‖
47

 

 Finalizando, expomos o estema a que chegou José Camões, com a inclusão da versão 

d‘Os Estrangeiros do manuscrito de Harvard:
48

  

 

     (A)   (B)    

 

           (C) 

 

                              (α) / (γ)    (β)   (δ) 

 

                      

      MS Asensio  ~   1559     MS Harvard                      1561 

  

 

4. Reescrevendo Os Estrangeiros 

 

 São várias as tarefas de quem se determina a editar um texto antigo: primeiramente, 

decifrar o manuscrito ou a impressão antiga; compreender o que os signos dizem e ―pouco a 

pouco fazê-los falar‖
 49

 – para lembrar Foucault – de forma que outros possam também 

compreender facilmente o texto, pontuando-o, separando ou reunindo sílabas e palavras, 

enfim, reorganizando a escrita e promovendo o seu encontro com a ortografia – sim, porque 

                                                             
45 Citado por Camões, no artigo citado, p. 77. Consultamos o catálogo e conferimos os dados. Para informação 

mais detalhada, buscar na Internet por HOLLIS Catalog e, estando nele, por  ―manuscript - Sa de Miranda‖.  
46 Op. cit., p. 77. 
47 Ibidem, p. 78. 
48 Ibidem, p. 78. 
49 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1985, p. 50.   



29 

 

houve um longo período fonético da escrita, antes que fosse estabelecido um padrão 

ortográfico da língua, e nossas fontes, exceto pela edição de Lapa,   não escaparam desse 

período.  O manuscrito foi  produzido sem qualquer critério de correção gráfica; na edição de 

1559 já vemos certa constância em algumas formas, mas ainda não há um padrão. 

 Depois de pronto, para os leitores, que em sua maioria não têm idéia do que seja 

edótica, diplomática ou paleografia, passa despercebido esse esforço do editor, e aí, talvez, 

resida seu maior mérito: despercebido, do silêncio do escritório, despertar os signos 

adormecidos, muitas vezes por séculos, no leito de papel;  do isolamento do escritório, dá-los 

a público e fazê-los falar. 

 Outra das tarefas do editor é a de tentar descobrir qual das escrituras é a mais antiga ou 

qual está mais próxima da redação original, montar o estema e justificar a tese que leva a ele.  

 No caso de textos como os de Sá de Miranda, temos que concordar e dizer com Lapa:   

 

É das coisas mais difíceis apurar a cronologia das obras mirandinas. Os 

retoques incessantes do poeta avolumam essas dificuldades. Por vezes 

ajuntava aos seus poemas peças muito posteriores (geralmente dedicatórias) 

e nessa ocasião certamente refundia o texto, actualizando-o em certos 

pontos.
50

 

 

 A afirmação de Lapa vale não só para os poemas, mas também  para a prosa das 

comédias mirandinas. É preciso admitir  que se trabalha, no caso da obra de Sá de Miranda, 

quase sempre, com versões e não com variantes, quando buscamos restabelecer a história do 

texto, que por vezes não alcança a forma definitiva nem mesmo depois de submetido à prensa, 

ainda que a obra tenha sido impressa somente postumamente, porque as edições seguem 

versões diferentes encontradas em fontes diversas. ―Era um artista possuído de estranhas 

insatisfações, um dos escritores mais torturados pela ânsia da forma que tem havido em 

Portugal‖
51

, considera Lapa. 

 A tortura da forma que acompanha o poeta por toda sua vida produtiva de escritor 

expressa-se  por mecanismos de supressão ou acréscimo de texto, de deslocamento ou 

substituição de trechos do texto, num trabalho contínuo de modificação
52

 que faz de sua obra 

uma ―obra aberta‖, não no sentido que deu Umberto Eco à expressão,
53

 considerando a 

                                                             
50 Lapa. Op. cit., p. XI, nota 1. 
51 Ibidem, p. XIX. 
52 Cf. ZUMTHOR, Paul. Essai de poétique médiévale. Paris: Éditions du Seuil, 2000, p.91-93. 
53 Cf. Obra aberta. São Paulo: Perspectiva, 2005. ―O autor oferece, em suma, ao fruidor uma obra a acabar: não 

sabe exatamente de que maneira a obra poderá ser levada a termo, mas sabe que a obra levada a termo será, 
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infinidade de interpretações dadas a uma obra que não são de responsabilidade do autor,  mas 

no sentido de mouvance, como chamou Paul Zumthor à recriação contínua de uma obra, que 

pode ou não ser atribuída à atividade incessante de reescritura ou recriação pelo próprio autor.  

―É preciso distinguir muitas espécies de variantes, segundo elas manifestem o ‗nomadismo‘ 

da tradição oral, as gafes da escritura a mão ou até uma reescritura propriamente dita.‖
54

 

 Na comédia mirandina com que trabalhamos pode-se admirar o fenômeno da 

―movência‖ em toda a sua amplitude. Ali estão manifestos um  ―nomadismo‖ que muito se 

assemelha ao da tradição oral; muitas gafes da escritura do copista, e também da edição; e 

certamente a reescritura propriamente dita pela mão do poeta. Essa ―movência‖ é facilmente 

observada quando se põem em cotejo as várias redações da mesma peça. 

 A obra de Sá de Miranda é, nos termos de Zunthor, ―fundamentalmente movente‖
55

. E 

como bem observa Franco, essa ―movência‖ pode ser compreendida como  

 

o fenômeno da instabilidade textual, decorrente  quer do “múltiplo declinar 

de um texto por seu autor”, quer da “incansável proliferação de inúmeras 

variantes” de uma composição poética, cujas versões circulariam 

simultaneamente num tempo e num espaço, no caso em questão, o século XVI 

português. Tal instabilidade textual impossibilita considerar-se a existência 

de uma versão original ou definitiva, quer porque a sua transmissão oral, 

manuscrita ou tipográfica estivesse sujeita a uma série de acidentes de 

leitura, quer porque o seu autor a pudesse modificar a cada cópia [...]. 

         Em última instância, o que se percebe é a existência no sistema poético 

quinhentista de uma hermenêutica poética responsável pela proliferação de 

versões, produzidas quer pelo esquema de mote e glosa do trovadorismo 

peninsular quer pela prática da imitatio italiana.
 56

 

 

 O que podemos somar a essa constatação de Franco é, como apontamos na afirmação 

mais acima de Lapa quanto à apuração da cronologia das obras mirandinas, que também em 

sua obra em prosa faz-se notar o ―fenômeno da instabilidade textual‖ quinhentista, seja pelas 

múltiplas reescrituras produzidas pela mão do próprio poeta, seja nas produzidas por outras 

mãos, ao que se vem somar mais esta edição que não é senão mais uma reescritura.   

                                                                                                                                                                                              
sempre e apesar de tudo, a sua obra, não outra [...].‖ p. 62. Lembremos que o conceito explorado por Eco deve-

se à teoria da formatividade de seu orientador Luigi Pareyson. Sobre o assunto ver também de Eco: 

Interpretação e superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, e Os limites da interpretação. São Paulo: 

Perspectiva. 
54 ZUMTHOR, P. A letra e a voz: A “literatura” medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 146. 
55 Essai de poétique médiévale, p. 93.  
56 FRANCO, Marcia Arruda. O texto triplo de uma cantiga mirandina, p. 143-156.  In: Dossiê: Sá de Miranda. 

Vitória da Conquista: Edições UESB, 2008, p. 144. 
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 Reescrever as primeiras versões da primeira comédia de Sá de Miranda e torná-las 

legíveis para muitos: eis o nosso objetivo.  

 

 

5. Critérios de edição 

 

 Os critérios adotados para nossa edição semidiplomática do texto contido no 

Manuscrito Asensio são os seguintes
57

: 

 

- Abreviaturas: serão desenvolvidas e as letras omitidas serão marcadas em itálico. 

- Fronteira de palavras: não serão estabelecidas. Palavras que apareçam escritas juntas 

permanecerão juntas na transcrição.  

- Pontuação: será mantida a original. 

- Acentuação: será mantida a original. 

- Emprego de maiúsculas e minúsculas: será respeitado o emprego que se apresenta no 

original. 

- Inserções do copista: as inserções feitas pelo copista na entrelinha ou nas margens laterais, 

superior ou inferior aparecerão entre os sinais < > e sua localização constará em nota de 

rodapé. 

- Inserções de outra mão: as inserções feitas por outra mão, posteriores à escritura original do 

documento, aparecerão entre os sinais < > no local onde se encontram no documento e as 

devidas explicações da ocorrência constarão em nota de rodapé. 

- Supressões feitas pelo copista: as supressões aparecerão entre colchetes e serão tachadas.  

- Repetições que o copista não suprimiu: caso existam, serão colocadas entre colchetes duplos 

na edição. Ex.: ―eu o aseguro pera [[pera]] a uelhiçe‖. 

- Erros do copista: serão remetidos para notas de rodapé. Ex.: chacoreyro por chocarreiro. 

- Intervenções do editor: ocorrerão entre colchetes: quando a interpretação dada pelo editor à 

letra, o termo ou a expressão for possível, plausível e provável; quando ilegível, a intervenção 

do editor também se fará, colocando-se o termo ―ilegível‖ entre colchetes e sublinhado: 

[ilegível]. Borrões serão identificados com o sinal * (asterisco) entre colchetes. Outros casos 

de dúvidas que não se resolvem aparecerão com o sinal de interrogação entre colchetes: [?]. 

                                                             
57 Critérios seguidos de muito perto de CAMBRAIA, César Nardelli; CUNHA, Antônio Geraldo da; MEGALE, 

Heitor. A carta de Pero Vaz de Caminha. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 1999, p. 23-26. 
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- Divisão das linhas: será preservada na edição, fazendo-se uso de uma barra vertical: | . 

- Mudança de fólio: cada fólio será numerado, retro e verso, em sequência, e a numeração 

aparecerá entre colchetes: [fól. 1v]; [fól. 1r] etc. 

- Numeração de linhas: as linhas serão numeradas de 5 em 5.  

 

 Serão, ainda, desconsideradas as variações físicas dos sinais gráficos resultantes de 

fatores cursivos. E, sempre que se fizerem necessárias, explicações serão introduzidas em 

notas de rodapé.  

 Quanto aos critérios para a modernização do texto do manuscrito, optamos por 

atualizar, simplesmente, a ortografia, sem modificar o vocabulário de que fez uso o autor. 

Pontuamos o texto e interferimos na gramática somente nos trechos em que, julgamos, manter 

a da época poderia dificultar sua compreensão. Notas necessárias ao bom entendimento do 

texto serão inseridas no rodapé. 

 Para o texto da edição de 1559, nossos critérios de transcrição serão os mesmos 

utilizados para a edição semidiplomática do manuscrito, exceto quanto aos itens que se 

referem exclusivamente à edição de textos manuscritos e quanto à numeração, que passa de 

fólio para página. Ex.: [p. 89]. Esclarecemos que não se trata de uma edição semidiplomática, 

mas de uma transcrição do texto de 1559, com algumas intervenções comuns às edições 

semodiplomáticas. A edição modernizada desse texto também seguirá os mesmos critérios 

seguidos na modernização do texto manuscrito. 

 Notas e comentários referentes a vocabulário, a frases proverbiais, a expressões e 

versos latinos, a fatos históricos, literários e de outra natureza que não a exclusivamente 

textual serão encontrados nas versões modernizadas das edições. Para facilitar a leitura, 

evitando a procura por notas em páginas passadas, optamos por não fazer remissões às notas 

introduzidas anteriormente, mas por inseri-las nas edições de ambos os textos.  

 Com a mesma intenção de facilitar a leitura, para que se encontrem rapidamente 

determinados pontos do texto editado, fizemos a numeração das linhas na edição do 

manuscrito. Nossos comentários e anotações sobre o texto trabalhado serão remetidos às notas 

de rodapé em sua numeração sequencial desde o início do trabalho e não ao número da linha, 

como de hábito se faz em paleografia. 

 Quanto à conhecida edição de Os Estrangeiros de M. Rodrigues Lapa, foi somente 

copiada neste trabalho, sem nenhuma intervenção nossa,  para fins de cotejo com os outros 

textos por nós editados. 
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       CAPÍTULO  I                                 

     

             Os Estrangeiros 

        Edição semidiplomática  

           do texto contido no Manuscrito Asensio 

 

1. O TEXTO 

 

 1.1. Aspecto acessório: 

 

 O texto manuscrito da comédia Os Estrangeiros que editamos neste capítulo do 

trabalho é o que se encontra no códice 11.353 da BNL (Biblioteca Nacional de Lisboa), 

conhecido como Manuscrito Asensio. Trata-se, segundo dados fornecidos pela própria BNL, 

de uma miscelânea de manuscritos composta por 248 fólios de duas colunas que foram 

datados, pelo exame de marca de água e de textura do papel, da primeira metade do século 

XVI. No códice encontram-se textos datados de 1501 a 1550, que foram copiados, sem ordem 

nem cronológica nem temática, de poetas como Bernardim Ribeiro (a novela Menina e Moça, 

algumas éclogas e poesias diversas), Boscán, Garcilaso de La Vega, Jorge Manrique, entre 

outros poetas do círculo de Sá de Miranda. Contém ainda a novela sentimental Naceo e 

Amperidónia, cartas, discursos, linhagem de famílias de Portugal e obtuários, além das 

comédias mirandinas Os Estrangeiros e Os Vilhalpandos. 

 Os manuscritos de que se compõe o códice pertenceram ao filólogo Eugenio Asensio – 

daí o nome a ele conferido –, que os descobriu e coligiu. Assim reunidos, foram ofertados à 

BNL em 1983 pelo Prof. José V. de Pina Martins.   O documento com o qual trabalhamos, a 

primeira comédia composta por Sá de Miranda, corresponde aos fólios 118 a 141 desse 

códice, que trazem , em média, 38 linhas em cada  coluna, e duas colunas por fólio.  

 Observamos que o tipo caligráfico praticado pelo copista neste documento é um gótico 

híbrido, misto de escrita humanística de chancelaria (chanceleresca inicial, a partir do século 

XIV) e manuelina (cursiva comum, século XVI). Bueno explica:  
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Nos séculos XV e XVI, na Espanha, e queremos crer que também em Portugal, 

(...) continuava-se a usar para os códigos (...) o gótico francês com um e outro 

caso de visigótico. Formou-se, porém, um tipo gótico mais simples ainda para 

os códigos e livros a que deram o nome geral de humanístico, onde as letras 

eram todas minúsculas, redondas, isto é, com ângulos da gótica francesa mais 

suavizados e as hastes superiores são sempre retas. A cursiva está 

simplificada e libertada dos nexos, perfeitamente legível, tal qual uma letra de 

mão das nossas comuns. 
58

 

 

O tipo de caligrafia descrita por Bueno parece conformar-se à do documento em 

análise. E, tratando-se da cópia de uma obra composta em 1527, cuja primeira impressão se 

deu em 1559 e cujo conteúdo confere com o deste manuscrito, este tipo caligráfico confirma a 

possibilidade do documento datar da década de 40, ou da primeira metade do século XVI.  

 Quanto à pontuação, é bastante irregular, marcando pausas onde, a nosso ver, elas não 

deveriam ocorrer e deixando de marcá-las onde provavelmente deveria haver uma pausa. As 

ocorrências são as seguintes: 

 

- ( · ) um só ponto no meio, indicando, na maioria das vezes, pausa breve (vírgula ou 

dois pontos). Mas ocorre também como pausa longa. Ex: linha 6: ―no que · Vossa · 

Alteza · manda naõ ha que dizer [mais] · qual ha co | media he tall uai aldeam mal 

atabiada · fiz lhe soomẽte | duas lembrãças asua partida · hũa que fizese o coração 

<tam> larguo | pera atera a que hia · omde lhe muito cõprẏhaa...‖ Na edição 

modernizada temos: ― No que Vossa Alteza manda não há que dizer: qual a comédia é, 

tal vai, aldeã, mal ataviada. Fiz-lhe somente duas lembranças a sua partida: uma que 

fizesse o coração tão largo para a terra a que ia, onde lhe muito cumpria...‖ 

- ( ·/· ) dois pontos no meio, separados por barra diagonal, indicando pausa mais longa 

(ponto final, ponto e vírgula ou, ainda, dois pontos). Ex: linha 7: ―...huã que fizese o 

coração <tam> larguo | pera atera a que hia · omde lhe muito cõprỷhaa ·/· outra que | 

nũca se desculpase de querer a lugares...‖ Na edição modernizada temos: ―...uma que 

fizesse o coração tão largo para a terra a que ia, onde lhe muito cumpria; outra que  

nunca se desculpasse de querer a lugares...‖ 

- ( ·/ ) um ponto no meio, seguido de uma barra diagonal, indicando, indistintamente, 

pausa breve ou longa (vírgula, ponto e vírgula, dois pontos ou ponto final). Ex: linha 

10: ―...a | gradeçase muito · e tomase ẽ lugar de gramde louuor ∙∕ tam | bem  ariosto 

                                                             
58 BUENO, Francisco da Silveira. Estudos de Filologia Portuguesa, 6a edição. São Paulo: Saraiva, 1967, p. 105.  



35 

 

natural de ferrara...‖ – ponto final –  e linha 16: ―...Jaa tulio ameaçaua seu amiguo 

trebaçio tamãnho Jures · cõ | sulto cõ as graças delaberẏo ∙∕ eveio todauia acair nas de 

ho | raçio...‖ Na edição modernizada temos, para as passagens correspondentes: 

―...agradecesse muito e tomasse em lugar de grande louvor. Também Ariosto, natural 

de Ferrara...‖ e ―...Já Túlio ameaçava seu amigo Trebácio, tamanho jurisconsulto, com 

as graças de Labério, e veio todavia a cair nas de Horácio...‖ 

- ( /· ) barra diagonal, seguida de ponto no meio, indicando, mais claramente, pausa 

longa (ponto final que ocorre ao longo do texto, não ao final do texto). Ex: linha 20: 

―...que muỷ levemente | pudera pasar aper da deste trabalho · e mũito mais ado louvor 

/· | o trabalho tomei por meu pasatenpo...‖ Corresponde, na edição modernizada, a: 

―...que mui levemente pudera passar a perda deste trabalho, e muito mais a do louvor. 

O trabalho tomei por meu passatempo...‖ 

- ( ·//· ) dois pontos no meio, separados por duas barras diagonais seguidas, indicando 

pausa longa (só ocorre como ponto final do texto). Ex: linha 32: ―...eu cõ perdam soo | 

me cõtentareỷ ### ·//· fim da carta ·//·‖ Corresponde, na edição modernizada, a: ―Eu 

com perdão só me contentarei. Fim da carta.‖ 

 

Outros fatos observados, que também comparecem em outros manuscritos do mesmo 

período, são: 

 

- O copista utiliza de forma insignificante as letras maiúsculas e, quando as usa, o faz com 

valor de minúscula. Ex.: no título: ―carta sua A o ...‖ e na forma de tratamento ―Vossa 

Alteza‖, que aparece abreviada na linha 6 da mancha. Esta forma de tratamento, quando volta 

a aparecer, na linha 28, não é abreviada e vem escrita em letra minúscula.  

 

- A letra J (jota maiúsculo) equivale a uma letra minúscula, indistintamente, em posição 

inicial ou medial de sílaba, com valor fonético de / i / (vocálico), ou de / j / (consonantal), ou 

de semivogal. Ex: Jtaliana, Jaa, Jures, Jlustre, Jogam, Jntrepetações, Jreges, Jsto, maJs, aJnda, 

seJa. Ainda para o fonema i correspondem outros grafemas: 

 

      inicial          medial              final 

 

 / i /            i, J (iso, Jsto)        i, J, (fiz, maJs)    i, ẏ, y, j, ȷ(vai, foẏ,  

             muj etc.) 
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- O fonema / v / também é grafado, indistintamente, ora u, ora v, até na repetição de uma 

mesma palavra: louuor / louvor. 

 

- A nasalação também ocorre sem nenhum critério: ẽ / en / em; tanta / tamto / quãto; muito / 

mũito; tambem / tanbẽ; sempre / senpre / sẽpre, para ficarmos somente em alguns exemplos.  

 

- Também sem nenhum critério, o fonema / g / é grafado ora g, ora gu, como em 

amigos/amiguos  e antigas/antigua. 

 

- A conjunção e é grafada he ou e, assim como o nome do poeta Horácio, que é citado duas 

vezes na dedicatória, na primeira vez é grafado horaçio (linha 17) e na segunda é grafado 

oraçio (26), sem o h inicial. 

 

- Para o fonema / s / concorrem as grafias s e ç, esta última mesmo antes das vogais e e i, 

como em oraçio, teremçio e neçesidade; a primeira, como em desculpase, asi, pesoa etc.  

 

- A aglutinação de palavras diversas e a separação de elementos de uma mesma palavra 

também são fenômenos que ocorrem ao longo do texto todo. Ex:  asimesmo, measegurou, 

aglutinação; Jures · cõ sulto, separação. Segundo Hauy, ―freqüentemente se encontram 

aglutinadas duas ou três palavras, seja para indicar o acento frásico, seja por falta de 

espaço...‖
59

 

 

 Estes, citados acima, entre outros tantos fenômenos da linguística da época, que se 

demonstra pelos exemplos ser ainda o período fonético da escrita, ocorrem em todo o 

documento. 

 Quanto às abreviaturas, dão-se por sigla ou síncope. Por sigla, encontramos já no 

início do documento a do nome do autor do texto, f. d. s. por francisco de sá, e a da forma de 

tratamento, V. A. por Vossa Alteza. Por síncope, há diversos casos ao longo do texto:  Ilte sor 

por ilustre senhor;  maneyra,
 
abreviada manr ª; s

or
 por senhor, ds por deus, pa por para, dro 

por dinheiro etc. Não listamos aqui todas as abreviaturas, mas todas aparecem desenvolvidas 

na edição. 

                                                             
59 HAUY, Amini Boainain. História da Língua Portuguesa: I. Séculos XII, XIII e XIV. São Paulo: Ática, 1989, p. 

36-37. 
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 Encontramos, ainda, no documento, uma pequena variação na grafia, especialmente 

nas abreviaturas, que, por fim, concluímos ser insuficiente para afirmar que mais de um 

copista tenha trabalhado no texto, visto que em sua maior parte o desenho das letras segue o 

mesmo traçado.   

 Pode-se também observar que, provavelmente, temos ali a escritura de um texto 

ditado, pois, em muitas partes, percebe-se que o copista não sabia o que estava copiando, 

desconhecia vocábulos e expressões, escrevendo o que ouvia da forma que entendia, como se 

verá nas notas inseridas ao longo da edição. Porém, não podemos desconsiderar a 

possibilidade de que esta seja uma cópia de outra cópia que já trazia erros que o copista não 

soube ou não se arriscou a corrigir, ou, ainda, cópia de outro manuscrito que apresentou 

dificuldades para a leitura, propiciando diferentes interpretações. 

 

 1.2. Aspecto essencial: 

 

 O conteúdo do Manuscrito Asensio, segundo dados de catalogação da BNL, configura-

se como uma coleção de textos de interesse pessoal, provavelmente de função prática, como 

cartas trocadas e discursos, talvez recopiados como modelos, obtuários e linhagens que se 

ligam ao memorial ou a famílias, além das novelas, das composições líricas e das comédias, 

que serviriam à leitura individual ou mesmo em voz alta. A hipótese parece ser a de que o 

códice funcionou ao seu tempo como uma compilação de modelos necessários à vida de corte.  

 A importância que atribuímos a esse material hoje é grande, visto que nos apresenta 

um conteúdo considerável para estudo da língua, da cultura, da história e da literatura da 

época, e, além do valor literário das peças, temos o prazer que a literatura em si proporciona.    

 O texto da comédia Os Estrangeiros que se encontra nesse códice é uma versão, ou 

seja, uma redação que representa um estágio do texto que o autor considerou, num dado 

momento, satisfatório (cf. CANDIDO, p. 36).
60

 Desta versão até a que encontramos na edição 

de 1561, na qual se acredita que se baseiam todas as edições conhecidas da comédia, 

incluindo a de Rodrigues Lapa, Sá de Miranda muito limou, retocou e ―moveu‖ seu texto, 

como demonstraremos na comparação das fontes no Capítulo V. 

 

                                                             
60 ―As variantes implicam, pois, a existência de mais dum estado do texto, como dizem expressivamente os 

franceses, ou, como dizemos nós, redações. Quando se trata de redações que apresentam diferenças entre si, e 

representam estágios que o A. considerou provisoriamente satisfatórios, elas recebem o nome de VERSÕES 

[...]‖. 
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2. ENTRECHO 

 

 

 O jovem valenciano Amente, tendo ido viver em Palermo, juntamente com seu aio 

Cassiano e seu servidor Calídio, apaixona-se por uma formosa e virtuosa jovem órfã, 

Lucrécia, que ali vive sob guarda de Bertrando, a quem um abade, antes de morrer, a deixou 

encomendada. Outros dois homens, o soldado espanhol Briobris e o velho jurista pisano 

Petrônio, também estão loucos de amores por ela. Daí todos terem que gastar fortunas com 

todo tipo de aproveitador dessas situações (o parasita, o criado ladino, o casamenteiro)  e ter o 

aio que mandar chamar o velho pai de Amente para dar solução ao desgoverno do filho, que 

já gastara todo o dinheiro que haviam levado e está prestes a cometer uma loucura por amor 

de Lucrécia, desde que se acertara o casamento da jovem com o doutor Petrônio. 

 Eis que chega o pai do patético Amente. Este foge com medo do pai, enquanto seu 

servidor Calídio é castigado por ter dado cobertura às sandices do rapaz. Ao mesmo tempo, 

chega a Palermo outro velho, Reinalte, que vem em busca de uma filha que deixara em Pisa, 

quando criança, aos cuidados de um amigo. Ambos estavam perdidos para ele desde o tempo 

da invasão da cidade. Agora, tivera notícias de ter ido o amigo parar em Palermo.    

 Reinalte, com a ajuda da velha servidora Ambrósia, reconhece Lucrécia como sendo 

sua filha perdida, e o doutor, como o padrinho a quem a tinha deixado encomendada, situação 

e condição que impedem o casamento de ambos. Desfaz-se o acerto do casamento entre a 

jovem e o doutor e ela é dada em casamento ao jovem Amente. Todos seguirão para Valença, 

onde se farão as bodas. Fim. 

 

 

 

3. EDIÇÃO   



39 

 

  [fól.1v] Comedia de fr[an]cisco de saa de mjramda   

     chamada hos estramgeẏros· 

            pesoas da comedia
61

 

comedia 

Amemte________________________________________________ mançebo 5 

casiano _________________________________________________haẏo 

callidio _________________________________________________crjado 

allda ___________________________________________________moça 

ambrosia ________________________________________________uelha 

briobrjs _________________________________________________ solldado 10 

deuoramte _______________________________________________chacoreẏro
62

 

sargemta ________________________________________________moça 

guido ___________________________________________________hirmão do doutor 

gallbano__________________________________________________uelho 

petronẏo__________________________________________________doutor 15 

dorjo _____________________________________________________casamentejro 

viduall ____________________________________________________crjado 

reẏnallte___________________________________________________uelho

                                                             
61 Ver *Notas sobre os nomes das personagens na próxima página. 
62 ―chacoreẏro‖: chocarreiro. 
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* Notas sobre os nomes das personagens: 

 

Amente: sem mente, sem juízo, demente. Ver Amantes amentes, em Andria, 218, de Terêncio, e 

Mercator, 81/82 de Plauto, que significa ―amantes são dementes/loucos‖. Outras das ―pesoas da 

comedia‖ também trazem no nome a marca de seu caráter ou fazem alguma alusão à Comédia Latina, 

ou ainda são nomes comuns da antiguidade clássica. 

Casiano: impossível afirmar que houve alguma intenção do autor de ligar o nome a características do 

personagem na escolha. As possibilidades, se houve a intenção, parecem ser as seguintes: 1. De 

Cássio, um dos assassinos de Júlio César; seguidor de Cássio, ou seja, traidor – é Cassiano quem 

entrega as estrepolias do servo Calídio e do jovem Amente ao velho pai. 2. Do verbo latino casso, as, 

aui, atum, are: tornar sem efeito, nulo, inválido – a função de Cassiano é a de tornar sem efeito os atos 

insensatos de Amente. 

Callidio: o nome alude ao seruus callidus da comédia latina, o escravo astuto, artífice das confusões, 

enganos e trapalhadas que fazem as situações mais hilárias da comédia, embora aqui ele apareça com 

características de seruus currens. 

Allda: o nome sugere a simplicidade de sua posição social: aldeã, rústica.  A mesma raiz também 

sugere pessoa tagarela, desinibida, falante. 

Ambrosia: do grego ἀμβροσία, alimento dos deuses imortais; o manjar dos deuses do Olimpo, que 

proporcionava a imortalidade, além de grande prazer. É a velha Ambrosia quem faz o reconhecimento, 

no final, que dará vida nova aos amantes e trará o final feliz próprio do gênero cômico. 

Briobris: nome que remete a brio, valentia. Ironicamente, o tipo representa a covardia e a fanfarronice. 

Devorante: personagem representa o parasitus edax da comédia latina: glutão, comilão, como diz o 

nome. Aparece sempre faminto e bajulando alguém que lhe possa levar à mesa. 

Sargenta: é moça de serviço da casa do Doutor. De etimologia francesa, sergent, servidor, o nome 

vem do latim seruiens,entis: o que está a serviço de. 

Guido: da mesma raiz gótica de guiar (widan), juntar-se. É o irmão que vem juntar-se ao outro, o 

Doutor, trazendo novas de fora. 

Galbano, Petronio (satirista do tempo de Nero) e Dorio: são nomes que remetem à cultura clássica.  

Reinalte: vem da fidalguia espanhola. Na versão definitiva (se assim podemos chamar a versão que 

consta na edição de 1561), a personagem chama-se Reinaldo, nome de origem germânica, composto 

pelas palavras em alemão arcaico "Ragin"  (conselho) e "Wald" (Regra), que significa chefe dos 

conselheiro. 

Vidual: dessa forma na versão manuscrita e na edição de 1559, é adjetivo relativo à viuvez.  Na versão 

de 1561, a personagem chama-se Vidal, o que significa relativo à vida.  
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[fól. 1r] francisco · de · sa ·                        <Cópia da edição de |    <118>
63

 

        1559, embora com ligeiras | 

        modificações.> 

 carta sua Ao Ifante dom anrique
64

                           

        <[ilegível] Cat. Palha, 1218>
65

    5 

no que · Vossa · Alteza · manda não ha que dizer [mais]
66

 · qual ha co | media he · tall uai 

aldeam mal atabiada
67

 · fiz lhe soomẽte | duas lenbrãças asua partida · hũa que fizese o 

coração <tam>
68

 larguo | pera atera a que hia · omde lhe muito cõprẏhaa ·/· outra que | nũca 

se desculpase de querer a lugares · aremedar plauto e | teremçio ∙∕ antes aquẽ lhe tanta honra 

fizese senpre ho a | gradeçase muito · e tomase ẽ lugar de gramde louuor ∙∕ tam | bem  ariosto 10 

naturall de ferrara · omẽ nobre demũitas letras e | de muito engenho · en hũa sua comedia 

Jtaliana asi mesmo | en prosa · meteo apesoa duũ doutor
69

 ∙∕ mas diguo eu · que se loguo | por 

iso fora defesso atodos fazer outro tamto · não ouuera | nas comedias antigas tamtos ẽ guanos  

descravos · tamtos | pais apertados · filhos prodẏguos · solldados vaõs / quãto | maJs que 

ariosto não foẏ o prẏmeiro /· Jaa de tres avogados · | ẽ teremçio · huũ afirma outro negua e 15 

outro doujda /· | Jaa tulio
70

 ameaçaua seu amiguo trebaçio tamãnho Jures · cõ | sulto cõ as 

graças delaberẏo
71

 ∙∕ eveio todauia acair nas de ho | raçio os comẽtos me perdoem que all 

cuidarão ∕∙ asi que a ẽ | vençaõ amtigua he · aJnda que o titolo de doutor nã seJa am | 

ti[*]guo
72

 · nẽ daquele comedimẽto que foi o do filosofo·/ mas | Jsto senhor he como dizem 

                                                             
63 Numeração de página feita por outra mão que não a do copista; também não são da mão do copista deste 

apógrafo, nem da mão que numerou as páginas, as indicações da procedência do documento, que começam na 

mesma linha da numeração de página, seguem por três linhas e também se encontram entre os sinais < >. 
64 São conhecidas duas versões desta carta: a que precede Os Estrangeiros na edição de Rodrigues Lapa, e esta 

versão, da qual restam duas cópias manuscritas, a contida o Ms. Asensio (BNL – Fundo Geral, nº 8920), com a 

qual trabalhamos, e outra que é dirigida a D. Duarte, dedicando-lhe a comédia  Os Vilhalpandos (Biblioteca 

Pública de Évora, Cód. CXIV).  
65 ―Cat. Palha‖: ―Catálogo Palha‖ – refere-se à biblioteca de onde o texto procede.  A anotação entre  os sinais < 

> é da mesma mão que iniciou, acima, a indicação da procedência do documento. Este manuscrito corresponde 
ao texto da versão impressa da edição de 1559 e não ao da conhecida edição de 1561, isto é, pertence à mesma 

família textual do da edição de 1559, que se encontrava na Biblioteca de Fernando Palha, catalogado sob o 

número 1218, antes de ir para a Bibiloteca Houghton, na Universidade Harvard. 
66 Fortemente riscado no manuscrito, mas a leitura ainda é possível. 
67 ―Aldeã, mal ataviada‖: camponesa e malvestida. Sá de Miranda apresenta aqui sua técnica retórica e a captatio 

beneuolentiae. 
68

 Escrito na entrelinha superior, ―ta‖ sobre ―m‖, entre ―coração‖ e ―larguo‖. 
69 Refere-se à comédia I Suppositi. 
70 Refere-se a Cícero. 
71 Labério: autor de mimos do século I a.C. 
72 Há um borrão entre as letras i e g da palavra amtiguo. 
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andar polas ramas · que muj levemente | pudera pasar aper da deste trabalho · e mũito maJs 20 

ado louvor /· | o trabalho tomei por meu pasatenpo · asi como algũs caçam | outros Jogam /· 

no louuor nũca cuidei ·/ o de que senpre ouve | medo · foraõ maas Jntrepetações aque senão 

pode fugir | em nenhuuã maneira ·/ tanto que hos Jreges Jntrepetamdo | mal· todos querẽ 

fundar seus eros na sagrada escritura | e o diabo /· tanbem a Jsto ouuera dous remedẏos/· naõ 

escrever | e dormir meu sono em cheo / o milhor he o segũdo · pois Jaa | naõ podia dormir 25 

como oraçio diz· fora romper ou queẏ | mar tudo · este me asegurou depois ao tenpo da 

neçesidade | amigos me forçaraõ dele/· o coraçaam damiguos foẏ |  

[fól. 2v] as maõs medo eẏ que me saẏam dimiguos · saluo se vosa | alteza mandar enparar os 

estramgeiros · por seus como sam | ou ao menos por estramgeiros · em que senpre se 

enpregua | bem ho enparo ·/ en purtu[*]gues
73

 escreuem poucos · nesta maneira | descreuer 30 

aJnda ninguẽ que eu saiba ·/· aos que começaõ he | diuido perdam polo prouervio greguo / eu 

cõ perdam soo | me cõtentareẏ ### ·//· fim da carta ·//·
74

                                                             
73 Há um borrão entre as letras u e g da palavra purtugues. 
74 Esta carta não aparece na edição de 1559, de João de Barreira. 
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*Imagem da mancha do fólio 2v da comédia, no Manuscrito Asensio, onde tem início o Prólogo. 
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 A Comedia faAz o prologuo 

Istranhaisme que bem ho veJo dais dolho edecotouelo
75

 huũs | aos outros quem seraa quem 

não seraa· quisme deus bem que | não apodais Jaa· porem não hade faleçer quẽ me aremede | 

os purtugueses sois asi feitos loguo polla prẏmeira· depois | dareis o samgue dos braços /· 

aguora uos diguo que todos encres|pareis as sobrançelhas por que uos falo tam portugues· 5 

oupor | que cuido que esperaueis de mỹ algũs trimques troques
76

 / ora | me escutai se 

quiserdes· diruos ei quem sam donde uenho e | ao que venho ·/ primeira mẽte  sam como 

vedes· hũa pobre | molher· antigua de dias e de nação estrangeira /· sei porẽ todas | as linguo 

as o meu nome he comedia ·/· nã abrais as bocas nẽ | cuideis por iso que me aveis loguo de 

comer· por que eu | naçi em greçia e laa me foi posto o nome por causas que | pertençem 10 

aquela lẏnguoa· e não a esta vosa /· naquela mẏ|nha natureza  vivi mujtos anõs  (como dizem) 

boca que queres·| depois fui trazida a Roma pera homde emtam coria tudo | per mãdado da 

furtuna /· qua tambem uos coube a uosa | parte de que esta linguoagem que aJmda  ha 

chamais romãçe | he mũi gramde testemunha·/ ora eu asi trazida a Roma| mall podereis 

aguora crer · quamto ahẏ fui estimada | e em quãto tida· que maJs quereis não estiue huũ nada 15 

| de ser deusa###· depois agramdeza daquele Jmperio | que pareçia que nũca auia dacabar· 

toda uia acabou e caio | sobre sẏ mesmo /· entam me perdi eu alẏ Juntamẽte cõ | todas as boas 

artes · e hẏ jouuemos grãde tenpo como entera|das amtre as quedas· daqueles· edifiçios altos e 

fremosos· | que não auia soo mẽte memorẏa de nos nas outras partes· |  

        [fól. 2r]               <119> 20 

quamdo hos vyzẏnhos em quem ficara senpre esta lenbrã|ça· dũs nos outros como o tenpo deu 

lugar· e aJmda as vezes | comtra o tenpo· cauarão tanto que nos tornaraõ a ujda mal· | tratadas 

e pouco pera ver ·/ aguora que Jaa hiamos ganhando | forças· sentimos outra vez aquela 

Jmigua nosa poderosa que | nos da outra vez destroyra· (bem deueis de crer que o diguo pela | 

guera) foyse laa· pos tudo a fero ea foguo venho fogimdo | dela· aqui neste cabo do mũdo 25 

acho paz não seẏ seachareẏ a|seseguo /· ora en quãto uos asẏ amdo vendo e a uẽdo meu 

cõ|selho bem sera que vejais uos tanbem a mĩ /  e se nos cõçertare|mos deus que bem ese não 

acustumada sam has maas fadas· | não sei se emxerguais em mỹ hũa gramde mudamca de | 

                                                             
75 Na edição de 1559 a expressão está invertida: ―dais de cotovelo, e dolho‖. Dar de olho: fazer aceno com os 

olhos, e dar a entender alguma coisa com esse aceno. (MORAES) 
76 Na edição de 1559, ―fortes‖ em lugar de ―troques‖. 
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vos falar em prosa· sabei que o faço a mỹguoa de versoos· | que hos naõ temdes· quais me a 

mỹ comprẏã[?]
77

 easẏ o fazẏa | aguora em ẏtalẏa####· |  30 

nos meus uersos asi latinos como gregos senpre meachegei aprosa | quãto pude eles dauão me 

tall llugar que nestas partes aJmda | ha mujto pouco que hos não conheçeis por uersos ·/· os 

uosos comso|antes não me armão sam muj<to> forçados e batem muj<to>
78

 nas  ho|relhas /· 

eu trato cousas corentes sam amigua do pouo e follguo | daprazer a todos /· direis uos· que 

não he boa manha de donzela· | eu direi que purtugueses sois /· finall mẽte  nũca me 35 

aprouuerão | escurẏdões nẽ hũs trinques troques de que se <espamtão e>
79

 contentão os que | 

menos sabem /· digouos que para iso falo pera que me entendais e| quẽ quiser que o não 

entemdão não fale e tirara de trabalho | asi eaos outros ·/ quando me pasarão a roma mudanças 

fiz | e Ja dantes contra minha uõtade tinha deixados os meus | coros
80

 ·/ comvem dobedeçer 

aos tempos queiramos ou não queẏ|ramos·/· mũjtas contas vos dou /· Jaa sabeis que he este 40 

mall | das molheres emaJs sobre os dias quamdo Jaa tudo vaj cam|sando· os braços caem os 

pees não podem acabeça treme | em taõ se uos  recolhem todas as forças a lẏnguo a e dahẏ | 

fazem aguera·/ tornemos ao noso preposito/ diguo uos que | somos aqui Juntos pera uos 

amostrar os meus estrãgeiros · | que cabeça a minha · aqui uos dizia eu que auia de seer · | 

crede que hos anõs não sevão em balde /· sabei que prjmeiro | nos conprẏra dandar huũ bom 45 

pedaço de camjnho /·  

[fól. 3v] ouvistes Jaa falar de palermo cidade nobre em çezylẏa pois | ahẏ esperam por nos e 

laa nos cõpre prẏmeiro de chegar por que | neste meo tenpo vos tanbem seJais estramgeiros /· 

rides e cujdaẽs | que zombo aguora ho vereis não se mova nỹguem /· que uos pareçe | vedes 

uos em palermo euos cuidaueis que estaueis aJmda en pur|tugal·/· em mỹ ha moor poder do 50 

que crereis não me tenhais em | pouco / ora da quela casa de fronte saira huũ mançebo naturall 

| de valença daragão /· morto aqui damores o seu nome he amẽte | a este siguira huũ seu haẏo 

que o guarda a que chamão casẏano de|les e doutros sabereis o maJs / ham todos de falar 

portuguẽs por | amor de uoos questes sam hos meus milagres·/ e não tenho esta uosa | lẏnguoa 

por tam mynguoada como vos mesmos dizeis · | e asẏ que o neguoçeais que he gramde feito 55 

                                                             
77 Há neste ponto um sinal que não se pode entender. Na edição de 1559, não há nada além de uma vírgula entre 

―compriam‖ e ―e assi‖. 
78 ―-to‖ escrito sobre ―muj-―, na entrelinha superior, aqui e no ―mujto‖ anterior, na mesma linha. 
79 ―espamtão e‖ está escrito sobre a palavra ―contentão‖, na entrelinha superior.  
80 Refere-se aos coros do teatro grego, que já haviam sido tirados da comédia em sua última fase, a Comédia 

Nova. Sá de Miranda obedece aos princípios da comédia que serviu de modelo na Roma antiga. 
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andando toda | a outra gemte a quem maJs guauara
81

  e alargara asua ·/ ora | por que ouçais 

com hos coraçois repousados eu uos tornareẏ a | portugall asẏ como uos trouxe Jaa sabeis de 

mỹ que ho | poso fazer ouvẏ descamsadamẽte### Auto · I · Se · I · | 

   Amente /· casẏano /· 

Vẏda he Jsto que me tuu casiano daas· não terei eu hũa soo | ora do dẏa· lẏure de tẏ pera meu 60 

descamso
82

· ou pera meu pra|zer e se asẏ não queres pera meu pesar / não seẏ a que tu po|sas 

chamar catiueiro se ho aẏsto não chamas ·/· cas·/ por qual· | rezão pões amẽte nome de 

catiueiro a mjnha companhẏa·| que te foẏ dada por ordenãça de teu paẏ de crer he que por teu 

bem | eu amẽte sam o catiuo que ando senpre apos tẏ e tu por homde | queres·/ Am·/ e aJnda 

os escrauos algũas oras podem folgar sem | culpa  echorar podem todas ·/· não he asogeição 65 

cousa que se asẏ | posa sofrer · ea mỹ soo he pera chorar / queres que faleça tenpo | que me 

queres queres me acabar de matar / cAs·/ mas tu que não | falas craro· que he o que queres· 

quereste acabar de per der · todos | hos remedios tenho buscados pera ta proueitar todos hos 

perdẏ em | tẏ / aguora deixame empregar mal os meus olhos ·/ Am·/ que | neçesẏdade tenho 

eu dos teus olhos ·/ cAs·/ dirtoeẏ pera que veJas | co eles pois não vees cos teus· tudo o que 70 

pude trabalhei pera te des|vẏar destes pasos pẏ rẏ guosos em que amdas que al me ficaua | Jaa 

de fazer senão seguirte ao menos saberei dar conta de tẏ | omde me caiste /Am·/ apos esas 

contas andas tuu majs que A|pos mỹ / cAs·/ sẏ por saber os teus segredos aJmda mal muitas 

vezes· 

            [fól.3r]              <120> 75 

porque os teus feitos descobrem tamto de tẏ a todo mũdo | /Am/ omde me poderei acolher 

deste omẽ /cAs·/ não tẽes onde | faze comta que sam a tua sombra /Am ·/ a minha sombra nã 

vejo eu açertos tenpos eatẏ nũca deixo de ver / mas nã estemos· | nestes debates por amor de 

deus te peço que me deixes descamsar hũu | pouco · antes me tornareẏ acasa ahẏ que mal 

poso fazer tu guarda | a porta se quiseres pois não poso fugir a preso ou a catiuo ·/cAs·/ co|mo 80 

te emganas em tudo ora vaẏ que ho teu descamso eu ho | procuro tuu hes aquele que foges 

dele######· 

 Sce ·II·     Casẏano· sooo /· 

                                                             
81 Forma do verbo gabar: gabará. 
82 Na edição de 1559, ―livre de ti, pera meu prazer, ou se assi[...]‖. 



47 

 

diguo uos que o mũdo he perdido vistes o medo vẏstes o aca|tamẽto uystes
83

 sequer a 

uergonha· que se fez da autorẏdade | dos hayos que se fez da o bediemçia dos crẏados· no 85 

meu bõo | tenpo hũu moço destes não ousava [tam] somẽte daleuamtar | os olhos ao seu haẏo· 

não era neçesa ryo pareles mais que me|ya palaura ·/· aguora uedes aque somos vindos se lhes 

dizeis | huã dizenvos dez· quamdo aJmda deuião de sofrer castiguo | o emsino não sofrem 

graçeJam e dizem que Jaa senã custumão | hayos ẏsto aJmda que lhe ensẏnem a falar uerdade 

e como | eles afirmão com hos rostos segũros que sabe mais hũu mãçebo | darte destes 90 

daguora que çem velhos Jumtos· e no mal· dizem grã|de uerdade· nũca a eles moor diserão / 

aos boõs custumes e ẽxẽpros· | chamão uelhiçes çertezas eem fadamẽtos ·/ aquãtos eros 

cõsẏguo | traz a moçidade tudo chamão cousas do tenpo como se fosem boas | manhas· nẽ 

querẽ consem tir em nenhũa maneira que estee mall | aos mançebos· se he despendedor se he 

das damas se he brẏguoso | deixaio que moço he nũqua aquele mao more / ora poys | quãto do 95 

beber e da escaçeza eu o aseguro pera a uelhiçe ·/ e asẏ nã | ficara tacha que não tenha tarde 

ou çedo· Jaa seles saẏem | dasua tera alẏ uos faço eu queixume como se  namorão logo | dos 

custumes estramgeiros· prẏnçipal mẽte daqueles em que | haa soltura elẏçença pera seus 

uiçios· aque eles chamão lẏber|dade/ esa me chamais uos a mỹ lẏberdade/ çerto que a não | 

chamauão ela asẏ hos antiguos· amẽte cujda aguora que he | lẏure de seu paẏ e de mỹ que por 100 

rezão lhe dẏuera de ser hũu | segũdo pai e ele caio em catiueiro de calẏdio e de quãtos lhe | 

sam neçesarjos nestes seus amores· a fora os mesmos amo|res de que he maJs que catiuo/· 

huũ ano ha que partimos | de valemça hẏamos pera rodes· aribamos neste palermo·  

[fól. 4v] Aquẏ lhe armou o diabo· com hũa mosa fermosa | em que nos deitou a perder· 

sobreueo a nova do çerquo | aJuntouse tudo pera sua final destruição e cõfusão mẏ|nha·/ 105 

gastamos o dinheiro gastamos o tenpo medo eẏ não | acabemos tanbem de gastar a ele que 

cada vez he pyor | trabalhei no começo com boas palauras· não aproueiteẏ | nada · prouei 

tambem as maas nẽ maJs nẽ menos fiz co|mo de me querer hẏr tudo foi emballde · aẏ pais asẏ 

| Aconteçe depois co estes <filhos> mȷmosos
84

 crẏados nas[ua] vontade | ouuera o uelho este 

filho Jaa na velhyçe e não uja mais bem | dos seus olhos· todauja por outros que tinha ouve 110 

demco|mendar este aquela relẏgiam que lhe não foẏ mais que | mãdar [qua] a[su]a <asua>
85

 

alma ·/· aguora tenho lhe escrito como | estamos Jaa na deradeira espeçia que acudise cõ 

algum | remedẏo· não cuido que posa tardar seu recado· emtretãto | querẏa vẏgiar este moço 

                                                             
83 Numa só linha, três formas de grafia para a palavra ―vistes‖. 
84 A palavra ―filhos‖ está escrita na entrelinha, sobre ―mȷmosos‖. 
85 ―asua‖ vem escrito na entrelinha superior, com letra menor, sobre o último a de ―a[su]a‖ e o primeiro a de 

―alma‖. 
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que moço se pode aJnda chamar | e como dizem pola alma de quẽ mais não pode ando 

sem|pre apoos ele e nũca o deixo quero lhe dar enque emtẽda que | estes amores o seu uiçio he 115 

aousẏozẏdade dela naçem e | nela se crẏham ·/ esta lhe tirareẏ cõ a minha prezemça e | algũs 

outros Jncomujnientes mas siguo trabalhosa avem|tura ·/ a moça he fremosa a terra de mujta 

soltura e de | mũȷtos azos· amẽte ousa de falar e de fazer /· Jaa não que|rẏa maJs nesta tormẽta 

que terme ao mar esalluar | soomẽte o casquo se pudese /· quẽ sam estas que qua vem a moça 

me pareçe daquela casa donde se nos açemdeo | o foguo a nosa· a uelha não conheço em 120 

gramdes pra|ticas vem querohas escutar ######· 

 Sce III· Alda moça de ser uir      anbrosia· | 

               uelha·           casẏano # # # # 

Asẏ he como dizes mas por mjnha ujda que andemos ma|ẏs se puderes·/ amb·/ bem dizes mas 

eu nã poso filha mȷ|nha· que vou muȷto careguada / alld·/ e de que tẏa ·/amb·/ | doytemta 125 

anos que leuo as costas e pesam mũȷto /cAs·/· |  

        [fól. 4r]               <121> 

A mỹguoa doutra tal cargua amda meu crẏado a mente | tam leue·/alld·/dizeme ambrosia tẏa 

follguarẏas aguora de | tornares a minha ydade /amb/ dizeme Alda filha a quẽ vises | no cabo 

dũa Jornada trabalhosa/ pergũtar lhias se deseJaua de | se uer outra uez no começo dela ·/ alld 130 

/ tamtos males achaste por | este camjnho da ujda / amb /· mais dos que podes cuidar ·/ald ·/ 

E avera hẏ maneira pera se as pesoas deles guardarem / amb·/ dall·|gũs sẏ /ald/· e dequais 

sobre todos ·/amb/·dos omẽs filha ·/ald·/ | como asẏ he yso mjnha tia·/amb·/ faze conta filha 

que to | dise hũa pombẏnha a orelha· não te digua nỹguem aall nẽ | teponhão medo cõ outras 

caramtonhas· nẽ com outras almas | pecadoras /cAs·/ nẽ aos mesmos omẽs tam pouco /ald·/ 135 

pois que | querẽ loguo dizer tantas estorẏas como contão das cousas que | os omẽs fazem polas 

molheres /amb·/ tanbem se me creres· | te gardaras desas estoreas /ald·/ não serão todas asẏ 

/cas·/ Jaa | quela Jaz·/amb·/ filha minha não queiras tu fazer esa espe|rẏençia por tẏ mesma 

que he pirẏguosa /ald·/ ditosa he loguo | esta tua lucreçia que tantos aqui andam bebemdo os 

uẽtos | por ela /amb·/ asi filha serão tudo uẽtos /cAs·/ o boa velha /ald·/ | e o doutor petronio 140 

tam rẏco e tam abastado diz que a tomara | em camisa /cAs·/ outro tanto fara meu crẏado nã 

seja esa A | duujda· tam boa deueser a cabeça dũu como a do outro /ald·/ | quãto he o que eu 

cuido aiso es aguora chamada pera te darẽ | comta de tudo ese fazer cõ teu comselho asẏ como 
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seu tyo· | dom abade que santa gllorya aJaa deixou hordenado /cAs·/ | ora no mais ẏsto he o 

por que amẽte amda aguora tão atribulado·| /amb·/ esse dom abade que dizes não lhe era nada 145 

mas era hũu | padre das orfaãs edas veuvas / serẏa loguo hũu longo comto | porem como quer 

que seJa não deuião enpregar mal tall | pareçer e tais custumes· a fora mujtos outros sinais que 

ahẏ | ha de lucreçia ser do sangue que pareçe / e teu amo Betrãdo | nã cuido que faça senão o 

que deue a sua bondade e a cõfẏ|ança de quẽ lha tanto deixou encomendada /ald·/ Laa 

sa|beras tudo nã nos detenhamos maJs /amb/ uai diamte eu | te siguireẏ /cAs/ se nos esta 150 

uerdade cõta mãdo eu a meu | crẏado a mẽte dar voltas em valde· que o doutor se a colhe a | 

moça as mãos a ousadas que ele tenha careguo de vẏgẏar | as portas e as Janelas· meterão no 

ora seus pecados em | forte cuidado em fim de seus dias fiaiuos laa em letras / 

[fól. 5v] bem pode o mẽ aquj dizer que aos sesemta a ños lhentrou | o demo na cabeça / aquele 

quãdo a reçeber não a deue reçe|ber Jaa por molher mas por erdeira /· moça fermosa e | velho 155 

na morado nã ha hẏ pera tres dias· depois nã faleçera | outro maJs moço emajs gentil omẽ 

com que ela logre ho | que estoutro guanhou· acusta dasua alma e cõ mũȷto suor | deseu rostro 

/ o ricos cõ que trabalho aJuntais equão mall | sabeis pera quẽ /· não fora milhor deitar esa 

riqueza | ao mar como fez o outro filosofo vão / quãteu não seẏ | cousa pera fazer dar mais 

volltas na cova que lograr | me outrẽ a mjnha molher co meu ·/ Alonge vaa o mao | Aguouro 160 

das maas palauras /· uedes lucreçia por fermosa | e por uertuosa que seJa· milhor ha dachar cõ 

quẽ case de|pois de veuva rica que aguora / ao menos esta obra de mẏ|serẏcordia fara o 

doutor·/ agraça he que vendo cada dẏa | mjll enxenpros destes não aproueita nada ecada hũu 

cuẏ|da que achou mjlhor açerto/ mas meteme ora o demo coos feitos alheios prouvese adeus 

que fose como estoutra diz ho | doutor entrarẏa em cujdado e eu pola uẽtura saẏrẏa | dele /· 165 

deixaẏ acadahũu fazer as suas cõtas e cujdar que | açertou / asi entrou o mũdo e asi ha de sair 

todos somos | bem regidos na [*] boca alhea / tal era aguora avelha cõ | a moça que laa vão / 

ao falar gramdes filosofos ao obrar | Allẏ me per do aẏ ###### 

 Se ·v·
86

            dorio casamẽteiro·/· casiano /· 

Ate quamdo traremos noos ao pescoso este Juguo como guado | sem entemdimẽto /· quãdo 170 

cantaremos nos a estes espanhois | outras vesperas çezilianas como fazemos aos françeses 

/cAs·/ | cujdado traz este consiguo asẏ comeu que vem falamdo soo / | /dor·/ tera amaldiçoada 

esem ventura que a senpre de serujr | agente estranha e duũ tenpo pera qua françesa e 

                                                             
86 Não há marcação de cena IV no manuscrito. 
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espanhol | venha o demo e escolha·/ todauia o françes roubate e bebe | cõtiguo· o espanholl 

nũca he farto de senhorear· quẽ podera | sofrer tanto senhor capitão /cAs·/ esta gente tanbem 175 

he tocada | dumor malemconico· bem auẽturados os françeses  que vivem 

        [fól. 5r]               <122> 

dẏa por dia esenpre Jogão as pescoçadas· /dor·/· mas vejo quem | desejaua bom açerto foẏ 

achallo soo / queroho tomar antes | que entre em casa/ o casẏano se [*] te não desprouvese 

cõpre | me mujto de tẏ duas pallauras peçote que não aJas por mall | de mas ouuir · cAs·/ não 180 

diguo eu duas mas duas mjll se tãtas | mãdares /dor·/ emverdade casẏano acho emtẏ aquela 

umjll|dade que me dyzyão e çerto que donde dizem bem aJndaha | maJs bem /cAs·/ dize o que 

mãdares /dor·/ a mỹ casẏano chamã|me do rẏo não seẏ se me conheçes mas são asaz 

conheçido nesta | çidade onde uiuo muȷtos anõs ha em paz e boõ amor cõ todos usão|do 

filysẏsẏma mẽte de meu o fiçio <de casar muitos>
87

 /cAs·/ não pode ser maior | proua de tua 185 

vertude porque pera tão santa cousa como | he o casa mẽto nã se deue escolher pessoa que não 

seJa muito esper|mẽtada de sua bondade /dor·/ falas prudente mẽte / ora diguo | asẏ· que 

vyvemdo eu tanto tempo nesta çidade sem queixume | nenhũu de pesoa uiua aguora casẏ no 

fim da Jornada· hũu | mãçebo de que teẽs careguo dizẽme que se chama amẽte | anda posto em 

me tirar a uida /cAs·/ querte matar ou como | /dor·/ e maJs sobre meu o fiçio /cAs·/ que 190 

çerteza teẽs diso | /dor·/ valẏ /cAs·/ como valẏ /dor·/ pasando por mỹ olhoume | de traues e 

mordeu o dedo /cAs·/ se maJs mal não he feito por | ahẏ pasem os teus males todos /dor·/ 

pouco te pareçe/ e que fara aquele tall a mỹ quãdo mordeo asẏ mesmo com rayua· | /cAs·/ 

aquele tal amjguo meu aJnda tem por matar ho | prẏmeiro /dor·/ ese não querẏa eu Jaa ser/ 

queres que te | digua todas as cousas tem seu começo /cAs·/ e tanbem justiça | ha na terra 195 

/dor·/ a minha uida senhor meu não he capa que | me a Justiça posa tornar se matomarẽ e eu 

eyha mujto | mister pera mỹ e mjnha molher e meus filhos /cAs·/ asẏ | he e porem asua uida 

gardara a tua que milhor penhor | queres /dor·/ a mujtos a não garda que seẏ eu de quais 

se|reẏ /cAs·/ ora mespanto de ti fazeres tanto caso dũu moço | que Jnda não cuida no que diz 

nẽ no que faz ·/dor·/ deses· | me garde deus que não dos uelhos sesudos lançadores de cõtas | 200 

ando asẏ como vees co huã mão sobolla outra metido neste | mãteo soo garda de deus e do reẏ 

· que mais he matar a mỹ | que huã ovelha /cAs·/ como tasẏ de matar não cujdes | tal /dor·/ os 

descuj[da]dos matão majs vezes que os cujdados | 

                                                             
87 ―de casar muitos‖ está escrito em letras muito miúdas, na entrelinha, sobre ―/cAs/ não‖. 
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[fól. 6v] /cAs·/ eu mor medo te eẏ aese cuidado /dor·/ dou cada dẏa | vynte voltas a çidade e 

as uezes tanbem de noyte polo se|gredo e por dar auiamẽto as partes diguote que eẏ medo | 205 

aos acõteçimẽtos quãto majs aos prepositos /cAs·/ teẽs | lhe feito alguũ desprazer /dor·/ não 

que eu saiba / saluo | se era Jr acasa de betrando e jaa laa não vou no que reçebẏ | aquela perda 

que deus sabe /cAs·/ de cuJo mãdado hyas· | llaa ·/dor·/ yso não poso dizer tu me perdoa que 

são se|gredos de meu o fiçio em que não querẏa errar ·/cAs·/ fazes· | o que deues· / tanto 

maior erro faria quẽ te errase / mas que | lhe uai amẽte niso ·/dor·/ não o seẏ ele o sabera não 210 

queria | falar mais do que me conpre /cAs·/ ora uai que eu te | valereẏ quãto em mỹ for ·/ não 

te  poso prometer mays | /d[o]r·
88

/ nẽ eu tão pouco pedir te maJs  porẽ iso te peço | 

m[u]ȷta[s]
89

 uezes /cAs·/ e eu muȷtas to prometo vaẏ as boas· | oras ·/dor·/ e contiguo fique 

muȷto prazer e mũȷto descãso·| /cAs·/ nẽhũu deses fica comiguo por aguora / este per|dido da 

mẽte em que doudiçes anda todas estas suas paẏ|xões são çeumes do doutor e cuida o cabeça 215 

de uẽto que | por as suas ameaças ha destar aoutra toda sua vyda | por casar / que farẏa aquele 

sese uise desapresado de mỹ | se hũa ora soo que se me furta loguo daa sinal de sẏ por | onde 

vaẏ / e agraça he que as molheres pareçelhes ẏsto que|rer [mal] <bem>
90

 ouue doo destrouto 

pecador que lhe tremião es|tando os beiços cõ medo · aguora eẏ de [r*] seguyr a|mẽte aJnda 

maJs Jsto ganhara cõ as suas ameaças· 220 

    fim do primeiro auto ·/· 

      Auto segũdo · briobris soldado # 

              deuorante parasito ###  

Amiguo meu deuoramte tenho te dado cõta desta dor do meu | coração aguora te peço 

conselho e aJuda ·/dev/ que graça pedyr | brẏobrẏs cõselho nem aJuda aoutrem /· bem 225 

amostrão njsto | os amores seu poder ·/brẏ·/ falas bem que çerto mal o pudera eu | cujdar 

antes daguora /dev·/ nestes casos como dizẽ os sabedores nã | valem as forçaas de sam sam 

nem o saber de salamão /brẏ·/· | 

                 [fól. 6r]                <123> 

                                                             
88 Borrado, mas legível. 
89  Borrado e ilegível, o -u- é conjectura nossa, por ser possível, provável e plausível nesse lugar . O -s- está 

borrado, mas legível. 
90 A palavra ―bem‖ está escrita acima do tachado. 
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não vees ẏso ·/dev·/ edeercoles Jaa ouujrẏas co mo ho fez fẏar hũa | molher moça e darlhe 230 

cõtas das suas maçarocas /brẏ·/ Justa mẽte que | tendo eu vençidos tantos canpos de pesoa a 

pesoa e achandome | na do barelhano e na da chẏrẏnolla / na de rabena e de mẏllam | ves me 

a[*] guora aquẏ rendydo a hũa moça dilẏcada amjguo | meu deuorante que te pareçe /dev·/ 

são aconteçimẽtos tambem | pera yso [he] o bom coração como pera as armas /brẏ·/ hũu 

grãde | mall veJo neste neguoçio /dev·/ que tal·/brẏ·/ as fremosas que todas | sam alltiuas e eu 235 

não sam acustumado asofrer deseJos /dev·/ por | amor de my não te apaẏ xones que os a 

mores deseu naturall | sam brãdos e querense por bem /bry/ tenhome co a guerra omde | tudo 

se faz por mall·/dev/ es forte omẽ fala maJs sem paixão | que te de mudas e fazes me tomar 

medo ·/brẏ·/ ese mal tenho | bem seẏ que sam medonho de meu natural não poso hẏ all fazer | 

nauguoa que me veja eu mesmo tomo espamto de mjnha A | <fera>
91

catadura·/dev·/ que farão 240 

os outros vendo atẏ e mais apaixonado· | asẏ deuia de ser feito eitor troẏano /brẏ/· por Jsto te 

diguo que não | sam saluo pera aguerra enque me crẏeẏ /dev/· sẏẏ mas doutra | parte quãdo 

estaas senpaixão es maJs graçioso que a mesma | graça tudo te estaa bem quãto dizes· equãto 

fazes nem sepode | omẽ auer farto da tua cõ uersação /brẏ·/ pois se me ujras no canpo | laa te 

diguo que sam conheçidos os omẽs todos se vinhão pera mỹ | andaua maJs acõpanhado que o 245 

capitam ele morrẏa demveja | enão fazẏa senão morder por detras / comteẏ te Jaa algũs | dos 

toques que lhe deẏ /dev/ o damjgua /brẏ/ tam bem ese | foẏ bom· mas prẏmeiro te quero 

comtar outro que lhe | chegou ao vivo ·/dev·/ mo fino fuẏ desta uez cuẏdeẏ | datalhar 

earodeeẏ· ambas me ha de cõtar/· ora comta por | tua uida ·/brẏ/ dirteeẏ o que pasa ele era 

huũ omẽ baixo | filho duũ saralheiro que uiera a ualer por açertos da guerra | e huũ dia 250 

falamdose em ditos meus como sempre fa|lauão· semtẏ eu quehos grosaua  elle / chamão 

aquẏllo | desotẏ capa·/ eu que fiz desimulada mẽte como quem não | falaua maJs cuũs que cos 

outros dise que me ouujsem to|dos ·/ aos supitos aueislhe de dar pasada· aJmda que não | vão 

tam llẏmados /dev·/ como e tu foste /brẏ/ mas como e Jaa o ouujras ·/dev/ mujtas vezes 

·/brẏ/· pois meu he que te pa|reçe /dev·/ não auia maJs que aranhar / os outros que dizião | 255 

/brẏ/ torçiãose todos e não se podião ter ao rẏso/ mas tuu | nã me pergumtas polo da mjgua 

/dev·/ que ey Jaa de fazer | 

                                                             
91 A palavra ―fera‖ está escrita na margem esquerda, antes de ―-catadura‖, do termo ―Acatadura‖ - ...minha fera 

acatadura. 
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[fól. 7v] [s]
92

enão ouujrte / diguote que da boca mo tiraste aguora to | [q]ue rẏa perguntar 

/brẏ/ escuta e ueras· este trazẏa huũs | [a]mores mujto secretos ao que ele cuidaua / e amẏga 

chama|[u]ase dalcunha asanhuda que auja ho diabo de fazer· em|[c]õtramonos huũ dia soos 260 

por soos nuũ lugar mujto es|[c]uso elle como me vẏu rebuçouse e quisera pasar sẽ ba|[t]alha / 

mas eu enperlongãdo com ele não lho gardei pera | maJs e dise de maneira que ele me ouujo e 

entendeo / não | mespanto dandardes tam sanhudo /dev·/ ahȷ ahȷ ahj cõvẽ | asaber 

remocastelhe asanhuda·/ ora cree que não es gra|çioso como omẽ/ ese mal aventurado como 

senão enfor|[c]aua /brẏ·/ asẏ Jaguora que  ele sabẏa de que sorte eu pẏcaua dedez leguoas se 265 

benzẏa de mỹ dev·/ de maneyra que | os omẽs ham de tẏ medo e tuu has medo has molheres 

·/brẏ·/ | etuu não me pergũtas por quall rezão /dev·/ antes pergũto | edeseJo mũȷto deasaber 

/brẏ·/ por que são lobas em escolher | /dev/ eaiso que lhe chamas tu senão bocados douro 

/brẏ/ mjll des|tes apanharas se estiueres promto /dev/· maJs molheres apanha|ras tuu se elas 

sam lobas como dizes /brẏ/ como /dev·/ que | todas as molheres do mũdo se perderão por tẏ 270 

que te estou | olhando e não me farto de te [*] ver quãto sobre tẏ poõys | tudo pareçe que ahẏ 

naçeo / estes golpes que deste no peito | em aspa·/ estes troçais douro estas franJas por toda a 

capa | os tufos por hũa parte e pola outra tudo pareçe que rẏẏ | he graça que deus daa as 

pesoas /brẏ·/ seas molheres yso em|tendesem /dev·/ fez aroda como pauão e pasea ·/brẏ·/ ora 

| andar ·/dev·/ quem puder dizem ·/brẏ·/ digamos tanbem quẽ | puder pois asẏ quis a furtuna 275 

/dev·/ saibamoslhe hũa vez | acasa do maJs deixa fazer a mỹ /brẏ·/ os grãdes deseJos nã | 

sofrem tardança /dev·/ he ese douro he / que mais pudera huũ | seneca dizer / eu oueJo Jaa na 

mjnha fome· uamonos a co|mer ficarnosha depois o dia todo pera neguoçear /brẏ/·| não terão 

aJnda prestes ·/dev·/ nũca o terão se o deixamos | nos moços que bebem en amanheçendo / e 

pera a fome do amo· | senpre achão que aJnda não sam oras /brẏ/ eu te direẏ como fa|çamos· 280 

deixame hẏr dar auiamẽto ao gentar tuu fẏca | e começa poer mãos a labor / Jaa te dise a quẏ 

as topeẏ mujtas | 

      [fól. 7r]               <124> 

em companhẏa / mas todas erão pera viuer cõ aquela cõ | quẽ eu ujuo oucom quẽ mouro /dev/ 

como deues de falar hos | amores /brẏ·/ se me isso valese /dev·/ que cousa sera ver hũa | carta 285 

da mores tua ·/brẏ/ aJnda o sabes mall que no cãpo | nã tinha mujtas uezes llugar pera comer 

por acudir a re|quirimẽtos damjguos· hũs querẏão huũ proposẏto outros | outro /dev·/ quais de 

                                                             
92 Falta a primeira letra da primeira palavra de cada linha da primeira à sétima linha desta coluna (falha da 

cópia).  



54 

 

todas achas de maJs trabalho /brẏ/ has | prymeiras alẏ te diguo que se vee quẽ he o bom 

mestre /dev·/| tẽes rezão falas como esprimẽtado / ora uai que nos não | faleçe maJs que a 

moça /brẏ/ nũca os meus olhos tal uirão | alua como a neue cõprẏda desposta /dev·/ bem me 290 

lembro / | /brẏ/ oscabelos como o fio douro os o lhos grandes e pretos que | os meus não 

sofrẏam asua crarẏdade asẏ como a do sooll | /dev·/ em fim taes que te far ta rão os teus /brẏ/ 

fartarão | dizes amtes mos deixarão famyntos pera sempre·/dev/ ora corta me este pescoso 

·/brẏ/ por que deuoramte | /dv/ por que me deguolas acada palaura / deixama bus|car que ẏso 

que te ela ouujra de mestura cõ aquele sospiro·| nã cõprẏra maJs· bri/ aẏ que amdo pera me 295 

emforcar | /dev·/ não faças que sera cousa de que depois mujto te a|repemderas /brẏ/ nũca fiz 

cousa deque me a rependese | fica e tem cuidado /dev·/ tuu uaj e leua cujdado | /brẏ/ asi se 

faça lenbrete que te espero cõ hos olhos lõgos·| <dev>
93

 e eu a ti que eẏ dẏr cõ alingoa fora de 

cãsaso de fome e de sede ## 

 Sce II·  deuoramte sooo· 300 

A que tenpo me trouxe deus este soldado as mãos mujtas gra|ças lhe dou que não achaua aquj 

quẽ me dese hũa soo vez | daugoa / asentauame sobre hũa pedra/ e daua estamdo | ao papo 

como françelho manso / cuidando todo o dia pera | onde tomarẏa o voo / neste mũdo tudo he 

começos enouẏ|dades· como te hão em custume loguo arefeçes· nos prẏmeẏ|ros dias uai o que 

uai / trabalhoso o fiçio he este noso/ não mu|da maJs vezes a regra de sam frãçisco os seus 305 

frades· | que a nos a nosa
94

 / doutra parte quẽ tera tantos temtos | dizer bem he cousa frẏa dizer 

mall he pirẏguoso | a fome a perta as vezes cruelmente asẏ que se não sabe | o mẽ dar 

aconselho/ e por maior mofina os mãçebos | 

[fól. 8v] cõ quẽ era a maẏor parte do ganho fizerão se nos | sesudos andam maJs graues que 

seus pais de polla | menhaã ate noyte / Ja não rẏm se não a meo ryso | todos agrauados da 310 

furtuna gauamdo senpre asẏ | mesmos e as suas cousas nos outros não lhes faleẏs / hoo | Joẏas 

Joẏas quẽ tiuesse de comer pera rẏr deuos / asẏ que | este brẏobrys como dẏguo me cayo 

doçeo moucarão como | ha deser / apititoso namorado cõujdador ele soo he belo | aẏroso 

dizẏdor ligeiro como huũ gamo brauo esforçado | como hũ lẏam· que quereys maJs heamado 

e temjdo | como deus
95

 / huũ rolam nas armas pera as damas hũ narçis[o] | e a mȷ  que se me 315 

daa mas que seJa aJnda huũ belltenebros | vẽ de seus canpos  que asẏ lhe chamão eles traz a 

                                                             
93 Escrito na margem esquerda, dentro de um quadrado desenhado, na linha que começa com ―e eu a ti...‖ 
94 Na edição de 1559, ―nam muda mays vezes a regra hũ nauio que nos a nossa‖. 
95 Na edição de 1559, ―he amado & temido juntamente como hũ rey‖. 
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bollsa | chea doutros aque chamão sacos omde roubam a deus e aos | santos porẽ olhaẏ como 

falais não lhe aueis de chamar | roubos· sacos sẏ quantas vezes quiserdes·/ quẽ me mete | a mỹ 

com seus pontos domra / venha como quiser ganhase o como quisese / som pola uẽtura seu 

comfesor·/ come bebe | e Jogua e he de molheres· estes são hos meus omẽs / o mall | ganhado 320 

mall se ha de despender·/ eu farto deo ouuyr | e de lhe falar a uõtade· ele a mỹ que não saõ 

tam Jsprituall | farta me diso que ha na praça /· fazenlhe os meus pontos ele | a mỹ os seus 

seJa nas boas oras /· trato he em que ele põem dinheiro | e eu palauras dure yso que durar / o 

põto he aguora que | se me namorou e não sabe de quẽ mas ella não ha de ser | outra segundo 

os sinais senão esta lucreçia· que aquj uiue | pera que se todo mũdo aguora embica· piriguosa 325 

moça he | esta mas laa o seJa· pera seus seruidores que eu não ujuo agora | dolhos pretos /· 

garda descandilizar nỹguem por nỹguem | a quẽ magoas lembrase sempre / obriguaçois 

esqueçẽ loguo / | a maior çiençia do mũdo he saber cõuersar os omẽs· bom | rostro bom barete 

boas palauras não custão dinheiro / easẏ h[o]  sesudo ha de fazer bem barato destas cousas 

todas· hos par|vos vendem no mujto caro e asi lho não conpra nỹguem e estam as moscas ### 330 

 Sce III·     Amẽte / deuorãte / casiano /· 

        [fól. 8r]               <125> 

não seẏ se me sentio este meu preseguidor vem ele A|pos mỹ ou não / bem he não ueJo nỹguẽ 

/dev·/ eys qua <vem>
96

 outro | seruidor de Lucrecia / este deu em seco nesta barra que he | 

pirẏguosa aguora anda a nado / e como dizem pareçeme | que morera a beẏra / huũ doutor 335 

conheço eu que anda mais | perto / o que presa deu este ahuũ pouco de dinheiro que trazẏa | 

cuidaua que senpre lhe auja de corer como fonte / e nã ha | cousa neste mũdo que maJs asinha 

seque / Jaa o hayo vem | apos ele / perdido he quẽ tras perdido anda·/cAs·/ | nosso amjguo a 

mẽte tanto que me sentẏo em casa loguo | se nella agastou ·/dev·/ quẽ se não agastaua com 

tigo que | es maJs careguado que huũ adro /cAs·/ fogiome sem ho sem|tẏr· gardenos deus de 340 

quẽ traz os seus cuidados todos Jũtos | em huũ soo ponto ·/dev·/ em huũ soo os traguo <eu>
97

 

as uezes e não | me vall /cAs·/  pesar mẏa nal ma se fizese alguũ mall a|quele coẏtado docasa 

mẽteyro / mas a nos de ualer esta carta | que lhe esqueçeo na camara · com apresa de me fugir 

de |uia de ser· esta mo tornara as mãos e çedo que letra he | de molher veJa mos o que diz 

/dev/ lla tauem cõ tua carta | pois he letra de molher algũas pernas daranhas serão | a mesa 345 

tespero/ ~ /cas·/ ~ não seẏ por que fazes tanto mal· | a tẏ e a mỹ/ bem me pudera tão bem 

                                                             
96 A palavra ―vem‖ está escrita na entrelinha superior, acima de ―outro‖. 
97 A palavra ―eu‖ está escrita na entrelinha superior, acima do artigo ―as‖.  
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meter aqui esta moça | se quisera / que te perdes e eu não tenho outro Jnterese | da tua perda· 

senão ser mujto as custas da mjnha honra ·/· | e da bollsa de seu paẏ que esta não diz·/ pollo 

quall não seẏ | como cuidas de me obrigar no que fazes en tanto meu per|Juyzo e que não 

farẏas se me algum bem quiseses·//· a rezão | boa he mas vem toda uja per carta / a [*] 350 

molheres / amẽte | torna Jugeẏ lhe o Joguo de caa viras ·/· falando vem· quero | desimular e 

tornarlhe a carta honde a cheẏ não acabe | desair deseu siso / aJmda que ysto he fazerlhe A 

proujsaom no fumdo do saco #####· 

 ·S· IIII·   amente soo· 

não pasa asẏ o pesar·/ quão pouco durou o prazer da mjnha | lẏberdade· que fareẏ queme he 355 

neçesaryo tornarme | a prẏsam de que fogya· com tamanho alluoroço que me esqueçi | 

[fól. 9v] dũa carta com que aguora pasaua muȷ<to>
98

 de meu mall | quãto ha que sahẏ 

vedesme torno co prazer perdido e | a carta em avemtura / mas he aquele calẏdio/ aquele | he 

quero prẏmeiro saber se ouujo maJs algũas nouas deste | negro casa mẽto / co acabeça baixa 

vẽ nã he aquele seu custume | 360 

Sce ·v·           /· calẏdio /·amente //· 

Auja mjster que tiuese omẽ deus maJs aseu mãdar pera | cõçertar tantas cousas Jnposiueẽs / 

diguo uos que cujdo e | cujdo sem achar saida que boa seJa a estes amores da mẽte | /am·/ o 

que ahẏ não ha como se pode achar /cAl·/ os na|morados tudo sam castelos de uẽto e não 

querẽ se não | que apesar do diabo lhos aJudeis afazer ẽ fim o negoçio | he que folgam de 365 

ujuer em esperãça /am·/ amjguo que | Asẏ he ela tão bẽ muj saborosa cousa /cAl/ e porẽ a 

[ver]|dade he qua no nosso caso que o doutor nos ha de leuar ha | moça /am·/ nũca deus tal 

mãde /cAl·/ olhaẏ que peças doutor | grãde pratico rico mũȷto cabido co viso reẏ hos dedos 

cheos | daneis que soo o <do>
99

 polegar me farẏa bem aventurado para toda mjnha ujda 

·/am·/ maJs bem auẽturado fara a elle | se lhe yso vall· quero ho chamar /·calẏdio olha qua 370 

/cAl·/ quẽ me chama tu eras·/ a que santo te ẽcomẽdaste que te | tirou de catiueiro /am·/ 

calydio estou de presa da me algũas | nouas /cAl·/ faleẏ com alda /am·/ que te dise /cAl·/ 

queo doutor | se chegaua mujto ao casamẽto /am·/ e de lucreçia /cAl·/ que | não trazẏa rostro 

de contente /am·/ o que estes rostros não durão dũa ora pera a outra e de betrando /cAl·/ que 

aJnda | o não podiaom entender somẽte que lhe mãdaua chamar | a velha ambrosia· encuJa 375 

                                                             
98 ―-to‖ está escrito na entrelinha superior, acima de ―muȷ-‖. 
99 ―do‖ está escrito na entrelinha superior, entre ―soo‖ e o artigo ―o‖.  
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busca hẏa /am·/ nã me pareçe bẽ | iso·/ e da molher /cAl·/ esa ha ambas as mãos polo 

casamẽto/ | Jaa sabes que não he sua filha /am·/ e tu Jasabes que se faz ẽ casa | tudo o que elas 

mãdam· deus sequeira lenbrar de mỹ /cAl·/ | e que presa he asi esta tua·/am·/ não podes 

cuidar a mjnha desauẽtura | saime açodadamẽte de casa e furtado e co açodamento fui me 

esqueçer | daquela mjnha carta· pudera dizer daquela minha ujda· agora | torno ẽ sua busca / 380 

fica e deixa me yr soo /cAl·/ farei o que mãdares ## 

       [fól. 9r]               <126> 

 Sce vi·        deuoramte /·     callẏdio /·  

emtam deẏxaẏ a frades falar de papo e dizer que nã hahẏ | dẏas azẏnhaguos nẽ oras mỹgoadas 

tenho me cõ a espirjẽçia | /cal·/ este he o bom e nobre de deuoramte· mao rostro traz / | /dv/ 385 

bem paruo estaa o o mẽ que deẏxa o que vee polo que lhe | dyzem· que oras estas pera 

<eu>
100

 estar aJnda sem Jentar /cAl·/ forte | ponto pera deuorante /dev·/ todos fartos e cheos e 

maJs que|rẽ graçeJar  que o diabo me anda oJe tentando pera fazer | hũa doudẏçe· e vereys 

como loguo todos me deẏxão a rua | /cAl·/ tamJam a mortos /dev·/ elles mesmos o djzẽ ao 

doudo | e ao touro darlheas ho coro /cAl·/ pois canta a mỹguoa de boa | cornadura não fique 390 

/dev·/ eu quẏa pera casa do meu soll|dado ueJo estar na rua huũ tauerneiro a que deuo dias ha 

| hũs poucos de reais olhey maJs e tinha dous belẏgỹs cõsẏguo | quãto vall huũ omẽ acordado 

descobrẏuollos hũa lleguoa | e em hos conheçemdo não cureẏ de [p] maJs cõselhos / dou 

vollta | atras quãto me hos pees podẏam lleuar· alẏ começão hũs e | outros a porseme dẏamte 

homde vaas que presa he esa· deẏ|me por preso qujs deus que não ujnha nỹguẽ apos mỹ /cAl·/ 395 

a|bastaua o medo ·/dev/· eu maJs avante ex se arma huũ aro|ẏdo/ lanças de qua llanças de laa 

espadas pedras não seẏ  como | sahẏ ujuo ·/cAl·/ vazo mao nũca quebra /dev·/ ora se tornaua | 

aleuãtar ho aroydo atras ora diamte· como foguo/ que te | aproueita seres sesudo antre tamtos 

doudos /cAl·/ Judeu | puderas dizer /dev/ pasado aquele pirẏguo exdoutra <parte>
101

 [ilegível] 

hos | graçiosos aquerer praticas de mỹ· não pode omẽ ujuer | neste mũdo· huũ comer que te 400 

deus mjnjstra quamtas | cousas to estoruã /cAl·/ pois não te has tu as [?] dyr delãbẽ|do/ sem ho 

meu qujnhão / hoo deuorante quãto ora foll|guo de te achar /dev·/ folguo eu lloguo bem pouco 

da|char atẏ / este me diras tu que não he dja azynhaguo | /cAl·/ fazes mall que senpre fuẏ teu 

amjguo /dev·/ vaẏ | ser amjguo de quẽ quẏseres deẏxame pasar /cAl·/ espera | não te mates 

sabes que te querẏa /dev·/ que acaba Jaa | /cAl·/ que fizese mos duas trouas asẏ sem cuydar 405 

                                                             
100 ―eu‖ escrito na entrelinha superior, entre ―pera‖ e ―estar‖. 
101 A palavra ―parte‖ está escrita na entrelinha superior, acima de uma palavra tachada e ilegível. 
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que | nũca as tays vẏ como as tuas /dev·/ sẏ não lleuava | eu a guora outro cudado /cAl·/ tamto 

majs serão | dym provjso ·/dev·/ deẏxame /[deixame] # # 

[fól. 10v] /call·/ 

  ses que brado ou ses Jnteyro 

  ou sehe dor que ta fadẏgua 410 

  que te romra esa barjgua 

  maJs que hũ velho e mao sendeyro· 

/·dv·/ calydio requeirote da parte de deus que me deixes | deixame não me tome ho diabo 

aquẏ contjguo /cAl·/ | não uaj nesas lleua cais no ventre / garda garda do ta|ramullo
102

 amdar 

pera roẏm· que tantos gemtares nos | teẽs neste mũdo comjdos· eu tão bẽ quero yr a buscar | 415 

meu remedẏo # # 

 Sce vij  brẏobrẏs / soldado / deuorante /· 

Deuorante que asẏ tarda· e maJs ante de comer que sera | o gentar danase de crer he que não 

pode maJs /dev·/ | qua vem brjobrẏs quero desimular a mjnha presa ·/ aJm|da esta mofina 

ficaua pera pasar / elle ẽ mjnha bus|ca vem porẽ mjlhor fora achallo a mesa ·/bri/ que mo|fẏno 420 

o mẽ serẏa quẽ me aguora anoJase todo o noJo auja de ser do anoJador· porẏso venho asaber 

o que qua | vaẏ· no maJs ora o veJo amdar rasteJamdo a moça por | omde lhe dyse / falamdo 

estaa cũa velha não ha tall | omẽ ẽ palermo· nẏso falam bem estaa amjgos fẏcão | derão se as 

mãos não pode omẽ ẽtrar nestes portos sẽ | pẏllotos da terra / o deuorãte que tardada foẏ esta 

tua· | ouve pola uẽtura omẽ tam atreujdo ẽ palermo que te | mea noJase / se tal he dyzemo e 425 

veras como se ẽ [?] çento por huũ açipietis
103

 ·/dev·/ não he agente daquj tão | pouco amjga 

da ujda quequeira espremẽtar como tim|poeẽs as mãos ao pao e ao fero ·/bri·/ ea o foguo 

tanbẽ | dẏueras dizer ·/dev·/ ao foguo tanbẽ diguo /brẏ·/ nã | seẏ se sabes como jogueto 

darcabus /dev/ sabẽno teus | Jmjguos /bri/ Ja ouujrẏas o que acõteçeo aos gardas desta cidade 

comjguo o dia que aquẏ emtreẏ /dev·/ como | Jaa senão fala ẽ all de[s]de então ateguora /bri/ 430 

e | depoys dez deles que salltarão comjguo armados des dos pees | ate acabeça /dev·/ sẏ de 

como hos desbarataste /bri/ e com| 

                                                             
102

 É possível, pelo sentido, que seja ―taramelo‖: língua, tagarelice, conversa fiada (HOUAISS); taramelear: falar 

muito (MORAES). Taramullos é um topônimo, nomeia uma vila rural da Galícia.  
103 Sem decifrar uma palavra da frase, falta sentido para interpretá-la. Mas o termo ―açipietis‖ remete à forma 

verbal latina da 2ª pessoa do plural do futuro do presente do verbo accipio, aqui no sentido de compreender, ter 

conhecimento: conhecereis.  
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         [fól. 10r]               <127> 

Amjnha espada dambas as mãos hũa noyte destas que | maraujlhas fyz /dev·/ das tuas ·/bri/ 

pola menhaã Jazia | arua toda cuberta dos troços das llanças /dev·/ e o sangue | que corẏa 435 

·/bri·/ poys não qujs fazer muȷto sangue aque|la noẏte que me acheẏ ẽ tam desapaẏxonado 

/dev·/ ditosos o mẽs /bri/ e o uso /dev·/ o diabo que o eu dou e a mỹ | co ele que o fuẏ meter 

nestas praticas /bri·/ que vẏemos | a braços /dev·/ ally se vya a tua força e o teu esforço /brẏ/ | 

e não qujs parele outras nenhũas armas /dev·/ as tuas | mãos sam armas /bri/ e ele foẏ o 

prẏmeyro que [?] saferou | /dev·/ e o que ganhou ẽ desaferar / ẽ fẏm sabes que a yso | dizẽ as 440 

gentes /bri/ que por tua vyda /dev/ que se apall|parão ho uso e o llẏam /brẏ/ e he çerto que 

asẏ o djzẽ /dev/ |  que ham de fazer se não cõfesar a verdade /brẏ/ ora nũ|ca vẏ mjlhor dyto de 

povo /dev·/  asẏ diz o pouo que nũca | vyo mjlhor feẏto domẽ /brẏ/ nẽ de dez /dev/ nẽ de vỹte 

| o deus que faz a fome não seẏ por que as Justiças querẽ | outras polleas nẽ outros dados na 

testa pera se dẏzer | o que nũca foy· aquelle era huũ uso mãso que por ahẏ | anda brẏncamdo 445 

cõ quãtos acha /brẏ/ poys deuorãte | todos estes sam feẏtos  qua da paz· se te cõtase hos da | 

guerra /dev·/ eses fẏ quẽ tambẽ pera aguerra / que se | soubeses o que tenho trabalhado ẽ teu 

serujço /brẏ/ o | meu amjguo deuoramte [*]
104

 [dev.] não te eẏ aquj de dizer | nada que não he 

lugar se[*]
105

 vamonos acomer e ouuj|ras maraujlhas ·/brẏ/ asẏ seJa e eu tambẽ pagareẏ com | 

das mjnhas /dev·/ a este adeujnha o coração que ham deser mẽ|tẏras por mẽtẏras ########·  450 

             fim do segũdo auto / 

      Auto terçeiro / petronjo doutor soo / 

homnia feret etas animũ quoque /·como o tenpo vaẏ fazẽdo de tudo ho | que quer / soẏa aser 

que nũca olhaua pera estes edifiçios grãdes de pa|lermo nẽ asẏ pera este mar· por honde a ele 

vẏm· que se me nã | cobrẏsem os olhos de lagrimas com lẽbrãças esaudades daquela | nobre 455 

çidade de pisa ·/ onde naçi· aqual· Jaa foi grãde e poderosa | 

                                                             
104

 Na edição de 1559, ―dizemo. De.‖ corresponde ao espaço ocupado aqui pelo borrão. 
105 O mesmo borrão referido na nota anterior cobre também este trecho da linha de baixo do texto. Na edição de 

1559, lê-se ―seguro‖ no lugar onde, aqui, só se lê ―se-―. O borrão, de forma arredondada, em sua totalidade, 

cobre os trechos marcados, um acima do outro, em duas linhas do texto e assemelha-se a uma marca de polegar, 

inclusive com digitais visíveis. 



60 

 

[fol. 11v] prẏmçipal mẽte no mar· aguora serue aos frorentinos | seus Jmjguos· asi aprouue a 

furtuna· o que eu e outros boõs | çidadãos nã podendo sofrer· antes quisemos ujuer por teras | 

estranhas· ẏsto porẽ depois de conpriremos Jnteira mẽte a|quelas o brẏgaçõis todas en que 

somos apatrẏa de dereito / ma|yores e  maJs que as ẽ que somos a nosos pais nẽ has ẽ que nos 460 

são | nosos filhos·/· o boõs çidadãos dinos deujuer senpre ẽ ljberdade | naquela nosa antigua e 

nobre çidade como filhos seus ligẏ|timos e uerdadeiros· a força do fado·/ sifas es diçere / 

forçou tudo | e nos espalhou por mũȷtas partes do mũdo· estas lenbrãças me a|tormẽtarão 

mũjtos tenpos e muj<tos>
106

 a nõs que nũca me o coração re|pousou·/ aguora Jaa me vão 

deixando ujuer· e Jaa me vay paler|mo· pareçendo outra mjnha natureza / patrẏa est ubicũque 465 

bene est o bom jugador ẽ mẽda o mao lanço co saber· asi fa|çamos nos ao mao lanço da 

furtuna· ẽmẽdemolo co a pru|dençia ·/ fez me ela estrãgeiro a estes eu me lhe farei natural | co 

as boas obras co a diligençia co a mãsidam / uir sapiẽs domina|bitur astris·/ e tanbẽ de dereito 

Jaa qui tenho meu domjçillẏo | e maJs aguora asentando auõtade despi[n]<dim>do
107

 de todo 

aquele | animo ridẏundi
108

 / quero des oJe majs deixar estes meus cuidados· | a furtuna ela me 470 

vingara que eu não poso· (omnia reru uinçisi|tudo est· a cabeça desta ilha enque somos soia 

deser ẽ çaraguoça | aque antjgua mẽte chamauão çẏracus[*]a
109

· asento e morada de | tiranos 

tam antigua· agora tudo he mudado qua destroutra | parte · deulhe a furtuna hũa volta como 

fazemos aos ves|tẏdos usados· na força dos anõs se fundão as nosas peres|crẏçois que tantos 

senhorios dam etomão /quẽ uiuer ueraa he | çedo ho seu quinhão tanbẽ a florença que aguora 475 

asi gramde | achara mũȷtos que a cobiçem· deixai corer os tenpos que eles des|cubrẏrão 

camjnho/ se oJe uiese meu Jrmão guẏdo por quem | cada dia espero· oJe rematarja este 

casamẽto / casaloeẏ aquẏ | tambẽ comjguo e descançaremos / como diguo tudo se muda co | 

tenpo e as uontades tanbẽ· mũjtas cõtas que dantes tinha por bem | feitas rẏsqueias e tornei a 

fazer outras denovo ·/ o casamẽto | aque tantas uezes chamei catiueiro acustumado / dei uollta 480 

| e tornou me a pareçer o que he cousa samta he neçesarẏa / | 

       [fól. 11r]               <128> 

os filhos de que cada ora ria como a natureza ẽganava co | elles hos pais dandolhes a entender 

que hos seus soo[s] erão hos | graçiosos acho aguora que na verdade sam todo o sabor da ujda 

| e da fazenda / crede que não sem causa· chamão as leis aos outros | erdeiros ligitimos / e aos 485 
                                                             
106

 ―-tos‖ vem escrito na entrelinha superior, acima de ―muj-‖. 
107 ―-dim-― está escrito na entrelinha superior, acima do ―-n-‖ tachado.  
108 Nesta, como em outras citações em latim, observa-se que o copista não tem noção do que está escrevendo, 

apenas copia o que lhe é ditado. Assim também ocorre com algumas palavras do português, como temos visto. 
109 Entre o ―-s-― e o ―-a-‖ há um pequeno rabisco que impede a leitura. 
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filhos ligitimos seus propios / ardua | materẏa e de apiçibus Juris ·/ mas se he ora aquela sarẏ 

amta
110

 | andar nouas teremos mãde deus que seJam boas / que a mỹ toda|uja mujto me doujda 

amjnha allma duũ mãçebo espanholl | que peraquẏ amda doudo e gastador /adiçois sam que 

nũca quj|seses uer ao teu cõpitidor no caso das molheres·/ e Jaa co as suas | ameaças dorẏo 

nam ousa dir a casa de bertramdo###· 490 

 Sc II·      sArianta· serujdor·  petronio doutor · 

quẽ me vir e ouuir nũca sirua outra gẽte se nã os namorados | seles tem que dar· gente de boa 

somnbra que se uos deixa ẽganar cada | vez que vos deles cunpre / gẽte liberal e aque paga 

reis co alheo·/ pet / | pos me em sobre salto quero prẏmeiro repousar o coração /sarẏ/ do|us 

anõs seruẏ este meu amo como hũa escraua nũca ẽ todos | eles pude medrar hũa maa saẏa 495 

nẽhũa boa palaura que custa me|nos· sospeitoso comeschoso rosto de fome senpre adeujnha | 

o mao ano ·/pet/ dando uẽ a lẏnguoa grão caso he este das mo|lheres por iso os nosos dereitos 

que tudo poderão dam menos | fee ao seu testemunho delas· que ao dos omẽs /·sar·/ nẽ eu não 

| ouuera de sofrer aquela ujda· antes soubera perder quãto tinha | serujdo· pois que remedio 

uaj meu amo enamorouseme desta | lucreçia· que tanto gauão de fremosa· mas tanteu nã lhe 500 

veJo | ora esas fremosuras tam sobeJas· final mẽte metime neste | trato digolhe tantas de 

mẽtiras como palhas· loguo fuj ujstida | e calçada loguo se mudou tudo· ele he aguora o que 

ujue co|mȷguo ·/pet./ que geitos vem fazemdo / mas vem alegre quero | a chamar sarẏanta 

/sar·/ quẽ a chama trjste de mỹ aquele | he nosamo se me ouujrẏa/ mas ele não ouue Jaa mujto 

bem | pet·/ vem ca chegate pera mỹ chegate maJs que folguo de te | ver leda ·/sar·/ quamto 505 

que sabes Ja te o coração diz donde eu | venho ·/pet/ pois que me cõtas vyste /sar·/ cõçertadas 

ella e eu | /pet/ e a mỹ deixaste me de fora ou como /sar·/ sabes quãto | de fora ouue o partido 

/ chamauame ella bem avemturada· | 

[fól. 12v] porque te seruja eestaua senpre cõtiguo· vinlhe acometer | partido que trocasemos as 

ujdas aleuãtaua ela as mãos | ao çeo / fui entam e pedilhe torna / pareçeme que a roubara de | 510 

quanto tem se quisera· pet/ pois enque ficaste /sar·/ cõçerta|das como te diguo sendo tu 

cõtente· pet/ cõtente dizes sarẏ|anta / que escasa mente me pode o coração com tamanho 

cõtenta|mẽto nẽ os olhos tam pouco querẏa que me ujse nỹguẽ /sar·/ | nẽ alẏnguoa segũdo 

ueJo / mas Jnda bem muȷ<tas>
111

 uezes pois que | tudo he cõprazer /pet/ ora bem dizeme ẽ 

                                                             
110 ―sarẏ amta‖ é o mesmo que ―sargenta‖, como está em ―pesoas da comedia‖ e na edição de 1559. O grafema ẏ, 

assim como o i, também corresponde ao fonema ӡ. 
111 ―-tas‖ está escrito na entrelinha superior, acima de ―muȷ-‖. 
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que falaste maJs | /sar·/ senpre entẏ não fazya se não pergũtar polas tuas | cõdiçõis /pet·/ 515 

como aujsada e boa filha  antes que por as rique|zas /sar·/ riquezas ou como vesme aquẏ que 

nũca me quis | deixar falar niso· nẽhũa soo palaura e senpre diz que a tua | pessoa
112

 abasta 

como de feito /pet/ ho que asi mesmo lhe podias | dizer de mȷ  que sabes o que me dam 

enoutras partes e de | tudo mesqueço por seu respeito /sar·/ sẏ que mjnjna sarianta | yso lhe 

ficarẏa por dizer · que boa cõparação a de meu amo | pera hũa moça etão deseJada ·/pet/ mas 520 

eu te direi por muy | grande dote tenho boõs custumes e boa fama /sar·/ nã erão | peças pera 

deixar de fora ho amor que te tem e a fremosura | que lhe deus deu ·/pet/ dizes uerdade 

sarẏanta sabes maJs queu | mas tornemos ao enque falauamos / dizeme estiueste laa | mujto 

/sar·/ quãto ha que me partẏ de casa· e aJnda aguora | me não querẏa deixar ujr ·/ has porẽ de 

tirar daquẏ a ẏda | e a vimda ·/pet/ asi se entẽde que sam anteçedentes neçesarios | e vem ẽ 525 

consequẽçias ·/sar·/ digoho por que nas pesoas nã ha ma|ẏs bem que a uerdade /pet· asi he 

certa mente/ e por que agora vem | apreposito querote sarjanta pregũtar por hũa cousa ẽ que te 

| AJnda não toquei /ouujstelhe por tua vẏda falar algũa ora | ẽ huũ mãçebo espanholl destes 

capa ẽ collo que aqui amda | segũdo dizem perdido por ela /sar·/ qual hũ esgrouvẏado 

vaganao que loguo na prẏmeira andaua atabiado aguora | pareçe que caio da forca ·/pet/ ese 530 

mesmo sarjanta· que ho | pintaste mjlhor que huũ pẏntor /sar·/ nã he aqujlo cousa | pera tão 

somẽte ati nẽ aela vyr por cujdo nẽ por penso| 

       [fól. 12r]               <129> 

pois soo o que ela de tẏ ha daprẽder val maJs que çẽto daqueles | tais /pet/ yso çerto he pera 

que haomẽ de negar a uerdade / mas | diguo eu que ao omẽ sesudo tudo ha dalembrar· e a mỹ 535 

lẽbrame | a deferẽça das nosas ydades /sar·/ e bẽ que ydade e que despo|sẏção he asẏ [soo] 

atua para se a maJs pẏntada muito nã aver de | cõtentar /pet/ da desposição deus seJa louvado 

nã ey ẽveja |  a nỹguẽ os anõs pola uẽtura pareçerão maJs dos que sam por|que me fiz caluo 

ante tenpo / eses dias do çerquo que forão mũjtos | e tão bem vẏ grãdes noJos / que fazẽ 

adẏantar as cãas como dẏz | boeçio· Jntenpestiuẏ fũduntur uertiçe cane et dolor etatem | Jusi 540 

tinese
113

 suã
114

 /sar·/ aguora ujrão os prazeres e da ydade bẽ se | vee o que he /pet/ o filosofo 

diz que ho marydo deue leuar a molher | boa auẽtagẽ danos e asi o proua por rezões naturais / 

                                                             
112 A letra a grafada acima da letra p abrevia a palavra pessoa. 
113

 Intempestiui funduntur uertice cani et dolor etatem iussit in esse suam, assim é a citação escrita corretamente, 

embora os versos estejam invertidos. Vale aqui para  Jusi tinese o que se observou em nota anterior sobre o 

copista não ter noção do que está escrevendo. 
114 Verso 10, et dolor aetatem iussit in esse suam, e verso 11, Intempestiui funduntur uertice cani, de Boethius 

Consolatio Philosophiae, I, 1. 
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mas aguora | não ujuemos Jaa por rezão /sar·/ estas bẽ aujado cõ tuas filosofias | rezõis 

podem elas ser mas naturais não /pet/ pareçeme que veJo | laa ujr deuorãte / acolhete sarẏanta 

queste sẽpre anda espreẏ|tando o que as pesoas fazẽ e falam· o maJs fique pera casa /sar·/ | 545 

asẏ seJa que aJnda te não cõteẏ o terço / nã seẏ por que dizẽ tãto | mal da mẽtira· que tãtas 

vezes  acode as presas / eu uenho de casa | da picada onde nos aJũtamos e merẽdamos algũas 

da cõfrarja·| e nos fizemos tais como as boas menhãas fora laa guora coestas | nouas a nosamo 

que prazer lhe fizera e a mỹ que proueito A|guora asi co estoutra mezinha ele fica chorando de 

prazer | e eu vou em paz ### 550 

 Sce III· deuorãte / petronyo ·/  

não aJa majs no mũdo omẽ tão esmiolado que se muito mate por | cousa que ueJa / apos 

tormẽta vem a bonãça / nã estaa senpre ho | dẏabo a hũa porta / mas crede que nos apresamos 

muito / como andaua | oJe paruo / cõ todos queria auer brẏgas /· os antiguos dizião ver|dade / 

a fome e a tardança ale uãtam a colera / aguora nã sei que | dizen· de fome e de fryo e de uẽto 555 

/ sofrereẏ quãto fryo ha | em alemanha· nã me fale nỹguẽ ẽ fome /pet/ ẽ fome | fala nã he tẽpo 

de praticas· que se ẽvẏara a mỹ aos dentes /dev·/ | fora laa ẽ forte põto / mal se me 

escalaurauã mal seu escalaurara | 

[fól. 13v] ou enpoder de sorligião
115

 comẽdo lẏntilhas e bebendo au|guoa cozida· ou acolhido 

a JgreJa enburẏlhado na capa·/ | morto de fome paseando des pola menhãa ate noite / dam|do 560 

cõtas aquãtos fosem euiesem ẽtão eles respõdenvos que asẏ | hão de fazer os omẽs e que não 

tem os omẽs maJs bẽ neste mũ|do que a hon[r]a / e não olhão tão bẽ que os omẽs hão mjster 

de comer | e de beber e que se não acha na JgreJa /pet·/ todauja comer beber | Aquela he sua 

lẏngoagẽ /dev·/ ẽfim sofredores vẽçem aJmda | que Jaa era tarde gẽtei como huũ rei / nosso 

amigo briobris tẏ|nha bebido a mjnha reuelẏa· e começou acõ tar suas proezas· | minou tores 565 

dirobou põtes· escalou muros / matou· catiuou | eu ẽtretanto por nã estar ouçioso saqueaua 

amesa / edepois | deu farto farteio tãbẽ de nouas aprazẏvẽs / agora torno | a fazer maJs 

delẏgẽçias· ele fica ẽ seus pasatẽpos·/pet·/ bẽ | estaa de põtavem quero saber que nouas corẽ/ 

que este reuolue tudo e | core tudo etudo sabe / onde sevai meu amiguo deuorãte que se | cõta 

agora pela tera ·/dev·/ muito bem çertamẽte queira deus que | seJa asẏ /pet·/ eque por ujda de 570 

deuorãte /dev·/ que es Jaa dos nosos·| pet/ ẏso não são nouas·/dev·/ mas nouas e 

                                                             
115 Sorligião: o termo aparece novamente, no plural, no fól. 14r.: sorllẏgiães: mesmo que ―çurgiões‖ (ver Ato III, 

Cena IV, p. 48 da edição de 1559), provavelmente cirurgiões. Etim. de cirurgião: 1297 celorgiãães, sXIII 

cilurgiano, sXIV solorgiães, sXV çirulurgiães, solirgiom, 1450-1516 solorgioens. (HOUAISS).  
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frescas·/pet·/ como asẏ | /dev·/ que Jnda lhe nỹguẽ nã tocou ·/pet·/ nã te entẽdo /dev·/ e | 

muj<tos>
116

 a deseJam /pet·/ ora no mais Ja te ẽtendo diso o que for soara | ·dev/ Jaa soa açaz 

/·pet/· e Ja auera mjll Juizos huũs dirã asy | outros asẏ· não me eẏ por isso despantar /dev·/ 

antes he grãde | feito falando agora de siso dizerẽ todos neste caso por hũa | boca que foẏ 575 

cousa hordenada por deus / pet·/ aquẽ a ela deus der se|gũdo a fama bẽ creo que pode dizer 

coa escretura· achei molher | segũdo o meu coração /dev/ sẏ aousadas e sendo tu ese tanbẽ |  

ela pode dizer acheẏ omẽ segũdo o meu coração que são como | milhor sabes as proprias 

palauras do testo /pet·/ he uerdade e | porẽ nõ referet por que genus masculinuũ de Juri cõçepi 

fimi|nynũ he texto espreso ·/dev·/ ese dereito senhor doutor cõ tua lly|çença dirẏa eu que não 580 

era muȷ<to>
117

 naturall /pet·/ como nã ora | no maJs no cabo sam çerto que es maJs agudo e 

maJs Jnvẽtatiuo | que huũ barbaçio /dev·/ qual barbaçio /pet·/ huũ nosso doutor | famosisimo· 

que dise quãto qujs· mas tornado ao ẽ que fala|vamos· que çerta cousa he que hão de grozar 

este casamẽto | 

        [fól. 13r]               <130> 585 

e o põto prẏnçipal por ela ser moça /dev·/ e maJs fremosa / co|mo ha nỹguẽ de sofrer tal erro 

como ese outro tal me acõte|çese a mỹ
118

 /pet·/ mas eu direẏ como o outro de manhaã serra | 

molher ·/dev·/ ah ah ah tudo se acha ẽ tua casa· sẏsos | letras graças /pet·/ digote que Ja 

ujmos mujtas moças sesudas | e mujtas uelhas doudas /dev·/ e se te nyso vaẏ allgũa cousa ẽ | 

mjnha casa ha de setenta anõs alẏ a tẽes nã te he neçesario yr | maJs longe /pet·/ eu to 590 

agardeço mas por agora na ribeira ha | desas que farte /dev·/ vedes aquẏ hũa graça por outra e 

ficamos | em Joguo auiuauão ho esprẏto por nã pagarẽ a dinheiro /pet/ que dizes ·| /dev/ que 

os outros querẽ de tẏ cõselho e eu querẏa graças /pet·/ ah | isso te faleçe / mas deixando 

aguora as graças e os pareçeres alheos | rogote que me digas o teu neste caso que o estimareẏ 

mũjto /dev·/ es|pera dar cõselho a todo mũdo easi o soubeste tomar para tẏ /pet·/ | na propẏa 595 

causa nã he nỹguẽ bom Juiz dizẽ os dereitos /dev·/ | nisto porẽ me afirmo que fostes anbos 

ditosos· qual o foi maJs ysto | não seẏ· por que dela tãbem que diremos senão que foi algũa 

boa de|uação que fez· que agora ha deser honrada e acatada dos grãdes | e dos pequenos· pet·/  

falas como quẽ ho entende por que de Juri· as | molheres dos doutores hão de ser chamadas 

                                                             
116 ―-tos‖ escrito na entrelinha superior, acima de ―muj-‖. 
117 ―-tos‖ escrito na entrelinha, acima de ―muȷ-‖. 
118 ―como há ninguém de sofrer tal erro como esse‖ é fala de Petrônio e ―outro tal me acontece a mim‖ é fala de 

Devorante na edição de 1559. 
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senhoras easẏ hão de ser | preferẏdas has outras nos asẽtos <das JgreJas>
119

 e toda çirẏmonia 600 

o que Jaa·/ uti|nuẏ ẏn fati cũtingençia
120

 ·/dev·/ tem bem que comer prẏncipalmẽte | as moças 

fremosas· como lucreçia ẽ lhe darẽ primeiro a paz | na JgreJa· outra fome he a que as elas 

mata /pet/ que dizes ·/dev/· | diguo que noos outros qua sem letras casẏ que somos hũs corpos 

| sem almas /pet/ grãdes omẽs hahẏ sem letras· porẽ hũa cõcrusão | heçerta que açiençia 

pertençe ao esprẏto e nã ao corpo domde | ẏnferẽ os nosos doutores notabiliter est cumunis 605 

opinio· que se | nã pode doutorar huũ omẽ morto /dev·/ e isso he çerto /pet·/ certẏ|sẏmo 

/dev·/ esta uos diguo <eu que sã| graças| que nã as| do meu| soldado>
121

 que he graça que nã 

as mjnhas e que maJs | queres· ves aquẏ ao pee da letra cabra morta não diz mee /pet/ como | 

dev·/ diguo que mui fundas sam estas vosas letras·pet·/ pois majs te | quero aJnda dizer neste 

proposito· e he que cabẽdo nas molheres serẽ | enperatrizes e rainhas· não cabe todauja nelas 610 

esta dinjdade de dou|tor por maJs letras que saibam /dev·/ esas nã tem esprito ·/pet·/ nã | entra 

por hẏ o gato as filhos que o argumẽto proçede negatiue | e nã afirmatiue /dev·/ ẽ fym llaa vos 

emtemdeẏs |    

[fól. 14v] Amtre uos nosoutros comemos das uosas mjgalhas / tão vão he este | como o meu 

solldado e não cõujda tambẽ · que faço aquẏ / domino doutor | tudo estaa bẽ cuidado e asẏ 615 

saira como de mão de mestre / mãdas | de mỹ algũa cousa maJs· pet·/ a leẏ damjzade he 

vẏverẽ os amjgos | deuorãte entre sy ẽ comunjdade / asẏ que das mjnhas cousas podes fa|zer 

como das tuas propyas vaẏ as boas oras dev·/ follgue todo mũdo | co meu bem vedesme rico e 

abastado o que não tiuer tudo são maJs | duas pasadas ate casa do doutor tall seJa sua saude/ 

nũca lhe comj hũa soo vez ẽ casa· e sabees que uos despois respondẽ as pressas· prouão uos | 620 

por seus textos que palauras de cortezẏa nã obrygão / nũca tais | textos vẏstes e não aJais uos 

medo que eu coestes tais faça muj<ta>
122

 farẏnha # 

 Sce IIII·  petronyo·  soo·  

Sequãdo ẽpregas o teu dinheiro he tamanho cõtentamento ẽpregalo bem que | sera ao ẽpregar 

do coração eda liberdade / ho omẽ dodia que naçe [*] ate que | more / não faz maior cousa que 625 

                                                             
119 ―das igrejas‖ está escrito na entrelinha superior, acima de ―e toda çi-‖. 
120 As palavras corretas da citação em latim são obtinuit in facti contingentia. Parece-nos que o copista apenas 

passa para o papel o que entendeu, foneticamente, do que lhe foi ditado, sem se dar conta do significado. Esta é 

uma suposição, naturalmente, pois ele pode ter copiado assim de outro manuscrito. De qualquer forma, copiar 

não implica necessariamente conhecer as palavras e seus significados. 
121 Após a palavra ―diguo‖, uma linha desce e segue na entrelinha inferior em direção à borda esquerda da 

mancha, onde está escrito em letras pequenas e dividido em cinco linhas menores o trecho marcado, ocupando a 

largura de três entrelinhas e duas linhas da coluna.  
122 ―-ta‖ escrito na entrelinha superior, acima de ―-muj‖. 
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a do seu casamẽto se ho bem cujda / se | cõpras huũ caualo mãco ou huũ escrauo doẽte ha 

seisçẽtas lleys | que te socorã perdendose njso quatro reis / na tua molher ẽ que estaa | tua 

homra toda e de teus filhos· e que he aoutra ametade da tua | allma e do teu coração se ta 

erarão e não vem certa aquj callarão | as lleis e não ha remedio nenhũu / poriso estiue asi tanto 

tẽpo / nẽ cuẏ|daua nũca ẽ me casar que não fose posto ẽ agunẏa esuase guteyras | de sangue / 630 

aguora falão todos tanto desta lucreçia· edizẽ tanto | bem dela·/ que naquele cuidado ẽ que 

como diguo soya o coração da|frontar aguora descansa que fara omẽ se nã regerse pollo que | 

todo mũdo diz e faz· ·donde todos dizẽ bem emaJs no tẽpo dagora | aJnda deue dauer maJs 

bem / edoutra parte asẏ mesmo ella como | moça sesuda llança suas cõtas e vee pasar aboa 

vẽtura pela sua | porta quela meter ẽ casa que não sam acertos estes de cada dẏa | euvẏm aquẏ 635 

roubado de quãto tinha saluo das mjnhas lletras que | os Jmjguos vençedores naõ puderão 

fazer / nenostrũ comitio presequerentur yter
123

 como diz boeçio lloguo em dous dias fuẏ 

estimado e conheçido depois co tenpo ecosaber som vyndo aeste | estado asẏ dautorẏdade 

como de fazenda que não eẏ enveJa a nenhũu | meu Jguall / certo que esta nosa çiẽcia que 

çiẽçia he apesar de muitos | não selhe pode negar grãde auẽtagẽ sobre todas as outras / os 640 

teollo|gos jazem metidos por eses mosteẏros mãtidos has esmollas | 

          [fól. 14r]               <131> 

fyllosofos Jaa  pasarão com suas barbas / mall avẏndos hũs cõ | hos outros aos poetas 

podeislhe dyzer o que dẏse a formjga A | çigara / poẏs cantara no verão que baillase no 

Jnverno / ora|dores Jaa se não acustumão nos hos tyramos das vezes / anse | mister hũa soo 645 

vez na ujda para as obedyẽçias do papa e aJnda | ẽtam faz o orador arẽgua e buscão huũ 

doutor que a digua | por maJs autorydade / estrolloguos sẽpre andão no por vẏr | o seu tẽpo 

nũca chegua / fisycos bẽ ganhão de comer porẽ se fora | por vontade de catam o mayor / nũca 

elles ẽtrarão ẽ roma / sor|llẏgiães sam hũs remẽdoẽs de peles rotas e cascos quebrados | 

llogẏcos e artistas debatem cõtinuamẽte esobre a llam da | porca / ẽfim o Jurista soo pode 650 

andar co o peito alleuantado satis|feito do seu saber todos do maior ate o menor tem dele 

neçesẏ|dade cada dya e cada ora aquẏ estaa o põto tudo o mays he vemto | creme que te não 

busca se não quem taa mjster que o mẽ | sera aquelle que llaa vẽ ao menos o traJo não he da 

terra ##· 

 Sce ·v·  guydo  /     petronẏo /· 655 

                                                             
123 Na edição de 1559, ―ne nostrũ comites pressequerẽtur iter‖. 
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quãdo poderei eu serujr tantas merçes adeus que me por tantas vezes· | tem liurado do mar e 

dos Jmigos /pet/ se fose este meu Jrmão guẏ|do que me daa ho ar dele como me ujrẏa a tenpo 

/guy/· nauegamos | por este mar estreito / duã parte ha imigos mortais e da outra ha J|miguos 

da fee pollo quall são tantos hos perẏguos que se vẏerão | Jaa ater ẽ pouco hos das tromẽtas 

/pet·/ sem duujda este he / o grãde | desejo me não deixa acabar de conhecer / o meu boõ 660 

jrmão boa seJa | a tua vynda· es tu es tu tenho te e não o acabo de crer ·/ como veẽs /gui/· | 

meu paẏ e meu Jrmão pois te acho não poso vyr senão bem /pet·/ | nosso senhor seJa llouuado 

e as cousas da fazẽda·/gui/ desas pode omẽ | dizer co aquele diuino poeta / per mare pauperiũ 

fugẽs per saxa | per ẏgneis ·/pet/ transiuimus
124

 per ẏgnẽ et aquã et duxisti nos Jm | refrigerẏũ 

diz o salmjsta /guẏ/ asẏ queira deus que na uerdade quẽ | no tenpo daguora segue a uida do 665 

mar· nã tem rezão nẽ ẽtendimento | domẽ /pet/ terram autem dedi filis ominũ /guẏ·/e eles 

fogẽ desa terra | que lhes deus deu como se fosem peixes /pet/ as lleis Jnpyryaes seys | meses 

do ano de fendião ho nauegar /guẏ/ todos doze odiuerão | de defender por boa rezão /pet/ veẽs 

aJnda aguora como estiueres | dous dias em terra ueras as paixois que qua uão e bradaras outra 

vez | pollo mar /guẏ/ bem seẏ que asẏ são os omẽs mas por agora amỹ |  670 

[fól. 15v] Asẏ me pareçe /·pet/ dizeme daquela nosa minina· descobrjste | maJs allguãs novas 

/guẏ/ sẏ descobrẏ e loguo me quero despe|Jar delas / pasando de mayorca açerdenha 

açertouse na mes|ma nao huũ noso pisano e falando duãs cousas nas outras | como se faz 

diseme que a ujra ẽ frorẽça ẽ casa duũ çidadão | honrado e depois ẽ roma tambẽ ẽ casa do 

mesmo frorẽtẏm | pet/ ẽ roma ora ha daa por perdida de todo /guy/ era hũ bãqueẏ|ro / que 675 

seguia a corte romaã cõ sua molher e filhos /pet/ nã | me fales na queles cleriguos
125

llẏures 

ricos e ouçiosos /guẏ/ | A ydade aseguraua aJnda ẽtão nã cuides mal· que era Jnposẏveel | pet/ 

tanto maJs feito romão /guẏ/ como quer que seJa segũdo A|quele cõtaua a roma foi ter ·/ mas 

cõtou mais que lloguo A|quele verão moreu ho frorẽtẏm de peste e toda a gẽte de casa | 

soomẽte A minina· que deus saluara milagrosa mẽte per | meio duũ dom abade Jrmão do 680 

frorẽtim omẽ de muj<to>
126

 cõto | que tinha sua remda nesta terra ẽ que estamos pera omde se 

| lloguo vẏera /pet/ e no mais /guẏ/· nã me soube dizer maJs/ | pet/ e isso foẏ muỹto /guẏ/ 

agora pregũtaremos e cõ estes sẏ|nais se ela ujua he nã a podemos errar /pet·/ daqui por diante 

                                                             
124 Na edição de 1559 [p.49], esta palavra latina aparece ―pertransiuimus‖, que pode ter sido uma má 

interpretação da chamada para Petrônio: /pet/, que se junta à forma verbal.   
125 Na edição de 1559, omite-se clérigos, e a ordem dos termos é ricos, ociosos, livres.  Censura? Autocensura? 

Suposição: o texto da edição de 1559 é posterior à instalção da Inquisição em Portugal. E é posterior ao texto do 

MS Asensio.  
126 ―-to‖ escrito na entrelinha superior, acime de ―muj-‖.  
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| se asẏ he maior mal me pareçe achala que perdela· busquea | quẽ quiser /guẏ/ por que /pet/ 

por que as molheres nã hão damdar | mujtos camjnhos que são cousa dilicada e pirẏguosa 685 

quebrão | como ujdro /guẏ·/ mjlhor o fara deus / antes de nenhuã cousa vamos | por amor de 

mỹ a dar lhe graças· do maJs esperemos bẽ /pet/ | vamos e tenho mujtas cõtas pera te dar / em 

casa as falla|remos /guẏ/ mujto em boas oras· #####· 

        fim do terçeiro auto ·/ 

   Auto quarto  / casiano /  soo ·/   Sce  I · 690 

 de me nã poder ter as lagrẏmas cõ piedade deste moço me sahẏ | qua para fora· deuia de 

folgar cõ todo mal que lhe neste caso vẏese | e nã poso co a vontade / crẏeyo e co amor que 

lhe tenho quãto digo | e faço tudo são disimullaçois ẽ nenhuã cousa diz o rostro co coraçam | 

entrou o coẏtado ẽ casa maJs morto que ujuo co a perda da sua | carta eu fiz que o nã uja· nẽ 

achara menos· ele foise dereitamente | onde lhe acarta ficara / como achou cobrou cor rio 695 

falou e Jem|tamos ẽ paz· acabando de comer meteose na camara eu pus me | despreẏtar· alj 

dise e fez cousas como fora de seu siso fala|ua / co acarta como se fora pessoa ujua / aJudauao 

a dor do casamẽto |  

       [fól. 15r]               <132> 

A dizer palauras que eu não podẏa sofrer· e per vezes fugẏ dalẏ | agora fuJo de toda acasa  700 

fartese de chorar e desabafara cũ|pra aguora co a dor asua võtade / polla uẽtura asẏ saẏra 

da|quela obrẏguacão / que desatinada doudiçe he esta dos amores | porque nã prẽdem estes 

doudos como fazẽ aos outros / çerto que os | nã deixão de prẽder senã por que sam doudos 

mãsos e nã atirão | co as pedras as gentes· ẽ todas as outras suas obras que maJs craras 

dou|diçes quereẏs / ho andar ho sospirar hos o lhos o desaseseguo ate ho | vistir / que sandeu 705 

he estoutro que lla vem corendo tão desatina|damẽte / nã eraua eu ora mujto que este he o 

bom de callẏdẏo prẏ|uado e cõselheiro damẽte todo fallso e todo roẏm ### 

 Sce II· Callẏdio /  casẏano / 

Aparta aparta que prouo os meus pees pera quãto sam ora | pes que auos se tor nã mjnhas 

esperamças nas presas se  conheçẽ os A|mjguos / garda de diante garda que uai sobraposta 710 

·/cAs·/  sẏsto nã he | vynho /call·/ estes pẽteados que pareçẽ molheres estes rebuçados | que as 
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uezes não são o mẽs estes frades
127

 que andão per cõpaso /cas·/ ora | nũca vẏ bebado tão 

desenvollto dos pees ·/cAl/ estes das damas que | trazẽ senpre os olhos polas Janelas outros 

pẽsatiuos que nẽ andão | em çeo nẽ em terra / todos me deixẽ a rua que ha eẏ mjster por | 

aguora /cAs·/ quero chamar este desatinado / calẏdio torna caa / | /cal·/ uaẏ mandar a tua casa 715 

quẽ quer que es /cas·/ torna te diguo | e se não /cal·/ como se não que ẽ ora ma lla fuy / 

casẏano he / pior | encõtro he este ede que me eu não gardaua ·/cas·/ nã cansas de ser | 

sandeu· e sem vergonha /cal·/ senpre eu tal fuẏ da tua boca | cas·/ senpre tais forão as tuas 

obras /cal·/ pois trago te huãs grã|des nouas /cas·/ antes querẏa que fosem boas /cal·/ he boas 

/cas·/ por | que mas nã das ·/cal·/ espera huũ pouco e descãsareẏ /cas·/ selas fo|rão mas Ja 720 

mas deras· agora te creo dizemas e acaba Jaa /cal·/ | como e por mall queres saber o bem 

/cas·/ santos hahẏ que se nã | querẽ senão por mall /cal·/ ora diguo que seJa asẏ sabe que teẽs 

noso | amo dentro ẽ palermo / pareçẽ te estas nouas· damjguo /cas·/ qual |  amo dizes· cal·/ 

mosem gallbano conheçelo /cas·/ tu estas ẽ ti | cal·/ e tu nã ouues onde auja aguora dachar 

pees ẽprestados | pera estar /cas·/ senpre has de chacorear /cal·/ chamas chacorear | dizer te 725 

estando ho que he /cas·/ como sabes yso /cal·/ tenho grã|des duas testemunhas aque o crẏ 

/cas·/ que tais /cal·/ estes meus | olhos belos que o ujrão /cas·/ honde /cal·/ ẽ huã nao que 

agora aribou | 

[fól. 16v] despanha e ele pareçeme que sequerẏa vẏr aterra /cas·/ por | que o não esperauas 

/cal·/ esa he Jaa outra de mãda /cas·/ vẽ apos | mỹ /cal·/ amjguo uai por agora soo· que não he 730 

tẽpo de cortesẏas | que presa leua e co aluoroço cuida que me leua apos sẏ / mal fyz | de lhe 

dar tão boas nouas mas não soube como me desẽvollvese | dele / yr earama pela uẽtura nos nã 

ueremos maJs / hamẽ|te nã seẏ que faça que o toma esta ujnda de seu paẏ ẽ forte cõJuũ|ção / 

por causa do casamẽto· andaua perto de ser doudo / aguora | farlhẏa deus merçe sẽdoudeçese 

tamanha ha de ser a sua door | ho apetitosos feitos por uosas uõtades que ẽ fim vẽ a ser o que 735 

nã | podeis ouuir ẽtão allẏ esmoreçer / porẽ quereis que uos diga paẏ | e filho são bem se hão 

da uir / amỹ cũpre de buscar guarida / ho | velho ha de folgar muito de lhe desculparẽ  o filho  

ja sabeis como ho | amor faz que senpre desculpa / o filho como ujr o pai e lhe perdoar | o 

pasado abryrselhe hão os olhos e lançara mjlhores cõtas poys | que remedyo para a paixão do 

uelho e do hayo eu volo direẏ / callj|dyo tem toda a cullpa· elle hẏa ele ujnha elle tornaua· se 740 

elle | nã fora / mas eu tanbẽ que fareẏ / chamẽ calidio busquẽ calẏdio | e calẏdio nã apareçe 

perequẏ foi perelẏ ueyo· fogido he fo|gydo nã he / deẏxar ẽtão asoprar o uelho asua võtade / 

                                                             
127 A edição de 1559 traz ―contempratiuos‖  no lugar de ―frades‖. 
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lla | se avenhão grãde he o mũdo tão pouco tenho aquẏ como em | chẏpre sobre a terra anda o 

auer / abastem me por agora boõs | pees e arezoada lẏnguoa· / quẽ saye da nosa casa aquy 

te|mos amẽte esta he mor afrõta / mas tãobẽ seha de pasar çer|to he que o auja de saber porẽ 745 

não quisera eu ser o allgoz ##· 

  Amẽte /  calydio /·   Sce  III· 

casẏano não he ẽ toda a casa nẽ apareçe ẽ toda a praça que querera | ẏsto dizer / mas por que 

estou eu perdendo tempo de que tenho tão pouquo | quero buscar calẏdẏo e repartiremos os 

negoçios que são mũjtos· | /cal·/ Jnda mal por que eles sam tantos maJs dos que tu cujdas 750 

/am·/ | oJe co a presa da carta nã pudemos falar anosa uõtade /cal·/ amẽte muj<to> 
128

 menos 

podemos agora /am·/ calidio tu venhas na boa ora /cal· | nessa nã uenho eu ·/am·/ por que 

amjgo meu questamos desapresados | de casiano /cal·/ porque sobreueẏo outra maior presa 

·/am·/ como ma|yor /cal·/ pera que sam prelongas tragote muj<to>
129

 mas nouas /am·/ do | 

casamẽto /cal/ de teu paẏ /am·/ he morto ou como /cal·/ tu e | eu amẽte somos os mortos que 755 

elle ujuo he e são <he>
130

/am·/ Jso he bem |   

     [fól. 16r]               <133> 

cal·/ edentro ẽ palermo /am·/ yso he mal /cal·/ nã ves quã perto | estaua o mall do bem /am·/ 

uaite dẏ que zombas /cal·/ ẏreẏ que asẏ | me cũpre poriso aJamos loguo o teu cõselho· que o 

meu aujdo he / | /am·/ como o sabes·/cal·/ nã percas tenpo vyo co estes olhos /am·/ | 760 

falastelhe /cal·/ falar ou como / ualeome que o uẏ prẏmeyro/ | como dizẽ do llobo que doutra 

maneyra aJnda agora nã fa|llara /am·/ honde ho ujste /cal·/ na rẏbeyra que senpre me doya | o 

cabelo pera aquela parte e hya llaa mjll vezes ao dẏa /am·/ | feito he loguo ysto se me tu 

verdade cõtas /cal·/ daho logo por feito | auȷa destar zombando cõtiguo tão pesada mẽte /am·/ 

que fa|remos amjguo meu calydyo ·/cal·/ este he o põto e digote por que | nã erres que este 765 

negoçio nã he todo huũ nẽ tẽ a mesma cura | teu paẏ querte mor bem que asẏ mesmo / nẽ he 

vyndo a paler|mo ẽ busca doutra cousa ẽcomẽdate aquele amor / eu nã seẏ | outro santo aque 

me ẽcomẽde senão aos meus pees /am·/ como | e a tall tenpo me deẏxaryas tu ·/cal·/ que 

remedẏo· a neçesidade | nã tem lleẏ queres que te digua o teu medo he de paẏ e o meu | medo 

he de Jmjguos / ẽ fẏm faze cõta que oJe acabão muj<tas>
131

 cousas· | que nã podião durar 770 

                                                             
128 ―-to‖ está escrito na entrelinha superior, acima de ―muj-‖. 
129 ―-to‖ está escrito na entrelinha superior, acima de ―muj-‖. 
130 ―he‖ está escrito na entrelinha superior, acima de ―/am·/‖. 
131 ―-tas‖ está escrito na entrelinha superior, acima de ―muj-‖. 



71 

 

senpre /am·/ antre esas nũca pudera cuidar | que ẽtrase anosa amȷzade /cal·/ se o diabo sabe e 

pode tãto que uaẏ | aquẏ trazer o uelho de teu paẏ a tall tenpo/ ou quẽ vẽ llaa to|do omẽ me 

pareçe <agora> teu
132

 paẏ /am·/ aquele he deuorãte gramde | amjguo que Jaa foẏ da mjnha 

mesa todos me vos hys huũ e huũ | cal·/ se vise ẽ que te pudese aproueitar de tudo me 

esqueçerẏa | mas eu não o uejo nem tu não mo dyzes ####· 775 

 Sce IIII·    deuorãte   /  amẽte /   calẏdio  /· 

pareçeme deuorãte que se te uai ordenãdo de tornares a picar no dẽte | que tãto quer dizer 

como de tornares a morer de fome ·/am·/ gardemonos | deste nã nos veJa ·/cal·/ nã aJas medo 

que nos cometa que nã estamos anbos | muito cõpadres·/dev·/ bem me pareçia a mȷ  que 

tinhamos forte cõpitidor | /am·/ que dizes·/cal·/ nã seẏ mjll sentidos que tiuese todos terẏa 780 

acupados | cõ teu paẏ /dev·/ o meu brẏobrys cuida que nã a hẏ maJs que os seus | mõtantes e 

gollpes de uẽto /cal·/ daa o demo que he huũ truão pareçe|me· que fala na tauola redomda 

·/dev·/ finall mẽte o doutor leuou | a moça aguora ẽ forcar serujdores deixaẏos uos eles 

mãçebos | despostos pentear e gollpear /am·/ ouues calidio ·/dev·/ he hũ doutor | uelho cõ 

seus abitos llongos aseus pasos cõtados matalhe ha lebre | dẏante /am·/ ouujste aguora ·/cal·/ 785 

agorasẏ· o diabo o trouxe a tal tẽpo /·  

[fól. 17v] ·am·/ pois que te pareçe /cal·/ e aquele que sabe /dev·/ forte mẽte a|talharão ao meu 

negoçio Ja eu ouuj dizer queres boa moça | reçebea lloguo / o doutor sabya da manha e fezeo 

asẏ /am·/| que te pareçe calẏdio /cal·/ não cõfyo ẽ cousa que este dẏgua /dev/ | veo huũ Jrmão 

do doutor que era fora acharãose todos ẽ huã | JgreJa / nã agardarão pera maJs tarde / esta 790 

noyte hão de cear | ẽ casa de betrando muito ei de trabalhar pelo meu quinhão /cal· | quẽ nã 

tiuese outro cuidado /am·/ que te pareçe calẏdio ·/cal·/ que | queres que te diga asẏ se faz a 

fortuna mall sobre mall /am·/ | daquẏ nã pudera ella pasar /dev·/ tornei a casa dei as novas | 

Ao meu soldado fẏz por meter o feito azõbarẏa· e nã me ouvera | de sair bem / ele Ja polla 

prẏmeira arenegou dous pares de ve|zes des hẏ tomou a capa e a espada e dise contra mỹ / tu 795 

deuorã|te afirmaste que llucreçia he casada co esse doutor ou que he / cuj|dei que me querẏa 

matar / porẽ que auja Jaa de fazer dise que sẏ | ora te torna a firmar dise elle que he uiuua / e 

ẏsto dito partiose | a graã presa </·cal·/>
133

 amẽte torna ẽ tẏ veste remedẏado que huũ 

solldado | matou o doutor /am·/ matou ou como /cal·/ tanto mõta que dise que |o auja de 

matar /am·/ tenpo te pareçe este pera graças /cal·/ que queres | que faça /dev·/ eu cõ quãto 800 

                                                             
132 ―agora‖ está escrito na entrelinha superior, acima de ―teu‖. 
133 /·cal·/ está escrito na entrelinha superior, acima e entre o ―-a‖ de ―presa‖ e o ―a-‖ de ―amẽte‖. 
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creo majs nas pallauras do euãgelho que | nas daquele tal· todauja o maJs seguro he senpre o 

mjlhor | nã me vem por agora bem sua cõpanhẏa· o diabo he muito sotẏll | donde omẽ nã 

cuida dalẏ se aleuãta a lebre / nã quero que digão | depois deuorãte andaua co elle tãbẽ era no 

cõselho / Ja oJe me | acheẏ no cõçerto do casamẽto / areneguo ora desta moça / eu seẏ | como 

se ẽpeção estas meadas· quẽ ao diante nã olha atraz caẏe | senão quãto aJnda me quero desujar 805 

mays· #####· 

 Sce ·v· 
134

  Amẽte  /    calẏdio /· 

tu vees a que eu são chegado· aquẏ nã ha maJs que fazer /cujdeẏ que | me eras majs neçesarẏo 

do que me es· agora ueJo que me sobeJão muj<tas>
135

 | cousas· e a ujda tambẽ /cal·/ que 

fareẏ este he moço / mimoso sẽ espy|rẏẽçia apertão no mujtos males Jũtamẽte/ cujdo e cujdo 810 

he | A tudo acho ẽcõujnẏẽtes / pois Jsto saida ha de ter / e nã se ha oje | dacabar o mũdo·/ ẽ 

fim aos ousados aJuda a furtuna pera yso | são hos omẽs / pera esperar grã<des>
136

 medos / 

ora vẽ qua amẽte nã nos | remdamos tão asinha / vergonha noso serẏa dar asẏ as costas· | [tão 

asinha] aos Jmjguos lloguo a prẏmeira grita veJamos lhe 

     [fól. 17r]               <134> 815 

sequer ho rostro /am·/ o casamento he feito betrãdo uẽçido meu paẏ | ẽ palermo /cal/ ora calte 

aos grandes males grãde coração | mujtas cousas nos fycão aJnda por saber /am·/ quais /cal·/ 

mujtas | como dẏguo / que cabeça agora a de deuorãte para nos ẽforcarmos | [so] pollo seu 

dito /am·/ e nã sabes tu como tudo Ja andaua para | acabar / quãto maJs que as maas nouas 

senpre são verdadeyras | /cal/ muito mall serẏa se asẏ fose e maJs aJnda esta [*] por 820 

descobrẏr | o prẏnçipall ponto /am·/ que ponto /cal/ a võtade de lucreçia /am·/ | aẏ calẏdio 

/cal/ que aẏ /am·/ que fraca esperãça he a da uõtade duã | molher /cal/ queres dizer como de 

foaã /am·/ e de foam e de foaã | cal·/ dame qua esa mão seras omẽ para me aJudares A 

cometer | huũ feito que tenho cuidado /am·/ sẏ sereẏ /cal·/ olha o que dizes /am·/ | em tanta 

desesperação que poso eu a reçear /cal·/ ora escuita a vỹda | de teu paẏ he a que nos aquẏ faz 825 

todo mall e que nos atalha atudo | aquẏ cunpre dacodir ao comselho ·/am·/ nã ueJo como /cal/ 

eu to | direẏ riamonos dele e façamos como que nũca tall omẽ vimos <nẽ co|nheçe|mos>
137

 | 

por maJs graujdade cõ que venha nẽ por maJs vallẽçeano que nos | fale /am·/ zombas he nũ 

                                                             
134

 Na edição de 1559, a cena iv continua, não entra neste ponto a cena v. 
135 ―-tas‖ está escrito na entrelinha superior, acima de ―muj-‖. 
136 ―-des‖ está escrito na entrelinha superior, acima de ―me-‖ da palavra ―medos‖. 
137 Trecho escrito fora da coluna, na borda direita do documento, em três linhas e em letras bem miúdas, 

ocupando a margem de onde se lê ―vimos‖ até a margem da entrelinha seguinte à linha que termina ―que nos‖. 
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tamanho estremo da mjnha ujda te daa | o coração esse vagar /cal·/ não zombo he tenho maJs 

presa da que | cuẏdas· mas Jnda te torno a dizer que nã sinto outro nenhuũ re|medyo ·/am·/ 830 

remedyo chamas haver eu de negar meu paẏ | /cal·/ çerto que mjlhor serẏa metereste nas suas 

mãos e perderes | a saudade a lucreçia·/am·/ yso nã pode ser ẽ quãto eu tiuer all|ma· e coração 

/cal·/ pois sisto nã pode ser estoutro nã pode amdar | destas duas escolhe quall quiseres ou 

busca mjlhor cõselho /am·/ o mall | aventurado de mỹ /cal·/ nã he tenpo de mjmos cunpre de 

tomar | cõcrusão / aysto que te diguo / eu te aJudareẏ· pera teu paẏ nã | has mjster aJuda /am·/ 835 

easẏ que remedẏamos /cal·/ sabes quãto | que desta maneẏra tornaremos a por teu paẏ ẽ 

valença ẽ corpo | e ẽ alma por que cujda aguora que soube mujto ẽ dar qua cõsiguo | ẏtem 

diremos maJs que tudo ysto sam artes e manhas de casiano· | e ficaremos asẏ por parte /am·/ 

não seẏ negar A verdade /cal/ | teẽs muy danosa manha por que acharas mujtos que taa neguẽ 

e | terteam grãde Avãtagẽ ẏnagibilibus como dizẽ estes latinairos /am·/ auerdade loguo se vee 840 

que aproueita negala /cal·/ huã cousa he | vela outra cousa prouala· antes que ta prouẽ tem bẽ 

que fazer huũ | Juiz he sospeẏto outro acupado outro uagaroso atoda testemunha | ha 

contraditas / rezões vão rezões vem entretãto como dizẽ |  

[fól. 18v] daa deus do seu bem / nã vees que ẽ todas as demãdas ha opinioeẽs | e letrados 

danbas as partes· fala co estes precuradores e ueras o que | te dizẽ /am·/ nã temos  tanto tempo 845 

/cal·/ ouueme llogo que servẏ | hũs anos huũ grande o fiçiall daquele ofiçio e o seu prjmeiro | 

e maJs prẏnçipall mãdamẽto he negar tudo o que se cõtra | tẏ pede /am·/ yso sera nas cousas 

doujdosas ·/cal·/ desta maneira | se
138

 negando dizẽ eles que se faz tudo doujdoso e nã he 

muito que bẽ sabes | como as uertudes fẏcarão qua ẽ tres cousas· pedras eruas he | palauras/ 

pareçe que ao negar cayo lhe ẽ seu quẏnhão fazer du|vydas onde as uezes has não ha / e neste 850 

meo tenpo se nos asẏ | pareçer poderemos mãdar dizer ao doutor duas palauras ha | orelha· 

que nã seJa llẏbelos dar nẽ llides cõtestar / ou quãdo ma|ẏs nã puderemos diremos que es 

casado coella·/ ẽtão deixa tu | ao doutor reuoluer seus bartolos que ham bẽ soo neste põto | 

que suar e tres suar /am·/ a todos me mãdas erar e a lucreçia | tambẽ /cal·/ es moço estas 

cousas hão mjster coração domẽ | ẽsẏnate senpre asaẏr do mayor perẏguo [*] <nã>
139

 sabes 855 

que quẽ dũa | escapa que ujue çentanos / depois nã faleçerão descullpas e quãdo | faleçerem 

tudo serẏa dizer que los erros por amores dinos saõ de | perdonare / teu paẏ reçebera toda 

descullpa· lucreçia ficara | maJs obrẏgada finall mẽte boõ ou mao este he o meu cõse|lho / nã 

ueJo outro remedio a esta ujnda tão supeta eatão mao tẽpo | /am·/ não sera mjlhor fugiremos 

                                                             
138 ·ẛ·: esta abreviatura no manuscrito corresponde ao pronome ―se‖. 
139 ―nã‖ escrito na entrelinha superior, acima do borrão. 
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·/cal·/ entre tanto daa o casamento | por comsumado que asẏ lhe chamão /am·/ o trjste que 860 

soo na mjnha | morte não ha Jncomujnjẽte nenhũ que fareẏ /cal·/ negua como | te dyguo 

segura o rostro Jura brada / esbrauea bate nos peitos | daa cõtas a todo mũdo Jnportuna a deus 

eaos omẽs aJnda que | ẽfades desẏmulla /am·/ cõ tudo yso o dereẏto nã pode trocer | /cal·/ 

muito cõfẏas neste dereẏto poys nã sabes hũ grãde mall que tẽ | /am·/ que tall /cal·/ que se 

não pode apallpar nẽ ver / e se huũ | dẏz que asẏ estaa dereyto/ outro dẏz que estaa torto / mas 865 

nos somos tais | como o uilão que ẽquãto ha seu cõselho e o coelho vaise lhe / e bẽ diguo | eu / 

vees teu paẏ eẏ llo apareçe /am·/ por honde /cal·/ polo quãto | daquelas casas grãdes quãto 

puderes allcançar co a ujsta que fazes | espera homde te vaas que eu era o que auja de fugir 

/am·/| calẏdio lenbrate de mȷ  e perdoame que se não pode esperar | o rostro do paẏ a que teẽs 

errado /cal·/ espera coutro tãto he co senhor |   870 

       [fól. 18r]               <135> 

todauja partẏo e nã foẏ pera tão bom cõselho como lhe daua / ẽ | fẏm crede que nã vallẽ nada 

estes frãgalhos das pernas dellgua|das / asẏ vaẏ deẏxame cos debates e pomse ẽ salluo que 

fareẏ / que | eẏ ahy de fazer se não falar co os pees / quero prẏmeyro ver | huũ pouco maJs 

deste negoçio que ele mesmo me dira como faça ##· 875 

 Sce vi    gallbano / velho/  viduall servydor /   calidio · 

Verdadeira mẽte ẽ quãto esta uida dura nã ha nela descanso nenhuũ ẽ que | ẏdade estaua eu 

Jaguora pera a furtuna querer aJnda bulyr comjgo | e trazerme a palermo per tantos trabalhos 

/vid·/ quãdo eses trabalhos | vem sem cullpa dos omẽs ẽ tão tem eles rezão de se queẏxar 

/cal·/ este he vyduall crẏado antiguo de nosamo / os outros nã conheço roẏm gẽte | me pareçe 880 

/gallb·/ mas quãdo me tu vyduall yso dizes de todo ẽ todo | te esqueçe onde chegua ho amor 

dos filhos· que me fez Ja nestes dias· | tornar asofrer as sem rezois do mar e dos marẏnheyros 

/vẏd·/ nã es|queçe mas lembrame Juntamẽte o respeẏto que diueras de ter aos teus | anõs e aos 

outros filhos eatanta outra gente /gall·/ sabes vẏduall | por que tu aguora es maJs sabedor que 

eu · por que não teẽs a mjnha | door·/vid·/ o meu saber nã ponho eu senhor co teu· a dor sẏ 885 

ponho/ porẽ atẏ | nesta tua vẏnda nã te lenbrou saluo este filho soo/ amỹ lenbrão me tãbẽ | as 

outras cousas que dise /gall·/ nẽ eu não te diguo que açerteẏ mas que não | pude maJs /vyd·/ 

omde força ẽtra nã ha que falar maJs /·gal·/ segũdo | mediserão que amẽte de cada uez hẏa 

pera pyor ouue medo que todo ou|tro remedẏo nã abastase/ eaJnda este mãde deus que abaste 

/ he moço sẽ mall | veo ter a terra piriguosa / que nã apousẽtarão qua os poetas as suas sere|as 890 
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sem causa /cal·/ Jaa o descullpa /gall·/ esobre tudo tais cõselheyros /cal·/ | aqui somos uereis 

como se uaẏ cũprẏndo a mjnha profiçia /vid·/ quaes cõselheẏros·/gall/ os que comẽ e bebem e 

uestẽ do meu ·/vid·/ cuitados dos | serujdores / amẽte he o que errou e eles hos que hão de 

pagar / tudo quebra | pollo maJs fraco /cal·/ o bom precurador e maJs de graça· ysto he 

mj|lagre /gall·/ aquela ydade he çegua· que não vee nada tudo vaẏ ẽ | quẽ aguẏa·/vẏd·/ e o 895 

serujdor como pode guiar pois o seu ofiçio he obe|deçer e serujr· do haẏo senpre te ouuj dizer 

que era sem cullpa /cal·/ | adiante vaa tall omẽ / asẏ foẏ senpre / bom e desẽganado/ aqueles | 

outros topetudos nã hão daJudar cũa soo palaura nũca hos deus aJude | /gal·/ aos doentes nã se 

lhes ha de fazer a uõtade mas o que for maJs | sua saude / que depois ele o conheçera 

eagradeçera e rẏra estãdo | das suas ameaças /·cal·/ aquele he forte põto veJamos o que allj 900 

diz | o meu precurador /vid·/ nesas doẽças tudo fica pera o tenpo da saude | entre tanto o 

doente Jaz na cama/ o fisico mãda/ nestas outras ho | senhor he o que mãda e o que castigua 

/cal·/ ẏsto nã he Ja precurador | 

[fól. 19v]mas he meu paẏ e meu deus /gall·/ cada huũ deuia de fazer o que | deue ha uerdade 

/cal·/aquillo nã he nada semaJs põtos nã | ha pera aquilo eu abasto /vid·/ auerdade çertamẽte 905 

senhor cousa | santa he e pryçiosa/ mas he muito desaprazẏvel e nã a quer nỹguẽ | ouvir /cal·/ 

ẏtem maJs estes querẽ que seJa omẽ martere de verda|de por amor deles· diguo que o nã 

quero ser senão per deus quãdo yso | foor /gal·/ se desaprouuera a meu filho aprouvera a mỹ 

/vid·/ esta|vas llonge souberalo tarde e quãdo o souberas duuidaras mujto | seera asẏ ou não 

que todo mũdo sabe Jaa da manha vỹgãse de tẏ | e dizẽ que te castigão dos teus erros ẽtre 910 

tanto o descallso anda | descallso o roto roto e o açoutado açoutado / e maJs que he | AJnda 

andar agravado todos se caregão cõtiguo poucos te | escutão he eses estão buçeJando· e 

chamãdote ẽfadonho que nũca | ẽ all fallas se não nos teus agrauos /gall·/ mas foẏ muỹ bẽ 

feito | seguir os apetites duũ moço e deixar mo asẏ aperder e a fazẽda | co elle /cal·/ aẏ aẏ Ja 

se o uelho asanha asẏ fazẽ quãdo nã achão que | responder /vid·/ senhor somos ẽ tenpo que 915 

nỹguẽ nã quer cõselho / e ẽ que | todos trazẽ na boca como se fose huũ muȷ to bom dito / dame 

dinheiro | e não me dees cõselho / porẽ todos hos eros de teu filho atequi são | de moço nã 

entra neles malẏçia nenhũa· co esta tua vẏnda tudo | se curara bem /gall/ asẏ o queira deus 

/cal·/ este vidual me desame|dorẽtou de todo / nosamo andaua Jaa polas ramas e nã achaua a | 

que se pegar / quero tambẽ apalpar ho velho / na praça delreẏ esta|mos eu lljure sam Justiça 920 

ha na terra /gall·/ aquj nesta praça | me dẏserão que era a pousada· laa ueJo ujr aquẽ 

pregũtaremos | [oulla]· e este he calydyo este he oullaa gẽtẏll omẽ [que] Ja me | não conheçeis 
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/cal·/ nã me cõtenta a ẽtrada·/ o senhor ysto he so|nho ou que direẏ muito boa seJa a tua 

vẏnda· que mjlagre he este que | estou como pasmado ·/gal·/ achastes aquẏ boa 

meyJoada·/cal·/ nã | seẏ dos outros eu aJnda que a nã achase boa cõujnha me destar | e serujr 925 

/gall·/ a quem /cal·/ a todos quãtos ha ẽ casa onde me nã | foẏ dado carguo nenhũ senão de 

serujr /gal·/ quero disimu|llar / he amẽte ẽ casa /cal·/ não senhor /gal·/ e casiano /cal·/ tão | 

pouco /gall/ e honde he a pousada se me qujserdes aguasalhar | que uenho cansado /cal·/ 

senhor esta he oulla abrẏ aquẏ abrẏ prestesmente | /gall/ auos outros diguo seste roim duujdar 

a ẽtrada da porta | 930 

        [fól. 19r]               <136> 

Aujsainos que mo metais dentro por força nã me deis depois des|cullpas /vyd·/ ah senhor 

/gall/ nã me digais nada ·/cal·/ abrẏ bẽ | a porta / senhor esta he a pousada /gall/ vaẏ diante 

mostrar nos has | o camjnho /cal·/ nã ha maJs que mostrar voume ẽ busca damẽte | gall/ loguo 

yras agasalha prẏmeyro os ospedes /cal·/ nã tenho | cõ que /gall/ co a boa võtade /cal·/ oullaa 935 

yso que quer dizer quereis | prouar forças comjguo o lhaẏ que chamareẏ pola Justiça cuidais | 

que esta mos ẽ valença /gall/ tapa lhe a boca grẏfo e tuu fro|mante çarra aporta sobre tẏ 

#######· 

         fim do quarto auuto /·  

      Auto quȷ to /   reẏmalte  soo /·  Sce I·  940 

nesta mjnha deradeira Jornada he todo o periguo deste meu ca|minho / se aquẏ acho a filha 

que busquo / todos os trabalhos que nelle pasei e | muy<tos>
140

 outros se me tornarão ẽ 

descanso / mas se a não achar que farei que na | mjnha esperãça aJnda que era fraca / todo mal 

pasaua bem / sẽ ella co|mo pasarey o que fica da ujda / como pasareẏ tãbẽ o pasado que de 

novo | tornara sobre mỹ e mematara / eu apreçebido uenho e feitas | traguo mjnhas cõtas e o 945 

coração ẏgoall a todas as partes quãto pude | e porẽ ao abaixar do gollpe a carne he fraca e 

areçea / aquele | foi o meu prẏmeiro amor· aquele sera ho deradeyro / que a filha escasa|mente 

me lenbra senão for por sua mãy / que me a morte leuou tãto | antes de seu tempo / seme tanbẽ 

tem leuada a filha fareẏ cõta que me | nã quis deixar neste mũdo cousa cõ que me cõsollase / 

aperda | da mãẏ me lançou ditalẏa onde pasara o milhor de minha ujda | a filha que ẽtão deixei 950 

                                                             
140 ―-tos‖ está escrito na entrelinha superior, acima de ―muy-‖. 



77 

 

naçida de poucos dias· me torna agora qua / | quãdo a nobre çidade de pisa· ueo a poder de 

seus Jmiguos era | dentro huũ grãde amjguo meu de que fiara todos os meus segre|dos· he a 

moça tanbem ·/ allj se me perderão anbos que nũca maJs | soube parte dele nẽ della · eJaa ẽ 

allguã maneyra me tinha | curado o tenpo como vedes que faz / quãdo me diserão do amjguo 

que | era ujuo e pasado a esta terra / desẽtam nã me deu ho coração maJs | vagar nẽ descãso 955 

allguũ / ate que me trouxe qua tão longe e por | tantos trabalhos / antes quero cayr que estar 

depẽdurado / ao menos | vereẏ o amjguo que da filha bẽ cujdo que se vẏva fora que alguũ 

re|cado ouuera ẽ tanto tempo / seJa Jaa o que quiser / oJe he o dẏa da sentença |  

[fól. 20v] Ja seẏ o que eẏ de fazer de mỹ / saberei ao menos o que eide fazer do meu | que os 

dias vão hũs apos outros e nã dão uagar destar cuidando / des | oJe maJs tempo he dentrouxar 960 

e fazer prestes / santa maria que fortes brados | vem aquele omẽ dando os pees pera qua o 

trazẽ mas os olhos ẽ casa | fycam que tamtas vezes olha pera llaa #####· 

 Sce II  calydio    reimalte / 

çidadãos de palermo omẽs de bem nesta uosa terra nã ha Justiça | nesta uosa terra nã ha 

llẏberdade /reym·/ tamanhas duas cou|sas· querias loguo que aqui ouuese /cal·/ o doudo de 965 

mỹ sẽ cabeça /a|cõselhaua muito aoutrẽ  e pera mỹ nã soube tomar cõselho /reim·/ | a mujtos 

acõteçe que se tẽ por mujto sabedores  /cal·/ uelho falso disẏ|mulado como me ẽganou· cha 

mei por deus chamei polos santos | bradei por Justiça / lembreẏ lhe que era crẏstam· tudo foẏ 

ẽvallde | cuidei que era lljure nã ho sam· que me serue esta mȷnha liberdade ·| reim·/ tarde 

ujeste a cair nacõta /cal·/ velho pratico corera como di|zẽ seca e meca / trazia cuidado o que 970 

auja de fazer mjlhor queu o de | que me auja de gar dar / meteo me ẽ casa por força 

açoutoume | matoume / ysto se auja de fazer ẽ terra de xristãos /reim·/ aJmda | aquele todauja 

sonha ẽ lljberdade /cal·/ se me nã uou espir nuu | ante hos regedores· ese me nã prouerẽ co 

Justiça acabareẏ de saber | que pode aqui cada huũ fazer o que quiser asua vontade / [que] 

ẽtão far|tareẏ tambẽ  a mjnha e vẏngar meẏ /reim·/ e os ameaçados | pam comẽ /cal·/ como he 975 

asi auja ẏsto de pasar / prometouos | que nã fique oJe rua nẽ praça ẽ todo palermo ẽ que nã 

dee grẏtos | como doudo / quero que saiba todo mũdo se me podião fazer maJs | ẽ terra de 

turcos /reim·/ omẽ es de mujtos acordos nã faras nada | /cal·/ antre tanta gẽte nã pode ser que 

allguẽ nã aJa doo de mỹ | /reim·/ fraca cõsolação e porẽ muȷ tos acustumão a mỹgoa doutras | 

mjlhores·/ apaixonado vai pareçeme que Jaa vj aquele omẽ e | não me pode lembrar onde / nã 980 

me deu soomẽte vagar pera | lhe pergũtar cousa nenhũa outros uejo aque pregumtareẏ #· 
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 Sce III·   /  brẏobrẏs· /  deuorãte /  reimalte /· 

não pode ser outra cousa senão que elle se ẽcomẽdou oJe aquãtos diabos | ha no Jnferno· que 

me asẏ andão desujando ·/dev·/ se eu esa deuação | soubese tambẽ a eu farja por aguora que 

me não poso desujar de tẏ |  985 

       [fól. 20r]              <137> 

brẏ/ toda a çidade corẏ ẽ sua busca / dize não se chama ele petronjo | dev·/ sẏ chama /brẏ/ o 

qua[nto] fazẽ estes diabos por quẽ se lhe ẽcomẽ|da /dev·/ de meu cõselho deuiallo tambẽ 

dencomẽdar aeses mesmos | dẏabos que o leuasẽ / questa he pequena presa pera as tuas unhas 

| brẏ/ se o eles lloguo lleuasẽ bom cõselho era o teu / mas eẏ medo que | me leue ele a mỹ 990 

prẏmeyro llucreçia /·reim·/ asi auja nome | a mjnha filha e petronio se chamaua o meu 

amjguo /dev·/ verdade | he que eu uẏ maos sẏnais diso ser asẏ como te cõtei  /brẏ·/ vistelhe | 

lloguo a elle maos sẏnais de ujda ·/dev·/ nã seJas tão açidemtall | tudo queres leuar auãte por 

força de braços e não teẽs paçiẽçia | nenhuã /brẏ/ como me ẽfadão estes sesudos co estas suas 

paçiẽçias· | dize me onde tẽ a casa pois o não acho por fora / nã me ha oJe desca|par nẽ 995 

debaixo da terra / que sete braçadas ẽtrareẏ por ella demtro / apos | este doutor como pedra de 

corẏsquo /dev·/ santa barbora virgẽ / cuidei que | era morto / brẏ·/ por que mo não dizes 

/dev·/ Junto daquela JgreJa allta / | brẏ/ bẽ estaa perto tem outra pousada mais çerta / eu o 

tirareẏ ora | do cuidado enque amda·/dev·/ Jaa la vai outra vez· este bẽ tem que me nã |ronpe 

muito a capa que lho vaa mostrar / pareçeme que não quer lleuar obrẏ|gações cõsiguo / como 1000 

omẽ neste mũdo nã sabe pera onde vaẏ nẽ para | onde vem / omde fuẏ ẽcontrar co este meu 

soldado· andando desujãdo | me delle / deus  me garde dos maos ẽcontros /reim·/o coração 

me quer | saltar do peito fora ouço falar ẽ lucreçia ouço falar ẽ petronẏo | e em doutor / estou 

dentro ẽ palermo· lenbrese deus da mjnha agonẏa· | quero pergũtar aeste /· amjguo deus te 

sallue /dev·/ asẏ faça a tẏ senhor e | amjguo meu·/ que omẽ seraa este /reim·/ dizeme por 1005 

cortesẏa a que pe|tronio he huũ ẽ que falauas /dev·/ huũ bom doutor /reẏ·/ naturall | daquẏ 

/dev·/ não mas de pissa /rey·/ de que ydade /dev·/ pouco mais | ou menos sera dos sesemta 

/reẏ/ não pode ser outro / e a lucreçia que | nomeastes /dev·/ tomai laa que bom recado o meu 

ẽtão muito recatado | são / e estoutro esteue ouujndo quãto falauamos que seẏ eu a guora | 

omde ysto ẏraa ter /reẏ/ não me respomdes· /dev·/ outro foẏ o que falou | ẽ lucreçia /reẏ/ e tu 1010 

não sabes quẽ ella he /dev·/ no maJs que ouujlla | gabar de fremosa e boa filha /reẏ/ naturall 

daquẏ /dev·/ nã seẏ | tanto dasua fazẽda /reẏ/ de que ydade /dev·/ tudo sabemos se te muito | 
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relleua /reẏ/ e que brauuras erão aquelas daquele teu amjguo | cõtra petronẏo /dev·/ amjguo 

dizes nũca ẽ toda mjnha ujda faleẏ | co elle outro tanto como a guora /reẏ/ por que era aquela 

sua payxão | dev·/ nũca follgo de saber paixois de nỹguẽ querẏa viver ẽ paz |  1015 

[fól. 21v] e em prazer cõ todos se pudese /reẏ·/ estaas ẽ teu syso· porẽ muito ho a|meaçaua nã 

me diras por que /dev/ fortomẽ he este cõ suas per|gũtas / senhor meu se te njso uaj alguã 

cousa por huã boa çea que me | des eu to segurarey / mas ha de ser boa /reẏ/ ẽfim que nã 

queres dẏ|zer fica nas boas oras· este me pareçe dũs chacoreyros que senpre | ha nestes 

lugares grandes nã me fio ora muito nas suas pallauras | quero buscar petronio e aujsallo 1020 

/dev·/ e da çea nã dise nada· nã fez | deus outro remedẏo para estes tais como tocar lhes ẽ 

dous reis de custo | loguo atalhais as praticas / ysto he segredo desgrẏma quãdo me veJo | ẽ 

allguã afronta faço hu a ponta a bollsa / alẏ uereis logo fugẏr | muito maJs que se lhe atirase as 

minjnas dos olhos·/ nã ujstes o pregũ|tador donde me aquy saya de traues / quãto se to ha 

mjster para | ujuer neste mũdo / que seẏ eu aguora quẽ este he e o que lhe njsto vaẏ | hũa por 1025 

hu a mujtas cousas queria saber de mỹ / e se lhe eu dera | atrella quisera saber muȷ tas maJs 

porẽ deuorãte ha Ja maJs | duũ par de dias que naçeo e lançou o bastão no meẏo / ẽfim boõ | 

solldado mao solldado nã se me a cho eu outro / e queres que uos di|gua hẏ nã ha ouro sem 

fezes· nẽ pode ser tudo como omẽ querẏa | se me as uezes ẽfada e he moucarão as mjnhas 

custas /· e eu tãbẽ | som gargãtam as suas tudo omẽ ha de dizer / o que prazer he | nã fazer 1030 

cõta co a ospeda no cabo da mesa· ora qua vẽ outro do | mesmo traJo ueJamos se he tão seco 

de pontos como o que llaa vaẏ | eu vos direẏ o meu cabedal· todo he ẽ palauras yso avemturo 

##· 

 Sce IIII·      galbano /        deuoramte /·    

o noso bom de calidio partio e nã esperou maJs rezois agorasẏ vaa | buscar amẽte e leue nouas 1035 

de quãta boa ujda tem leuada ẽ pa|lermo as mjnhas custas começe a descõtar /dev·/ uelho e de 

ma graça | não esta aquj o ganho muito çerto mas Ja eẏ de uer o que he/ senhor meu | pareçeis 

me estrãgeiro / eu seẏ que cousa he andar por terras alheas e são | grãde piloto desta bara se te 

puder fazer alguũ serujço o fareẏ | çerto cõ espiçiall vontade e saam /· como poderas uer pelas 

obras | /galb/ muito to agardeço / mas eu nã tenho a quẏ negócios de mercadorias | somẽte 1040 

uenho ẽ busca duũ filho meu que andaua perdido nesta | terra /dev·/ seJa nas boas oras· e os 

sinais·/gall·/ he huũ moço | espanholl· que aJnda nã ha vyntanos /dev·/ o nome /gall·/ 

cha|mase amẽte /dev·/ como senhor e tu es mosem gallbano | 
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        [fól. 21r]               <138> 

de valemça / de quẽ tantas uezes ouuj falar /gall·/ eu por meus pe|cados /dev·/ mujto boa seJa 1045 

a tua vẏmda / quãto que follguo / asy por | te conheçer / como por que se nã acabase de perder 

huũ tão bom | filho /gall/ para mẏ nã foẏ elle bom /dev·/ he moço aẏdade tem toda | acullpa 

/gall/ e allguã terão os omẽs tambẽ /dev·/ tudo pode | ser vysteo Jaa /gall/ nã aJnda mas llaa 

he ydo calẏdio ẽ sua bus|ca / bẽ o conheçeras tambẽ que he omẽ do tenpo /dev·/ como mjnhas 

| mãos /gall·/ quãdo o ujres rogo te que lhe pergũtes como estamos | ambos /dev·/ yso por que 1050 

/gall/ por que me dyuera de cõujdar por rezão | pois eu ujnha de fora eele estaua como ẽ sua 

casa / e ẽfẏm eu | fuẏ o que o comujdeẏ /dev·/ de ganho sam cõujdador he o velho / este sẏ | 

que não o pergũtador que llaa vaẏ / trarẏas fruẏtas de vallẽça / grão feito he das prefeẏções 

que usays naquella uosa çidade toda he chea de prẏmor e gallantarẏa /gall·/ nã he como 

cuidas | tudo isso he Ja pasado a portugall / e no cõujte de que te fallo nã ouve | huũ soo 1055 

bocado fresco todos forão sallgados /dev·/ mall me pareçe | ẏsto e pior o som sonete / 

auerdade senhor he que eu nã fallo aese omẽ | dyas ha / llaa garde teu cõuite para quẽ qujser 

/gall·/ o que nã sabes | como este foẏ saboroso /dev·/ poys hu a cousa te quero dizer que 

topas|te cõ huũ omẽ que se lhe ẽtende arazoadamente destas Joẏas da gar|ganta / e pois vem 

apreposito e es conujdador / por merçe que me | digas qual yguarẏa tendes llaa ẽtre uos por 1060 

maJs saborosa | gall·/ a vẏngança /dev·/ ẏsto vaẏ de mall ẽ pẏor mas quero de|simular / yso 

senhor sam alegorẏas eu nã falo senã ao pee da letra | gal·/ e eu ao pee da letra te diguo / que 

ẽ chegãdo antes somẽte que | me asentase mãdeẏ abryr a calẏdio pollas costas cõ açoutes | e 

que me soube açima de quãtos mãJares qua podereis usar | entemdeste me aguora /dev·/ 

aguora sẏ a ẏso chamo eu falar | ao pee da letra /gall/ aquele Jaa pagou mas aJnda me ficão | 1065 

outros /dev·/ outros ou como /gall·/ malluados tredores que tamto do | meu aqui tem comjdo e 

bebido /dev·/ Ja eu la vou na ẽvollta não | foi ora este mjlhor açerto de seu dereẏto· mãdou 

abryr o outro | polas costas mãdara abrẏr a mỹ polla barẏga·/ dira que anda | ẽ busca de seus 

dobrois /gall·/ comer · beber / Jugar / frasquear | as custas da barba llongua / ora me deixaẏ 

queu uos fareẏ amar|gar os bocados que uos tanbẽ souberão /dev·/ nã pudera neste mũdo | 1070 

falar maJs craro cõ que negro cõujdador fuẏ topar /gall·/ follgastes ẽ tão auoso prazer aguora 

mo pagareẏs auoso pesar |<dev·/>
141

 que areneguo de tẏ e de toda tua valẽça se me agora has 

de | pedyr cõta do que comẏ Jaa ha tanto tempo / tão tarde esc[õ]taes |  

                                                             
141 dev·/: escrito na borda, à margem esquerda da coluna, na altura da linha que se inicia.  
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[fól. 22v] laa ou como /gall·/ aquele me pareçe casẏano / tãbẽ o deueis | de conheçer /dev·/ 

senhor meu sẏ conheço aquele he / ora me daẏ | por huũ dos cõujdados do uelho se me não 1075 

acolho que ho hayo sẽpre | me qujs mall·/gall·/ presa tras deue saber da mjnha vẏmda | dev·/ 

quãtos segredos agora tereys de falar ambos não uos | quero estoruar / mãdas de mỹ alguũ 

seruiço /gall/ não estrouaras | que njsto não ha segredos /dev·/ eu tão bẽ tenho que fazer /gall· 

| espera que he yso por que foges / foise sera allguũ doudo nã poso | cuydar hall que asẏ core / 

quero esperar casẏano em casa ## 1080 

 Sce ·v·              casẏano soo /· 

venho espantado dos acõteçimẽtos andando ẽ busca de nosamo a|cheẏ reẏmalte noso naturall 

que tão bẽ aquj he vẏndo / ahũ trou|xe qua huũ filho perdido e ao outro huã filha que perdera 

o filhos filhos | estes são os uosos descãsos· doutra parte tendo o doutor petronjo | cõçertado 

seu casamẽto que lhe nã faleçia nada· vẽ reimalte de | valença e achão todos por suas cõtas 1085 

que lucreçia he aquela filha em | cuJa busca reẏmalte vem e sobre tudo afilhada do doutor asẏ 

| lhe pudera ser maJs e sabelo tarde / o outro cuẏtado que estava Ja | co <a bo>[*]oca
142

 aberta 

pera papar a moça / ficara sonhãdo co ella | bem dizẽ que mujtas cousas acõteçem antre o 

bocado e a boca / venha|mos a meu crẏado amẽte a cuJo prazer se estas cousas todas | 

rodearão / reimalte he rico nã tem filho nẽ filha salluo esta | que aquẏ achou daẏ a por molher 1090 

damẽte / quãdo ele  estaua por | se ẽforcar / asẏ negoçea a furtuna a quilo que lhe a ela apraz | 

e asẏ fica o meu trabalho todo ẽvalde / e a mjnha paixão mall | tomada· nã seẏ que diga as 

cousas deste mũdo / huãs pareçẽ que se ga|nhão todas por delẏgẽçia outras por acerto soo· 

pera tudo hẏ ha | ẽxẽpros e rezões vou me auer nosso amo #####· 

 Sce vj       deuorante /· soo· 1095 

custado me ouuera muito do meu e pegasẽ outras poucas ao hayo· | veres que lhas hão de 

pegar que o velho o estaua dizẽdo nũca tal vistes | nã fala senão como reẏ de palermo asẏ 

asopra easẏ ameaça / por fee | tenho que nos quisera caçar todos ẽ casa como perdyzes ẽ [y 

aho]
143

/ não | seẏ se faço mall de tornar peraquẏ porẽ nã veJo de que me tema | 

        [fól. 22r]               <139> 1100 

                                                             
142 ―a bo-‖ está escrito na entrelinha superior, acima do borrão. 
143 Não tem sentido, mas não nos foi possível interpretar o trecho. Na edição de 1559 encontramos ―laço‖, mas 

não é isto o que vemos no manuscrito. 
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mas querẏa ver este prazer do hayo· poẏs Ja calẏdio pagou o seu | quẏnhão de que mujto 

follguo que asẏ me queẏmou oJe o sangue / am|tre tanto o meu solldado acudyra perequy 

omde me deẏxou / fa|zeẏ cõta que não acharẏa o doutor / de maa graça ha de vyr / mas | eu 

uos dyreẏ quẽ foguo quer as unhas o descobre / tamtas | voltas lhe darey ate que lhe ache a 

Junta / perẏguoso dẏa he este | loguo começou mall mas ouvera dacabar pyor e mãde aJnda | 1105 

deus que acabe bem / as oras da çea vamse e eu estou aJndaasẏ a deus | mjserẏcordẏa·/ quẽ vẽ 

llaa cuẏdeẏ outra vez que era tomado· maa | cousa he andar temẏdo / deixẽme ujuer dise o 

outro que se temja | e matẽme quãdo quiserẽ / que foi mjlhor dito que nenhuũ dos do meu 

soldado / estes são amẽte e calẏdio de presa vẽ tem rezão tall hos|pede hão dachar ẽ casa / este 

mallvado tẽ Jaa reçebydo o que lhe | vinha a sua parte andara aguora a chegãdo os outros / se 1110 

lhe nã | pergũto pollo cõujte do uelho que me oJe ẽcomẽdou· veJamos | aguora que trouas faz 

dẏmprovyso #####· 

 Sce vɩȷ      Amẽte  /  calydio /  deuorante / 

por amor de deus te roguo calydio meu amjgo e maJs que Jrmão que | se nestas cousas que me 

cõtas aJnda ha allguã duujda que mo digas /cal·/ | asẏ acharas tudo /am·/ espera nã queria 1115 

ẽtender Jsto dũa maneira | e tu que mo diseses doutra /cal·/ espero /am·/ que he aqui reẏnallte 

o rico | de ualemça / e que tem achado e asentado que lucreçia he sua filha / e afi|lhada do 

doutor petronio /cal·/ muito cõtra sua võtade /am·/ de quẽ | calydẏo /cal·/ do mesmo doutor 

nã temas doutra parte /am·/ e que | achauão çertas todas as auenturas por que lucreçia aquẏ 

veo ter | de que nos cõtauão /cal·/ que queres maJs o doutor o nã pode negar | dev·/ huũ destes 1120 

anda fora de sẏ cõ çeumes o outro cõ açoutes nã | he de crer cousa que digam /am·/ que te 

dareẏ amjgo da mjnha alma | por tamanhas nouas por quẽ me podião elas vjr senã por tẏ | 

/cal·/ dame outros tantos açoutes como me deu teu paẏ que ẽ fim | estes são os galardões de 

uos outros /dev·/ o maluado como hos | conheçes /am·/ deixa esa paixão calidio por amor de 

mỹ e aJu|dame a tamanho prazer que nã poso co elle e eẏ medo de me | dar o miollo huã 1125 

vollta /cal·/ maJs pesada foy huũ pouco amj|nha cargua e lleuey a eu soo /am·/ nã digas 

calydio amjgo que | eu tambẽ lleuey grande parte /cal·/ mostrame ora huũ soo | sẏnal· de 

trezẽtos que te eu podereẏ amostrar neste meu corpo | am·/ não serão menos os meus se se 

pudesẽ ver /cal·/ poys eu não |  

[fól.23v] reçebo pagua que não veJa /dev·/ com tiguo me tenho fa|las quãto hade falar huũ 1130 

omẽ /am·/ ora calẏdio Jrmão se for | como esperamos tu ueras camanha he atua parte /call·/ 
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uos | outros amjgos meus sois tais cos serujdores como astro|logos que falão senpre no por ujr 

e nũca açertão /dev·/ | cuidaua eu que ujnha este fora de sẏ tem maJs folegos que | huũ gato e 

sabe maJs que sete pelẏteiros
144

 /am·/ bẽ vees tu que | ao presẽte eu não poso /cal·ẏ/ e depois 

nã quereras /·am·/ far|teẏ mill juramẽtos /calẏ/· terẏa bom penhor pelo meu /dev/| çerto he 1135 

que antes o eu querẏa de prata ou douro /am·/ pois se | cuẏdase que ẽ mỹ podẏa auer tamanho 

desagardeçimẽto | cõ mjnhas mãos me matarya / o que omẽ nã cuida <he>
145

 o que | acõteçe 

mujtas uezes
146

 /dev/ pera que he maJs estou pera dizer que | este roẏm sabe tanto comeu 

/am·/ bem seẏ que estas rindo e | que o não cuidas asẏ para que he maJs o tenpo te dou por 

testemũnho | /calẏ/ he maa segurança /dev·/ não pode ser pyor /am·/ ho nã me desgostes 1140 

tornemos por tua ujda aquelas novas que Jaa | me pareçe que as sonheẏ /calẏ/ easẏ he poys te 

a furtuna | tudo negoçeou dormỹdo tu /am·/ dizeme por tua vẏda como | se asemtarão tantas e 

tamanhas cousas ẽ tão pequeno espaço de tenpo /calẏ/ por que te apanhou o vento a lenha 

como dizẽ as | velhas· e trouxe tanbẽ oJe huũ Jrmão do doutor de sobre | mar que aproueitou 

mujto / anbrosia asi mesmo como dise | era ahẏ / auerdade loguo tem pees e mãos e logo vaẏ 1145 

auãte | cada cousa respondia aoutra e todas ujerão ẽ seu llugar | que nã sobeJaua nada nẽ 

mỹguaua /dev·/ Jalhe eẏ de crer | quãto diser que nouas a qui tenho para o meu solldado / esta 

vos | diguo eu que ha de ser çea que nã a do velho falso valẽçeano / pa|semos oJe bem e a 

menhaã seraa como deus qujser /am·/ o dou|tor /calẏ/ nũca vẏ omẽ ujuo tam morto /am·/ nã 

dizia nada /calẏ/ todauja maJs era que nada·/am·/ e que calydio /cal·/ laa | tocou hũs pontos 1150 

de latiis que me desaprouverão /am·/ que tais | e entendesteos ·/cal·/ aleuãtou os dedos e per 

eles fazia suas | cõtas· e repartiçois do dereito diujno e umano ẽ que ujnha | cõcurdẏmdo
147

 

que neste seu caso cabẏa despẽsação /am·/ como | despemsação /calẏ/ eaJnda te diguo que 

soltou maJs huã | 

         [fól. 23r]              <140> 1155 

maa palaura que por dinheiro nã ficase /am·/ ha calẏdio que yso me | tinhas aJnda por dizer 

/cal·/ sabes por que /am·/ por que amjguo | meu /calẏ/ por nã acabares de sayr de teu sẏso 

dizẽdo te como | este perẏguo pasou /am·/ aẏ dizemo por ujda de quãto bẽ queres | calẏ/ nã 

quero bem a pessoa ujua rogame por amor de quãto mall | quero e seras aujado ·/am·/ asẏ to 

roguo easẏ to peço /cal·/ bẽ estaa | ora queres saber que desfez todas as rezões doutorais cõ 1160 
                                                             
144

 ―pelliteiro‖ = pelliqueiro: ―o que prepara as pelles para forros, vestidos, etc. e as vende [...].‖ ―Eufr.:  ‗sei mais 

que sete pelliteiros‘: frase proverbial.‖ (MORAES) 
145 ―he‖ escrito na entrelinha superior, acima de ―o‖. 
146 Desde a última barra (/), é fala de Calídio, na edição de 1559. 
147 Na edição de 1559, ―concluindo‖. 
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seus ar|gumẽtos·/am·/ quẽ meu calydio·/cal·/ quẽ pudẏa ser senão | lucreçia·/am·/ de que 

maneyra /cal·/ dise que nã querẏa /am/ ho | feito de lucreçia ·/calẏ·/ que naçera estrangeẏra e 

ujuera estrãgeira | agora que a deixasẽ yr serujr huũ pai a que tanto deuja /am·/ e o | paẏ /cal·/ 

leuou a filha <nos braços> e lançoulhe
148

 a sua bẽção /dev·/ esta mjnha | negoçeação seduũ 

cabo sara do outro adoeçe vedes me outra | vez de perda cõ o meu soldado que ha llogo de 1165 

querer matar toda | valẽça /am·/ como pudeste saber tanta cousa /calẏ/ e maJs tẽdo | tanto ẽ 

que cuidar que tu não dizes / mas Jaouujrẏas dizer que ho | coração mãda o corpo / asẏ acabou 

aquela esperãça do doutor | mas Ja se falaua ẽ outra <cousa>
149

/am·/ ẽ que[m] /cal·/ ẽ hũa[s] 

<das>
150

 filhas de be|trando Ja sabes que tem mujtas ·/am·/ asẏ he bẽ seẏ quãto te deuo / mas 

tu nã cuidas ẽ tamanho prazer como sera ẏremos | todos pera ualemça /cal·/ eu nã / senão ueJo 1170 

prẏmeiro aquele | prazer da morte do outro /am·/ e quẽ he que aJnda to nã pergũtei | cuida que 

aJnda nã estou ẽ mỹ /cal/ huũ omẽ que se chama mosẽ galbano conheçello /am·/ o meu Jrmão 

nũca deus tal queira | por amor de mỹ que lhe perdoes /cal/ mas por amor de mỹ que nã | seJas 

tu tamanho perdoador dos meus açoutes·/dev·/ que faço | eu estando pera quãdo agardo que 

me nã vyngo deste ladrão | de calydẏo· quãdo acolhereẏ eu as mãos outro tal tenpo / deus uos 1175 

salue aJnda que fale onde me nã chamão descullpame | o prazer que tenho do teu bẽ amẽte de 

que Jaa seẏ parte / e qua a | meu amjguo calydẏo querẏa pergũtar por huũ cõujte que | lhe teu 

paẏ deu ẽ chegamdo /proll faça a tanta prẏuãça nã | abastaua a do filho·/cal·/ nã hẏas tu oJe 

tão gracioso serão | mjlagres do ujnho /dev·/ nẽ tu nã hẏas de tão maa graça serã | mjlagres da 

prẏuãça / mas se te dura aJmda aquela uea do | trouar ronperemos aquy huũ par de lanças 1180 

diante damẽte | e ele seJa o Juiz /am·/ perdoanos deuorãte que temos all que fazer | 

[fól. 24v] fẏcara pera outrora /dev·/ Ja eẏ deuer pera quamto he | façase prestes ou me não 

desafẏase #####· 

  dev/ calẏdio  Ja eu  uj  outromẽ 

   mais sam das costas que tẏ 1185 

   pulgas seẏ que te não comẽ 

   vergois  pode  ser  que   sẏ 

                                                          

  cal·/ cão daçougue deuoramte 

   lanbe espetos que te uaas· 1190 

                                                             
148 ―nos braços‖ está escrito na entrelinha superior, acima de ―e lançou-‖. 
149 A palavra ―cousa‖ está escrita na entrelinha superior, acima do ―/am·/‖ seguinte. 
150 A palavra ―das‖ está escrita na entrelinha superior, acima de ―huã[s]‖. 
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   grifo  que ao çeo subẏras· 

   se  te põem carne diante· 

/Am·/ ora bem esta asẏ  tal por tal nã seJa maJs por aguora | dev/ diguo que são cõtente seJa 

tudo oJe a tua võtade aJm|da/ que nos has de roubar esta çidade de quãto bẽ tinhamos | nela·/ 

e eẏ medo que nos leues todos apos tẏ /·am·/ de todos nã | seẏ mas cõ tiguo folguarẏa eu 1195 

mujto /dev·/ ora bẽ veremos | /am·/ nã estas loguo tanto de camjnho
151

 /dev·/ dizẽme que 

temdes | laa grandes trẏnchantes e cortão mũjto meudo·/cal·/ este bylhafrão que senpre anda 

sonhãdo ẽ carnyça /dev·/ e não | me acheẏ oJe na tua ·/am·/ ey te de tapar a boca calydyo·
152

 | 

/cal·/ Jaa deixo ·/am·/ anbos sois omẽs pera dar cõta de uos omde | quer que uos achardes 

ambos ficais por boõs uamonos ver meu | paẏ / tu deuorãte onde podes esta noite mjlhor çear / 1200 

do maJs | aueras teu conselho / dev·/ ora nũca uj omẽ falar majs a | preposẏto / calẏdio dame 

qua esa mão e seJamos amjgos· e | façamos o que nos amẽte rogua / e dirte eẏ de que maneyra 

que | eu tambẽ por te dizer verdade nã me fyo ora muito de quam | que mãqueJa / mas 

metamolo ẽ casa nos fiquemolo / es|prejtando a porta / seo mar andar chão nauegaremos / 

ẽtre|tanto bom he ter huũ pee na terra e se nos quiserem | tomar mouramos como omẽs /am·/ 1205 

fẏaẏuos ẽ mỹ que | A tormẽta he pasada eu uos aseguro /cal·/ e pasou toda | sobolas mjnhas 

costas ·/dev·/ por yso podias hyr diamte segu|ramẽte /cal·/ esa nã fareẏ eu Jaa /am·/ ora eu 

entro vos ou|tros espreẏtaẏ /dev·/ nã ouue mjster roguadores / ho filho |  

        [fól. 24r]              <141> 

deẏtouse ẽ terra aos pees do paẏ / o uelho como ho asẏ vyo | começarão lhe lloguo acorer as 1210 

llagrẏmas ẽ fyo / e sem | maJs poder falar hũa soo palaura aleuãtou o e lançoulhe | mujtas 

uezes a sua bẽção / orde nã festas alẏ são as mjnhas | mãgas· o doutor Ja fez outros cõçertos 

vos nã espereys | aquẏ polo casamẽto que se ha de fazer ẽ valẽça bryobrys | cõtentarsea com 

dizer que lhe fogẏram todos de medo ##· 

             fim dos estrãgejros #·
1531215 

                                                             
151 Esta fala de Amente, aqui no manuscrito, faz parte da fala de Devorante na edição de 1559. 
152 Também esta fala de Amente faz parte da fala de Devorante na edição de 1559. 
153 Neste último fólio, após o fim da comédia, há ainda uma écloga em espanhol – aparentemente escrita pela 

mesma mão – pela morte da princesa dona Maria, mulher do príncipe Dom Felipe.  



         CAPÍTULO  II     

         

              

                     

    

 

 

             Edição modernizada 

            do texto contido no Manuscrito Asensio 
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    Pessoas da Comédia 

 

Amente
154

        mancebo 

Cassiano        aio 

Calídio        criado 

Alda         moça 

Ambrósia        velha 

Briobris        soldado 

Devorante        chocarreiro 

Sargenta        moça 

Guido         irmão do doutor 

Galbano        velho 

Petrônio        doutor 

Dório         casamenteiro 

Vidual         criado 

Reinalte        velho 

 

 

                                                             
154 Amente: sem mente, sem juízo, demente. Ver amantes amentes, em Andria, 218, de Terêncio, e Mercator, 

81-82 de Plauto, que significa ―amantes são dementes, loucos‖.  

Outras das ―pessoas da comédia‖ também trazem no nome a marca de seu caráter ou fazem alguma alusão à 

Comédia Latina, ou ainda são nomes comuns da Antiguidade Clássica: 

- Cassiano: impossível afirmar que houve alguma intenção do autor de ligar o nome a características do 

personagem na escolha. As possibilidades, se houve a intenção, parecem ser as seguintes: 1. De Cássio, um dos 

assassinos de Júlio César; seguidor de Cássio, ou seja, traidor – é Cassiano quem entrega as estrepolias do servo 

Calídio e do jovem Amente ao pai. 2. Do verbo latino casso, as, aui, atum, are: tornar sem efeito, nulo, inválido 

– a função de Cassiano é a de tornar sem efeito os atos insensatos de Amente. 
- Calídio: o nome alude ao seruus callidus da comédia latina, o escravo astuto, artífice das confusões, enganos e 

trapalhadas que fazem as situações mais hilárias da comédia, embora aqui ele apareça com características de 

seruus currens. 

- Alda: o nome sugere a simplicidade de sua posição social: aldeã, rústica.  A mesma raiz também sugere pessoa 

tagarela, desinibida, falante. 

- Ambrósia: do grego ἀμβροσία, significa alimento dos deuses imortais; o manjar dos deuses do Olimpo, que 

proporcionava a imortalidade, além de grande prazer. O nome ἀμβρóσɩoς, α, oν é um adjetivo e significa imortal. 

É a velha Ambrósia quem faz o reconhecimento, no final, que dará vida nova aos amantes e trará o final feliz que 

é próprio do gênero cômico. 

- Briobris: nome que remete a brio, valentia. Ironicamente, o tipo representa a covardia e a fanfarronice. 

- Devorante representa o parasitus edax da comédia latina: glutão, comilão, sempre faminto, sempre bajulando 
alguém que lhe possa levar à mesa. 

- Sargenta: de etimologia francesa, sergent, servidor, o nome vem do latim seruiens,entis: o que está a serviço 

de. Sargenta é moça de serviço da casa do Doutor. 

- Guido: da mesma raiz gótica de guiar (widan), juntar-se. É o irmão que vem juntar-se ao outro, o Doutor, 

trazendo novas de fora. 

- Galbano, Petrônio (satirista do tempo de Nero), e Dório são nomes que remetem à cultura clássica.  

- Reinalte: nome vem da fidalguia espanhola. Na versão de 1561, o personagem chama-se Reinaldo, nome de 

origem germânica, composto pelas palavras em alemão arcaico "Ragin" (conselho) e "Wald" (Regra), que 

significa chefe dos conselheiros. 

Vidual: dessa forma, como aparece na versão manuscrita e na edição de 1559, é adjetivo relativo à viuvez.  Na 

versão de 1561, o personagem chama-se Vidal, que quer dizer relativo à vida.  
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                   Francisco de Sá
155

                                                     

 

             Carta sua ao Infante Dom Henrique    

                             

  No que Vossa Alteza manda não há que dizer: qual a comédia é, tal vai, aldeã, mal 

ataviada
156

. Fiz-lhe somente duas lembranças a sua partida: uma que fizesse o coração tão 

largo para a terra a que ia, onde lhe muito cumpria; outra que nunca se desculpasse de querer 

a lugares
157

 arremedar Plauto e Terêncio, antes, a quem lhe tanta honra fizesse, sempre o 

agradecesse muito e tomasse em lugar de grande louvor. Também Ariosto, natural de Ferrara, 

homem nobre, de muitas letras e de muito engenho, em uma sua comédia italiana, assim 

mesmo em prosa, meteu a pessoa dum doutor. Mas digo eu que, se logo por isso fora 

defeso
158

 a todos fazer outro tanto, não houvera nas comédias antigas tantos enganos de 

escravos, tantos pais apartados, filhos pródigos, soldados vãos, quanto mais que Ariosto não 

foi o primeiro: já de três advogados, em Terêncio, um afirma, outro nega e outro duvida. Já 

Túlio
159

 ameaçava seu amigo Trebácio
160

, tamanho jurisconsulto, com as graças de Labério
161

 

e veio, todavia, a cair nas de Horácio
162

. Os comentos
163

 me perdoem, que outra coisa 

cuidaram. Assim que a invenção antiga é, ainda que o título de doutor não seja antigo, nem 

daquele comedimento que foi o do filosofo. Mas isto, senhor, é, como dizem, andar pelas 

ramas
164

, que mui levemente pudera passar a perda deste trabalho, e muito mais a do louvor. 

O trabalho tomei por meu passatempo, assim como alguns caçam, outros jogam... No louvor 

nunca cuidei. O de que sempre houve medo foram más interpretações, a que se não pode fugir 

                                                             
155 São conhecidas duas versões desta carta: a que precede Os Estrangeiros na edição de Rodrigues Lapa, e esta 

versão, da qual restam duas cópias manuscritas, a contida o Ms. Asensio (BNL – Fundo Geral, nº 8920), com a 

qual trabalhamos, e outra que é dirigida a D. Duarte, dedicando-lhe a comédia  Os Vilhalpandos (Biblioteca 

Pública de Évora, Cód. CXIV).  
156 Aldeã, mal ataviada: rústica, sem adornos; camponesa, malvestida. 
157 A lugares: em várias partes, a espaços. 
158 Defeso: que não é permitido, proibido. 
159 Marco Túlio Cícero: grande orador, escritor, filósofo, advogado e político da Roma antiga. 
160 Caio Trebácio Testa: ―tamanho jurisconsulto‖, foi recomendado por Cícero a Júlio César, que o fez seu 

conselheiro legal. Nada se conservou de suas obras sobre Direito Romano. 
161 Segundo Lapa, Labério foi um autor de mimos do tempo de Júlio César. 
162

 Quinto Horácio Flaco: um dos mais importantes poetas líricos e satíricos romanos.  
163 Comento: tradução literal de uma obra clássica para uso das escolas. ETIM. latim comentum: ficção, 

fingimento, invenção, descoberta. 
164 Andar pelas ramas: diz-se que alguém anda pelas ramas quando, em vez de se manter no assunto de que se 

fala, dá voltas e se desvia por outros caminhos, falando de coisas que não vêm ao caso. 
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em nenhuma maneira, tanto que os hereges, interpretando mal, todos querem fundar seus 

erros na Sagrada Escritura, e o diabo também. A isto houvera dois remédios: não escrever e 

dormir meu sono em cheio; e o melhor é o segundo, pois já não podia dormir. Como Horácio 

diz: fora romper ou queimar tudo. Este me assegurou. Depois, ao tempo da necessidade, 

amigos me forçaram dele. O coração, de amigos foi; as mãos, medo hei que me saiam de 

inimigos. Salvo se Vossa Alteza mandar amparar os Estrangeiros por seus como são, ou ao 

menos por estrangeiros, em que sempre se emprega bem o amparo. Em português escrevem 

poucos; nesta maneira de escrever, ainda ninguém que eu saiba. Aos que começam é devido 

perdão, pelo provérbio grego. Eu com perdão só me contentarei.  

 

                  Fim da carta.
165

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
165 Esta carta não aparece na edição de 1559, de João de Barreira.  
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                    A Comédia faz o prólogo 

 Estranhais-me que bem o vejo, dais d‘olho e de cotovelo
166

 uns aos outros: Quem 

será? Quem não será?  Quis-me Deus bem que não apodais
167

 já, porém, não há de falecer 

quem me arremede. Os portugueses sois assim feitos logo pela primeira, depois dareis o 

sangue dos braços. Agora vos digo que todos encrespareis as sobrancelhas. Por que vos falo 

tão português? Ou por que? Cuido que esperáveis de mim alguns triquestroques
168

.  Ora me 

escutai se quiserdes, dir-vos-ei quem sou, donde venho e ao que venho. Primeiramente, sou, 

como vedes, uma pobre mulher antiga, de dias
169

, e de nação estrangeira. Sei, porém, todas as 

línguas. O meu nome é Comédia. Não abrais as bocas, nem cuideis por isso que me haveis 

logo de comer, porque eu nasci em Grécia e lá me foi posto o nome por causas que pertencem 

àquela língua e não a esta vossa. Naquela minha natureza vivi muitos anos, como dizem, boca 

que queres
170

. Depois, fui trazida a Roma, para onde, então, corria tudo por mandado da 

fortuna. Cá também vos coube a vossa parte, de que esta linguagem, que ainda a chamais 

romance, é mui grande testemunha. Ora, eu assim trazida a Roma, mal podereis agora crer 

quanto aí fui estimada e em quanto tida. Que mais quereis? Não estive um nada de ser deusa. 

Depois, a grandeza daquele império, que parecia que nunca havia de acabar, todavia acabou e 

caiu sobre si mesmo. Então, me perdi eu ali, juntamente com todas as boas artes, e ali 

jouvemos
171

 grande tempo como enterradas, entre as quedas daqueles edifícios altos e 

formosos, que não havia somente memória de nós nas outras partes
172

, quando os vizinhos, 

em quem ficara sempre esta lembrança de uns nos outros, como o tempo deu lugar – e ainda 

às vezes contra o tempo –, cavaram tanto que nos tornaram à vida, maltratadas e pouco para 

ver. Agora, que já íamos ganhando forças, sentimos outra vez aquela inimiga nossa poderosa, 

que nos da outra vez destruíra (bem deveis de crer que o digo pela guerra); foi-se lá, pôs tudo 

a ferro e a fogo; venho fugindo dela, aqui neste cabo do mundo acho paz, não sei se acharei 

sossego. Ora, enquanto vos assim ando vendo e havendo meu conselho, bem será que vejais 

vós também a mim, e, se nos concertarmos, Deus que bem, e, se não, acostumada sou às más 

                                                             
166 Na edição de 1559 a expressão está invertida: ―dais de cotovelo, e dolho‖. Dar de olho: fazer aceno com os 

olhos, e dar a entender alguma coisa com esse aceno. (MORAES) 
167 Apodar: zombar, escarnecer. 
168 No manuscrito, a expressão aparece na forma ―trinques troques‖. Na edição de M. R. Lapa, ―triques troques‖: 

arrebiques de linguagem. Hoje, encontra-se no dicionário a palavra triquestroques, pela qual optamos, e que 

significa ―trocadilhos‖. 
169 Pessoa de dias: anciã. 
170 Expressão que significa ―viver bem, com prazer‖. 
171 Antiga forma da 1ª pessoa do plural no pretérito perfeito do indicativo do verbo jazer.  
172 Entenda-se: que não havia nem memória de nós [...] 
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fadas. Não sei se enxergais em mim uma grande mudança, de vos falar em prosa. Sabei que o 

faço à míngua de versos, que os não tendes quais me a mim cumpriam, e assim o fazia agora 

em Itália. Nos meus versos, assim latinos, como gregos,
173

 sempre me acheguei à prosa 

quanto pude, eles davam-me tal lugar que nestas partes ainda há muito pouco que os não 

conheceis por versos. Os vossos consoantes não me armam, são muito forçados e batem muito 

nas orelhas. Eu trato coisas correntes, sou amiga do povo e folgo de aprazer a todos. Direis 

vós que não é boa manha de donzela, eu direi que portugueses sois. Finalmente, nunca me 

aprouveram escuridões nem uns triquestroques de que se espantam e contentam os que menos 

sabem. Digo-vos que para isso falo, para que me entendais. E quem quiser que o não 

entendam, não fale e tirará de trabalho a si e aos outros. Quando me passaram a Roma, 

mudanças fiz, e já d‘antes, contra minha vontade, tinha deixados os meus coros
174

 – convém 

d‘obedecer aos tempos, queiramos ou não queiramos. Muitas contas vos dou, já sabeis que é 

este mal das mulheres, e mais sobre os dias quando já tudo vai cansando: os braços caem, os 

pés não podem, a cabeça treme...  Então, se vos recolhem todas as forças à língua, e daí fazem 

a guerra. Tornemos ao nosso propósito: digo-vos que somos aqui juntos para vos mostrar os 

meus estrangeiros. Que cabeça a minha! Aqui vos dizia eu que havia de ser, crede que os anos 

não se vão embalde. Sabei que, primeiro nos cumprirá de andar um bom pedaço de caminho. 

Ouvistes já falar de Palermo, cidade nobre em Sicília. Pois aí esperam por nós, e lá nos 

cumpre primeiro de chegar, para que neste meio tempo vós também sejais estrangeiros. Rides 

e cuidais que zombo? Agora o vereis, não se mova ninguém. Que vos parece? Vedes-vos em 

Palermo – e vós cuidáveis que estáveis ainda em Portugal! Em mim há maior poder do que 

crereis, não me tenhais em pouco. Ora, daquela casa de fronte sairá um mancebo, natural de 

Valença d‘Aragão, morto aqui d‘amores. O seu nome é Amente. A este, seguirá um seu aio 

que o guarda, a quem chamam Cassiano. Deles e doutros sabereis o mais, hão todos de falar 

português, por amor de vós, que estes são os meus milagres. E não tenho esta vossa língua por 

tão minguada, como vós mesmos dizeis
175

, e assim que o negociais, que é grande feito, 

andando toda a outra gente a quem mais gabará e alargará a sua. Ora, para que ouçais com os 

corações repousados, eu vos tornarei a Portugal, assim como vos trouxe. Já sabeis de mim que 

o posso fazer. Ouvi descansadamente. 

                                                             
173

 Entenda-se: tanto latinos quanto gregos. 
174 Os coros já haviam sido tirados à comédia em sua última fase grega, a Comédia Nova. Sá obedece aos 

princípios da comédia que chegou a Roma.  
175 Consideração de Sá de Miranda pela língua portuguesa, pela linguagem vulgar na literatura em lugar do latim, 

como já faziam os italianos. 
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               Ato  I 

 

  

                                                             Cena  I  

              Amente.    Cassiano. 

Am. – Vida é isto que me tu, Cassiano, dás? Não terei eu uma só hora do dia livre de ti para 

meu descanso ou para meu prazer? E, se assim não queres, para meu pesar? Não sei a que tu 

possas chamar cativeiro, se a isto o não chamas.  

Cas. – Por qual razão pões, Amente, nome de cativeiro à minha companhia, que te foi dada 

por ordenança de teu pai, de crer é que por teu bem? Eu, Amente, sou o cativo, que ando 

sempre após ti e tu por onde queres. 

Am. – E ainda os escravos algumas horas podem folgar sem culpa, e chorar podem todas. Não 

é a sujeição coisa que se assim possa sofrer. E, a mim, só para o chorar queres que faleça
176

 

tempo. Que me queres? Queres me acabar de matar?   

Cas. – Mas tu, que não falas claro! Que é o que queres? Queres te acabar de perder? Todos os 

remédios tenho buscado para te aproveitar, todos os perdi em ti. Agora, deixa-me empregar 

mal os meus olhos.  

Am. – Que necessidade tenho eu dos teus olhos?  

Cas. – Dir-to-ei: para que vejas com eles, pois não vês com os teus. Tudo o que pude, 

trabalhei para te desviar destes passos perigosos em que andas. Que al
177

 me ficava já de fazer 

senão seguir-te? Ao menos saberei dar conta de ti, onde me caíste.  

Am. – Após essas contas andas tu mais que após mim.  

                                                             
176 Faleça: falte. 
177 ―Que mais me ficava...‖. 
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Cas. – Sim, por saber os teus segredos, ainda mal, muitas vezes, porque os teus feitos 

descobrem tanto de ti a todo mundo.  

Am. – Onde me poderei acolher deste homem? 

 Cas. – Não tens onde, faze conta que sou a tua sombra.  

Am. – A minha sombra não vejo eu há certos tempos e a ti nunca deixo de ver. Mas não 

estejamos nestes debates, por amor de Deus te peço que me deixes descansar um pouco. Antes 

me tornarei a casa. Aí, que mal posso fazer? Tu guarda a porta, se quiseres, pois não posso 

fugir a preso ou a cativo.  

Cas. – Como te enganas em tudo! Ora vai, que o teu descanso eu o procuro, tu és aquele que 

foges dele. 

 

             Cena II 

                     Cassiano só.  

Digo-vos que o mundo é perdido. Vistes o medo? Vistes o acatamento? Vistes sequer a 

vergonha? Que se fez da autoridade dos aios? Que se fez da obediência dos criados
178

? No 

meu bom tempo, um moço destes não ousava somente de levantar os olhos ao seu aio. Não 

era necessário para eles mais que meia palavra. Agora, vedes a que somos vindos, se lhes 

dizeis uma, dizem-vos dez. Quando ainda deviam de sofrer castigo, o ensino não sofrem. 

Gracejam e dizem que já se não costumam aios. Isto, ainda que lhe ensinem a falar verdade.  

E como eles afirmam, com os rostos seguros, que sabe mais um mancebo da arte destes de 

agora que cem velhos juntos. E, no mal, dizem grande verdade, nunca a eles maior disseram. 

Aos bons costumes e exemplos, chamam velhices, certezas e enfadamentos. A quantos erros 

consigo traz a mocidade, tudo chamam cousas do tempo, como se fossem boas manhas. Nem 

querem consentir, em nenhuma maneira, que esteja mal aos mancebos: se é despendedor, se é 

das damas, se é brigoso
179

, deixai-o, que moço é, nunca aquele mal
180

 morre. Ora, pois, 

                                                             
178 Criado, neste caso, é aquele que o aio cria. 
179 Mesmo que briguento; dado a brigas.  



95 

 

quanto ao beber e à escassez
181

, eu o asseguro para a velhice. E assim não ficará tacha que não 

tenha tarde ou cedo. Já se eles saem da sua terra, ali vos faço eu queixume: como se namoram 

logo dos costumes estrangeiros! Principalmente daqueles em que há soltura e licença para 

seus vícios, a que eles chamam liberdade. Essa me chamais vós a mim liberdade? Certo que a 

não chamavam ela assim os antigos. Amente cuida agora que é livre de seu pai e de mim, que 

por razão lhe devera de ser um segundo pai, e ele caiu em cativeiro de Calídio e de quantos 

lhe são necessários nestes seus amores. Afora os mesmos amores de que é mais que cativo. 

Um ano há que partimos de Valença, íamos para Rodes, arribamos neste Palermo. Aqui lhe 

armou o diabo com uma moça formosa, em que nos deitou a perder. Sobreveio a nova do 

cerco, ajuntou-se tudo para sua final destruição e confusão minha. Gastamos o dinheiro, 

gastamos o tempo, medo hei não acabemos também de gastar a ele, que cada vez é pior. 

Trabalhei no começo com boas palavras, não aproveitei nada. Provei também as más, nem 

mais nem menos. Fiz como de me querer ir, tudo foi embalde. Ai, pais! Assim acontece 

depois com estes filhos mimosos, criados nas vontades. Houvera o velho este filho já na 

velhice e não via mais bem dos seus olhos. Todavia, por outros que tinha, houve de 

encomendar este àquela religião, que lhe não foi mais que mandar a sua alma. Agora, tenho-

lhe escrito, como estamos já na derradeira espécie, que acudisse com algum remédio. Não 

cuido que possa tardar seu recado. Entretanto
182

, queria vigiar este moço, que moço se pode 

ainda chamar, e, como dizem, pela alma de quem mais não pode, ando sempre após ele e 

nunca o deixo. Quero lhe dar em que entenda que, estes amores, o seu vício é a ociosidade: 

dela nascem e nela se criam. Esta lhe tirarei com a minha presença e alguns outros 

inconvenientes. Mas sigo trabalhosa aventura. A moça é formosa, a terra de muita soltura e de 

muitos azos
183

. Amente ousa de falar e de fazer. Já não queria mais nesta tormenta que ter-me 

ao mar e salvar somente o casco, se pudesse. Quem são estas que cá vêm? A moça me parece 

daquela casa donde se nos acendeu o fogo à nossa, a velha não conheço. Em grandes práticas 

vêm, quero-as escutar. 

 

 

                                                                                                                                                                                              
180 No manuscrito e na edição de 1559, ―mao‖, que seria o adjetivo ―mau‖. Mas, um adjetivo neste ponto não 

faria sentido, pois, como se vê, fala-se de um mal determinado: aquele mal. 
181 Originalmente, escaceza, termo que se encontra, com essa grafia, no Bluteau. 
182 Ao longo de todo o texto, o termo nunca aparece como conjunção adversativa, somente aparece com função 

adverbial: nesse ínterim, nesse meio-tempo.  
183 Azos: oportunidades. 
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            Cena III  

      Alda, moça de servir.    Ambrósia, velha.    Cassiano. 

Ald. –  Assim é, como dizes, mas, por minha vida, que andemos mais, se puderes. 

Amb. – Bem dizes, mas eu não posso, filha minha, que vou muito carregada.  

Ald. – E de que, tia?  

Amb. – De oitenta anos que levo às costas e pesam muito. 

Cas. – À míngua doutra tal carga, anda meu criado Amente tão leve. 

Ald. – Dize-me, Ambrósia tia, folgarias agora de tornares a minha idade?  

Amb. – Dize-me, Alda filha, a quem visses no cabo duma jornada trabalhosa, perguntar-lhe-

ias se desejava de se ver outra vez no começo dela?  

Ald. – Tantos males achaste por este caminho da vida? 

Amb. – Mais do que podes cuidar.  

Ald. – E haverá aí maneira para se as pessoas deles guardarem?  

Amb. – D‘alguns, sim.  

Ald. – E de quais sobre todos?  

Amb. – Dos homens, filha.  

Ald. – Como assim é isso, minha tia? 

Amb. – Faze conta, filha, que to disse uma pombinha à orelha, não te diga ninguém al, nem te 

ponham medo com outras carantonhas
184

, nem com outras almas pecadoras. 

 Cas. – Nem aos mesmos homens tão pouco.  

                                                             
184 Carantonhas: caras feias; carrancas. 
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Ald. – Pois que querem logo dizer tantas estórias, como contam, das coisas que os homens 

fazem pelas mulheres?  

Amb. – Também, se me creres, te guardarás dessas estórias.  

Ald. – Não serão todas assim.  

Cas. – Já aquela jaz. 

Amb. – Filha minha, não queiras tu fazer essa experiência por ti mesma, que é perigosa. 

 Ald. – Ditosa é logo esta tua Lucrécia, que tantos aqui andam bebendo os ventos por ela. 

Amb. – Assim, filha, serão tudo ventos.  

Cas. – Oh, boa velha!  

Ald. – O doutor Petrônio, tão rico e tão abastado, diz que a tomará em camisa
185

.  

Cas. – Outro tanto fará meu criado, não seja essa a dúvida. Tão boa deve ser a cabeça de um, 

como a do outro.  

Ald. – Quanto é o que eu cuido, a isso és agora chamada, para te dar conta de tudo e se fazer 

com teu conselho, assim como seu tio, dom Abade, que santa glória há já, deixou ordenado.  

Cas. – Ora não mais, isto é o porquê Amente anda tão atribulado. 

Amb. – Esse Dom Abade que dizes não lhe era nada, mas era um padre das órfãs e das 

viúvas. Seria logo um longo conto, porém, como quer que seja, não deviam empregar mal tal 

parecer e tais costumes, afora muitos outros sinais que aí há de Lucrécia ser do sangue que 

parece. E teu amo Bertrando, não cuido que faça senão o que deve a sua bondade e a 

confiança de quem lha tanto deixou encomendada.  

Ald. – Lá saberás tudo, não nos detenhamos mais.  

Amb. – Vai diante, eu te seguirei.  

Cas. – Se nos esta verdade conta, mando eu a meu criado Amente dar voltas embalde, que o 

doutor, se acolhe a moça às mãos a ousadas
186

, que ele tenha cargo de vigiar as portas e as 

                                                             
185 Tomar a mulher em camisa: sem dote, nem doação por casamento. 
186 A ousadas: de forma arriscada. 
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janelas. Meteram-no ora seus pecados em forte cuidado, em fim de seus dias. Fiai-vos lá em 

letras! Bem pode homem aqui dizer que, aos sessenta anos, lhe entrou o demo na cabeça. 

Aquele, quando a receber, não a deve receber já por mulher, mas por herdeira. Moça formosa 

e velho namorado, não há aí para três dias. Depois, não falecerá outro mais moço e mais 

gentil homem com que ela logre o que este outro ganhou, a custa da sua alma e com muito 

suor de seu rosto. Oh, ricos! Com que trabalho ajuntais e quão mal sabeis para quem! Não 

fora melhor deitar essa riqueza ao mar, como fez o outro filósofo vão? Quanto
187

 eu não sei 

coisa para fazer dar mais voltas na cova que me lograr outrem a minha mulher com o meu. 

Longe vá o mau agouro das más palavras. Vedes Lucrécia por formosa e, por virtuosa que 

seja, melhor há de achar com quem case depois de viúva rica que agora, ao menos esta obra 

de misericórdia fará o doutor. A graça é que, vendo, cada dia, mil exemplos destes, não 

aproveita nada e cada um cuida que achou melhor acerto. Mas, mete-me ora o demo com os 

feitos alheios, prouvesse a Deus que fosse como esta outra diz: o doutor entraria em cuidado e 

eu, pela ventura, sairia dele. Deixai a cada um fazer as suas contas e cuidar que acertou, assim 

entrou o mundo e assim há de sair, todos somos bem regidos na boca alheia. Tal era agora a 

velha com a moça que lá vão. Ao falar, grandes filósofos; ao obrar, ali me perdoai. 

 

        Cena V188
             

           Dório, casamenteiro.    Cassiano. 

Dor. – Até quando traremos nós ao pescoço este jugo, como gado sem entendimento? Quando 

cantaremos nós a estes espanhóis outras vésperas sicilianas
189

, como fazemos aos franceses?  

Cas. – Cuidado traz este consigo, assim como eu, que vem falando só.  

                                                             
187 Coisa tanta, tamanha, eu não conheço... 
188 Não há marcação da cena IV no manuscrito, pula-se da III para a V. 
189 Vésperas Sicilianas:  Carlos I d‘Anjou assumiu o trono da Sicília em 1266. Os franceses, então donos da ilha, 

passaram a ser hostilizados pelos sicilianos. Abriu-se, assim, o caminho para a revolta e os massacres que 

passaram à história como ‗as Vésperas Sicilianas‘. Em 1282, em frente à Igreja do Espírito Santo, na hora da 

liturgia de orações das Vésperas, um soldado francês insultou uma siciliana. Quis revistá-la, alegando que ela 

escondia armas sob as roupas. Ela, nervosa, desmaiou nos braços do marido, que bradou: Morte aos franceses! O 

soldado foi assassinado por populares, ao que se seguiu o massacre de todos os franceses residentes em Palermo. 

A nobreza siciliana apoiou a revolta popular.  

Disponível em:  <www.revistadigital.com.br/adagio.asp?NumEdicao=390&CodMateria=3404> 
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Dor. – Terra amaldiçoada e sem ventura, que há sempre de servir a gente estranha e, de um 

tempo para cá, francesa e espanhola. Venha o demo e escolha. Todavia, o francês rouba-te e 

bebe contigo; o espanhol, nunca é farto de senhorear. Quem poderá sofrer tanto, senhor 

capitão?  

Cas. – Esta gente também é tocada de humor malencônico
190

. Bem aventurados os franceses, 

que vivem dia por dia e sempre jogam às pescoçadas. 

Dor. – Mas vejo quem desejava, bom acerto foi achá-lo só. Quero-o tomar antes que entre em 

casa. Ô, Cassiano! Se te não desaprouver, cumpre-me muito de ti duas palavras, peço-te que 

não hajas por mal de me as ouvir.  

Cas. – Não digo eu duas, mas duas mil, se tantas mandares.  

Dor. – Em verdade, Cassiano, acho em ti aquela humildade que me diziam. É certo que, 

donde dizem bem, ainda há mais bem.  

Cas. – Dize o que mandares.  

Dor. – A mim, Cassiano, chamam-me Dório, não sei se me conheces, mas sou assaz 

conhecido nesta cidade, onde vivo muitos anos há em paz e bom amor com todos, usando 

felicissimamente de meu ofício de casar muitos.  

Cas. – Não pode ser maior prova de tua virtude, porque, para tão santa coisa como é o 

casamento, não se deve escolher pessoa que não seja muito experimentada de sua bondade.  

Dor. – Falas prudentemente. Ora digo assim que, vivendo eu tanto tempo nesta cidade, sem 

queixume nenhum de pessoa viva, agora, quase no fim da jornada, um mancebo de que tens 

cargo, dizem-me, que se chama Amente, anda posto em me tirar a vida.  

Cas. – Quer-te matar, ou como?  

Dor. – E mais sobre meu ofício.  

Cas. – Que certeza tens disso?  

Dor. –Vale!
191

  

                                                             
190 Malencônico: melancólico. 
191 Originalmente, ―valy‖. Interpretamos como uma interjeição. 
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Cas. – Como, vale?  

Dor. – Passando por mim, olhou-me de través e mordeu o dedo.  

Cas. – Se mais mal não é feito, por aí passem os teus males todos.  

Dor. – Pouco te parece? E que fará aquele tal a mim, quando morde a si mesmo com raiva? 

Cas. – Aquele tal, amigo meu, ainda tem por matar o primeiro.  

Dor. – Esse não queria eu já ser. Queres que te diga? Todas as coisas têm seu começo. 

Cas. – E também justiça há na terra.  

Dor. – A minha vida, senhor meu, é capa que me a justiça possa tornar se ma tomarem? E eu 

hei-a muito mister, para mim e minha mulher e meus filhos.  

Cas. – Assim é e, porém, a sua vida guardará a tua. Que melhor penhor queres?  

Dor. – A muitos a não guarda, que sei eu de quais serei?  

Cas. – Ora, me espanto de ti, fazeres tanto caso dum moço que ainda não cuida no que diz 

nem no que faz!  

Dor. – Desses me guarde Deus, que não dos velhos sisudos lançadores de contas. Ando assim 

como vês, com uma mão sobre a outra, metido neste mantéu
192

, sob guarda de Deus e do rei. 

Que mais é matar a mim que uma ovelha?  

Cas. – Como te há assim de matar? Não cuides tal.  

Dor. – Os descuidos matam mais vezes que os cuidados. 

Cas. – Eu maior medo te hei a esse cuidado.  

Dor. – Dou cada dia vinte voltas à cidade e, às vezes, também de noite, pelo segredo e por dar 

aviamento às partes. Digo-te que hei medo aos acontecimentos, mais aos propósitos. 

Cas. – Tens-lhe feito algum desprazer?  

                                                             
192 Mantéu: capa provida de colarinho que usam os frades. (HOUAISS). No original, manteo: no traje antigo, era 

peça de adornar o pescoço; capa de frade com colarinho estreito (dela usavam os jesuítas) que vestiam sobre as 

túnicas... (MORAES). 
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Dor. – Não que eu saiba, salvo se era ir à casa de Bertrando, e já lá não vou, no que recebi 

aquela perda que Deus sabe.  

Cas. – De cujo mandado
193

 ias lá?  

Dor. – Isso não posso dizer. Tu me perdoa, que são segredos de meu ofício em que não queria 

errar.  

Cas. – Fazes o que deves, tanto maior erro faria quem te errasse. Mas que lhe vai Amente 

nisso?  

Dor. – Não o sei, ele o saberá. Não queria falar mais do que me cumpre.  

Cas. – Ora vai, que eu te valerei quanto em mim for, não te posso prometer mais. 

 Dor. – Nem eu tão pouco pedir-te mais, porém, isso te peço muitas vezes.  

Cas. – E eu muitas to prometo, vai às boas horas.  

Dor. – E contigo fique muito prazer e muito descanso.  

Cas. – Nenhum desses fica comigo por agora. Este perdido de Amente, em que doidices anda! 

Todas estas suas paixões são ciúmes do doutor. E cuida, o cabeça de vento, que por suas 

ameaças há de estar a outra toda sua vida por casar. Que faria aquele se se visse desapressado 

de mim, se uma hora só que se me furta, logo dá sinal de si por onde vai! E a graça é que, às 

mulheres, parece-lhes isto querer bem. Houve dó deste outro pecador, que lhe tremiam 

estando os beiços com medo
194

. Agora hei de seguir Amente ainda mais, isto ganhará com 

suas ameaças. 

 

         Fim do primeiro ato. 

 

 

                                                             
193

 ―A mando de quem...?‖ 
194 Na ordem direta, ―que lhe tremiam os beiços, estando com medo‖. Mas melhor seria hoje colocar o verbo 

principal no gerúndio, não o auxiliar: ―que lhe estavam tremendo os beiços com medo.‖ Em outras passagens do 

texto ocorre este tipo de inversão das formas verbais, tomando o auxiliar ―estar‖ a forma do gerúndio. Não 

faremos esta observação novamente nas próximas ocorrências.  
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            Ato II  

 

 

                                                             Cena I  

    Briobris, soldado.   Devorante, parasita. 

Bri. – Amigo meu, Devorante, tenho te dado conta desta dor do meu coração, agora te peço 

conselho e ajuda.  

Dev. – Que graça, pedir Briobris conselho nem ajuda a outrem! Bem mostram nisto os amores 

seu poder.  

Bri. – Falas bem, que certo mal o pudera eu cuidar antes d‘agora. 

Dev. – Nestes casos, como dizem os sabedores, não valem as forças de Sansão nem o saber de 

Salomão.  

Bri. – Não vês isso?  

Dev. – E de Hércules já ouvirias como o fez fiar uma mulher moça e dar-lhe contas das suas 

maçarocas.  

Bri. – Justamente que, tendo eu vencido tantos campos de pessoa a pessoa, e achando-me na 

do Garelhano
195

 e na do Chirinola
196

, na de Ravena e de Milão, vês-me agora aqui rendido a 

uma moça delicada. Amigo meu, Devorante, que te parece? 

Dev. – São acontecimentos, também para isso é o bom coração, como para as armas. 

Bri. – Um grande mal vejo neste negócio.  

Dev. – Que tal? 

                                                             
195 Rio de Nápoles, na Campânia. 
196 Mesmo que Ceriñola: batalha de 1503, das guerras de Nápoles. Garelhano, Chirinola, Ravena e Milão foram 

campos de batalha em que Briobris diz ter lutado. 
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Bri. – As formosas, que todas são altivas. E eu não sou acostumado a sofrer desejos. 

 Dev. – Por amor de mim, não te apaixones, que os amores, de seu natural, são brandos e 

querem-se por bem.  

Bri. – Tenho-me com a guerra, onde tudo se faz por mal.  

Dev. – És forte homem, fala mais sem paixão, que te demudas e fazes-me tomar medo. 

Bri. – Esse mal tenho, bem sei que sou medonho de meu natural, não posso aí al fazer. Na 

água que me veja, eu mesmo tomo espanto de minha fera acatadura
197

.  

Dev. – Que farão os outros, vendo a ti! E mais: apaixonado! Assim devia de ser feito Heitor 

troiano.  

Bri. – Por isto te digo que não sou salvo para a guerra, em que me criei.  

Dev. – Sim, mas doutra parte, quando estás sem paixão, és mais gracioso que a mesma graça, 

tudo te está bem, quanto dizes e quanto fazes, nem se pode homem haver farto de tua 

conversação.  

Bri. – Pois se me viras no campo! Lá te digo que são conhecidos os homens. Todos se vinham 

para mim, andava mais acompanhado que o capitão. Ele morria de inveja e não fazia senão 

morder por detrás. Contei-te já alguns dos toques que lhe dei?  

Dev. – O da amiga?  

Bri. – Também esse foi bom, mas primeiro te quero contar outro, que lhe chegou ao vivo.  

Dev. – Mofino fui desta vez, cuidei de atalhar e arrodeei, ambas me há de contar. Ora conta, 

por tua vida!  

Bri. – Dir-te-ei o que passa. Ele era um homem baixo, filho dum serralheiro que viera a valer 

por acertos da guerra, e um dia, falando-se em ditos meus como sempre falavam, senti eu que 

os glosava ele. Chamam aquilo de soticapa
198

. Eu, que fiz? Dissimuladamente, como quem 

                                                             
197 Acatadura: expressão do semblante, aparência.  
198 Soticapa: adv. debaixo de capa. Aulegr. f. 6.(Bluteau). Socapa: adv. com pretexto.(BLUTEAU). Socapa: 

1.disfarce. 2. Fingimento, manha. À socapa: de maneira furtiva, dissimuladamente.(HOUAISS) 
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não falava mais com uns que aos outros, disse que me ouvissem todos. Aos súbitos
199

, haveis-

lhe de dar passada ainda, que não vão tão limados. 

Dev. – Como? e tu foste?  

Bri. – Mas como! Já o ouviras?  

Dev. – Muitas vezes.  

Bri. – Pois meu é, que te parece?  

Dev. – Não havia mais que arranhar, os outros que diziam?  

Bri. – Torciam-se todos e não se podiam ter ao riso, mas tu não me perguntas pelo da amiga?  

Dev. – Que hei já de fazer, senão ouvir-te? Digo-te que da boca mo tiraste, agora o queria 

perguntar.  

Bri. – Escuta e verás. Este trazia uns amores muito secretos, ao que ele cuidava, e a amiga 

chamava-se de alcunha ―a Sanhuda‖ – que havia o diabo de fazer? Encontramo-nos um dia 

sós por sós num lugar muito escuso. Ele, como me viu, rebuçou-se e quisera passar sem 

batalha, mas eu, em perlongando com ele, não lho guardei para mais e disse, de maneira que 

ele me ouviu e entendeu: ―não me espanto de andardes tão sanhudo‖. 

Dev. – Ah! Ah! Aí convém a saber, remocaste-lhe a Sanhuda! Ora crê que não és gracioso 

como homem! Esse mal aventurado, como se não enforcava?  

Bri. – Assim já, agora que ele sabia de que sorte eu picava, de dez léguas se benzia de mim.  

Dev. – De maneira que os homens hão de ti medo e tu hás medo às mulheres.  

Bri. – E tu não me perguntas por qual razão? 

Dev. – Antes pergunto e desejo muito de a saber.  

Bri. – Porque são lobas em escolher.  

Dev. – E a isso, que lhe chamas tu senão bocados d‘ouro?  

Bri. – Mil destes apanharás se estiveres pronto.  

                                                             
199 Súbitos: repentes, versos de improviso. 
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Dev. – Mais mulheres apanharás tu, se elas são lobas como dizes.  

Bri. – Como?  

Dev. – Que todas as mulheres do mundo se perderão por ti, que te estou olhando e não me 

farto de te ver. Quanto sobre ti pões, tudo parece que aí nasceu. Estes golpes que deste no 

peito em aspa, estes troçais
200

 d‘ouro, estas franjas por toda a capa, os tufos por uma parte e 

pela outra, tudo parece que ri, é graça que Deus dá às pessoas. 

Bri. – Se as mulheres isso entendessem!  

Dev. – Fez a roda como pavão e passeia.  

Bri. – Ora andar.  

Dev. – Quem puder, dizem.  

Bri. – Digamos também quem puder, pois assim quis a fortuna.  

Dev. – Saibamos-lhe uma vez a casa, do mais, deixa fazer a mim.  

Bri. – Os grandes desejos não sofrem tardança.  

Dev. – E esse, d‘ouro é! Que mais pudera um Sêneca dizer? Eu o vejo já na minha fome. 

Vamo-nos a comer, ficar-nos-á depois o dia todo para negociar.  

Bri. – Não terão ainda prestes.  

Dev. – Nunca o terão, se o deixamos nos moços, que bebem em amanhecendo, e para a fome 

do amo sempre acham que ainda não são horas.  

Bri. – Eu te direi como façamos, deixa-me ir dar aviamento ao jantar. Tu fica e começa pôr 

mãos a labor. Já te disse, aqui as topei muitas em companhia, mas todas eram para viver com 

aquela com quem eu vivo ou com quem morro.  

Dev. – Como deves de falar os amores!  

Bri. – Se me isso valesse!  

Dev. – Que coisa será ver uma carta de amores tua!  

                                                             
200 Troçal: mesmo que torçal, cordão de seda com fios de ouro. 
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Bri. – Ainda o sabes mal, que no campo não tinha muitas vezes lugar para comer por acudir a 

requerimentos de amigos. Uns queriam um propósito, outros outro.  

Dev. – Quais de todas achas de mais trabalho?  

Bri. – As primeiras, ali te digo que se vê quem é o bom mestre.  

Dev. – Tens razão, falas como experimentado. Ora vai, que nos não falece mais que a moça.  

Bri. – Nunca os meus olhos tal viram, alva como a neve, comprida, disposta. 

Dev. – Bem me lembro.  

Bri. – Os cabelos como o fio d‘ouro, os olhos grandes e pretos, que os meus não sofriam a sua 

claridade assim como a do sol.  

Dev. – Enfim, tais que te fartaram os teus.  

Bri. – Fartaram, dizes? Antes mos deixaram faminto para sempre.  

Dev. – Ora, corta-me este pescoço!  

Bri. – Por que, Devorante?  

Dev. – Porque me degolas a cada palavra. Deixa-ma buscar, que isso que te ela ouvirá, de 

mistura com aquele suspiro, não cumprirá mais.  

Bri. – Ai, que ando para me enforcar!  

Dev. – Não faças, que será coisa de que depois muito te arrependerás.  

Bri. – Nunca fiz coisa de que me arrependesse. Fica e tem cuidado.  

Dev. Tu vai e leva cuidado.  

Bri. – Assim se faça, lembre-te que te espero com os olhos longos. 

Dev. – E eu a ti, que hei de ir com a língua fora de cansaço, de fome e de sede. 
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             Cena II   

                   Devorante só. 

 A que tempo me trouxe Deus este soldado às mãos, muitas graças lhe dou, que não 

achava aqui quem me desse uma só vez d‘água. Assentava-me sobre uma pedra e dava 

estando ao papo como francelho
201

 manso, cuidando todo o dia para onde tomaria o voo. 

Neste mundo tudo é começos e novidades. Como te hão em costume, logo arrefeces, nos 

primeiros dias vai o que vai. Trabalhoso ofício é este nosso, não muda mais vezes a regra de 

São Francisco os seus frades que a nós a nossa. Doutra parte, quem terá tantos tentos? Dizer 

bem é coisa fria, dizer mal é perigoso. A fome aperta às vezes cruelmente, assim que se não 

sabe homem dar a conselho. E, por maior mofina, os mancebos, com quem era a maior parte 

do ganho, fizeram-se-nos sisudos, andam mais graves que seus pais, de pela manhã até noite. 

Já não riem senão a meio riso, todos agravados da fortuna, gabando sempre a si mesmos e as 

suas coisas. Nos outros não lhes faleis. Oh, joias, joias! Quem tivesse de comer para rir de 

vós! Assim que este Briobris, como digo, me caiu do céu, moucarrão
202

 como há de ser, 

apetitoso, namorado, convidador, ele só é o belo, airoso, dizedor, ligeiro como um gamo 

bravo, esforçado como um leão. Que quereis mais? É amado e temido como Deus, um 

Rolando
203

 nas armas, para as damas um Narciso, e a mim, que se me dá, mas que seja ainda 

um Beltenebros
204

! Vem de seus campos, que assim lhes chamam ele, traz a bolsa cheia 

doutros a que chamam sacos, onde roubam a Deus e aos santos. Porém, olhai como falais, não 

lhes haveis de chamar roubos, sacos sim, quantas vezes quiserdes. Quem me mete a mim com 

seus pontos de honra? Venha como quiser, ganhasse-o como quisesse, sou por ventura seu 

confessor? Come, bebe e joga e é de mulheres: estes são os meus homens. O mal ganhado, 

mal se há de despender. Eu farto de o ouvir e de lhe falar a vontade, ele a mim, que não sou 

tão espiritual, farta-me disso que há na praça. Fazem-lhe os meus pontos, ele a mim os seus. 

Seja nas boas horas. Trato é em que ele põe dinheiro e eu palavras, dure isso o que durar. O 

ponto é, agora, que se me namorou e não sabe de quem, mas ela não há de ser outra, segundo 

os sinais, senão esta Lucrécia que aqui vive, para quem se todo mundo agora embica. Perigosa 

                                                             
201

 Francelho: ave de rapina do tamanho de um pombo, com rabo listado de pardo e branco. (MORAES) 
202 Moucarrão: demasiadamente surdo (HOUAISS). No Moraes: adj. chulo. Muito mouco. Eufr. 3. 5.  
203 Rolam, no original. Refere-se ao guerreiro Orlando, do exército de Carlos Magno, que inspirou o Orlando 

Furioso, de Ariosto, e outras histórias de cavalaria, chamando-se às vezes Rolão, outras Rolando ou Orlando. 
204 Príncipe das trevas. 
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moça é esta, mas lá o seja para seus servidores, que eu não vivo agora d‘olhos pretos.  Guarda 

de escandalizar ninguém por ninguém; a quem mágoas lembram-se sempre, obrigações 

esquecem logo. A maior ciência do mundo é saber conversar os homens: bom rosto, bom 

barrete, boas palavras, não custam dinheiro. Já o sisudo há de fazer bem barato destas coisas 

todas, os parvos vendem não muito caro e assim lho não compra ninguém e estão às moscas. 

 

        Cena III      

        Amente.   Devorante.   Cassiano. 

Am. – Não sei se mo sentiu este meu perseguidor, vem ele após mim ou não? Bem é, não vejo 

ninguém.  

Dev. – Eis, cá vem outro servidor de Lucrécia. Este deu em seco nesta barra, que é perigosa; 

agora anda a nado e, como dizem, parece-me que morrerá à beira; um doutor conheço eu que 

anda mais perto. Oh, que pressa deu este a um pouco de dinheiro que trazia, cuidava que 

sempre lhe havia de correr como fonte, e não há coisa neste mundo que mais asinha seque. Já 

o aio vem após ele, perdido é quem atrás de perdido anda. 

Cas. – Nosso amigo Amente, tanto que me sentiu em casa, logo se nela agastou.  

Dev. – Quem se não agastava contigo, que és mais carregado que um adro
205

!  

Cas. – Fugiu-me sem o sentir, guarde-nos Deus de quem traz os seus cuidados todos juntos 

em um só ponto.  

Dev.  – Em um só os trago eu, às vezes, e não me vale.  

Cas. – Pesar-me-ia na alma se fizesse algum mal àquele coitado do casamenteiro, mas nos há 

de valer esta carta que lhe esqueceu na câmara, com a pressa de me fugir devia de ser. Esta 

mo tornará às mãos e cedo, que letra é de mulher. Vejamos o que diz.  

                                                             
205 Adro: pátio descoberto e murado, comum em antigas igrejas, onde ficava o cemitério. Ser ―mais carregado 

que um adro‖: ―A verdade é mais pesada que adro‖, Ulissipo, 113; ―triste como um adro, melancólico como um 

cemitério...‖ (BLUTEAU).   
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Dev. – Lá te avenha com tua carta, pois é letra de mulher, algumas pernas d‘aranhas serão. À 

mesa te espero.  

Cas. – ―Não sei por que fazes tanto mal a ti e a mim‖, bem me pudera também meter aqui esta 

moça, se quisera, ―que te perdes e eu não tenho outro interesse da tua perda, senão ser muito 

às custas da minha honra e da bolsa de seu pai‖, que esta não diz,  ―pelo qual não sei como 

cuidas de me obrigar no que fazes em tanto meu prejuízo e que não farias se me algum bem 

quisesses‖. A razão boa é, mas vem todavia por carta. Ah, mulheres! Amente torna, joguei-lhe 

o jogo de cá virás. Falando vem, quero dissimular e tornar-lhe a carta onde achei, não acabe 

de sair de seu siso, ainda que isto é fazer-lhe a provisão no fundo do saco. 

 

             Cena IV    

                                                          Amente só. 

 Não passa assim o pesar. Quão pouco durou o prazer da minha liberdade. Que farei, 

que me é necessário tornar-me à prisão de que fugia, com tamanho alvoroço que me esqueci 

duma carta, com que agora passava muito de meu mal. Quanto há que saí? Vedes-me torno, 

com o prazer perdido e a carta em aventura. Mas é aquele Calídio? Aquele é, quero primeiro 

saber se ouviu mais algumas novas deste negro casamento. Com a cabeça baixa vem, não é 

aquele seu costume. 

 

         Cena V            

          Calídio.    Amente. 

Havia mister que tivesse homem Deus mais a seu mandar para concertar tantas cousas 

impossíveis. Digo-vos que cuido e cuido sem achar saída que boa seja a estes amores de 

Amente.  

Am. – O que aí não há, como se pode achar?  
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Cal. – Os namorados, tudo são castelos de vento, e não querem senão que, apesar do diabo, 

lhos ajudeis a fazer. Enfim, o negócio é que folgam de viver em esperança.  

Am. – Amigo, que assim é ela também mui saborosa coisa.  

Cal. – E, porém, a verdade é cá, no nosso caso, que o doutor nos há de levar a moça  

Am. – Nunca deus tal mande!  

Cal. – Olhai que peças: doutor, grande prático, rico, muito cabido com o vice rei, os dedos 

cheios de anéis, que só o do polegar me faria bem-aventurado para toda minha vida. 

Am. – Mais bem-aventurado fará a ele, se lhe isso vale. Quero-o chamar. Calídio, olha cá!  

Cal. – Quem me chama? Tu eras? A que santo te encomendaste, que te tirou de cativeiro?  

Am. – Calídio, estou de pressa, dá-me algumas novas  

Cal. – Falei com Alda.  

Am. – Que te disse? 

Cal. – Que o doutor se chegava muito ao casamento.  

Am. – E de Lucrécia?  

Cal. – Que não trazia rosto de contente. 

Am. – Oh, que estes rostos não duram duma hora para a outra! E de Bertrando?  

Cal. – Que ainda o não podiam entender, somente que lhe mandava chamar a velha 

Ambrósia, em cuja busca ia.  

Am. – Não me parece bem isso. E da mulher?  

Cal. – Essa há ambas as mãos pelo casamento. Já sabes que não é sua filha.  

Am. – E tu já sabes que se faz em casa tudo o que elas mandam. Deus se queira lembrar de 

mim.  

Cal. – E que pressa é assim esta tua?  
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Am. – Não podes cuidar a minha desventura. Saí-me açodadamente de casa e furtado, e com o 

açodamento fui me esquecer daquela minha carta, pudera dizer daquela minha vida. Agora 

torno em sua busca; fica e deixa-me ir só.  

Cal. – Farei o que mandares. 

 

        Cena VI         

        Devorante.    Calídio.  

Dev. – Então, deixai a frades falar de papo e dizer que não há aí dias aziagos nem horas 

minguadas. Tenho-me com a experiência.  

Cal. – Este é o bom e nobre de Devorante. Mau rosto traz.  

Dev. – Bem parvo está o homem que deixa o que vê pelo que lhe dizem. Que horas estas para 

eu estar ainda sem jantar!  

Cal. – Forte ponto para Devorante.  

Dev. – Todos fartos e cheios e mais querem gracejar,  que o diabo me anda hoje tentando para 

fazer uma doidice, e vereis como logo todos me deixam a rua.  

Cal. – Tanjam a mortos!  

Dev. – Eles mesmos o dizem: ao doido e ao touro, dar-lhe-ás o curro
206

.  

Cal. – Pois canta, à míngua de boa cornadura
207

 não fique.  

Dev. – Eu, que ia para casa do meu soldado, vejo estar na rua um taberneiro a que devo dias 

há uns poucos de reais. Olhei mais e tinha dois beleguins consigo. Quanto vale um homem 

acordado! Descobri-vo-los a uma légua e, em os conhecendo, não curei de mais conselhos: 

                                                             
206 Do provérbio latino: Insanum vita, stimulatumque effuge taurum. Foge do louco e corre do touro ferido. Ao 

doido e ao touro, dá-lhe curro. Curro: cercado junto à praça de touros, onde estes permanecem antes e depois de 

corridos (HOUAISS).  
207 Cornadura: chifres. Deve significar algo como: ―que não seja por falta de chifres‖. 
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dou volta atrás quanto me os pés podiam levar. Ali começam uns e outros a por-se-me diante: 

onde vais, que pressa é essa? Dei-me por preso, quis Deus que não vinha ninguém após mim.  

Cal. – Bastava o medo.  

Dev. – Eu mais avante, eis que se arma um arroído, lanças de cá, lanças de lá, espadas, pedras, 

não sei como saí vivo.  

Cal. – Vaso mau nunca quebra.  

Dev. – Ora se tornava a levantar o arroído atrás, ora diante, como fogo. Que te aproveita seres 

sisudo entre tantos doidos?  

Cal. – Judeu, puderas dizer.  

Dev. – Passado aquele perigo, eis doutra parte os graciosos a querer práticas de mim, não 

pode homem viver neste mundo. Um comer que te Deus ministra, quantas coisas to estorvam.  

Cal. – Pois não te hás tu de ir delambendo sem o meu quinhão. Ô, Devorante! Quanto ora 

folgo de te achar!  

Dev. – Folgo eu logo bem pouco de achar a ti. Este me dirás tu que não é dia aziago. 

Cal. – Fazes mal, que sempre fui teu amigo.  

Dev. – Vai ser amigo de quem quiseres, deixa-me passar.  

Cal. – Espera! Não te mates, sabes que te queria?  

Dev. – Que? Acaba já.  

Cal. – Que fizéssemos duas trovas assim, sem cuidar, que nunca as tais vi como as tuas. 

Dev. – Sim, não levava eu agora outro cuidado.  

Cal. – Tanto mais, serão de improviso.  

Dev. – Deixa-me.  

Cal. –  ―se és quebrado ou se és inteiro 

 ou se é dor que te afadiga 
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 que te ronca essa barriga 

 mais que um velho e mau sendeiro
208
.‖ 

Dev. – Calídio, requeiro-te, da parte de Deus, que me deixes. Deixa-me, não me tome o diabo 

aqui contigo.  

Cal. – Não vai nessas, leva cães no ventre. Guarda, guarda do taramelo
209

, andar para ruim, 

que tantos jantares nos tens neste mundo comidos. Eu também quero ir a buscar meu remédio.  

 

            Cena VII   

                Briobris, soldado.   Devorante. 

Bri. – Devorante que assim tarda, e mais antes de comer. Que será? O jantar dana-se, de crer 

é que não pode mais.  

Dev. – Cá vem Briobris, quero dissimular a minha pressa, ainda esta mofina ficava para 

passar. Ele em minha busca vem, porém, melhor fora achá-lo à mesa.  

Bri. – Que mofino homem seria quem me agora anojasse. Todo o nojo
 
havia de ser do 

anojador
210

. Por isso venho a saber o que cá vai no mais. Ora o vejo andar rastejando a moça 

por onde lhe disse, falando está com uma velha, não há tal homem em Palermo. Nisso falam, 

bem está, amigos ficam, deram-se as mãos, não pode homem entrar nestes portos sem pilotos 

da terra. Ô, Devorante! Que tardada foi esta tua? Houve por ventura homem tão atrevido em 

Palermo que te me anojasse? Se tal é, dize-mo e verás como se em [*]
211

 cento por um 

acipietis
212

. 

Dev. – Não é a gente daqui tão pouco amiga da vida que queira experimentar como te impões 

as mãos ao pau e ao ferro.  

                                                             
208 Sendeiro: cavalo velho e ruim. 
209 Taramullo, no original. É possível, pelo sentido, que seja ―taramelo‖: língua, tagarelice, conversa fiada 

(HOUAISS); taramelear: falar muito (MORAES). Taramullos é um topônimo, nomeia uma vila rural da Galícia.  
210 Anojar: aborrecer, causar desgosto. Nojo: aborrecimento, desgosto. Anojador: o que causa aborrecimento. 
211 [*]Há neste ponto do manuscrito um termo que não conseguimos decifrar. 
212 É o que está escrito, o termo ―acipietis‖ remete à forma verbal latina da 2ª pessoa do plural do futuro do 

presente do verbo accipio, aqui no sentido de compreender, ter conhecimento: conhecereis.  
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Bri. – E ao fogo também, deverias dizer.  

Dev. – Ao fogo também, digo.  

Bri. – Não sei se sabes, como jogueto d‘arcabuz.  

Dev. – Sabem-no teus inimigos.  

Bri. - Já ouvirias o que aconteceu aos guardas desta cidade comigo o dia que aqui entrei?  

Dev. – Como? Já se não fala em al desde então até agora!  

Bri. – E depois dez deles que saltaram comigo armados desde os pés até a cabeça?  

Dev. – Sim, de como os desbarataste.  

Bri. – E com a minha espada de ambas as mãos, uma noite destas, que maravilhas fiz! 

Dev. – Das tuas.  

Bri. – Pela manhã jazia a rua toda coberta dos troços das lanças.  

Dev. – E o sangue que corria.  

Bri. – Pois não quis fazer muito sangue aquela noite, que me achei então desapaixonado.  

Dev. – Ditosos homens.  

Bri. – E o urso...  

Dev. – O diabo que eu o dou, e a mim com ele, que o fui meter nestas práticas.  

Bri. – ...que viemos a braços?  

Dev. – Ali se via a tua força e o teu esforço.  

Bri. – E não quis para ele outras nenhumas armas.  

Dev. – As tuas mãos são armas  

Bri. – E ele foi o primeiro que se aferrou.  

Dev. – E o que ganhou em desaferrar. Enfim, sabes o que ainda dizem as gentes?  
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Bri. – Que, por tua vida?  

Dev. – Que se apalparam o urso e o leão.  

Bri. – E é certo que assim o dizem?  

Dev. – Que hão de fazer senão confessar a verdade?  

Bri. – Ora, nunca vi melhor dito de povo.  

Dev. – Assim diz o povo, que nunca viu melhor feito de homem.  

Bri. – Nem de dez.  

Dev. – Nem de vinte! Oh, Deus! Que faz a fome! Não sei por que as justiças querem outras 

polés nem outros dados na testa, para se dizer o que nunca foi! Aquele era um urso manso que 

por aí anda brincando com quantos acha.  

Bri. – Pois, Devorante, todos estes são feitos cá da paz. Se te contasse os da guerra! 

Dev. – Esses fiquem também para a guerra, que se soubesses o que tenho trabalhado em teu 

serviço!  

Bri. – Oh, meu amigo Devorante, dize-mo! 

Dev. – Não te hei aqui de dizer nada, que não é lugar seguro. Vamo-nos a comer e ouvirás 

maravilhas.  

BR. – Assim seja, e eu também pagarei com das minhas.  

Dev. – A este adivinha o coração que hão de ser mentiras por mentiras.   

 

         Fim do segundo ato 
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                       Ato III  

 

              Cena I 

             Petrônio, doutor, só. 

Omnia fert aetas animum quoque.
213

 Como o tempo vai fazendo de tudo o que quer! Soía ser 

que nunca olhava para estes edifícios grandes de Palermo, nem assim para este mar, por onde 

a ele vim, que se me não cobrissem os olhos de lágrimas com lembranças e saudades daquela 

nobre cidade de Pisa, onde nasci, a qual já foi grande e poderosa, principalmente no mar. 

Agora serve aos florentinos, seus inimigos. Assim aprouve à fortuna, o que eu e outros bons 

cidadãos não podendo sofrer, antes quisemos viver por terras estranhas. Isto, porém, depois de 

cumprirmos inteiramente aquelas obrigações todas em que somos à pátria de direito, maiores 

e mais que as em que somos a nossos pais, nem as em que nos são nossos filhos. Oh, bons 

cidadãos, dignos de viver sempre em liberdade naquela nossa antiga e nobre cidade, como 

filhos seus legítimos e verdadeiros! A força do fado, si fas est dicere,
214

 forçou tudo e nos 

espalhou por muitas partes do mundo. Estas lembranças me atormentaram muitos tempos e 

muitos anos, que nunca me o coração repousou. Agora, já me vão deixando viver, e já me vai 

Palermo parecendo outra minha natureza – Patria est vbi bene est
215

.  O bom jogador emenda 

o mau lanço com o saber, assim façamos ao mau lanço da fortuna: emendemo-lo com a 

prudência.  Fez-me ela estrangeiro a estes, eu me lhes farei natural com as boas obras, com a 

diligência, com a mansidão – uir sapiens dominabitur astris.
216

 E também de direito, já, aqui 

tenho meu domicílio, e mais agora, assentando a vontade, despedindo de todo aquele animo 

redeundi.
217

 Quero desde hoje mais deixar estes meus cuidados à fortuna, ela me vingará, que 

                                                             
213 Omnia fert aetas animum quoque. ―O tempo leva tudo, até a memória.‖ Virgílio, Eclogas, 9.51 
214 Si fas es dicere: se é permitido assim dizer.  
215 Patria est ubicumque est bene. ―A pátria é todo lugar onde se está bem.‖ Cícero, Tusculanas, 5.37.108 
216

 Vir sapiens dominabitur astris: ―O homem sábio dominará os astros‖. Dito, que foi muitas vezes atribuído a 

Ptolomeu, aparece no comentário de John Danko da Saxônia (século XIV) ao Isagoge (liber introductorius ad 

magisterium judiciorum astrorum) do astrólogo árabe Alchabitius (século X) e foi reproduzido por Francis 

Bacon em Advancement of Learning, 2.23.12 (1605). O sábio governará as estrelas. (KOCHER, Dicionário...) 
217 Animo redeundi: Lembranças, o que vem à memória. 
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eu não posso – Omnia rerum vicissitudo est.
218

 A cabeça desta ilha em que somos soía de ser 

em Zaragoza, a que antigamente chamavam Siracusa, assento e morada de tiranos, tão antiga. 

Agora tudo é mudado cá desta outra parte, deu-lhe a fortuna uma volta, como fazemos aos 

vestidos usados. Na força dos anos se fundam as nossas prescrições, que tantos senhorios dão 

e tomam. Quem viver verá, e cedo, o seu quinhão. Também a Florença, que [é] agora assim 

grande, achará muitos que a cobicem. Deixai correr os tempos, que eles descobrirão caminho. 

Se hoje viesse meu irmão Guido, por quem cada dia espero, hoje remataria este casamento. 

Casa-lo-ei aqui também comigo e descansaremos. Como digo, tudo se muda com o tempo, e 

as vontades também. Muitas contas que dantes tinha por bem feitas, risquei-as e tornei a fazer 

outras de novo. O casamento, a que tantas vezes chamei cativeiro acostumado, dei volta e 

tornou-me a parecer o que é: coisa santa e necessária. Os filhos, de que cada hora ria como a 

natureza enganava com eles os pais, dando-lhes a entender que os seus sós eram os graciosos, 

acho agora que na verdade são todo o saber da vida e da fazenda. Crede que não sem causa 

chamam as leis aos outros herdeiros legítimos e aos filhos legítimos seus próprios –  Ardua 

materia et de apicibus iuris.
219

 Mas se é ora aquela sargenta? Andar, novas teremos, mande 

Deus que sejam boas, que a mim todavia muito me duvida a minha alma dum mancebo 

espanhol que por aqui anda doido e gastador. Adições são que nunca quisesses
 
ver a teu 

competidor, no caso das mulheres, e já com as suas ameaças Dório não ousa de ir à casa de 

Bertrando. 

 

         Cena II       

                                   Sargenta, servidora.  Petrônio, doutor. 

Sar. – Quem me vir e ouvir nunca sirva outra gente senão os namorados, se eles têm que dar. 

Gente de boa sombra, que se vos deixa enganar cada vez que vos deles cumpre. Gente liberal 

e a que pagareis com o alheio.  

Pet. – Pôs-me em sobressalto, quero primeiro repousar o coração.  

                                                             
218 Omnium rerun, heus, vicissitudo est. ―Oh! Tudo tem suas mudanças.‖ Terêncio, Eunuco, 276. ―Não há bem 

que sempre dure, nem mal que nunca acabe.‖ (KOCHER, Dicionário...) 
219 Ardua materia et de apicibus iuris: matéria difícil e das sutilezas do Direito. 
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Sar. – Dois anos servi este meu amo como uma escrava, nunca em todos eles pude medrar 

uma má saia, nem uma boa palavra, que custa menos. Suspeitoso, comichoso
220

, rosto de 

fome, sempre adivinha o mau ano.  

Pet. – Dando vem à língua, grão caso é este das mulheres, por isso os nossos direitos, que 

tudo ponderam, dão menos fé ao seu testemunho delas que ao dos homens  

Sar. – Nem eu não houvera de sofrer aquela vida, antes soubera perder quanto tinha servido, 

pois que remédio! Vai meu amo, enamorou-se-me desta Lucrécia, que tanto gabam de 

formosa, mas tanto eu não lhe vejo ora essas formosuras tão sobejas. Finalmente, meti-me 

neste trato, digo-lhe tantas de mentiras como palhas, logo fui vestida e calçada, logo se mudou 

tudo. Ele é agora o que vive comigo.  

Pet. – Que jeitos vem fazendo! Mas vem alegre, quero-a chamar. Sargenta!  

Sar. – Quem a chama? Triste de mim, aquele é nosso amo. Se me ouviria? Mas ele não ouve 

já muito bem.  

Pet. – Vem cá, chega-te para mim, chega-te mais, que folgo de te ver leda.  

Sar. – Quanto que sabes, já te o coração diz donde eu venho.  

Pet. – Pois que me contas? Viste?  

Sar. – Concertadas ela e eu.  

Pet. – E a mim deixaste de fora, ou como?  

Sar. – Sabes quanto de fora? Ouve o partido: chamava-me ela bem aventurada porque te 

servia e estava sempre contigo. Vim-lhe a cometer partido
221

, que trocássemos as vidas, 

levantava ela as mãos ao céu. Fui então e pedi-lhe torna. Parece-me que a roubara de quanto 

tem, se quisera.  

Pet. – Pois em que ficaste?  

Sar. – Concertadas, como te digo, sendo tu contente.  

                                                             
220 Comichoso: descontentadiço, a quem nada agrada. (BLUTEAU) 
221 Cometer partido: oferecer, propor.  
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Pet. – Contente dizes, Sargenta? Que escassamente me pode o coração com tamanho 

contentamento, nem os olhos tampouco queria que me visse ninguém.  

Sar. – Nem a língua, segundo vejo, mas ainda bem muitas vezes, pois que tudo é comprazer.  

Pet. – Ora bem, dize-me, em que falaste mais?  

Sar. – Sempre em ti, não fazia senão perguntar pelas tuas condições.  

Pet. – Como avisada e boa filha, antes que pelas riquezas. 

Sar. – Riquezas, ou como?  Vês-me aqui, que nunca me quis deixar falar nisso nenhuma só 

palavra, e sempre diz que a tua pessoa abasta, como de feito.  

Pet. – Oh, que assim mesmo lhe podias dizer de mim que sabes o que me dão em outras 

partes, e de tudo me esqueço por seu respeito.  

Sar. – Sim, que menina Sargenta isso lhe ficaria por dizer, que boa comparação a de meu amo 

para uma moça, e tão desejada.  

Pet. – Mas eu te direi, por mui grande dote tenho bons costumes e boa fama.  

Sar. – Não eram peças para deixar de fora o amor que te tem e a formosura que lhe Deus deu.  

Pet. – Dizes verdade, Sargenta, sabes mais que eu, mas tornamos ao em que falávamos, dize-

me, estiveste lá muito?  

Sar. – Quanto há que me parti de casa, e ainda agora me não queria deixar vir. Hás, porém, de 

tirar daqui a ida e a vinda.  

Pet. – Assim se entende que são antecedentes necessários e vêm em consequências. 

Sar. – Digo-o porque nas pessoas não há mais bem que a verdade.  

Pet. – Assim é, certamente, e porque agora vem a propósito, quero-te, Sargenta, perguntar por 

uma coisa em que te ainda não toquei: ouviste-lhe, por tua vida, falar alguma hora em um 

mancebo espanhol, destes capa-em-colo
222

 que aqui anda, segundo dizem, perdido por ela?  

                                                             
222 Capa-em-colo: o pobre que não tem mais do que traz sobre si, e que pode facilmente levantar-se donde vive. 

(BLUTEAU) 
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Sar. – Qual? Um esgrouvinhado
223

 vaganao
224

, que logo na primeira andava ataviado, agora 

parece que caiu da forca?  

Pet. – Esse mesmo, Sargenta, que o pintaste melhor que um pintor.  

Sar. – Não é aquilo coisa para somente a ti nem a ela vir por cuido nem por penso
225

, pois só 

o que ela de ti há de aprender vale mais que cento daqueles tais.  

Pet. – Isso certo é, para que há homem de negar a verdade? Mas que ao homem sisudo tudo 

há de lembrar, e a mim lembra-me a diferença das nossas idades.  

Sar. – E bem que idade e que disposição é assim a tua, para se a mais pintada muito não haver 

de contentar? 

Pet. – Da disposição, Deus seja louvado, não hei inveja a ninguém. Os anos, por ventura, 

parecerão mais dos que são, porque me fiz calvo ante tempo, esses dias de cerco, que foram 

muitos. E também vi grandes nojos, que fazem adiantar as cãs. Como diz Boécio: 

Intempestiui funduntur vertice cane et dolor etatem iussit in esse suam.
226

 

Sar. – Agora virão os prazeres, e da idade bem se vê o que é.  

Pet. – O filósofo diz que o marido deve levar à mulher vantagem de anos e assim o prova por 

razões naturais, mas agora não vivemos já por razão.  

Sar. – Estás bem aviado com tuas filosofias. Razões podem elas ser, mas naturais não. 

Pet. – Parece-me que vejo lá vir Devorante. Acolhe-te, Sargenta, que este sempre anda 

espreitando o que as pessoas fazem e falam. O mais fique para casa.  

Sar. – Assim seja, que ainda te não contei o terço. Não sei por que dizem tanto mal da 

mentira, que tantas vezes acode às pressas. Eu venho de casa da Picada, onde nos ajuntamos e 

                                                             
223 Esgrouvinhado: 1. De estatura elevada e magro, como um grou. 2. Que se apresenta com os cabelos 
desalinhados, revoltos, desgrenhados. (HOUAISS) 
224 Vaganao: (...) vadio que anda vagando. (BLUTEAU) 
225 Penso: pensamento. Eufr. f. 100: nem me lembrava por cuido, nem por penso. (BLUTEAU) 
226 Intempestiui funduntur vertice cane et dolor aetatem iussit in esse suam. Boécio, versos 10 e 9, 

respectivamente, de Philosophiae Consolationis, I,1. ―De repente minha cabeça encheu-se de cabelos brancos ‖ 

e ―pois repentinamente veio a inesperada velhice / e com ela todos os seus sofrimentos.‖  A consolação da 

filosofia, I, 1, tradução de Willian Li. São Paulo: Martins Fontes, 1998. O trecho todo, de 9 a 12 é o seguinte: 

Venit enin properata malis inopina senectus / et dolor aetatem iussit inesse suam./ intempestiui funduntur uertice 

cani / et tremit effeto corpore laxa cutis: ―Pois repentinamente veio a inesperada velhice, / E com ela todos os 

seus sofrimentos. / De repente minha cabeça encheu-se de cabelos brancos, / E o meu corpo cobriu-se de rugas.‖ 
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merendamos algumas da confraria, e nos fizemos tais como as boas manhãs. Fora lá agora 

com estas novas a nosso amo, que prazer lhe fizera, e a mim que proveito. Agora, assim com 

esta outra mezinha, ele fica chorando de prazer e eu vou em paz. 

 

            Cena III 

           Devorante.    Petrônio.  

Dev. – Não haja mais no mundo homem tão desmiolado que se muito mate por coisa que 

veja. Após tormenta vem a bonança. Não está sempre o diabo a uma porta, mas crede que nos 

apressamos muito. Como andava hoje parvo, com todos queria haver brigas. Os antigos 

diziam verdade: a fome e a tardança levantam a cólera. Agora não sei que dizem de fome e de 

frio e de vento. Sofrerei quanto frio há em Alemanha, não me fale ninguém em fome. 

Pet. – Em fome fala, não é tempo de práticas, que se enviará a mim aos dentes.  

Dev. – Fora lá em forte ponto
227

, mal se me escalavravam, mal se eu escalavrara. Ou em 

poder de cirurgião
228

, comendo lentilhas e bebendo água cozida, ou acolhido à igreja, 

embrulhado na capa, morto de fome, passeando desde pela manhã até noite, dando contas a 

quantos fossem e viessem. Então, eles respondem-vos que assim hão de fazer os homens e 

que não têm os homens mais bem neste mundo do que a honra, e não olham também que os 

homens hão mister de comer e de beber, e que se não acha na igreja. 

Pet. – Todavia, comer, beber, aquela é sua linguagem.  

Dev. – Enfim, sofredores vencem: ainda que já era tarde, jantei como um rei. Nosso amigo 

Briobris tinha bebido a minha revelia e começou a contar suas proezas: minou torres, 

derrubou pontes, escalou muros, matou, cativou. Eu, entretanto, por não estar ocioso, 

saqueava a mesa, e depois de eu farto, fartei-o também de novas aprazíveis. Agora torno a 

fazer mais diligências. Ele fica em seus passatempos. 

                                                             
227 Forte ponto: má hora. 
228 ―Sorligião‖ é o termo que aparece no original (e que aparece novamente, no plural, na cena IV deste Ato). 

Ortografias históricas do termo: 1297 celorgiãães, sXIII cilurgiano, sXIV solorgiães, sXV çirulurgiães, 

solirgiom, 1450-1516 solorgioens. (HOUAISS). 
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Pet. – Bem está, de ponta vem. Quero saber que novas correm, que este revolve tudo e corre 

tudo e tudo sabe. Onde se vai, meu amigo Devorante? Que se conta agora pela terra?  

Dev. – Muito bem, certamente, queira Deus que seja assim.  

Pet. – E que, por vida de Devorante?  

Dev. – Que és já dos nossos.  

Pet. – Isso não são novas. 

Dev. – Mas novas e frescas. 

Pet. – Como assim?  

Dev. – Que ainda lhe ninguém não tocou.   

Pet. – Não te entendo.  

Dev. – E muitos a desejam.  

Pet. – Ora não mais, já te entendo, disso o que for soará.  

Dev. – Já soa assaz.  

Pet. – E já haverá mil juízos. Uns dirão assim, outros assim. Não me hei por isso de espantar.  

Dev. – Antes é grande feito, falando agora de siso, dizer todos neste caso por uma boca, que 

foi coisa ordenada por deus.  

Pet. – A quem a ela Deus der, segundo a fama, bem creio que pode dizer com a escritura: 

achei mulher segundo o meu coração. 

Dev. – Sim, a ousadas, e sendo tu esse, também ela pode dizer: achei homem segundo o meu 

coração, que são, como melhor sabes, as próprias palavras do texto
229

.  

Pet. – É verdade, e porém non refert
230

 porque genus masculinum de iuri concepi 

femininum,
231

 é texto expresso.  

                                                             
229 Na Bíblia: ―Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração; ele cumprirá todas as minha 

vontades." Atos 13:22. 
230 Non refert: não importa. 
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Dev. – Esse direito, senhor doutor, com tua licença, diria eu que não era muito natural. 

Pet. – Como não? Ora não mais, no cabo sou certo que és mais agudo e mais inventativo que 

um Barbácio
232

.  

Dev. – Qual Barbácio?  

Pet. – Um nosso doutor famosíssimo, que disse quanto quis. Mas tornado ao em que 

falávamos, que certa coisa há que hão de glosar este casamento, e o ponto principal por ela ser 

moça.  

Dev. – E mais, formosa. Como há ninguém de sofrer tal erro como esse. Outro tal me 

acontecesse a mim.
 233

 

Pet. – Mas eu direi como o outro, de manhã será mulher.  

Dev. – Ah! Ah! Ah! Tudo se acha em tua casa, sisos, letras, graças.  

Pet. – Digo-te que já vimos muitas moças sisudas e muitas velhas doidas.  

Dev. – E se te nisso vai alguma coisa, em minha casa há de setenta anos, ali a tens, não te é 

necessário ir mais longe.  

Pet. – Eu to agradeço, mas por agora, na ribeira há dessas que farte.  

Dev. – Vedes aqui uma graça por outra e ficamos em jogo. Avivavam o espírito, por não 

pagarem a dinheiro. 

Pet. – Que dizes?  

Dev. – Que os outros querem de ti conselho e eu queria graças.  

                                                                                                                                                                                              
231 Genus masculinum de iuri concepi femininum. ―O gênero masculino, de direito, concebe o feminino‖. É da 

Regule grammaticales: In genere, masculinum concipit femininum et neutrum... (Guarino Veronese). 
232 Andreas Barbacius Siculus, único Barbacio ―doutor‖ encontrado, mencionado como coautor de um texto 

jurídico publicado em 1517 e 1518, em latim, na Itália, do qual restam quatro exemplares da segunda edição e 

um da primeira. In: <www.worldcat.org/title/clarissimi-profundissimique-iuris-vtriusque-ac-monarche-

interpretisque-subtilissimi-domini-baldi-perusini-lectura-super-libris-codicis-4-lectura-super-septimo-octauo-

nono-codicis/oclc/555403178> Acesso em 23/02/2011. Também foi um general romano, ao comando do 

exército, na Batalha de Argentoratum, 357 d.C., mas não faz sentido que, aqui, seja este o mencionado. 
233 ―como há ninguém de sofrer tal erro como esse‖ é fala de Petrônio e ―outro tal me acontecesse a mim‖ é fala 

de Devorante na edição de 1559. 
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Pet. – Ah, isso te falece? Mas, deixando agora as graças e os pareceres alheios, rogo-te que 

me digas o teu neste caso, que o estimarei muito.  

Dev. – Espera dar conselho a todo mundo e assim o soubeste tomar para ti.  

Pet. – Na própria causa não é ninguém bom juiz, dizem os direitos.  

Dev. – Nisto porém me afirmo, que fostes ambos ditosos, qual o foi mais isto não sei, porque 

dela, também, que diremos senão que foi alguma boa devoção que fez? Que agora há de ser 

honrada e acatada dos grandes e dos pequenos.  

Pet. – Falas como quem o entende, porque de juri
234

 as mulheres dos doutores hão de ser 

chamadas senhoras e assim hão de ser preferidas às outras nos assentos das igrejas e toda 

cerimônia, o que já obtinuit in facti contingentia.
235

  

Dev. – Têm bem que comer, principalmente as moças formosas como Lucrécia, em lhe darem 

primeiro a paz na igreja. Outra fome é a que a elas mata.
236

 

Pet. – Que dizes?  

Dev. – Digo que nós outros cá sem letras quase que somos uns corpos sem almas.  

Pet. – Grandes homens há aí sem letras, porém, uma conclusão é certa, que a ciência pertence 

ao espírito e não ao corpo, donde inferem os nossos doutores notabiliter, est cumunis 

opinio,
237

 que se não pode doutorar um homem morto.  

Dev. – E isso é certo?  

Pet. – Certíssimo.  

Dev. – Esta vos digo eu que são graças e não as do meu soldado, que é graça que não as 

minhas. E que mais queres? Vês aqui ao pé da letra: cabra morta não diz mé.  

Pet. – Como?  

Dev. – Digo que mui fundas são estas vossas letras. 

                                                             
234

 De juri: de direito. 
235 Obtinuit in facti contingentia: obteve por contingência do fato.  
236 Na edição de 1559, esta fala divide-se da seguinte maneira: Dev. Tem bem de comer, principalmente as 

moças formosas como Lucrécia. Pe. Até lhe dar primeiro a paz na igreja. De. Outra fome é a que as elas mata. 
237 Notabiliter est communis opinio: notavelmente, é opinião geral. 
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Pet. – Pois mais te quero ainda dizer neste propósito, e é que, cabendo nas mulheres serem 

imperatrizes e rainhas, não cabe todavia nelas esta dignidade de doutor, por mais letras que 

saibam.  

Dev. – Essas não têm espírito?  

Pet. – Não entra por aí o gato às filhós
238

, que o argumento procede negatiue e não 

afirmatiue
239

.  

Dev. – Enfim, lá vos entendeis entre vós, nós outros comemos das vossas migalhas. Tão vão é 

este como o meu soldado e não convida também. Que faço aqui? Domino doutor, tudo está 

bem cuidado e assim sairá como de mão de mestre. Mandas de mim alguma coisa mais?  

Pet. – A lei da amizade é viverem os amigos, Devorante, entre si em comunidade, assim que 

das minhas coisas podes fazer como das tuas próprias. Vai às boas horas.  

Dev. – Folgue todo mundo com meu bem. Vedes-me rico e abastado! O que não tiver, tudo 

são mais duas passadas até a casa do doutor. Tal seja sua saúde, nunca lhe comi uma só vez 

em casa, e sabeis que vos depois respondem às pressas, provam-vos por seus textos que 

palavras de cortesia não obrigam. Nunca tais textos vistes e não hajais vós medo que eu com 

estes tais faça muita farinha
240

.  

 

        Cena IV   

     Petrônio só.  

 Se quando empregas o teu dinheiro é tamanho contentamento empregá-lo bem, que 

será ao empregar do coração e da liberdade? O homem, do dia que nasce até que morre, não 

faz maior coisa que a do seu casamento, se o bem cuida. Se compras um cavalo manco ou um 

escravo doente, há seiscentas leis que te socorram, perdendo-se nisso quatro réis. Na tua 

mulher, em que está tua honra toda e de teus filhos, e que é a outra metade da tua alma e do 

                                                             
238 Diz-se, em Portugal, ―não é por aí que vai o gato às filhós‖: é espreitando, discretamente, que o gato chega às 

filhós (bolinho doce). 
239 Negativamente e não afirmativamente. 
240 Fazer farinha: é possível que seja o m.q. tirar farinha: levar vantagem. (HOUAISS) 
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teu coração, se ta erraram e não vem certa, aqui calarão as leis e não há remédio nenhum. Por 

isso estive assim tanto tempo, nem cuidava nunca em me casar que não fosse posto em agonia 

e suasse goteiras de sangue. Agora falam todos tanto desta Lucrécia, e dizem tanto bem dela, 

que naquele cuidado em que, como digo, soía o coração de afrontar, agora descansa. Que fará 

homem senão reger-se pelo que todo mundo diz e faz? Donde todos dizem bem, e mais no 

tempo de agora, ainda deve de haver mais bem. E doutra parte, assim mesmo ela, como moça 

sisuda, lança suas contas e vê passar a boa ventura pela sua porta, quer metê-la em casa, que 

não são acertos estes de cada dia. Eu vim aqui roubado de quanto tinha, salvo das minhas 

letras, que os inimigos vencedores não puderam fazer – ne nostrum comitio presequerentur 

iter
241

, como diz Boécio. Logo em dois dias fui estimado e conhecido; depois, com o tempo e 

com o saber, sou vindo a este estado, assim, de autoridade, como de fazenda, que não hei 

inveja a nenhum meu igual. Certo que esta nossa ciência, que ciência é, apesar de muitos, não 

se lhe pode negar grande vantagem sobre todas as outras: os teólogos jazem metidos por esses 

mosteiros, mantidos a esmolas; filósofos já passaram com suas barbas, mal avindos uns com 

os outros; aos poetas, podeis-lhes dizer o que disse a formiga à cigarra, pois cantara no verão, 

que bailasse no inverno; oradores já se não costumam
242

, nós os tiramos das vezes
243

, hão-se 

mister uma só vez na vida para as obediências do Papa, e ainda então faz o orador arenga, e 

buscam um doutor que a diga por mais autoridade. Astrólogos sempre andam no porvir, o seu 

tempo nunca chega; físicos bem ganham de comer, porém, se fora por vontade de Catão, o 

Maior, nunca eles entraram em Roma. Cirurgiões são uns remendões de peles rotas e cascos 

quebrados; lógicos e artistas debatem continuamente e sobre a lã da porca. Enfim, o jurista só 

pode andar com o peito levantado, satisfeito do seu saber. Todos, do maior até o menor, têm 

dele necessidade cada dia e cada hora. Aqui está o ponto, tudo o mais é vento. Crê-me que te 

não busca senão quem há mister. Que homem será aquele que lá vem? Ao menos o trajo não é 

da terra. 

 

 

 

                                                             
241

 O verso de Boécio na Consolação da Filosofia, I,1, v.6, diz: Ne nostrum comites prosequerentur iter. Na 

tradução de Willian Li (São Paulo: Martins Fontes, 1998) - versos 5 e 6, para dar sentido completo: ―Pelo menos 

elas não foram tomadas de medo / Nem deixaram de ser companheiras neste amargo caminho.‖ 
242 No original, acostumam, mas aqui o sentido é de ter o costume, o hábito, por isso, atualizamos o termo. 
243 Vezes: funções. 
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              Cena V   

              Guido.    Petrônio. 

Gui. – Quando poderei eu servir tantas mercês a Deus, que me por tantas vezes tem livrado do 

mar e dos inimigos?  

Pet. – Se fosse este meu irmão Guido, que me dá o ar dele, como me viria a tempo! 

 Gui. – Navegamos por este mar estreito, duma parte há inimigos mortais e da outra há 

inimigos da fé, pelo qual são tantos os perigos, que se vieram já a ter em pouco os das 

tormentas.  

Pet. – Sem dúvida, este é. O grande desejo me não deixa acabar de conhecer. Oh, meu bom 

irmão! Boa seja a tua vinda! És tu, és tu, tenho-te e não o acabo de crer. Como vens?  

Gui. – Meu pai e meu irmão, pois te acho, não posso vir senão bem.  

Pet. – Nosso senhor seja louvado! E as coisas da fazenda? 

Gui. – Dessas pode homem dizer com aquele divino poeta: per mare pauperium fugens per 

saxa per ignes.
244

 

Pet. – Transiuimus per ignem, et aquam, et duxisti nos in refrigerium,
245

 diz o salmista. 

Gui. – Assim queira Deus que, na verdade, quem no tempo de agora segue a vida do mar não 

tem razão nem entendimento de homem.  

Pet. – Terram autem dedi filis hominum.
246

 

Gui. – E eles fogem dessa terra que lhes Deus deu, como se fossem peixes.  

Pet. – As leis imperiais seis meses do ano defendiam o navegar.  

Gui. – Todos doze o deveram de defender por boa razão.  

                                                             
244 Horácio, Epístolas, I, 1, v. 46: per mare pauperiem fugens, per saxa, per ignes: para fugir da pobreza, por 

mar, por rochedos, por vulcões. 
245 Na Bíblia: Salmo 65, 12: ―Nós passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos fizeste retomar fôlego.‖ 

Transiuimus per ignem et aquam, et eduxisti nos in refrigerium.  
246 Na Bíblia, Salmo 113 B, 16: ―Mas a terra ele a deu aos filhos dos homens.‖ O versículo completo é Caelum 

caeli Domino: terram autem dedit filiis hominum. 
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Pet. – Vens ainda agora, como estiveres dois dias em terra verás as paixões que cá vão e 

bradarás outra vez pelo mar.  

Gui. – Bem sei que assim são os homens, mas, por agora, a mim assim me parece. 

Pet. – Dize-me daquela nossa menina. Descobriste mais algumas novas?  

Gui. – Sim, descobri e logo me quero despejar delas. Passando de Maiorca a Sardenha, 

acertou-se na mesma nau um nosso pisano, e falando dumas coisas nas outras, como se faz, 

disse-me que a vira em Florença, em casa dum cidadão honrado, e depois em Roma também, 

em casa do mesmo florentino.  

Pet. – Em Roma? Ora a dá por perdida de todo.  

Gui. – Era um banqueiro que seguia a corte romana com sua mulher e filhos.  

Pet. – Não me fales naqueles clérigos
247

 livres, ricos e ociosos.  

Gui. – A idade assegurava ainda, então, não cuides mal, que era impossível.  

Pet. – Tanto mais feito romano.  

Gui. – Como quer que seja, segundo aquele contava, a Roma foi ter. Mas contou mais, que, 

logo aquele verão, morreu o florentino de peste e toda a gente de casa; somente a menina, que 

Deus salvara milagrosamente, por meio dum Dom Abade, irmão do florentino, homem de 

muito conto, que tinha sua renda nesta terra em que estamos, para onde se logo viera.  

Pet. – E não mais?  

Gui. – Não me soube dizer mais.  

Pet. – E isso foi muito.  

Gui. – Agora perguntaremos e, com estes sinais, se ela viva é, não a podemos errar. 

Pet. – Daqui por diante, se assim é, maior mal me parece achá-la que perdê-la. Busque-a 

quem quiser.  

Gui. – Por quê?  

                                                             
247 Na edição de 1559, omite-se clérigos, e a ordem dos termos é ricos, ociosos, livres.    
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Pet. – Porque as mulheres não hão de andar muitos caminhos, que são coisa delicada e 

perigosa, quebram como vidro.  

Gui. – Melhor o fará Deus. Antes de nenhuma coisa, vamos por amor de mim a dar-lhe 

graças. Do mais, esperemos bem.  

Pet. – Vamos, e tenho muitas contas para te dar. Em casa as falaremos.  

Gui. – Muito em boas horas. 

 

                     Fim do terceiro ato. 

 

 

 

             Ato IV 

 

 

              Cena I 

                      Cassiano, só. 

De me não poder ter as lágrimas com piedade deste moço, me saí cá para fora. Devia de 

folgar com todo mal que lhe neste caso viesse e não posso com a vontade. Criei-o e, com o 

amor que lhe tenho, quanto digo e faço, tudo são dissimulações, em nenhuma coisa diz o rosto 

com o coração. Entrou o coitado em casa mais morto que vivo com a perda da sua carta. Eu 

fiz que o não via, nem achara menos, ele foi-se diretamente onde lhe a carta ficara. Como 

achou, cobrou cor, riu, falou e jantamos em paz. Acabando de comer, meteu-se na câmara, eu 

pus-me de espreitar. Ali disse e fez coisas como fora de seu siso. Falava com a carta como se 

fora pessoa viva. Ajudava-o a dor do casamento a dizer palavras que eu não podia sofrer, e, 
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por vezes, fugi dali. Agora fujo de toda a casa.  Farte-se de chorar e desabafará, cumpra agora 

com a dor a sua vontade. Por ventura, assim sairá daquela obrigação. Que desatinada doidice 

é esta dos amores. Por que não prendem estes doidos como fazem aos outros? Certo que os 

não deixam de prender senão por que são doidos mansos e não atiram com as pedras às 

gentes. Em todas as suas outras obras, que mais claras doidices quereis? O andar, o suspirar, 

os olhos, o desassossego, até o vestir. Que sandeu é este outro que lá vem correndo tão 

desatinadamente? Não errava eu ora muito que é o bom de Calídio, privado e conselheiro de 

Amente, todo falso e todo ruim. 

 

              Cena II  

              Calídio.    Cassiano. 

Cal. – Aparta, aparta que provo os meus pés para quanto são. Ora pés, que a vós se tornam 

minhas esperanças, nas pressas se conhecem os amigos. Guarda de diante, guarda que vai 

sobreposta.  

Cas. – Se isto não é vinho...  

Cal. – Estes penteados, que parecem mulheres; estes rebuçados, que às vezes não são homens; 

estes frades, que andam por compasso.  

Cas. – Ora, nunca vi bêbado tão desenvolto dos pés.  

Cal. – Estes das damas, que trazem sempre os olhos pelas janelas; outros pensativos, que nem 

andam em céu nem em terra, todos me deixem a rua, que a hei mister por agora. 

Cas. – Quero chamar este desatinado. Calídio, torna cá!  

Cal. – Vai mandar à tua casa, quem quer que és.  

Cas. – Torna, te digo, e se não...  

Cal. – Como, se não? Que em hora má lá fui, Cassiano é. Pior encontro é este e de que me eu 

não guardava.  
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Cas. – Não cansas de ser sandeu e sem-vergonha?  

Cal. – Sempre eu tal fui da tua boca.  

Cas. – Sempre tais foram as tuas obras.  

Cal. – Pois trago-te umas grandes novas.  

Cas. – Antes queria que fossem boas.  

Cal. – E boas.  

Cas. – Por que mas não dás?  

Cal. – Espera um pouco e descansarei.  

Cas. – Se elas foram más já mas deras. Agora te creio, dize-mas e acaba já.  

Cal. – Como? E por mal queres saber o bem?  

Cas. – Santos há aí que se não querem senão por mal.  

Cal. – Ora digo que seja assim, sabe que tens nosso amo dentro em Palermo? Parecem-te 

estas novas de amigo?  

Cas. – Qual amo dizes?  

Cal. – Mossem
248

 Galbano, conhece-o?  

Cas. – Tu estás em ti?  

Cal. – E tu não ouves? Onde havia agora de achar pés emprestados para estar?  

Cas. – Sempre hás de chocarrear?  

Cal. – Chamas chocarrear dizer-te estando o que é?  

Cas. – Como sabes isso?  

Cal. – Tenho grandes duas testemunhas a que o cri.  

                                                             
248 Mossem: prenome que se dava aos que não eram cavaleiros. Prenome usado dos Aragonezes, como Monseor 

dos Franceses e Misser dos italianos. (MORAES)  
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Cas. – Que tais?  

Cal. – Estes meus olhos belos que o viram.  

Cas. – Onde?  

Cal. – Em uma nau que agora arribou de Espanha e ele, parece-me que se queria vir à terra.  

Cas. – Por que o não esperavas?  

Cal. – Essa é já outra demanda.  

Cas. – Vem após mim.  

Cal. – Amigo, vai por agora só, que não é tempo de cortesias. Que pressa leva! E com o 

alvoroço cuida que me leva após si. Mal fiz de lhe dar tão boas novas, mas não soube como 

me desenvolvesse dele. Ir e hora má, por ventura nos não veremos mais. Amente não sei que 

faça, que o toma esta vinda de seu pai em forte conjunção; por causa do casamento, andava 

perto de ser doido. Agora, far-lhe-ia Deus mercê se endoidecesse, tamanha há de ser a sua 

dor. Oh, apetitosos! Feitos por vossas vontades, que, enfim, vem a ser o que não podeis ouvir. 

Então, ali, esmorecer. Porém, quereis que vos diga? Pai e filho são, bem se hão de avir. A 

mim, cumpre de buscar guarida. O velho há de folgar muito de lhe desculparem o filho.  Já 

sabeis como o amor faz, que sempre desculpa. O filho, como vir o pai e lhe perdoar o 

passado, abrir-se-lhe-ão os olhos e lançará melhores contas. Pois que remédio para a paixão 

do velho e do aio? Eu vo-lo direi: Calídio tem toda a culpa! Ele ia, ele vinha, ele tornava e ele 

não fora. Mas eu, também, que farei? Chamem Calídio, busquem Calídio! Não aparece. Por 

aqui foi, por ali veio, fugido é, fugido não é. Deixar então assoprar o velho a sua vontade. Lá 

se avenham. Grande é o mundo, tão pouco tenho aqui como em Chipre, sobre a terra anda o 

haver. Bastem-me por agora bons pés e arrazoada língua. Quem sai da nossa casa? Aqui 

temos Amente. Esta é maior afronta, mas também se há de passar. Certo é que o havia de 

saber, porém não quisera eu ser o algoz. 

 

            Cena III 

                Amente.  Calídio.  
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Cassiano não é em toda a casa nem aparece em toda a praça. Que quererá isto dizer? Mas por 

que estou eu perdendo tempo de que tenho tão pouco? Quero buscar Calídio e repartiremos os 

negócios, que são muitos. 

Cal. – Inda mal, porque eles são tantos mais dos que tu cuidas. 

Am. – Hoje, com a pressa da carta, não pudemos falar a nossa vontade.  

Cal. – Amente, muito menos podemos agora.  

Am. – Calídio, tu venhas na boa hora!  

Cal. – Nessa não venho eu.  

Am. – Por que, amigo meu, que estamos desapressados de Cassiano?  

Cal. – Porque sobreveio outra maior pressa.  

Am. – Como, maior?  

Cal. – Para que são perlongas? Trago-te muito más novas.  

Am. – Do casamento?  

Cal. – De teu pai.  

Am. – É morto, ou como?  

Cal. – Tu e eu, Amente, somos os mortos, que ele vivo é e são é.  

Am. – Isso é bem.   

Cal. – E dentro em Palermo.  

Am. – Isso é mal.  

Cal. – Não vês quão perto estava o mal do bem?  

Am. – Vai-te daí que zombas.  

Cal. – Irei, que assim me cumpre. Por isso hajamos logo o teu conselho, que o meu havido é.  

Am. – Como o sabes? 
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Cal. – Não percas tempo, vi-o com estes olhos.  

Am. – Falaste-lhe?  

Cal. – Falar, ou como? Valeu-me que o vi primeiro, como dizem do lobo, que doutra maneira 

ainda agora não falara.  

Am. – Onde o viste?  

Cal. – Na ribeira, que sempre me doía o cabelo para aquela parte, e ia lá mil vezes ao dia.  

Am. – Feito é logo isto, se me tu verdade contas.  

Cal. – Dá-o logo por feito, havia de estar zombando contigo tão pesadamente?  

Am. – Que faremos, amigo meu, Calídio?  

Cal. – Este é o ponto e digo-te por que não erres, que este negócio não é todo um nem tem a 

mesma cura. Teu pai quer-te maior bem que a si mesmo, nem é vindo a Palermo em busca 

doutra coisa. Encomenda-te àquele amor. Eu não sei outro santo a que me encomendar senão 

aos meus pés.  

Am. – Como? E a tal tempo me deixarias tu?  

Cal. – Que remédio? A necessidade não tem lei. Queres que te diga? O teu medo é de pai, e o 

meu medo é de inimigos. Enfim, faze conta que hoje acabam muitas coisas que não podiam 

durar sempre.  

Am. – Entre essas, nunca pudera cuidar que entrasse a nossa amizade.  

Cal. – Se o diabo sabe e pode tanto, que vai aqui trazer o velho de teu pai a tal tempo. Ou, 

quem vem lá? Todo homem me parece agora teu pai.  

Am. – Aquele é Devorante, grande amigo que já foi da minha mesa. Todos me vos is um e 

um.  

Cal. – Se visse em que te pudesse aproveitar, de tudo me esqueceria, mas eu não o vejo nem 

tu não mo dizes.  
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              Cena IV 

                 Devorante.    Amente.     Calídio.  

Dev. – Parece-me, Devorante, que se te vai ordenando de tornares a picar no dente, que tanto 

quer dizer como de tornares a morrer de fome.  

Am. – Guardemo-nos deste, não nos veja.  

Cal. – Não hajas medo que nos cometa, que não estamos ambos muito compadres. 

Dev. – Bem me parecia a mim que tínhamos forte competidor.  

Am. – Que dizes? 

Cal. – Não sei, mil sentidos que tivesse todos seriam ocupados com teu pai.  

Dev. – O meu Briobris cuida que não há aí mais que os seus montantes e golpes de vento.  

Cal. – Dá o demo, que é um truão. Parece-me que fala na távola redonda.  

Dev. – Finalmente o doutor levou a moça, agora enforcar servidores. Deixai-os, vós, esses 

mancebos dispostos pentear e golpear.  

Am. – Ouves, Calídio?  

Dev. – E um doutor velho, com seus hábitos longos, a seus passos contados, mata-lhe a lebre 

diante.  

Am. – Ouviste agora?  

Cal. – Agora, sim. O diabo o trouxe a tal tempo. 

Am. – Pois, que te parece?  

Cal. – E aquele, que sabe?  

Dev. – Fortemente atalharam ao meu negócio. Já eu ouvi dizer ―queres boa moça, recebe-a 

logo‖. O doutor sabia da manha e o fez assim.  

Am. – Que te parece, Calídio?  
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Cal. – Não confio em coisa que este diga.  

Dev. – Veio um irmão do doutor que era fora, acharam-se todos em uma igreja, não 

aguardaram para mais tarde. Esta noite hão de cear em casa de Bertrando, muito hei de 

trabalhar pelo meu quinhão. 

Cal. – Quem não tivesse outro cuidado.  

Am. – Que te parece, Calídio?  

Cal. – Que queres que te diga? Assim se faz a fortuna, mal sobre mal.  

Am. – Daqui não pudera ela passar. 

Dev. – Tornei a casa, dei as novas ao meu soldado, fiz por meter o feito a zombaria, e não me 

houvera de sair bem. Ele, já pela primeira, arrenegou dois pares de vezes; desde aí, tomou a 

capa e a espada e disse contra mim: ―Tu, Devorante, afirmaste que Lucrécia é casada com 

esse doutor, ou que é?‖ Cuidei que me queria matar, porém, que havia já de fazer? Disse que 

sim. ―Ora te torna a firmar‖, disse ele, ―que é viúva‖. E, isto dito, partiu-se a grande pressa.  

Cal. – Amente, torna em ti. Vês-te remediado, que um soldado matou o doutor.  

Am. – Matou, ou como?  

Cal. – Tanto monta que disse que o havia de matar.  

Am. – Tempo te parece este para graças?  

Cal. – Que queres que faça?  

Dev. – Eu, conquanto, creio mais nas palavras do evangelho que nas daquele tal. Todavia, o 

mais seguro é sempre o melhor. Não me vem por agora bem sua companhia. O diabo é muito 

sutil, donde homem não cuida, dali se levanta a lebre. Não quero que digam depois: 

―Devorante andava com ele, também era no conselho.‖ Já hoje me achei no concerto do 

casamento, arrenego ora desta moça. Eu sei como se empeçam estas meadas, quem ao diante 

não olha, atrás cai. Se não, quanto ainda me quero desviar mais. 
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         Cena V 
249

   

            Amente.     Calídio. 

Am. – Tu vês a que eu sou chegado? Aqui não há mais que fazer. Cuidei que me eras mais 

necessário do que és, agora vejo que me sobejam muitas coisas e a vida também.  

Cal. – Que farei? Este é moço mimoso, sem experiência, apertam-no muitos males 

juntamente. Cuido e cuido e a tudo acho inconvenientes. Pois isto saída há de ter e não se há 

hoje de acabar o mundo. Enfim, aos ousados ajuda a fortuna
250

; para isso são os homens, para 

esperar os medos. Ora vem cá, Amente, não nos rendamos tão asinha, vergonha nossa seria 

dar assim as costas aos inimigos logo à primeira grita. Vejamos-lhe sequer o rosto.  

Am. – O casamento é feito, Bertrando vencido, meu pai em Palermo...  

Cal. – Ora cala-te! Aos grandes males, grande coração. Muitas coisas nos ficam ainda por 

saber.  

Am. – Quais?  

Cal. – Muitas, como digo. Que cabeça agora a de Devorante, para nos enforcarmos só pelo 

seu dito.  

Am. – E não sabes tu como tudo já andava para acabar? Quanto mais que as más novas 

sempre são verdadeiras.  

Cal. – Muito mal seria se assim fosse. E mais, ainda está por descobrir o principal ponto.  

Am. – Que ponto?  

Cal. – A vontade de Lucrécia.  

Am. – Ai, Calídio!  

Cal. – Que ai?  

Am. – Que fraca esperança é a da vontade duma mulher!  

                                                             
249 Na edição de 1559, a cena IV continua, não entra neste ponto a cena V. 
250 Virgílio, Eneida, X, 284: Audentes fortuna juvat : ―Aos ousados ajuda a Fortuna‖. 
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Cal. – Queres dizer como de foã?  

Am. – E de foã e de foã
251

.   

Cal. – Dá-me cá essa mão. Serás homem para me ajudares a cometer um feito que tenho 

cuidado?  

Am. – Sim, serei.  

Cal. – Olha o que dizes.  

Am. – Em tanta desesperação, que posso eu arrecear?  

Cal. – Ora escuta: a vinda de teu pai é a que nos faz todo mal e que nos atalha tudo, aqui 

cumpre de acudir ao conselho.  

Am. – Não vejo como.  

Cal. – Eu to direi, riamo-nos dele e façamos como que nunca tal homem vimos nem 

conhecemos, por mais gravidade com que venha, nem por mais valenciano que nos fale. 

Am. – Zombas e num tamanho extremo da minha vida! Te dá o coração esse vagar?  

Cal. – Não zombo e tenho mais pressa da que cuidas, mas ainda te torno a dizer que não sinto 

outro nenhum remédio.  

Am. – Remédio chamas haver eu de negar meu pai?  

Cal. – Certo que melhor seria meteres-te nas suas mãos e perderes à saudade a Lucrécia.  

Am. – Isso não pode ser enquanto eu tiver alma e coração.  

Cal. – Pois se isto não pode ser, este outro não pode andar; destas duas escolhe qual quiseres 

ou busca melhor conselho.  

Am. – Oh, mal aventurado de mim!  

Cal. – Não é tempo de mimos, cumpre de tomar conclusão. A isto que te digo eu te ajudarei, 

para teu pai não hás mister ajuda.  

                                                             
251 Suposição nossa: foã é feminino de foão: um homem, cujo nome não se declara; fulano. (BLUTEAU). 

Parece-nos que o autor não quis, determinadamente, nomear uma ou outra mulher. 



139 

 

Am. – E assim, que remediamos?  

Cal. – Sabes quanto? Que desta maneira tornamos a por teu pai em Valença em corpo e em 

alma porque cuida agora que soube muito em dar cá consigo. Item
252

 diremos mais, que tudo 

isto são artes e manhas de Cassiano, e ficaremos assim por parte.  

Am. – Não sei negar a verdade.  

Cal. – Tens mui danosa manha, porque acharás muitos que ta neguem e ter-te-ão grande 

vantagem in agibilibus,
253

 como dizem estes latinários.  

Am. – A verdade logo se vê, que aproveita negá-la?  

Cal. – Uma coisa é vê-la, outra coisa, prová-la. Antes que ta provem, tem bem que fazer: um 

juiz é suspeito, outro ocupado, outro vagaroso. A toda testemunha há contraditas. Razões vão, 

razões vêm, entretanto, como dizem, dá Deus do seu bem. Não vês que em todas as demandas 

há opiniões e letrados de ambas as partes? Fala com estes procuradores e verás o que te 

dizem.  

Am. – Não temos tanto tempo.  

Cal. – Ouve-me logo, que servi uns anos um grande oficial daquele ofício, e o seu primeiro e 

mais principal mandamento é negar tudo o que se contra ti pede.  

Am. – Isso será nas coisas duvidosas.  

Cal. – Desta maneira, se negando, dizem eles que se faz tudo duvidoso. E não é muito, que 

bem sabes como as virtudes ficaram cá em três coisas: pedras, ervas e palavras. Parece que, ao 

negar, caiu-lhe em seu quinhão fazer dúvidas onde, às vezes, as não há. E neste meio tempo, 

se nos assim parecer, poderemos mandar dizer ao doutor duas palavras à orelha, que não 

sejam libelos dar nem lides contestar. Ou, quando mais não pudermos, diremos que és casado 

com ela. Então, deixa tu ao doutor revolver seus Bartolos
254

, que hão bem só neste ponto que 

suar e tressuar.  

                                                             
252 Adv.: também; além disso. 
253

 In agibilibus: nos negócios. 
254 Bártolo de Sassoferrato (século XIV) é considerado o maior jurista da Europa medieval e um dos mais 

notáveis comentadores do Direito Romano, tanto que depois de sua morte se divulgou a máxima: “nemo bonus 

jurista nisi bartolista” — ―ninguém é bom jurista se não for bartolista‖.  Cf. WIGMORE, John H. Nova 

Methodus Discendae Docendaeque Jurisprudentiae. In: Harvard Law Review, vol. 30, n°. 8, Jun., 1917, p. 
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Am. – A todos me mandas errar e a Lucrécia também.  

Cal. – És moço, estas coisas hão mister coração de homem. Ensina-te sempre a sair do maior 

perigo. Não sabes que quem duma escapa vive cem anos? Depois, não falecerão desculpas e, 

quando falecerem, tudo seria dizer que los erros por amores dignos são de perdonare. Teu pai 

receberá toda desculpa, Lucrécia ficará mais obrigada. Finalmente, bom ou mau, este é o meu 

conselho, não vejo outro remédio a esta vinda tão súbita e a tão mau tempo. 

Am. – Não será melhor fugirmos?  

Cal. – Entretanto, dá o casamento por consumado, que assim lhe chamam.  

Am. – Oh, triste, que só na minha morte não há inconveniente nenhum! Que farei?  

Cal. – Nega, como te digo, segura o rosto, jura, brada, esbraveja, bate nos peitos, dá contas a 

todo mundo, importuna a Deus e aos homens. Ainda que enfades, dissimula. 

Am. – Com tudo isso, o direito não pode torcer.  

Cal. – Muito confias neste direito, pois não sabes um grande mal que tem.  

Am. – Que tal?  

Cal. – Que se não pode apalpar nem ver, e se um diz que assim está direito, outro diz que está 

torto. Mas nós somos tais como o vilão que, enquanto há seu conselho, o coelho vai-se-lhe.  E 

bem digo eu... Vês teu pai? Ei-lo, aparece.  

Am. – Por onde?  

Cal. – Pelo canto daquelas casas grandes, quanto puderes alcançar com a vista. Que fazes? 

Espera! Onde te vais, que eu era o que havia de fugir?  

Am. – Calídio, lembra-te de mim e perdoa-me, que se não pode esperar o rosto do pai a que 

tens errado.  

                                                                                                                                                                                              
812-829.  Carolina Michaelis de Vasconcelos cita-o em ―Vida de Sâ de Miranda‖, capítulo introdutório de sua 

edição das Poesias..., p. IX: ―Iamos á Italia mercadejar, ou receber nas Universidades de Bolonha e Padua a 

tradição dos jurisconsultos romanos. João das Regras e João Teixeira trouxeram a Portugal o conhecimento de 

Baldo, de Bartolo e de Cino de Pistoja, e nada mais. A verdadeira gloria d‘esse paiz incommodava-nos pouco 

(...).‖ Parece-nos que Sá de Miranda quis com essa menção alfinetar os intelectuais de sua época. 
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Cal. – Espera, que outro tanto é com o senhor.  Todavia partiu, e não foi para tão bom 

conselho como lhe dava. Enfim, crede que não valem nada estes frangalhos das pernas 

delgadas. Assim vai, deixa-me com os debates e põe-se em salvo. Que farei? Que se há aí de 

fazer senão falar com os pés? Quero primeiro ver um pouco mais deste negócio, ele mesmo 

me dirá como faça. 

 

        Cena VI 

               Galbano, velho.  Vidual, servidor.   Calídio. 

Gal. – Verdadeiramente, enquanto esta vida dura não há nela descanso nenhum. Em que idade 

estava eu já agora para a fortuna querer ainda bulir comigo e trazer-me a Palermo por tantos 

trabalhos.  

Vid. – Quando esses trabalhos vêm sem culpa dos homens, então têm eles razão de se 

queixar.  

Cal. – Este é Vidual, criado antigo de nosso amo; os outros, não conheço. Ruim gente me 

parece.  

Gal. – Mas quando me tu, Vidual, isso dizes, de todo em todo te esqueces onde chega o amor 

dos filhos, que me fez já nestes dias tornar a sofrer as sem-razões do mar e dos marinheiros.  

Vid. – Não esquece, mas lembra-me juntamente o respeito que deveras de ter aos teus  anos e 

aos outros filhos e a tanta outra gente.  

Gal. – Sabes, Vidual, por que tu agora és mais sabedor que eu? Porque não tens a minha dor. 

Vid. – O meu saber não ponho eu, senhor, com o teu; a dor, sim, ponho. Porém, a ti, nesta tua 

vinda, não te lembrou salvo este filho só; a mim, lembram-me também as outras coisas que 

disse. 

Gal. – Nem eu não te digo que acertei, mas que não pude mais.  

Vid. – Onde força entra, não há que falar mais.  
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Gal. – Segundo me disseram que Amente, de cada vez, ia para pior, houve medo que todo 

outro remédio não bastasse, e ainda este mande Deus que baste. É moço sem mal, veio ter a 

terra perigosa, que não aposentaram cá os poetas as suas sereias sem causa. 

Cal. – Já o desculpa.  

Gal. – E sobretudo tais conselheiros.  

Cal. – Aqui somos, vereis como se vai cumprindo a minha profecia.  

Vid. – Quais conselheiros? 

Gal. – Os que comem e bebem e vestem do meu.  

Vid. – Coitados dos servidores. Amente é o que errou e eles os que hão de pagar. Tudo quebra 

pelo mais fraco.  

Cal. – Oh, bom procurador! E mais de graça, isto é milagre!  

Gal. – Aquela idade é cega, que não vê nada, tudo vai em quem a guia.  

Vid. – E o servidor, como pode guiar? Pois o seu ofício é obedecer e servir. Do aio, sempre te 

ouvi dizer que era sem culpa.  

Cal. – Adiante vá tal homem. Assim foi sempre, bom e desenganado. Aqueles outros 

topetudos não hão de ajudar com uma só palavra, nunca os Deus ajude.  

Gal. – Aos doentes, não se lhes há de fazer a vontade, mas o que for mais sua saúde, que 

depois ele o conhecerá e agradecerá e rirá estando das suas ameaças.  

Cal. – Aquele é forte ponto, vejamos o que ali diz o meu procurador.  

Vid. – Nessas doenças, tudo fica para o tempo da saúde. Entretanto, o doente jaz na cama, o 

físico manda; nestas outras, o senhor é o que manda e o que castiga.  

Cal. – Isto não é já procurador, mas é meu pai e meu Deus.  

Gal. – Cada um devia de fazer o que deve à verdade.  

Cal. – Aquilo não é nada. Se mais pontos não há, para aquilo eu basto.  
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Vid. – A verdade certamente, senhor, coisa santa é, e preciosa, mas é muito desaprazível e 

não quer ninguém ouvir.  

Cal. – Item mais, estes querem que seja homem mártir de verdade por amor deles, digo que o 

não quero ser senão por Deus, quando isso for.  

Gal. – Se desaprouvera a meu filho, aprouvera a mim.  

Vid. – Estavas longe, soubera-lo tarde e, quando o souberas, duvidaras muito. Se era assim ou 

não, que todo mundo sabe já da manha, vingam-se de ti e dizem que te castigam dos teus 

erros. Entretanto, o descalço anda descalço; o roto, roto; e o açoitado, açoitado. E mais que é 

ainda andar agravado, todos se carregam contigo, poucos te escutam e esses estão bocejando e 

chamando-te enfadonho, que nunca em outra coisa falas senão nos teus agravos.  

Gal. – Mas foi mui bem feito seguir os apetites dum moço e deixar-mo assim a perder e à 

fazenda com ele.  

Cal. – Ai, ai, já se o velho assanha, assim fazem quando não acham que responder. 

Vid. – Senhor, somos em tempo que ninguém não quer conselho e em que todos trazem na 

boca, como se fosse um muito bom dito, ―dá-me dinheiro‖ e não ―me dês conselho‖! Porém, 

todos os erros de teu filho, até aqui, são de moço, não entra neles malícia nenhuma. Com esta 

tua vinda tudo se curará bem.  

Gal. – Assim o queira Deus.  

Cal. – Este Vidual me desamedrontou de todo. Nosso amo andava já pelas ramas
255

 e não 

achava a que se pegar. Quero também apalpar o velho. Na praça d‘el Rei estamos, eu livre 

sou, justiça há na terra.  

Gal. – Aqui nesta praça me disseram que era a pousada. Lá vejo vir a quem perguntaremos. 

Ou, olá! E este é Calídio? Este é! Oulá, gentil homem! Já me não conheceis?  

Cal. – Não me contenta a entrada. Oh, senhor! Isto é sonho, ou que direi? Muito boa seja a tua 

vinda! Que milagre é este, que estou como pasmado?  

Gal. – Achastes aqui boa ameijoada
256

? 

                                                             
255 Diz-se que alguém ―anda pelas ramas‖ quando, em vez de se manter no assunto de que se fala, dá voltas e se 

desvia por outros caminhos, falando de coisas que não vêm ao caso. 
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Cal. – Não sei dos outros, eu, ainda que a não achasse boa, convinha-me de estar e servir.  

Gal. – A quem?  

Cal. – A todos quantos há em casa, onde me não foi dado cargo nenhum senão de servir.  

Gal. – Quero dissimular. É Amemte em casa?  

Cal. – Não, senhor.  

Gal. – E Cassiano?  

Cal. – Tão pouco.  

Gal.  – E onde é a pousada, se me quiserdes agasalhar, que venho cansado?  

Cal. – Senhor, esta é. Oulá! Abri aqui! Abri prestesmente!  

Gal. – A vós outros digo, se este ruim duvidar a entrada da porta, avisai-nos, que mo metais 

dentro por força, não me deis depois desculpas.  

Vid. – Ah, senhor!  

Gal. – Não me digais nada.  

Cal. – Abri bem a porta!  Senhor, esta é a pousada.  

Gal. – Vai diante, mostrar-nos-ás o caminho.  

Cal. – Não há mais que mostrar, vou-me em busca de Amente.  

Gal. – Logo irás, agasalha primeiro os hóspedes.  

Cal. – Não tenho com que.  

Gal. – Com a vontade.  

Cal. – Oulá! Isso que quer dizer? Quereis provar forças comigo? Olhai que chamarei pela 

justiça! Cuidais que estamos em Valença?  

                                                                                                                                                                                              
256 Ameijoada (no original, meijoada): (fig.) vida de dissolução, licenciosa, desordenada. (HOUAISS). ―V. 

Ameijoar, §. Funcção de noite de jogo, ou mulheres: ‗nessas meijoadas sempre há pagodes, e bom vinho, que 

para ella (a mãi alcoviteira, que levava a filha a estas funcções) he o proprio reclamo‟. Ulis. l. 4, f. 54. ult. Ed. e 

f. 59. „alguma grande meijoada teve ella.‟ ‖ (MORAES). 
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Gal. – Tapa-lhe a boca, Grifo. E tu, Fromante, cerra a porta sobre ti.  

 

                          Fim do quarto ato.  

 

 

   

                                 Ato V  

 

 

             Cena I 

                       Reinalte  só.  

Nesta minha derradeira jornada é todo o perigo deste meu caminho. Se aqui acho a filha que 

busco, todos os trabalhos que nele passei e muitos outros se me tornarão em descanso. Mas se 

a não achar, que farei? Que na minha esperança, ainda que era fraca, todo mal passava bem. 

Sem ela, como passarei o que fica da vida? Como passarei também o passado, que de novo 

tornará sobre mim e me matará? Eu apercebido venho e feitas trago minhas contas e o coração 

igual a todas as partes quanto pude. E, porém, ao abaixar do golpe, a carne é fraca e receia. 

Aquele foi o meu primeiro amor, aquele será o derradeiro, que a filha escassamente me 

lembra, se não for por sua mãe, que me a morte levou tanto antes de seu tempo. Se me 

também tem levada a filha, farei conta que me não quis deixar neste mundo coisa com que me 

consolasse. A perda da mãe me lançou de Itália, onde passara o melhor de minha vida. A filha 

que então deixei nascida de poucos dias me torna agora cá. Quando a nobre cidade de Pisa 

veio a poder de seus inimigos, era dentro um grande amigo meu de que fiara todos os meus 

segredos e a moça também. Ali se me perderam ambos, que nunca mais soube parte dele nem 

dela. E já em alguma maneira me tinha curado o tempo, como vedes que faz, quando me 

disseram do amigo que era vivo e passado a esta terra. Desde então não me deu o coração 
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mais vagar nem descanso algum, até que me trouxe cá tão longe e por tantos trabalhos. Antes 

quero cair que estar dependurado. Ao menos verei o amigo, que da filha bem cuido que, se 

viva fora, algum recado houvera em tanto tempo. Seja já o que quiser, hoje é o dia da 

sentença. Já sei o que hei de fazer de mim, saberei ao menos o que hei de fazer do meu, que 

os dias vão uns após outros e não dão vagar de estar cuidando. Desde hoje, mais tempo é de 

entrouxar e fazer prestes. Santa Maria! Que fortes brados vem aquele homem dando! Os pés 

para cá o trazem, mas os olhos em casa ficam, que tantas vezes olha para lá.  

 

         Cena II   

           Calídio.    Reinalte. 

Cal. – Cidadãos de Palermo! Homens de bem! Nesta vossa terra não há justiça, nesta vossa 

terra não há liberdade!  

Rei. – Tamanhas duas coisas querias logo que aqui houvesse!  

Cal. – Oh, doido de mim, sem cabeça! Aconselhava muito a outrem e para mim não soube 

tomar conselho.  

Rei. – A muitos acontece, que se têm por muito sabedores.   

Cal. – Velho falso, dissimulado, como me enganou! Chamei por Deus, chamei pelos santos, 

bradei por justiça, lembrei-lhe que era cristão, tudo foi embalde! Cuidei que era livre, não o 

sou. Que me serve esta minha liberdade?   

Rei. – Tarde vieste a cair na conta.  

Cal. – Velho prático, correra, como dizem, Seca e Meca. Trazia cuidado o que havia de fazer 

melhor que eu o de que me havia de guardar. Meteu-me em casa por força, açoitou-me, 

matou-me. Isto se havia de fazer em terra de cristãos?  

Rei. – Ainda aquele, todavia, sonha em liberdade.  
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Cal. – Se me não vou despir nu ante os regedores, e se me não proverem com justiça, acabarei 

de saber que pode aqui cada um fazer o que quiser a sua vontade.  Então fartarei também a 

minha e vingar-me-ei.  

Rei. – E os ameaçados pão comem.  

Cal. – Como é? Assim havia isto de passar? Prometo-vos que não fique hoje rua nem praça 

em todo Palermo em que não dê gritos como doido. Quero que saiba todo mundo se me 

podiam fazer mais em terra de turcos.  

Rei. – Homem és de muitos acordos, não farás nada.  

Cal. – Entre tanta gente, não pode ser que alguém não haja dó de mim.  

Rei. – Fraca consolação e, porém, muitos a costumam à míngua de outras melhores. 

Apaixonado vai. Parece-me que já vi aquele homem e não me pode lembrar onde. Não me 

deu somente vagar para lhe perguntar coisa nenhuma. Outros vejo a quem perguntarei. 

 

        Cena III 

         Briobris.   Devorante.   Reinalte.  

Bri. – Não pode ser outra coisa senão que ele se encomendou hoje a quantos diabos há no 

inferno, que me assim andam desviando.  

Dev. – Se eu essa devoção soubesse, também a eu faria por agora, que me não posso desviar 

de ti.  

Bri. – Toda a cidade corri em sua busca. Dize, não se chama ele Petrônio?  

Dev. – Se chama.  

Bri. – Oh, quanto fazem estes diabos por quem se lhes encomenda!  

Dev. – De meu conselho, devia-lo também de encomendar a esses mesmos diabos que o 

levassem, que esta é pequena presa para as tuas unhas.  
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Bri. – Se o eles logo levassem, bom conselho era o teu, mas hei medo que me leve ele a mim 

primeiro Lucrécia.  

Rei. – Assim havia nome a minha filha e Petrônio se chamava o meu amigo.  

Dev. – Verdade é que eu vi maus sinais disso ser assim como te contei.   

Bri. – Viste-lhe logo a ele maus sinais de vida.  

Dev. – Não sejas tão acidental, tudo queres levar avante por força de braços e não tens 

paciência nenhuma.  

Bri. – Como me enfadam estes sisudos com estas suas paciências. Dize-me onde tem a casa, 

pois o não acho por fora. Não me há hoje de escapar nem debaixo da terra, que sete braçadas 

entrarei por ela dentro após este doutor, como pedra de corisco.
257

  

Dev. – Santa Bárbara Virgem! Cuidei que era morto!  

Bri. – Por que mo não dizes?  

Dev. – Junto daquela igreja alta.   

Bri. – Bem está, perto tem outra pousada mais certa. Eu o tirarei ora do cuidado em que anda. 

Dev. – Já lá vai outra vez. Este bem tem, que me não rompe muito a capa, que lho vá mostrar. 

Parece-me que não quer levar obrigações consigo. Como homem neste mundo não sabe para 

onde vai nem para onde vem? Onde fui encontrar com este meu soldado, andando desviando-

me dele? Deus me guarde dos maus encontros!  

Rei. – O coração me quer saltar do peito fora. Ouço falar em Lucrécia, ouço falar em Petrônio 

e em doutor, estou dentro em Palermo, lembre-se Deus da minha agonia! Quero perguntar a 

este. Amigo, Deus te salve!  

Dev. – Assim faça a ti, senhor e amigo meu. Que homem será este?  

Rei. – Dize-me, por cortesia, que Petrônio é um em que falavas?  

Dev. – Um bom doutor.  

                                                             
257 ―CORISCO, s. m. fenomeno aereo, são cintas de fogo, que abrem nas nuvens, sem trovão: o vulgo crê que 

cahe a pedra de corisco.‖ (BLUTEAU). 
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Rei. – Natural daqui?  

Dev. – Não, mas de Pisa.  

Rei. – De que idade?  

Dev. – Pouco mais ou menos será dos sessenta.  

Rei. – Não pode ser outro. E a Lucrécia que nomeastes?  

Dev. – Tomai lá, que bom recado o meu. Então muito recatado sou e este outro esteve 

ouvindo quanto falávamos. Que sei eu agora onde isto irá ter?  

Rei. – Não me respondes?  

Dev. – Outro foi o que falou em Lucrécia.  

Rei. – E tu não sabes quem ela é?  

Dev. – Não mais que ouvi-la gabar de formosa e boa filha.  

Rei. – Natural daqui?  

Dev. – Não sei tanto da sua fazenda.  

Rei. – De que idade?  

Dev. – Tudo sabemos se te muito releva.  

Rei. – E que bravuras eram aquelas daquele teu amigo contra Petrônio?  

Dev. – Amigo dizes? Nunca em toda minha vida falei com ele outro tanto como agora. 

Rei. – Por que era aquela sua paixão?  

Dev. – Nunca folgo de saber paixões de ninguém, queria viver em paz e em prazer com todos, 

se pudesse.  

Rei. – Estás em teu siso, porém muito o ameaçava. Não me dirás por quê?  

Dev. – Forte homem é este com suas perguntas. Senhor, se te nisso vai alguma coisa, por uma 

boa ceia que me dês eu to assegurarei. Mas há de ser boa!  
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Rei. – Enfim, que não queres dizer. Fica nas boas horas. Este me parece duns chocarreiros 

que sempre há nestes lugares grandes, não me fio ora muito nas suas palavras, quero buscar 

Petrônio e avisá-lo.  

Dev. – E da ceia não disse nada! Não fez Deus outro remédio para estes tais como tocar-lhes 

em dois réis de custo, logo atalhais as práticas. Isto é segredo de esgrima, quando me vejo em 

alguma afronta, faço uma ponta à bolsa. Ali vereis logo fugir muito mais que se lhe atiras nas 

meninas dos olhos. Não vistes o perguntador? Donde me aqui saía de través? Quanto se to há 

mister para viver neste mundo! Que sei eu agora quem este é e o que lhe nisso vai? Uma por 

uma, muitas coisas queria saber de mim, e se lhe eu dera a trela, quisera saber muitas mais. 

Porém, Devorante há já mais de um par de dias que nasceu e lançou o bastão no meio.  Enfim, 

bom soldado, mau soldado, não se me acho eu outro. E queres que vos diga? Aí não há ouro 

sem fezes, nem pode ser tudo como homem queria. Se me às vezes enfada e é moucarrão
258

 às 

minhas custas, eu também sou gargantão às suas. Tudo homem há de dizer. Oh, que prazer é 

não fazer conta com a hóspeda
259

 no cabo da mesa! Ora cá vem outro do mesmo trajo. 

Vejamos se é tão seco de pontos como o que lá vai. Eu vos direi: o meu cabedal todo é em 

palavras, isso aventuro. 

 

 

                       Cena IV 

               Galbano.    Devorante.    

Gal. – O nosso bom de Calídio partiu e não esperou mais razões. Agora se vai buscar Amente 

e leve novas de quanta boa vida tem levado em Palermo às minhas custas, comece a 

descontar.  

                                                             
258 Moucarrão: demasiadamente surdo. ―MOUCARRICE, s. f. chulo. O defeito dos moucarrões, dos velhos, 

moucos, surdos. Aulegr. F. 175.‖ ―MÒUCO, adj. Surdo, ou algum tanto surdo.‖ (MORAES). 
259 ―HÓSPEDA, s. f. Mulher que dá pousada nas estalagens, ou quartos de aluguer. §. Fazer a conta sem a 

hospeda: tomar as medidas sem consultar pessoa [...] que nos pode perturbar, e atalhar as determinações. Eufr. 3. 

4.‖ (BLUTEAU). Ou seja, não dar satisfações a ninguém. 
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Dev. – Velho e de má graça. Não está aqui o ganho muito certo, mas já hei de ver o que é. 

Senhor meu, pareceis-me estrangeiro, eu sei que coisa é andar por terras alheias e sou grande 

piloto desta barra. Se te puder fazer algum serviço, o farei certo, com especial vontade e são, 

como poderás ver pelas obras.  

Gal. – Muito to agradeço, mas eu não tenho aqui negócios de mercadorias, somente venho em 

busca dum filho meu que andava perdido nesta terra.  

Dev. – Seja nas boas horas. E os sinais? 

Gal. – É um moço espanhol que ainda não há vinte anos.  

Dev. – O nome?  

Gal. – Chama-se Amente.  

Dev. – Como, senhor? E tu és mossem Galbano, de Valença, de quem tantas vezes ouvi falar?  

Gal. – Eu, por meus pecados.  

Dev. – Muito boa seja a tua vinda! Quanto que folgo assim por te conhecer, como por que se 

não acabasse de perder um tão bom filho.  

Gal. – Para mim não foi ele bom.  

Dev. – É moço, a idade tem toda a culpa.  

Gal. – E alguma terão os homens também.  

Dev. – Tudo pode ser. Viste-o já?  

Gal. – Não ainda, mas lá é ido Calídio em sua busca. Bem o conhecerás também, que é 

homem do tempo.  

Dev. – Como minhas mãos.  

Gal. – Quando o vires, rogo-te que lhe perguntes como estamos ambos.  

Dev. – Isso por quê?  

Gal. – Porque me devera de convidar por razão, pois eu vinha de fora e ele estava como em 

sua casa e, enfim, eu fui o que o convidei.  
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Dev. – De ganho sou, convidador é o velho. Este sim, que não o perguntador que lá vai. 

Trarias frutas de Valença? Grande feito é das perfeições que usais naquela vossa cidade toda, 

é cheia de primor e galanteria.  

Gal. – Não é como cuidas, tudo isso é já passado a Portugal, e no convite de que te falo não 

houve um só bocado fresco, todos foram salgados.  

Dev. – Mal me parece isto e pior o sonsonete
260

. A verdade, senhor, é que eu não falo a esse 

homem dias há, lá guarde teu convite para quem quiser.  

Gal. – Oh, que não sabes como este foi saboroso!  

Dev. – Pois uma coisa te quero dizer, que topaste com um homem que se lhe entende 

arrazoadamente destas joias da garganta. E, pois, vem a propósito e és convidador, por mercê, 

que me digas qual iguaria tendes lá entre vós por mais saborosa.  

Gal. – A vingança.  

Dev. – Isto vai de mal em pior, mas quero dissimular. Isso, senhor, são alegorias, eu não falo 

senão ao pé da letra.  

Gal. – E eu ao pé da letra te digo que, em chegando, antes somente que me assentasse, 

mandei abrir a Calídio pelas costas com açoites, e que me soube acima de quantos manjares 

cá podereis usar. Entendeste-me agora?  

Dev. – Agora sim, a isso chamo eu falar ao pé da letra.  

Gal. – Aquele já pagou, mas ainda me ficam outros.  

Dev. – Outros, ou como?  

Gal. – Malvados traidores que tanto do meu aqui tem comido e bebido.  

Dev. – Já eu lá vou na envolta. Não foi ora este melhor acerto de seu direito, mandou abrir o 

outro pelas costas, mandará abrir a mim pela barriga. Dirá que anda em busca de seus 

dobrões.  

                                                             
260 Sonsonete: entonação característica de uma frase maliciosa ou irônica. 
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Gal. – Comer, beber, jogar, frasquear
261

 às custas da barba longa, ora me deixai que eu vos 

farei amargar os bocados que vos também souberam.  

Dev. – Não pudera neste mundo falar mais claro. Com que negro convidador fui topar. 

Gal. – Folgastes então a vosso prazer, agora mo pagareis a vosso pesar.  

Dev. – Que? Arrenego de ti e de toda tua Valença, se me agora hás de pedir conta do que 

comi já há tanto tempo! Tão tarde escontais
262

 lá, ou como?  

Gal. – Aquele me parece Cassiano. Também o deveis de conhecer.  

Dev. – Senhor meu, sim, conheço, aquele é. Ora me dai por um dos convidados do velho se 

me não acolho, que o aio sempre me quis mal. 

Gal. – Pressa traz, deve saber da minha vinda.  

Dev. – Quantos segredos agora tereis de falar ambos, não vos quero estorvar. Mandas de mim 

algum serviço?  

Gal. – Não estorvarás, que nisto não há segredos.  

Dev. – Eu também tenho que fazer.  

Gal. – Espera! Que é isso? Por que foges? Foi-se, será algum doido? Não posso cuidar outra 

coisa, que assim corre. Quero esperar Cassiano em casa. 

 

              Cena V 

                        Cassiano só. 

Venho espantado dos acontecimentos. Andando em busca de nosso amo, achei Reinalte, 

nosso natural, que também aqui é vindo. A um trouxe cá um filho perdido e ao outro, uma 

filha que perdera. Oh, filhos, filhos! Estes são os vossos descansos. Doutra parte, tendo o 

                                                             
261 Em português europeu, ―enfrascar-se‖ corresponde ao ―embebedar-se‖ do Brasil. Frasquear: ―FRASCARIA, 

s. f. Putaria. Ferreira. Cioso, 1. sc. 1. ‗em tavernas, e em frascarias.‘‖  ―FRASCÁRIO, adj. (...) dado a mulheres, 

putanheiro. Barros, 4. 5. 15. f. 319. Albuq.‖ (MORAES) 
262 Escontar: pagar sua parte numa conta. 
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doutor Petrônio concertado seu casamento, que lhe não falecia nada, vem Reinalte de Valença 

e acham todos por suas contas que Lucrécia é aquela filha em cuja busca Reinalte vem e, 

sobretudo, afilhada do doutor. Assim lhe pudera ser mais e sabê-lo tarde. O outro, coitado, 

que estava já com a boca aberta para papar a moça, ficará sonhando com ela. Bem dizem que 

muitas coisas acontecem entre o bocado e a boca. Venhamos a meu criado Amente, a cujo 

prazer se estas coisas todas rodearão. Reinalte é rico, não tem filho nem filha, salvo esta que 

aqui achou, dai-a por mulher de Amente, quando ele estava por se enforcar. Assim negocia a 

fortuna aquilo que lhe a ela apraz e assim fica o meu trabalho todo embalde e a minha paixão 

mal tomada. Não sei que diga às coisas deste mundo: umas parecem que se ganham todas por 

diligência, outras por acerto só, para tudo aí há exemplos e razões. Vou a ver nosso amo. 

 

        Cena VI        

              Devorante só. 

Custado me houvera muito do meu, e pegassem outras poucas ao aio. Vereis que lhas hão de 

pegar, que o velho o estava dizendo: nunca tal vistes. Não fala senão como rei de Palermo. 

Assim assopra e assim ameaça, por fé tenho que nos quisera caçar todos em casa como 

perdizes em [laço]
263

. Não sei se faço mal de tornar por aqui, porém não vejo de que me tema. 

Mas queria ver este prazer do aio, pois já Calídio pagou o seu quinhão, de que muito folgo, 

que assim me queimou hoje o sangue. Entretanto, o meu soldado acudirá para aqui onde me 

deixou. Fazei conta que não acharia o doutor, de má graça há de vir. Mas eu vos direi: quem 

fogo quer, as unhas o descobre. Tantas voltas lhe darei, até que lhe ache a junta. Perigoso dia 

é este, logo começou mal, mas houvera de acabar pior e manda ainda Deus que acabe bem. As 

horas da ceia vão-se e eu estou ainda assim. Ah, Deus, misericórdia! Quem vem lá? Cuidei 

outra vez que era tomado, má coisa é andar temido. Deixem-me viver, disse o outro que se 

temia, e matem-me quando quiserem, que foi melhor dito que nenhum dos do meu soldado. 

Estes são Amente e Calídio. De pressa vêm. Têm razão, tal hóspede hão de achar em casa. 

Este malvado tem já recebido o que lhe vinha à sua parte, andará agora achegando os outros. 

                                                             
263 Não foi possível decifrar o termo que aqui vai no manuscrito. Usamos o que vai neste lugar na edição de 

1559. 
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Se lhe não pergunto pelo convite do velho que me hoje encomendou... Vejamos agora que 

trovas faz de improviso.  

 

       Cena VII 

        Amente.   Calídio.   Devorante. 

Am. – Por amor de Deus te rogo, Calídio, meu amigo e mais que irmão, que se nestas coisas 

que me contas ainda há alguma dúvida, que mo digas.  

Cal. – Assim acharás tudo.  

Am. – Espera, não queria entender isto duma maneira e tu que mo dissesses doutra.  

Cal. – Espero.  

Am. – Que é aqui Reinalte, o rico, de Valença, e que tem achado e assentado que Lucrécia é 

sua filha e afilhada do doutor Petrônio.  

Cal. – Muito contra sua vontade.  

Am. – De quem, Calídio?  

Cal. – Do mesmo doutor, não temas doutra parte.  

Am. – E que achavam certas todas as aventuras por que Lucrécia aqui veio ter, de que nos 

contavam.  

Cal. – Que queres mais? O doutor o não pode negar.  

Dev. – Um destes anda fora de si com ciúmes, o outro com açoites. Não é de crer coisa que 

digam.  

Am. – Que te direi, amigo da minha alma, por tamanhas novas? Por quem me podiam de as 

vir senão por ti?  

Cal. – Dá-me outros tantos açoites, como me deu teu pai, que, enfim, estes são os galardões 

de vós outros.  
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Dev. – Oh, malvado! Como os conhece!  

Am. – Deixa essa paixão, Calídio, por amor de mim, e ajuda-me a tamanho prazer, que não 

posso com ele e hei medo de me dar o miolo uma volta.  

Cal. – Mais pesada foi um pouco a minha carga e levei-a eu só.  

Am. – Não digas, Calídio amigo, que eu também levei grande parte.  

Cal. – Mostra-me ora um só sinal de trezentos que te eu poderei mostrar neste meu corpo.  

Am. – Não serão menos os meus, se se pudessem ver.  

Cal. – Pois eu não recebo paga que não veja.  

Dev. – Contigo me tenho, falas quanto há de falar um homem.  

Am. – Ora, Calídio irmão, se for como esperamos, tu verás camanha
264

 é a tua parte. 

Cal. – Vós outros, amigos meus, sois tais com os servidores como astrólogos, que falam 

sempre no porvir e nunca acertam.  

Dev. – Cuidava eu que vinha este fora de si, tem mais fôlegos que um gato e sabe mais que 

sete peliteiros
265

.  

Am. – Bem vês tu que ao presente eu não posso.  

Cal. – E depois não quererás.  

Am. – Far-te-ei mil juramentos.  

Cal. – Teria bom penhor pelo meu.  

Dev. – Certo é que antes o eu queria de prata ou d‘ouro.  

Am. – Pois se cuidasse que em mim podia haver tamanho desagradecimento, com minhas 

mãos me mataria. O que homem não cuida é o que acontece muitas vezes.
266

 

                                                             
264

 Como tamanha vem de tam magna (tão grande, em latim), assim camanha vem de quam magna (quão grande, 

em latim). 
265 Peliteiros: m.q. pelliqueiro: ―o que prepara as pelles para forros, vestidos, etc. e as vende [...].‖ ―Eufr.:  ‗sei 

mais que sete pelliteiros‘: frase proverbial.‖ (MORAES) 
266 Esta última frase é fala de Calídio na edição de 1559. 
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Dev. – Para que é mais? Estou para dizer que este ruim sabe tanto como eu.  

Am. – Bem sei que estás rindo e que o não cuidas assim. Para que é mais? O tempo te dou por 

testemunho.  

Cal. – É má segurança.  

Dev. – Não pode ser pior.  

Am. – Oh, não me desgostes. Tornemos, por tua vida, àquelas novas, que já me parece que as 

sonhei.  

Cal. – E assim é, pois te a fortuna tudo negociou dormindo tu.  

Am. – Dize-me, por tua vida, como se assentaram tantas e tamanhas coisas em tão pequeno 

espaço de tempo?  

Cal. – Porque te apanhou o vento a lenha, como dizem as velhas, e trouxe também um irmão 

do doutor de sobremar, que aproveitou muito; Ambrósia, assim mesmo como disse, era aí, a 

verdade logo tem pés e mãos e logo vai avante. Cada coisa respondia a outra e todas vieram 

em seu lugar, que não sobejava nada nem minguava.  

Dev. – Já lhe hei de crer quanto disser. Que novas aqui tenho para o meu soldado! Esta, vos 

digo eu, que há de ser ceia, que não a do velho falso valenciano. Passemos hoje bem e amanhã 

será como Deus quiser.  

Am. – O doutor? 

Cal. – Nunca vi homem vivo tão morto.  

Am. – Não dizia nada?  

Cal. – Todavia mais era que nada. 

Am. – E que, Calídio?  

Cal. – Lá tocou uns pontos de latins que me desaprouveram.  

Am. – Que tais? E entendeste-os?  
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Cal. – Levantou os dedos e por eles fazia suas contas e repartições do direito divino e 

humano, em que vinha concluindo
267

 que neste seu caso cabia dispensação.  

Am. – Como, dispensação?  

Cal. – E ainda te digo que soltou mais uma má palavra, que por dinheiro não ficasse. 

Am. – Ah, Calídio, que isso me tinhas ainda por dizer!  

Cal. – Sabes por quê?  

Am. – Por que, amigo meu?  

Cal. – Por não acabar de sair de teu siso dizendo-te como este perigo passou.  

Am. – Ai, dize-mo, por vida de quanto bem queres.  

Cal. – Não quero bem a pessoa viva, roga-me por amor de quanto mal quero e serás aviado.  

Am. – Assim to rogo e assim to peço.  

Cal. – Bem está. Ora queres saber que desfez todas as razões doutorais com seus argumentos? 

Am. – Quem, meu Calídio? 

Cal. – Quem podia ser senão Lucrécia? 

Am. – De que maneira?  

Cal. – Disse que não queria.  

Am. – Oh, feito de Lucrécia!  

Cal. – Que nascera estrangeira e vivera estrangeira; agora, que a deixassem ir servir um pai a 

que tanto devia.  

Am. – E o pai?  

Cal. – Levou a filha nos braços e lançou-lhe a sua benção.  

Dev. – Esta minha negociação, se dum cabo sara, do outro adoece. Vedes-me outra vez de 

perda com o meu soldado, que há logo de querer matar toda Valença.  

                                                             
267 No manuscrito,―cõcurdẏmdo‖. Usamos ―concluindo‖, como está na edição de 1559. 
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Am. – Como pudeste saber tanta coisa?  

Cal. – E mais tendo tanto em que cuidar, que tu não dizes. Mas já ouvirias dizer que o 

coração manda o corpo. Assim, acabou aquela esperança do doutor, mas já se falava em outra 

coisa. 

Am. – Em que?   

Cal. – Em uma das filhas de Bertrando. Já sabes que tem muitas.  

Am. – Assim é. Bem sei quanto te devo, mas tu não cuidas em tamanho prazer como será 

irmos todos para Valença.  

Cal. – Eu não, se não vejo primeiro aquele prazer da morte do outro.  

Am. – E quem é, que ainda to não perguntei. Cuida que ainda não estou em mim.  

Cal. – Um homem que se chama mossem Galbano. Conhece-o?  

Am. – Oh, meu irmão! Nunca Deus tal queira! Por amor de mim, que lhe perdoes.  

Cal. – Mas por amor de mim, que não sejas tu tamanho perdoador dos meus açoites. 

Dev. – Que faço eu, estando para quando aguardo, que me não vingo deste ladrão de Calídio? 

Quando acolherei eu às mãos outro tal tempo? Deus vos salve! Ainda que fale onde me não 

chamam, desculpa-me o prazer que tenho do teu bem, Amente, de que já sei parte. E cá, a 

meu amigo Calídio, queria perguntar por um convite que lhe teu pai deu em chegando. Prol 

faça a tanta privança, não bastava a do filho! 

Cal. – Não ias tu hoje tão gracioso. Serão milagres do vinho?  

Dev. – Nem tu não ias de tão má graça. Serão milagres da privança? Mas se te dura ainda 

aquela veia do trovar, romperemos aqui um par de lanças
268

 diante de Amente e ele seja o 

juiz.   

Am. – Perdoa-nos, Devorante, que temos al que fazer, ficará para outra hora.  

Dev. – Já hei de ver para quanto é, faça-se prestes ou me não desafiasse. 

                                                             
268 ―Romper um par de lanças‖: duelar em versos de improviso, como repentistas. 
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  Dev. Calídio já eu vi outro homem 

   mais são das costas que ti, 

   pulgas sei que te não comem, 

   vergões  pode  ser  que  si. 

                                                          

  Cal. Cão de açougue, Devorante, 

   lambe espetos, que te vás, 

   grifo  que ao céu subirás 

   se  te põem carne diante. 

Am. – Ora bem está assim, tal por tal, não seja mais por agora.  

Dev. – Digo que sou contente, seja tudo hoje a tua vontade, ainda que nos hás de roubar esta 

cidade de quanto bem tínhamos nela, e hei medo que nos leves todos após ti.  

Am. – De todos não sei, mas contigo folgaria eu muito.  

Dev. – Ora bem, veremos.  

Am. – Não estás logo tanto de caminho
269

.  

Dev. – Dizem-me que tendes lá grandes trinchantes e cortam muito miúdo. 

Cal. – Este bilhafrão
270

, que sempre anda sonhando em carniça.  

Dev. – E não me achei hoje na tua.  

Am. – Hei-te de tapar a boca, Calídio
271

.   

Cal. – Já deixo.  

                                                             
269

 Esta fala de Amente faz parte da fala de Devorante na edição de 1559. 
270 ―BILHAFRÃO, s. m. augm. de bilhafre. Aulegraf. 175. BILHAFRE, s. m. ave de rapina, que só differe de 

açor, em ter as garras menos fortes. Eufr. I. I. p. 7. Ando mais çafaro que hum bilhafre.‖ (BLUTEAU). A frase 

soa como ―este urubu, que anda em cima da carniça‖. 
271 Esta fala de Amente faz parte da fala de Devorante na edição de 1559. 
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Am. – Ambos sois homens para dar conta de vós onde quer que vos achardes, ambos ficais 

por bons, vamo-nos ver meu pai. Tu, Devorante, onde podes esta noite melhor cear? Do mais, 

haverás teu conselho.  

Dev. – Ora, nunca vi homem falar mais a propósito. Calídio, dá-me cá essa mão e sejamos 

amigos e façamos o que nos Amente roga, e dir-te-ei de que maneira, que eu também, por te 

dizer verdade, não me fio ora muito de cão que manqueja. Mas metamo-lo em casa. Nós, 

fiquemo-lo espreitando à porta. Se o mar andar chão, navegaremos. Entretanto, bom é ter um 

pé na terra e, se nos quiserem tomar, morramos como homens. 

Am. – Fiai-vos em mim, que a tormenta é passada, eu vos asseguro.  

Cal. – E passou toda sobre as minhas costas.  

Dev. – Por isso podias ir diante seguramente.  

Cal. – Essa não farei eu já.  

Am. – Ora eu entro, vós outros espreitai.  

Dev. – Não houve mister rogadores. O filho deitou-se em terra aos pés do pai. O velho, como 

o assim viu, começaram-lhe logo a correr as lágrimas em fio e, sem mais poder falar uma só 

palavra, levantou-o e lançou-lhe muitas vezes a sua benção. Ordenam festas, ali são as minhas 

mangas. O doutor já fez outros concertos. Vós não espereis aqui pelo casamento, que se há de 

fazer em Valença. Briobris contentar-se-á com dizer que lhe fugiram todos de medo. 

 

            Fim dos Estrangeiros.   
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       CAPÍTULO III 

 

 

          Transcrição da edição de 1559 

 

1. O TEXTO 

 

 1.1. Aspecto acessório 

 

 Trabalhamos aqui com uma cópia feita a partir do microfilme do único exemplar 

existente da edição de 1559 desta comédia mirandina, edição que provavelmente não foi 

autorizada pelo autor, visto que nunca foi reimpressa, feita pelo editor João de Barreira (Joam 

de Barreyra) em Coimbra. Este exemplar encontra-se na Houghton Library, Harvard 

University, catalogado como Houghton Port 5470.32* e o microfilme que solicitamos da obra 

foi catalogado como Houghton Master Microforms Harvard Depository Film Mas H1126.3.  

 A cópia a nós enviada pela Houghton possui 48 folhas, sendo que na primeira temos a 

ficha de catalogação do arquivo de microfilmes da Houghton Library, Harvard University; na 

segunda, a capa, onde, aparentemente, se encontra colada uma folha com a impressão do 

brasão de Harvard e os seguintes dizeres: 

Harvard College Library │ In Memory of │ Aleixo de Queiroz Ribeiro│ de Sotomayor 

d‟Almeida │ e Vasconcellos │ Count of Santa Eulalia │ The Gift of  │ John B. Stetson 

Junior │ of the class of 1906 

E nada mais. Os dizeres estão no interior de uma moldura desenhada.  

 Na terceira folha, vem a ficha de localização na Livraria de Fernando Palha, de onde 

procede o exemplar. Há uma numeração quase ilegível no alto, mas que sabemos ser o 

número de registro na catalogação desse exemplar em sua biblioteca, 1218, escrito à mão 

sobre o carimbo Livraria de Palha │N° mesa │EST. Gav. [ilegível]
272

; na quarta folha da 

cópia, encontramos  uma ficha de localização na Harvard College Library, com o carimbo de 

registro de doação. Lê-se no alto da página par (a da esquerda), escrito à mão, ―Port 

5470.32*‖. Abaixo, lê-se no carimbo da Biblioteca:   

                                                             
272 Muito forçadamente, pode-se ler N° 2, mas não nos arriscamos a afirmar que seja isso. 
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HARVARD COLLEGE LIBRARY 

COUNT OF SANTA EULALIA  

           COLLECTION  

              GIFT OF  

JOHN B. STETSON, Jr.  

Abaixo do carimbo, escrito à mão, lê-se: ―November 13, 1929‖.  

 Na quinta folha, vê-se um frontispício, na página da direita. O frontispício contém uma 

ilustração com três figuras da comédia, um jovem entre dois velhos (o da esquerda parece ser 

o Doutor, o da direita deve ser o velho pai do jovem Amente, e este vem ao meio) e bordas 

desenhadas. A partir desta folha, onde tem inicio o livro e se localiza a página 1, apresenta-se 

uma numeração feita à mão, no alto e à direita da página ímpar de cada fólio, de 3 até o final, 

somando-se 44 fólios. O livro traz impressa a numeração das páginas a partir da página 2 até a 

89, página final. Não traz data da impressão. Lê-se, abaixo das figuras, dentro da borda:  

¶Comedia dos │Estrangeyros. Feyta por ho │doutor Francisco de Saa │ de Miranda.│ 

¶ Impressa em Coimbra por Ioam de Barreyra. 

 A sexta folha da cópia traz na página 2 do livro as Pessoas e o Argumento da comédia 

e na página 3 tem início o prólogo. A partir desta folha, será feita a transcrição completa do 

texto contido nesse exemplar. 

 

 1.2. Aspecto essencial 

 

 

 Pouco difere o texto apresentado na edição de João de Barreira do que se apresenta no 

manuscrito, com que podemos dizer que se trata de um mesmo conteúdo,  cuja importância é 

considerável da mesma forma para estudo da língua, da cultura, da história e da literatura da 

época. Além disso, a análise dos dois documentos demonstra como o poeta ia retocando sua 

obra, limando aos poucos pequenos trechos, modificando uma palavra aqui, acrescentando 

uma fala ali.    
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 O texto da comédia Os Estrangeiros que aqui se apresenta é também uma versão, na 

acepção do termo que dá Antonio Candido que já citamos ao tratarmos deste aspecto do texto 

contido no manuscrito. É uma redação que o autor considerou satisfatória (CANDIDO, p. 36). 

As poucas variações aqui encontradas com relação ao texto do manuscrito serão demonstradas 

na comparação das fontes que apresentamos no Capítulo V. 

 

 

2. TRANSCRIÇÃO 

 

[p. 1] 

    <Desenho de três dos personagens da peça: um jovem entre dois velhos> 

 

 

 

 

 

       ¶Comedia  dos  

        Estrangeyros.  Feyta por ho  

      doutor Francisco de Saa 

       de Miranda. 

                                 ¶Impressa em Coimbra por Ioam de Barreyra 
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[p. 2] 

     PESSOAS. 

  

   ¶Amente   namorado. 

   Casiano   seu ayo. 

   Calidio    seruo 

   Alda    moça. 

   Ambrosia   velha. 

   Briobris   soldado. 

   Deuorante   chocarreyro 

   Sargenta   moça. 

   Guido    hirmão do Doutor. 

   Galbano   velho. 

   Petronio   Doutor. 

   Dorio    casamenteyro 

   Vidual    seruidor. 

   Reynalte   pay de Lucrecia.
273

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
273 Sobre o emprego de v/u: v é usado em começo de sílaba (em geral, começo de palavra), representando, na 

maioria das ocorrências, o fonema /v/, mas algumas vezes também /u/ - ex.: vnha; u consoante é usado em 

posição pré-vocálica e após consoante (meio de palavra). Sobre o emprego de y/i: i é mais usado entre 

consoantes e em ditongos crescentes; y é mais usado em ditongos decrescentes. Encontram-se raras ocorrências 

de j com valor de vogal, em posição onde poderia ocorrer tanto y quanto i. Quatro tipos representam /s/: s 

(Briobris, Sargenta), ſ (Caſiano, ſeu, ſeruo, ſoldado, ſeruidor), ç (moça) e c (Lucrecia). O tipo ſ serve também 

para representar /z/: Ambroſia, caſamenteyro. 
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     ¶Argumento. 

 

mente mancebo Valenciano indo pera Rodes, | aportou em Palermo, namorouse de 

Lucrecia | com quem Briobris soldado, & Petronio Doutor | andauão tambem damores. 

Estando a cousa con-|certada com ho Doutor, sobreueyo ho pay do mã-|cebo, & ho pay da 

moça, conhecea por filha: por-|que cria que a tinha perdida. Desfazse ho concer-|to  por 

certa causa, dãna a Amẽte
274

, & outra ao Dou-|tor. 

 

 

 

 

                ¶ A Comedia faz ho  

                             Prologo. 

 

 

[p. 3]:         PROLOGO. 

STRANHAIS
275

 | me, que bem ho vejo, | dais de
276

 cotouelo, e
277

 do-|lho hũs aos 

outros, | quem seraa? quem nã | seraa? Quisme Deos bem que nam | apodays ja: 

porem nam ha de falecer | quem me remede. Os Portugueses | sois assi feytos pola 

primeyra, depois | dareis ho sangue dos braços. Agora | vos digo que todos encrespais as so-

|brancelhas, porque
278

 vos falo portugues, | ou porque? esperaueis de mim algũs | trinques 

                                                             
274 A nasal ora se faz com m, ora com n, ora com    . 
275 A letra E capitular é ornamentada, ocupa mais de 1/3 da largura da coluna e cinco linhas; a palavra 

―estranhais‖ ocupa a primeira linha toda. 
276 Um tipo semelhante a ŏ (o que parece uma braquia fica encostado e levemente virado para a esquerda sobre o 

que parece um o, lembrando um δ-delta) significa a preposição ―de‖. 
277 No Prólogo, a conjunção e é representada por um tipo semelhante ao ι [iota] grego, diferentemente do fonema 

/e/ em todos os outros contextos, que é representado por e. No Argumento e no restante do texto, que tem outro 

tipo de letra, ocorre também &.  
278 O q com til (q ), aqui e em outros lugares do texto, abrevia que. 

A 

E 
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fortes
279

. Ora me escutay se | quiserdes, diruosey quem sam, dõde | venho, e a que venho. 

Primeyramẽte | sam (como vedes) hũa pobre molher | antigua, de dias, e de naçã estrangei-|ra. 

Sey porem todas as lingoas, meu | nome he Comedia: nam abrais as bo-|cas, nã cuydeis por 

isso que me aueis | 

[p. 4] logo de comer. Porque eu naci em Gre-|cia, e laa me foy posto ho nome, por | cousas 

que pertencẽ a aquella lingoa, e nã | a esta vossa. Naquella minha natureza vi|ui muytos annos 

(como dizem) a bo-|ca que queres, depoys fuy trazida a | Roma, pera onde entam corria tudo |  

por mandado da fortuna. La tambem | vos coube vossa parte, de que esta lin-|goagem a que 

inda chamais roman-|ce, he muy grãde testemunha. Ora eu | assi trazida a Roma, mal podereis 

ago|ra crer quanto hi fuy estimada, e em | quanto tida: que mais quereis? nã esti-|ve em hũ 

nada de ser Deosa. Depoys | a grandeza daquelle imperio, que nun|ca parecia que ouuesse 

dacabar, toda-|via acabou, e cayo
280

 sobre si mesmo, en-|tam me perdi eu ali juntamente com | 

todas as boas artes, e hi jouuemos | hũ grande tempo, como enterradas | entre as quedas 

daquelles
281

 edifícios al| 

[p. 5]tos. e fermosos, que nam auia soomẽ-|te memoria de nos nas outras partes. | Quãdo os 

vezinhos em que ficou sem|pre esta lembrãça de hũs nos outros: | como ho tempo deu lugar, e 

inda aas | vezes contra ho tempo, cauaram tãto | que nos tornarã a vida: mal tratadas, | e pouco 

pera ver. Agora que já hiamos | ganhando forças sentimos outra vez | aquella immiga nossa 

poderosa que nos | da outra vez destruya (bem deueis de | crer que o digo pola guerra) foyse 

laa | pos tudo a ferro, e a fogo. Venho fo-|gindo della: aqui que he cabo do mun-|do, acho paz: 

nam sey se acharey assos-|sego. Ora em quanto vos assi ando vẽ-|do, e auendo meu conselho, 

bem seraa | que me vejais vos tambem a mĩ: e se | nos concertarmos Deos que bem, e| se nam 

costumada sou a maas fadas. | Nam sey se achastes em mĩ hũa gran-|de mudança, de vos falar 

em prosa: sa-| 

[p. 6]bey que ho faço a mingoa de versos, |  que os nam tendes quaes me a mim | compriam, e 

assi fazia agora em Ita-|lia. Nos meus versos assi latinos, co-|mo gregos sempre
282

 me 

cheguey a prosa | quanto pude, elles dauãme tal lugar | que nestas partes ainda ha muyto 

pouco | que os conheceis por versos. Os vos-|sos consoãtes nã me armão, sam muy | forçados, 

e batẽ muyto nas orelhas. | Eu trato cousas correntes, sam ami-|ga do pouo, folgo de aprazer a 

                                                             
279 ―fortes‖: tanto no manuscrito como na edição de Lapa, esta palavra é substutuida por ―troques‖ (trimques 

troques, manuscrito; triques troques, Lapa). Triques troques: ornamentos de linguagem, trocadilhos. 
280 Pretérito perfeito. 
281 Há dois tipos diferentes para /d/, um para começo de palavra (semelhante ao δ [delta] - δaquelles), outro para 

meio (d do nosso alfabeto - quedas). 
282 Um p com til (p ) abrevia pre, aqui e em outros contextos. 
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todos. | Direis vos que nam he boa manha de | donzela, eu direy que Portugueses | soys: 

finalmente nunca me aprouuerã | escuridades nenhũs trinques troques | de que se espantam e 

contentam os que | menos sabem. Digouos que pera isso | falo, pera que me entendais: quem 

qui|ser que ho nam entendam nam fale, e | tiraraa de trabalho a si e aos outros. | Quando me 

passaram a Roma mudã-| 

[p.7]ças fiz, e ja dantes contra minha võ-|tade tinha deixados os meus choros.
283

 | Conuẽ de 

obedecer aos tempos, quei|ramos ou nam queiramos, muytas | contas vos dou. Ja sabeis que 

este he | ho mal das molheres, e mais sobre os | dias quando tudo ja vay cansando: os | braços 

caẽ, os pees nam podem, a ca-|beça treme, entã se uos acolhẽ todas | as forças aa lingoa, e 

dahi fazẽ guer-|ra. Tornemos ao nosso proposito: digo | uos que somos aqui jũtos, pera vos 

mo|strar os meus estrangeiros. Que cabe|ça a minha, aqui vos diria eu que auia de | ser, crede 

que os annos nã se vã embalde:| sabey que primeyro nos cõpre de andar | hũ bom pedaço de 

caminho. Ouuistes | ja falar de Palermo, cidade nobre em | Cezilia? Pois hi esperam por nos, e 

| laa nos cõpre primeyro de chegar, porque | neste tempo vos tambẽ sejais estran-|geiros. Rides 

e cuidais que zõbo: agora | 

[p.8] ho vereis, nam se moua ninguẽ. Que | vos parece, vedes nos em Palermo: e | vos 

cuydaueis que estaueys inda em | Portugal, em mim ha mayor poder | do que cuidais: nã me 

tenhais em pouco. | Ora daquella casa defronte sairaa hũ | mancebo, natural de Valença Dara-

|gão morto damores: ho seu nome he | Amẽte, a este seguiraa hũ ayo seu que ho | guarda, a 

que chamão Casiano, delles | e doutros sabereis ho mais. Ham to|dos de falar Portugues, por 

amor de | vos, que estes sam os meus milagres, e | nã tenho esta vossa lingoa por tã min-

|goada como vos dizeis, e a vos nego-|ciais, que he gram defeyto
284

, andãdo to|da a outra gente 

a quem mais gaba-|raa, e enlargaraa a sua. Ora porque ou|çais com os corações repousados, eu 

| vos tornarey a Portugal, assi como | vos trouxe. Ja sabeis de mim que ho | posso fazer, ouui 

descansadamente. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
283 Choros: coros.  A Comédia Nova Grega, que foi imitada pelos latinos (e estes, modelos para os autores do 

Renascimento), já não apresentava coro, próprio da Comédia Antiga. 
284 No manuscrito, ―gramde feito‖. 



169 

 

[p. 9] 

                 Acto primeiro.   Scena.I.285
 

                    Amente.      Cassiano. 

Ida
286

 he isto que me tu Cassiano | das! Nam terey eu hũa soo ho|ra do dia liure de ti, 

pera meu | prazer, ou se assi nam queres | pera meu pesar? Nam sey a que | tu possas 

chamar catiueyro, se | ho a este nam chamas? | 

Cas. Por qual rezam pões Amẽte nome de catiuey|ro, a minha companhia, que te foy dada por 

or-|denança de teu pay, de crer he que por teu bem. | Eu Amẽte sam teu catiuo que ando 

sempre a pos | ti, & tu por onde queres. | 

Amẽ. E ainda os escrauos algũas horas podem fol|gar sem culpa, chorar podẽ todas. Nam he a 

so-|geyçã cousa que assy se possa sofrer, & a mi soo | pera chorar queres que faleça tempo. 

Que me | queres? queresme acabar de matar. | 

Cas. Mas tu que nam falas craro? que he o que queres | queres te acabar de perder? todos os 

remedios | tenho buscado para
287

 te aproveitar, todos perdi ẽ | ty: agora deyxame ẽpregar mal 

os meus olhos. | 

Amẽ. E que necessidade tenho eu dos teus olhos? | 

Cas. Dirtoey: para que vejas com elles, poys nam | vees com os teus. Tudo o que pude 

trabalhey por | te desuiar destes passos perigosos em que andas: | que al me ficaua ja por 

fazer, se nam seguirte? ao | 

[p.10] menos saberey dar conta de ti onde me caiste. | 

Amẽ. Apos essas contas andas tu mais, que apos mĩ. | 

Ca. Si, por saber os teus segredos? Inda mal muy-|tas vezes, porque os teus feytos descobrem 

tan|to de ti ao mundo. | 

                                                             
285 Os tipos do texto das cenas, em letras de Garamond, são diferentes dos tipos do texto do prólogo, que foi 

impresso em letras góticas rotundas. A leitura em letras de Garamond é bem mais fácil. 
286

 O V capitular é ornamentado, ocupa mais de 1/3 da largura da coluna e sete linhas de comprimento. Toda a 

primeira letra de cada Ato é assim capitular e formatada de modo a ocupar pouco mais ou menos o mesmo 

espaço que esta primeira. Não a faremos assim grande nas próximas vezes, mantendo apenas a forma maiúscula. 
287 No original, abreviado ―ᵱa‖. Todas as vezes que esta preposição abreviada aparecer no restante do texto, 

constará por extenso e em itálico na nossa edição. 

V 
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Amẽ. Onde me poderey acolher deste homẽ? | 

Ca. Nam tẽes onde, faze conta que  sam a tua sombra. | 

Amẽ. A minha sombra nã vejo eu a certos tẽpos. | & a ti nũca te deixo de ver. Mas nã estemos 

ne-|stes debates, por amor de Deos te peço que me dei|xes descansar hũ pouco, antes me 

tornarey a ca|sa, hi  que mal posso fazer? tu guarda a porta se qui-|seres, pois nam posso fogir 

a preso, ou catiuo. | 

Cas. Como te enganas em tudo: ora vay, que ho teu | descanso eu ho procuro, tu es o que 

foges delle. | 

 

         Scena.II.   Casiano soo.           

Igouos
288

 que ho mundo he perdi-|do. Vistes ho medo? vistes ho aca|tamento?  vistes se 

quer a vergo-|nha? Que se fez da autoridade | dos ayos? que se fez da obedien-|cia dos 

criados?  No meu bom tẽ-|po, hũ moço destes nam ousaua soomẽte aleuan-|tar os olhos 

a seu ayo: nam era necessario pera el-|les mais que mea palaura. Agora vedes a que so-|mos 

vindos? se lhe dizeis hũa dizẽuos dez. Quan-|do ainda deuiã de sofrer ho castigo, ho ensino nã 

| sofrem. Gracejã & dizẽ que ja se nã custumão ayos: | isto ainda que lhe ensinẽ a falar 

verdade. E como el-| 

[p. 11]les affirmã cõ os rostos seguros, que  sabe mais hũ mã|cebo darte destes dagora que  

cem velhos: & no mal | dizẽ verdade, nũca a elles mor disserã. Aos bõs cu-|stumes & exẽplos 

chamã velhices, certezas, enfada|mẽtos: & a quãtos erros traz consigo a mocidade, | tudo 

chamão cousas do tẽpo, como se fossem boas | manhas. Nã querẽ cõsentir em nenhũa 

maneira: que | estee mal ao mãcebo se he despẽdedor, se he das da|mas, se he brigoso, 

dexayho que moço he, nũca aquelle | mao morre. Ora pois quanto do beber & da escacesa | eu 

ho seguro para a velhice: & assi nã ficaraa tacha que | nã tenhã tarde ou cedo. Ia se elles saem 

da sua ter-|ra, ali vos faço eu queixume como se namorã logo | dos costumes estrãgeiros, 

                                                             
288

 O D capitular é ornamentado e ocupa aproximadamente 1/3 da largura da coluna por seis linhas, fato que 

ocorre somente neste início de cena. Em todo o restante da comédia, a primeira letra do texto de cada cena é 

sempre maiúscula, assim como a segunda, mas apenas um pouco maior que a segunda e sem nenhum ornamento. 

Tal ocorrência não será marcada nas próximas cenas, ficando aqui registrado que serão mantidas apenas as 

iniciais maiúsculas, como no caso das letras iniciais de Ato.  

D 
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principalmente daquelles | em que  a soltura he licita, pera seus vicios, a que elles | chamã 

liberdade. Essa me chamais vos a mĩ liber-|dade? certo que a nam chamauão
289

 ella assi os 

antigos, | Amẽte cuyda agora que he liure de seu pay: & de mĩ, | que por rezã lhe ouuera de 

ser outro segundo pay: & | elle cayo em catiueiro de Calidio, & de quãtos lhe | sam 

necessarios, nestes seus amores: a fora os mes-|mos amores, de que he mais que catiuo. Hũ 

anno ha que | partimos de Valẽça, hiamos para Rodes arribamos | neste Palermo, aqui lhe 

armou ho diabo, com hũa | moça fermosa, em que nos deitou a perder
290

. Sobreueyo | a noua 

do cerco, ajuntouse tudo pera sua final de-|struiçam, & confusam minha: gastamos ho di-

|nheiro, gastamos ho tempo, medo hey que acabe-|mos tambem de gastar a elle, que cada vez 

he | pior. Trabalhey no começo com boas palauras, nã | 

[p. 12] aproveitey nada. Prouey tambem com as màs, nẽ | mais nem menos. Fiz como de me 

querer yr, tudo | foy embalde. Ay, pois assi acontece com estes mi-|mosos criados na vontade: 

ouuera ho velho este | filho na velhice, nam via mais bẽ dos seus olhos: | todavia porque tinha 

outros ouue de encomẽdar | este a aquella religião, que lhe nam foy mais que | mandar ca sua 

alma. | Agora tenholhe ja escripto | como estamos na derradeyra especie, que acudisse | com 

algũ remedio. Nã cuydo que possa tardar seu | recado, entretãto queria vigiar este moço, que 

assi | se pode inda chamar: & como dizem pola alma de | quem mais nam pode, ando sempre 

apos elle que | nunca ho deixo. Querolhe dar em que entenda, que | estes amores ho seu vicio 

he ouciosidade, della na-|cem & della se criam: esta lhe tirarey com minha | presença, & algũs 

outros incõuenientes. Mas sigo | trabalhosa auentura, a moça he fermosa, a terra de | muyta 

soltura, & de muytos azos. Amente ousa de | falar & fazer, ja nam queria mais nesta tormenta 

| que terme ao mar, & saluar soomente ho casco, se | pudesse. Quem sam estes que ca vem, a 

moça me | parece daquella casa donde se nos acendeo ho fo-|go da nossa: a velha nam 

conheço: em grãdes pra-|ticas vem, queroas escuytar. | 

  

                       Scena. III.    

  Alda moça de seruiço.   Ambrósia | velha.   Casiano. 

                                                             
289 O fonema nasal /ã/ é graficamente expresso ora ã, ora ão.  
290 No original, abreviado ―ᵱder‖, com a perna do p cortada. 
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[p. 13]  ASsi he como dizes, mas por tua vida que ande-|mos mais se poderes. | 

Amb. Bem dizes, mas eu nam posso filha minha | que vou muyto carregada. | 

Al. E de que tia?  (Am.) De oytenta annos que le-|uo às costas que pesam muyto. 

Cas. Aa mingoa doutra tal carga anda meu criado| Amente tam leue. | 

Al. Dizeme Ambrosia tia, folgarias agora de tor-|nar a minha idade? | 

Am. Dizeme Alda filha, a quem visses no cabo de | hũa jornada trabalhosa, pergũtarlhe hias 

se de-|sejaua outra vez de se ver no começo della? | 

Al. Tãtos males achaste por este caminho da vida? | 

Am. Mais do que podes cuydar. | 

Al. Aueraa hi maneyra pera se as pessoas delles | guardarem? | 

Am. Dalgũs si. (Al.) E de quais sobre todos? | 

Am. Dos homẽs filha. | 

Al. Como he isso minha tia? | 

Am. Faze conta filha que to disse hũa pombinha | aa orelha, nam te diga ninguem al, nem te 

po-|nham medo com outras carantonhas nẽ com | outras almas peccadoras. | 

Cas. Nem aos mesmos homẽs tam pouco. | 

Al. Poys que querem logo dizer tantas historias, | como contam das cousas que os homẽs 

fazem | polas molheres? | 

Am. Tambem se me creres te guardaras dessas | historias. | 

[p. 14] Al. Nam seram todas assi. | 

Ca. Ia aquella jaz. (Am.) Filha minha nã queyras | fazer essa experiẽcia per ti mesma que he 

perigosa. | 
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Al. Ditosa he logo esta tua Lucrecia, que todos aq[ui]
291

 | andam bebendo os ventos por ella. | 

Am. Assi filha serã tudo vẽtos  (Ca.) Oo boa velha. | 

Al. Ho doutor Petronio, tam rico, & tam abastado | diz que a tomaria em camisa. | 

Cas. Outro tanto faraa meu criado, nam he essa a | duuida, tam boa cabeça deue de ser a dũ 

como | do outro? | 

Al. Quanto he ao que eu cuydo, a isso es agora cha | mada pera te darẽ conta de tudo, & se 

fazer com | teu cõselho: assi como seu tio Dom abade que san|cta
292

 gloria aja, deixou 

ordenado. | 

Ca. Ora nam mais, isto he ho porque Amente an-|da agora tam atribulado. | 

Am. Esse dom abade que dizes nam lhe era nada | mas era hũ padre das orfaãs & das viuuas, 

seria | hũ longo conto. Porem como quer que seja nã | deuia dempregar mal tal parecer, & tais 

custu-|mes, a fora outros muytos sinais que ahi ha de | Lucrecia ser do sangue que parece, & 

teu amo | Bertrando nam cuydo que faraa se nam o que | deue a sua bondade & confiança de 

quẽ a tanto | deixou encomendada. | 

Al. Laa saberàs tudo, nam nos detenhamos mais. | 

Am. Vay diante que eu te seguirey. | 

 

        Scena. IIII.    

[p. 15]                                              Casiano soo.
293

 

 

SE nos esta verdade conta, mando eu a meu cria-|do Amente dar voltas em balde: que ho 

doutor | se acolhe a moça aas mãos a osadas
294

 que elle tenha | cargo de vigiar as portas & as 

janelas. Meterãno | ora seus peccados em forte cuydado, em fim de | seus dias. Fiayuos laa em 

                                                             
291

 Falha na cópia que seguimos. Conforme o manuscrito, aqui. 
292 A letra que representa o fonema /k/ em /‘sankta/ é ƈ, um c com gancho. 
293 O monólogo que segue, cena IV, corresponde ao final da cena III no manuscrito, que pula a numeração da 

cena seguinte para V, faltando marcação da cena IV. 
294 No manuscrito, ousadas. 
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letras, bem pode homẽ | aqui dizer que aos sessenta annos lhe entrou ho | demo na cabeça: 

aquele quando a receber ja a nã | deue receber por molher, se nã por herdeira. Mo- ça fermosa 

& velho namorado, nã ha hi pera tres | dias: depoys nam faleceraa outro mais mancebo | & 

mais gentil homem, com quem ella logre o que | estoutro ganhou, aas custas da sua alma, & 

com | muyto suor de seu rosto. Oo ricos com quãto tra-|balho ajuntais, & quam mal sabeis 

pera quem, nã | fora melhor lançar essas riquezas no mar, como | fez ho outro philosofo vão? 

Quanta eu nam sey | cousa pera fazer dar mais volta na cama que lograr | me outrem minha 

molher & ho meu. Alonge vaa | ho mao agouro das màs palauras. Vedes Lucrecia | por 

fermosa, por virtuosa que seja, milhor ha de | achar cõ quẽ case depois de viuua rica, que 

agora: ao | menos esta obra de misericordia
295

 faraa ho doutor. A graça | he que vendo cada 

dia mil exẽplos destes nã aprouei|ta nada, & cada hũ cuida que achou milhor acerto. | Mas 

meteme hora ho demo com feytos alheos, | prouuesse a Deos que fosse como estoutra diz, ho | 

doutor entraria em cuydado, & eu por ventura | 

[p. 16] sairia delle. Deixai a cada hũ fazer suas cõtas & cui|dar que acerta. assi entrou ho 

mũdo & assi ha de sair. | Todos somos bẽ regidos na boca alhea, tal era ago|ra a velha com a 

moça que laa vão. A falar, gran-|des philosophos, ao obrar, ahi perdoay. 

 

                 Scena. V.  

                                             Dorio casamenteyro.   Casiano. 

ATee quando traremos nos ao pescoço este ju-|go, como gado sem entendimento? Quando | 

cãtaremos nos a estes espanhoes outras vespo-|ras cezilianas, como dizemos aos Franceses? |  

Cas. Cuydado tras este consigo assi como eu, que | vem falando soo. | 

Do. Terra maldiçoada & sem vẽtura, que ha sem-|pre de seruir a gente estrãgeira. E de hũ 

tempo | pera ca Francesa, & Espanhol, venha ho diabo | & escolha. Todauia ho Frances 

roubate, & bebe | cõtigo: ho Espanhol nunca he farto de senho-|rear, quem poderaa sofrer 

tanto senhor capitão? | 

                                                             
295 ―mia‖ abrevia a palavra ―misericórdia‖. 
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Ca. Esta gente tambem he tocada de amor malen-|conico. Bem auenturados os Franceses, que 

vi-|uem dia por dia, & sempre jogã aas pescoçadas. | 

Do. Mas vejo quem desejaua, bom acerto foy acha | lo soo: queroo tomar, antes que entre em 

casa. | Oo Casiano se te nã desaprouuesse, compre me | muyto de ti duas palauras, peçote que 

nam ajas | por mal, de mas ouuir. | 

[p. 17] C. Nã digo eu duas, mas duas mil, se tãtas mãdares. | 

Do. Em verdade Casiano acho em ti aquella hu-|mildade que me dizião. E certo que donde di-

|zem bem, ainda ho ha mais. | 

Cas. Dize o que mandares. | 

Do. A mĩ Casiano chamãme Dorio, nam sey se me | conheces, mas sam assaz conhecido nesta 

cida-|de, onde viuo muytos annos ha em paz & bom | amor com todos, vsando 

fidelissimamente de | meu officio.
296

 | 

Cas. Nã pode ser mayor proua de tua virtude, por-|que pera tam sancta cousa como he ho 

casamẽ-|to nam se deue de escolher pessoa que nam seja | muyto experimentada de sua 

bondade. | 

Do. Falais prudentemente. Ora digo assi, que viuẽ|do eu tanto tempo nesta cidade sem 

queixume | nenhũ de pessoa viua: agora quasi em fim da jor|nada, hũ mãcebo de que tẽs 

cargo, & dizẽme que se | chama Amẽte, anda posto em me tirar a vida. | 

Cas. Querte matar, ou como? | 

Do. E mais sobre meu officio. | 

Cas. Que certeza tẽs disso? (Do.) Vah. | 

Cas. Como vah? (Do.) Passando por mĩ oulhoume | de traues, & mordeo ho dedo. | 

Cas. Se mais mal nam he feyto, por hi passem os teus males todos. | 

Do. Pouco te parece? & que faraa aquele tal a mĩ | quando morde a si mesmo com raiua? | 

                                                             
296 No manuscrito, está escrito ―de casar muitos‖ em letras muito miúdas na entrelinha sobre o início da fala 

seguinte. Aqui, estas palavras não aparecem, talvez por se tratar de texto diferente, outra cópia seria a seguida 

pelo editor João da Barreira. Há indício, pois, de ser outra a fonte para esta edição.  
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Cas. Aquele tal amigo meu, ainda tem por matar | ho primeyro. | 

[p. 18]  Do. Esse nam queria eu ja ser. Queres que te diga, | todalas cousas tem seu começo. | 

Cas. E tambem justiça ha na terra. | 

Do. A minha vida senhor meu nam he capa, que | metorne a iustiça, se ma tomarẽ & eu eya 

muy-|to mister pera mim, & minha molher, & meus | filhos. | 

Cas. Assi he, porem a sua vida guardaraa a tua, que | milhor penhor queres? | 

D. A muytos a nã guardou, que sey eu de quais serey? | 

Cas. Ora me espanto de ti, fazeres tanto caso de hũ | moço que ainda nam cuyda no que diz, 

nem no | que faz. | 

Do. Desses me guarde Deos, que nam dos velhos | sesudos, lançadores de contas. Ando assi 

como | ves, com hũa mão sobre outra metido neste mã|teo sob guarda de Deos, & de el Rey, 

que mais | he matarme a mim, que a hũa ouelha? | 

Cas. Porque te ha assi de matar? nam cuydes tal. | 

Do. Os descuydos matam aas vezes mais que os cuydados. | 

Cas. Eu moor medo te hey a esse cuydado. | 

Do. Dou cada dia vinte voltas aa cidade, & aas ve|zes tambem de noyte polo segredo das 

partes, | & por dar auiamento. Digo te que ey medo aos | acontecimentos, quanto mais aos 

propositos. | 

Cas. Teẽslhe feyto algũ desprazer? | 

Do. Nam, que eu sayba: saluo yr a casa de Bertran-|do, & ja laa nam vou, no que recebi 

aquella per-|da que Deos sabe. | 

[p. 19]  Cas. De cujo mandado hias laa? | 

Do. Isso nã posso eu dizerte, perdoame que sam segre|dos de meu officio, em que eu nam 

queria errar. | 
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Cas. Fazes o que deues, & tanto moor erro faria | quem te errasse: mas que lhe vay a Amente 

nisso? | 

Do. Nam sey, elle ho saberaa, nã queria falar mais | do que me cumpre. | 

Cas. Ora vaite, que eu te valerey, quanto em mim | for, nam te posso prometer mais. | 

Do. Nem eu tampouco pedirte mais, porem isto | te peço muytas vezes. | 

Cas. E eu muytas to prometo. Vay a boas oras. | 

Do. E cõtigo fique muyto prazer, & muyto descãso. | 

Cas. Nenhũ desses fica comigo por agora. Este per|dido de Amente, em que doudices anda, 

todas | estas suas payxões, sam ceumes do doutor, & | cuyda a cabeça de vento, que por as 

suas amea-|ças ha de estar a outra toda sua vida por casar. | Que faria aquelle, se se visse 

desapressado de mĩ, | se hũa ora soo que se me furta, logo dà sinal por | onde vay? A graça he 

que as molheres parece-|lhe isso bem querer. Ouue doo destoutro pec-|cador, que lhe tremião 

estando os beiços com | medo: agora hey de seguir Amente ainda mais, | isto ganharaa com 

suas ameaças. | 

 

 

       Acto. II.   Scena. I.  

 

          Briobris soldado.   Deuorante | chocarreyro 

[p. 20]  AMigo meu Deuorante, tenho te | dado conta desta dor do meu co|raçam: agora te 

peço cõselho & | ajuda. | 

De. Que Graça pedir Briobris a ou | trem conselho, nem ajuda. Bem | mostram nisso os 

amores seu poder. | 

Bri. Falas bẽ, que certo mal ho podera eu cuydar | antes dagora. | 

De. Nestas cousas (como dizem os sabedores) nã | valẽ as forças de Sãsam, nẽ o saber de 

Salamão. | 
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Bri.  Nam ves isso? (De.) E de Hercules ja ouui-|rias de como ho fez fiar hũa moça, & darlhe 

cõ-|ta de suas maçarocas. 

Bri.  Iustamente, que tenho eu vencido tantos | campos de parte a parte: achandome na do | 

Garelhano, & na da Chirinola, & na de Rauena, | & na de Milã. Vesme agora aqui rindido a 

hũa | moça delicada: amigo meu Deuorãte que te parece | 

De. Sam acontecimentos, tambem pera isso he bõ | ho coraçam, como pera as armas. | 

Bri.  Hũ grande mal vejo neste negocio. |  

De. Que tal. | 

Bri. As fermosas que todas sam altiuas, & eu nam | sam custumado a sofrer desejos. |   

De. Por amor de mĩ nam te apa yxoes, que os amores | de seu natural sam brandos & querẽse 

por bem. | 

Bri. Tenhome eu com a guerra, onde tudo se faz por mal. |  

De. Es forte homẽ: fala mais sem payxam, que te | 

[p. 21] desmandas & fazes me tomar medo. | 

Bri. Este mal tenho, bem sey que sam medonho de | meu natural, nam posso hi al fazer, na 

agoa que | me veja, eu mesmo tomo espãto de minha fera | acatadura. |   

De. Que farão os outros vẽdo te ati, & mais apay-|xonado? assi auia de ser feyto Hector 

Troyano? | 

Bri. Por isso te digo que nam sam saluo pera a guer-|ra, em que me criey.   

De. Si, mas doutra parte quando estaas mais sem | payxão, es mais gracioso, que a mesma 

graça. | Tudo te estaa bem, quanto dizes, & quanto fa-|zes: nem se pode homem auer farto de 

tua con-|uersaçam. | 

Bri.  Poys se me viras no campo, laa te digo que sam | conhecido dos homẽs, todos se vinhã 

pera mĩ: | andaua mais acompanhado que ho capitão, elle | morria de inueja, nam fazia se nam 

morder por | detras. Conteyte ja algũs dos toques que lhe dey? 



179 

 

De. Ho damiga? (Bri.) Tambem esse foy bõ: mas | primeyro te quero contar outro, que lhe 

che-|gou ao viuo. 

De. Mofino fuy desta vez, cuydei datalhar & arro-|deey: ãbas me ha de cõtar por tua vida. |   

Bri.  Dirteey o que passa. Elle era hũ homem baixo | filho de hũ serralheiro, & viera a valer 

por acer-|tos de guerra. E hũ dia falãdose em ditos meus, | como sempre falauão, senti eu que 

os grosaua | elle, chamais a aquilo de soticapa? E que fiz, dissi|muladamente; como quem nam 

falaua mais cõ | 

[p. 22] hũs, que com outros, disse que me ouuissem to-|dos. Aos supitos aueylslhe
297

 de dar 

passada ainda | que nam vão tam limados. | 

De. Como tu foste? (Bri.) Mas como, ja ho ouui-|ras?  (Do.
298

) Muytas vezes. | 

Bri.  Poys meu he? que te parece. | 

De. Nã auia mais que aranhar: os outros que diziã? |  

Bri. Torciãse todos & nam se podião ter ao riso. | Mas tu nam me perguntas polo da amiga. |  

De. Que hey ja de fazer se nã ouuir? Digote que | da boca mo tiraste, agora to queria 

perguntar. | 

Bri.  Escuyta & veràs. Este trazia hũs amores muy | secretos (ao que elle cuydaua,) & a amiga 

chama|uase dalcunha a Sanhuda, que auia ho diabo de | fazer? encontramonos hũ dia soos, em 

hũ lugar
299

| muyto escuso: elle como me vio, rebuçouse, & | quisera passar sem batalha, mas 

eu em perlon-|gando com elle, nam lho guardey pera mais, & | disse de maneyra que elle me 

ouuio & enten-|deo. Nam me espãto de andardes tam sanhudo. | 

De. Ah, ah, ah, conuem a saber, remocastelhe a | Sanhuda? Ora cree que nam es gracioso 

como | homem, esse malauenturado como se nam en-|forcaua? | 

Bri.  Assi jagora des que elle sabia de que sorte eu | picaua, de dez legoas se benzia de mĩ. | 

De. De maneyra que os homẽs hão de ti medo, & | tu aas medo aas molheres? | 

                                                             
297 Como está no texto, provável erro tipográfico. No manuscrito, aueislhe. 
298 Do., e não De., é como se encontra impresso. 
299 Ao longo do texto, lugar concorre com logar. 
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Bri.  E tu nam perguntas por qual rezam? | 

De. Antes pergunto, & desejo muyto de saber. | 

[p. 23]  Bri.  Porque sam lobas no escolher. | 

De. E a isso que lhe chamas se nã bocados douro? | 

Bri.  Mil destes apanharaas se estiueres prompto. | 

De. Mais molheres apanharas tu, se ellas sam lo-|bas como dizes. | 

Bri. Como? (De.) Que todas as molheres se per|deram
300

 por ti: que te estou olhando & nam 

me | farto de te ver, quãto sobre ti pões tudo parece | que ali naceo. Estes golpes que deste nos 

peytos | em aspa, estes torçais douro, estas franjas por to|da a capa: os tufos por hũa parte & 

pola outra, | tudo parece que rij, he graça que Deos dà às
301

 pessoas. | 

Bri. Se as molheres isso entendessem? |  

De. Faz a roda como Pauão & passea. | 

Bri.  Ora andar. (De.) Quem poder dizem. | 

Bri.  Digamos tãbẽ quẽ poder, pois assi quis a fortu|na.
302

 | 

De. Saibamoslhe hũa vez a casa, do mais deixame | fazer a mim
303

. | 

Bri.  Os grãdes desejos nam sofrem tardança. | 

De. E esse douro he? que mais podera
304

 dizer hũ Sene-|ca? Eu ho vejo na minha fome, vamos 

a comer | ficarnos ha depois ho dia todo pera negocear. | 

Bri. Nam teram ainda prestes. (De.) Nũca ho terã | se ho deixamos nos moços, que bebem em 

ama-|nhecẽdo, & para a fome do amo sempre acham que | ainda nã sam oras. (Bri.) Eu te 

direy como fa-|çamos. Deixame yr dar auiamẽto ao jãtar, tu fi-|ca: começa por as mãos ao 

lauor, ja te disse, aqui | as topei muytas ẽ cõpanhia, mas todas erã pera | viuer cõ aquella cõ 

que eu viuo, ou cõ quẽ mouro. | 

                                                             
300

 Futuro do presente. 
301 Ao longo do texto, às concorre com aas.                                               
302 A sílaba ―-na‖ está impressa acima de ―fortu-―, em espaço restante da linha de texto anterior. 
303 Ao longo do texto, mim concorre com mĩ. 
304 Mais que perfeito. 
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[p. 24]  De. Como deues de falar amores. | 

Bri.  Se me isso valesse. | 

De. Que cousa seraa ver hũa carta domores
305

 tua. | 

Bri.  Ainda ho sabes mal, que no campo nã tinha | muytas vezes lugar pera comer, por acodir 

a | requerimentos damigos, hũs queriam hũ pro-|posito, outros outro, | 

De. Qual de todas achas de mais trabalho? | 

Bri.  As primeyras, ali te digo que se vee quem he | ho bom mestre. | 

De. Tẽs rezam, falas como experimentado. Ora | vay que nos nam falece mais que a moça. | 

Bri. Nunca os meus olhos tal virão, alua como a | neue, comprida, desposta. | 

De. Bem me lembra. (Bri.) Os cabelos como fio | [*]
306

 douro, os olhos grandes & pretos, que  

os meus | nam sofriam a sua claridade, assi como a do sol. | 

De. Em fim tais que te fartarão os teus? | 

Bri.  Fartarão dizes? antes mos deixarão
307

 famintos | pera sempre. | 

De. Ora cortame este pescoço. | 

Bri.  Porque Deuorante? | 

De. Porque me degolas a cada palaura, deyxama bus|car, que isso que te ella ouuira misturado 

com a|quelle sospiro, nam cumpria mays. | 

Bri.  Oy que ando pera me enforcar. | 

De. Nam faças que seraa cousa de que muyto te ar|rependeras. | 

Bri. Nunca fiz cousa de que me arrependese, fica & | tẽ cuydado. (Deuo.) Tu vay & leua 

cuydado. | 

[p. 25]  Bri.  Assi se faz, lẽbrete que te espero cõ os olhos lõgos. | 

                                                             
305 Erro tipográfico, domores por damores. 
306 Há um borrão neste ponto. Não nos parece que esconda qualquer palavra.  
307 As formas verbais fartarão e deixarão são do pretérito perfeito.  
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De. E eu a ti que ey de yr cõ a lingoa fora de fome | & de sede. | 

 

                       Scena. II.  

                                    Deuorante soo. 

A Que tempo me trouxe Deos este soldado aas | mãos, muytas graças lhe dou, que nã achaua 

ja | aqui quem me desse hũa soo vez dagoa Assentaua | me sobre hũa pedra, & estaua dãdo ao 

papo como | francelho manso, cuydando todo ho dia pera don|de tomaria ho voo. Neste mũdo 

tudo he começos | & nouidades, como te ham em costume logo arre-|feces, nos primeyros dias 

vay o que vay. Trabalho|so officio he este nosso, nam muda mays vezes a re|gra hũ nauio que 

nos a nossa
308

. Doutra parte quẽ | teraa tantos tentos! Dizer bem he cousa fria: dizer | mal he 

cousa perigosa, a fome aperta aas vezes cru | elmente, assi que se nam sabe homẽ dar a 

conselho. | E por mayor mofina os mancebos com quem era | a mor parte do ganho, 

fizeransenos sesudos: andão | mays
309

 graues que seus pays de pola menhaã ate a | noyte: jaa 

nã rijm se nã meo riso: todos agrauados | da fortuna, gabãdo sempre a si mesmos & suas 

cou|sas, nos outros nã lhe faleys. Oo joyas joyas quẽ | tiuesse de comer pera se rir de vos. Assi 

que este Brio|bris (como digo me cahio do ceo, moucarrão co-|mo ha de ser,  apetitoso, 

namorado, cõuidador, elle | soo he ho bello, ayroso, dizidor, ligeyro como hũ |  

[p. 26] gamo, brauo, esforçado, como hũ liã, que quereys | mays? he amado & temido 

juntamente como hũ | rey
310

. E a mi que se me daa, mas que seja ainda hum | Beltenebros, 

vem de seus cãpos, (que assi lhe cha-|mã elles) traz a bolsa chea de roubos, a que chama | 

sacos: onde roubam a Deos & aos sanctos: porem | olhay como falays, nam lhe aueys de 

chamar rou|bos, sacos sy, quantas vezes quiserdes: quẽ me me-|te a mĩ com seus pontos de 

honra: venha donde | quiser, ganhaseo como quisesse, sam pola ventura | seu confessor? 

Come bebe & joga, & he de molhe-|res, estes sã os meus homẽs: ho mal ganhado, mal | se ha 

de despẽder. Eu fartoo de ho ouuir & de lhe | falar aa võtade, elle a mi (que nã sam spiritual) 

far|tame disso que ha na praça. Fazenlhe os meus põ-|tos: a mi os seus, seja nas boas horas, 

                                                             
308 No manuscrito, ―não muda maJs vezes a regra de sam frãçisco os seus frades que a nos a nosa‖.  
309 Ao longo do texto, mays concorre com mais. 
310 No manuscrito, ―he amado e temjdo como deus‖. Na sequência, no manuscrito, vem uma frase que não existe 

na edição de 1559: ―huũ rolam nas armas pera as damas hũ narçis[o]‖. 
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trato he em que | elle põe dinheiro, & eu palauras, dure isso que durar | Agora se me namorou, 

& a graça he que nam sabe | de quem: mas ella nam deue de ser outra segũdo | os synays 

senam esta Lucrecia que aqui viue, pera | quem se todo ho mundo agora embica: Perigosa | 

moça he esta, mas laa ho seja pera seus seruidores, | que eu nam viuo de olhos pretos: guarda 

de escã-|dalizar ninguem por ninguem. A quem magoas | lembra[õ]
311

 sempre: as obrigações 

esquecem logo. A | mayor scientia do mundo he, saber cõuersar os ho|mẽs. Bõ rosto, bõ 

barrete, boas palauras nam custã | dinheiro. E assi ho sesudo ha de fazer bõ barato de|stas 

cousas todas: os paruos vẽdẽnas muyto caro, | & assi lho nã cõpra ninguẽ & estã aas 

moscas.
312

 

 

[p. 27]            Scena. III.  

                                           Amente. Deuorante. Casiano.
313

 

NAm sey se me sintio este meu persiguidor: vẽ | elle a pos mĩ ou nam, bem he, nã vejo 

ninguẽ.| 

De.  Eys ca vem outro seruidor de Lucrecia, este | deu em seco nesta barra, que he perigosa, 

agora | anda a nado, & (como dizem) pareceme que mor|rera aa beyra. Hũ doutor conheço eu 

que anda | mays perto. Oo que pressa deu este a hũ pouco | de dinheiro que trazia, cuidaua que 

sempre lhe | auia de correr como fonte, & nã ha cousa nesta | vida que mais asinha seque. Ia 

ho ayo vẽ a pos | elle, perdido he quem tras perdido anda. | 

Cas. Nosso amigo Amente como me sentio
314

 em ca|sa logo se nella agastou. | 

De.  Quem se nam agastaraa contigo, que es mays | carregado que hum
315

 adro. | 

                                                             
311 Quase ilegível, parece ter sido corrigido a mão: -õ. Na errata, na última página, ―A quem magoas lẽbrã 

sempre‖. No manuscrito: A quẽ magoas lembrase sempre... 
312 As últimas cinco linhas trazem uma marcação, uma linha sinuosa feita à mão, na lateral esquerda do corpo do 

texto. 
313 Na edição de Lapa, nesta cena está Cassiano só. Sua primeira fala, aqui, corresponde à primeira frase do 

monólogo naquela edição. 
314 sentio concorre com sintio (primeira linha desta cena). 
315 hum / hũ. 
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Cas. Fogiome sem ho sentir, guardenos Deos de | quẽ traz os seus cuydados todos juntos em 

hũ | soo ponto. | 

De.  Em hũ soo ho trago eu aas vezes, & nã me val | 

Cas. Pesarmia nalma se fizese algum mal aaquelle | coytado do casamenteyro: mas ha nos de 

valer | esta carta que lhe esqueceo na camara: cõ a pres|sa de me fogir deuia de ser: esta mo 

tornara aas | mãos cedo, que letra he de
316

 molher, vejamos o que diz | 

De.  La tauẽ
317

 cõ tua carta, pois he letra de molher, al|gũas pernas daranhas serã, aa mesa te 

espero. | 

[p. 28]                    ¶ Lee Cassiano a carta. | 

NAm sey porque fazes tanto mal a ty & amim. | (Bẽ podera meter aqui esta moça se quisera, 

que | te perdes, & eu nam tenho outro interesse da tua | perda, se nã ser muyto aas custas da 

minha honra, | & da bolsa de seu pay, & esta nã diz.) Polo qual nã | sey como cuydas de me 

obrigar no que fazes em | tanto meu perjuyso, & que nam farias se me algũ | bem quisesses. A 

rezam boa he, mas vem toda via | portarta. Ah molheres. Amente torna, jogueylhe | ho jogo de 

ca tornaraas: falando vem, quero dis-|simular & tornarlhe a carta onde a achey nã aca-|be de 

sayr de seu siso. Ainda que isto he fazerlhe a | prouisam no fundo. |  

 

                        Scena. IIII.  Amente soo. 

NAm passa assi ho pesar, quam pouco durou ho | prazer de minha liberdade, que me he 

necessa-|rio tornarme aa prisam de que fogi, com tamanho | aluoroço que me esqueci de hũa 

carta com que ago-|ra passaua muyto de meu mal. Quanto ha que sahi? | vedes me torno com 

ho prazer perdido & a carta | em auentura. Mas he aquelle Calidio? aquelle he: | quero 

primeyro saber se ouuio mais algũas nouas | deste negro casamento. Com a cabeça baixa vem, 

| nam he aquelle seu costume. | 

 

                                                             
316 Agora, đ é o grafema que abrevia a preposição de. 
317 ―La tauẽ‖: lá te avém...  
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                Scena. V.  

                Calidio servidor.  Amente. 

[p.29] AVia mester que tiuesse homem Deos por si, pe|ra concertar tantas cousas impossiueis. 

Digo | vos que cuydo, & cuydo, sem achar sayda que | boa seja a estes amores de Amente. | 

Amẽ.  O que hi nam ha como se pode achar?  | 

Cal. Os namorados tudo sam castelos de vento, & | nam querem se nam que a pesar do diabo 

lhos | ajudeis a fazer: em fim ho negocio he que fol-|gam de viuer em esperança. | 

Amẽ. Amigo assi he ella muy sabrosa cousa. |   

Cal. Porem a verdade he que no nosso caso, ho dou-|tor [n]os
318

 ha de leuar a moça. | 

Amẽ.  Nunca Deos tal mande. |  

Cal. Olhay que peças, Doutor, grãde pratico & ri-|co, muyto cabido cõ o visorey, os dedos 

cheos | daneys, que soo ho do polegar me faria bẽauen|turado pera toda minha vida. | 

Amẽ.  Mais bẽauenturado seraa elle se lhe isso val. | Queroo chamar. Calidio olha ca. |  

Cal. Quem me chama? tu eras, a que sancto te en-|comendaste, que te tirou de catiueyro? 

Amẽ.  Calidio estou depressa dame algũas nouas. |  

Cal. Faley com Alda. (Amẽ.) Que te disse? |    

Cal. Que ho Doutor se chegaua muyto ao casa-|mento. (Amẽ.) E de Lucrecia?  (Cal.) Que | 

nam trazia rosto de contente. |  

Amẽ. Oh, que estes rostos nam duram de hũa ora | pera outra & de Bertrando? | 

Cal. Que ainda ho nam podia entender soom ẽte | que lhe mãdaua chamar a velha Ambrosia 

em |  

[p. 30] cuja busca hia. | 

                                                             
318 O ―n‖ está corrigido à mão, e é visível a impressão de ―uos‖ por baixo. Na errata, na última página: ―nos ha‖. 
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Amẽ.  Nam me parece bem isso, & da molher? |  

Cal. Essa he ambalas mãos polo casamẽto, ja sabes | que nam he sua filha. | 

Amẽ.  E tu ja sabes que se faz em casa tudo o que ella | manda? Deos se queyra lembrar de 

mĩ. |  

Cal. E que pressa he a tua? | 

Amen. Nam podes cuydar a minha desauentura, | sahime açodadamente de casa & 

furtadamẽte, | & com ho açodamento fuyme esquecer daquella | minha carta, podera dizer 

daquella minha vida, | agora torno ẽ sua busca, fica & deixame ir soo. |  

Cal. Farey o que me mandas. | 

 

             Scena. VI.  

           Deuorante.            Calidio.   

ENtam deixay frades falar de papo, & dizer que | nam ha dias aziagos, nem horas mingoadas, | 

tenhome eu com a esperiencia. 

Cal. Este he ho boõ & nobre de Deuorante, mao | rosto traz. | 

De. Bẽ paruo he ho homem que deixa o que vee, polo | que lhe dizẽ, que horas estas pera eu 

estar ainda | sem jantar? (Cal. Forte ponto para Deuorãte. | 

De.  Todos fartos & cheos, & mays querem grace|jar: Ho diabo me anda oje tentando pera 

fazer | hũa doudice, & vereis como logo todos me dei|xam a rua. (Cali.) Tanhan a muertos.
319

 | 

De. Elles mesmos ho dizẽ. Ao doudo, & ao touro, | darlhe corro. | 

[p. 31]  Cali. Poys cãta a mingoa de boa cornadura nã fique. | 

De. Eu hia pera a casa do meu soldado, vejo estar | na rua hũ tauerneiro a que deuo dias ha 

huũs | poucos de reys, olhey mays & tinha dous be-|leguins consigo. Quanto val hũ homẽ 

                                                             
319 No manuscrito: ―tamJam a mortos‖. 
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acorda-|do, descobriuolos de hũa legoa: em os conhcẽ|do, nã curey de mays conselho, dou 

volta atras | quanto meos pees podiam leuar. Ali começam | huũs & outros porseme diante. 

Onde vas? Que | pressa he essa? Deyme por preso: quis Deos que | nam vinha ninguem a pos 

mĩ. | 

Cal. Abastaua ho medo. | 

De. Eu mays auante, ex se arma hũ arroydo: lãças | de ca, lanças de laa, espadas, pedras, nam 

sey co-|mo sahi viuo. | 

Cal. Vaso mao nunca quebra. | 

De. Hora se tornaua aleuantar ho arroydo atras, | hora a diante, como fogo: que ta proveyta ser 

| sesudo antre tantos doudos? | 

Cal. Iudeu poderas dizer. | 

De. Passado aquelle perigo, ex doutra parte os gra|ciosos a querer praticas de mĩ, nam pode 

homẽ | viuer neste mundo, hũ comer que te Deos ad-|ministra, quantas cousas to estoruão. | 

Cal. Poys nam te as tu de ir delãbendo sem o meu | quinhã. O deuorãte quanto
320

 ora folgo de 

te achar. | 

De. Folgo eu logo muy pouco de achar a ti: este | me diras tu que nã he dia aziago. | 

Cal. Fazes mal, que sempre fuy teu amigo. | 

De. vay ser amigo de quẽ quiseres, dexame passar. | 

[p. 32] Cal. Espera nam te mates, sabes que te queria? | 

De. Que? acaba ja | 

Cal. Que fizessemos duas trouas assi sem cuydar | que nunca as tais vi como as tuas. | 

De. Si, nam leuaua eu agora outro cuydado. | 

Cal. Tanto seram mais de emprouiso. | 

De. Deixame, deixame. | 

                                                             
320 Abreviado ―q nto‖, com a haste do q  cortada. 
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   Calidio. 

      ¶ Se es quebrado, se es inteyro | 

         ou se he dor que te afadiga | 

         que te ronca essa barriga | 

         mais que a de hũ velho sindeyro. | 

De. Calidio, requeyrote da parte de Deos que me | deixes: deixame nam me tome aqui ho 

diabo | contigo. | 

Cal. Nam vay nessas, leua cães no ventre, guarda | do taramullo
321

, andar pera roim, que 

tantos jan-|tares nos tẽs neste mundo comido: eu tam-|bem quero ir buscar meu remedio. | 

 

            Scena. VII. 

             Briobris.     Deuorante. 

DEuorante que assi tarda, & mais antes de co-|mer que seraa? ho jantar dãnase, de crer he que 

| nam pode mais. | 

De. Qua vem Briobris, quero dessimular minha | pressa, ainda esta mofina estaua por passar, 

elle | em minha busca vem, porem milhor fora acha-|lo aa mesa. | 

[p. 33] Bri. Que mofino homẽ seria quem me agora ano|jasse: todo ho nojo auia de ser do 

anojador. Por | isso venho saber o que ca vay. Ora ho vejo an-|dar rastejando a moça onde lhe 

disse: falando es|taa com hũa velha: nam ha tal homẽ em Paler-|mo, nisso fala. Bem estaa, 

deranse as mãos. Nam | pode homẽ entrar nestes portos sem pilotos da | terra. Oo Deuorante, 

que tardança
322

 foy esta? | Ouue por ventura homẽ em Palermo tam atre|uido que te me 

anojasse? Se tal he dizemo, & ve-|ras como me faço conhecer, & como auerey por | pouco 

pagar a cento por hũ. | 

                                                             
321 No manuscrito: ―garda garda do taramullo‖. A repetição, lá, tanto pode ter sido proposital como por erro do 

copista.   
322No manuscrito, ―tardada‖. 
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De. Nam he a gente daqui tampouco amiga da vi|da, que queyra esprementar como tu pões as 

| mãos ao pao, & ao ferro. | 

Bri. E ao fogo tambẽ ouueras de dizer. | 

De. E ao fogo tambẽ digo. | 

Bri. Nam sey se sabes como jogueto darcabuz? | 

De. Saybãno teus immigos. | 

Bri. Ia ouuirias o que aconteceo aas guardas desta | cidade comigo ho dia que aqui entrey? | 

De. Como? Nam se fala em al des de entã ategora. | 

Bri. E despoys dez que ali saltaram comigo, arma|dos des dos pees ate a cabeça. | 

De. Sy. De como os desbarataste? | 

Bri. E com a minha espada de ambalas mãos, que | marauilhas fiz hũa noyte destas. | 

De. Das tuas? | 

Bri. Pola menhaã jaziã as ruas todas cubertas dos | troços das lanças. | 

[p. 34]  De. E do sangue que corria. | 

Bri. Pois nam quis eu fazer muyto sangue aquella | noyte, que me achey entam 

desapayxonado. | 

De. Ditosos homẽs.  Bri. Ho vsso.
323

 | 

De. Ho diabo que ho eu dou, & a mi com elle, que | ho fuy meter nestas praticas. | 

Bri. Que viemos a braços. | 

De. Ali se via tua força, & ho teu esforço. | 

Bri. E nam quis para elle outras nenhũas armas. | 

De. As tuas mãos sam armas. | 

                                                             
323 Urso. 
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Bri. E elle foy ho primeiro que saferrou. | 

De. E o que ganhou em desaferrar. Em fim sabes o | que dizem as gentes? | 

Bri. Que por tua vida? | 

De. Que se apalparam ho vsso & ho liam. | 

Bri. Certo que assi ho dizem? | 

De. Que ham de fazer se nam confessar a verdade? | 

Bri. Ora nunca vi milhor dito de pouo. | 

De. Assi disse ho pouo que nunca vio milhor feyto | de homẽ. (Bri.) Nem de dez. | 

de. Nem de vinte. Oo deos que faz a fome, nã sey | porque as justiças querem outras polès, nẽ 

ou-|tros dados na testa, pera se dizer o que nunca foy | Aquelle era hum vsso manso, que por 

hi andaua | brincando com quantos achaua. | 

Bri. Poys Deuorante todos estes sam feytos ca da | paz, se te eu contasse os da guerra. | 

De. Esses fiquem tambẽ pera a guerra, que se sou-|besses o que tenho trabalhado em teu 

seruiço. | 

Bri. Oo meu amigo Deuorante, dizemo. | 

[p. 35] De. Nam te ey aqui de dizer nada, que nã he lugar se-|guro, vamonos a comer, & 

ouuiras marauilhas. | 

Bri. Assi seja. Eu tambẽ pagarey com das minhas. | 

De. Este adeuinhalhe ho coraçam, que ham de ser | mentiras por mentiras. | 
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        Acto. III.  Scena. I. 

                                               Petronio Doutor soo. 

OMnia fert aetas animum quoque. | Como ho tempo vay fazendo de | tudo o que quer. Sohia 

ser que nũ-|ca olhaua para estes edifícios grã-|des de Palermo: nẽ para este mar, | por onde a 

elle vim, que se me nã | cubrissem os olhos de lagrimas, com lembranças | & saudade daquella 

nobre cidade de Pisa onde na-|ci: a qual ja foy grande & poderosa, principalmẽte | no mar. 

Agora serue os Florentins seus immigos: | assi aprouue aa fortuna. O que eu & outros boõs | 

cidadãos nam podendo sofrer: antes quisemos vi-|uer por terras estranhas. (Isto porem depoys 

de | comprirmos inteyramente todas aquellas obri-|gações em que tanto somos aa patria, de 

dereyto | natural, que he mays que as em que somos a nossos | pays, nem as que nos sam 

nossos filhos.) O boõs | cidadãos dignos de viuer sempre em liberdade, | naquella nossa antiga 

& nobre cidade, como filhos | seus ligitimos & verdadeyros. A força do fado, |  

[p. 36] (si fas est dicere) forçou tudo, & nos espalhou por | muytas partes do mundo. Estas 

lembranças me | atormentaram muytos annos, que nunca meu co|raçam repousaua. Agora ja 

me vam deyxando vi|uer, & ja me vay Palermo parecendo outra mi-| nha natureza (Patria est, 

vbi bene est) Ho bom | jugador emmenda ho mao lanço com ho saber. | assi façamos nos ao 

mao lanço da fortuna, emmen|dalo com prudencia. Fez me ella estrangeyro a es|tes, eu me 

lhes farey natural com as boas obras, cõ | a diligencia, & com a mansidam, (vnde illud vir | 

sapiens dominabitur astris.) E tambem de de-|reyto aqui tenho meu domicilio, & mays agora | 

assentando a võtade, & despedindo de todo aquel|le animo redeundi. Quero des de oje mays 

dey-|xar estes meus cuydados aa fortuna: ella me vin-|garaa que eu nam posso. (omnium 

rerum vicissi-|tudo est.) A cabeça desta ilha onde somos, sohia | de ser em Çaragoça, a quem 

antiguamente cha-|mauam Siracusia, assento & morada de tiranos. | Agora tudo he mudado ca 

destoutra parte, deolhe | a fortuna huũa volta, como fazemos aos vestidos | vsados. Nas forças 

dos annos se fundam nossas | prescripções, que tantos senhorios dam & tiram. | Quem viuer 

veraa cedo seu quinham. Tambem a | Florença que he agora assi grande, acharaa muy-|tos 

mays que a cobicem. Deyxay correr os tẽpos | que elles descobriram caminho. Se hora viesse | 

meu hirmão Guido, por quem cada dia espero, oje | arremataria este casamento. Casalo ey 

aqui tam-|  
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[p. 37] bem, & descansaremos Como digo tudo se muda | com ho tempo, & as uouidades
324

 

tambem. Muytas | contas que dantes tinha por bem feytas, risqueyas | & torney a fazer outras 

de nouo. Ho casamento | que tantas vezes chamey catiueyro acostumado: | dey volta, 

tornoume a parecer o que he. Cousa san|cta & necessaria. Os filhos de que cada dia ria co-|mo 

a natureza enganaua com elles seus pays, dan|dolhes a entender que os seus soos eram os 

graci-|osos: acho agora que na verdade sam todo ho sa-|ber da vida & da fazenda. E que nam 

sem causa | chamam as leys aos filhos herdeyros legitimos | seus proprios. (Ardua materia, & 

de apicibus iu- | ris,) Mas se he aquella hora sargenta? Andar, no|uas temos, mande Deos que 

sejam boas. Que a mĩ | toda via muyto me duuida a minha alma de hum | mancebo Espanhol 

que por aqui anda, doudo & | gastador. Adições sam que nunca quises[,]es
325

 ver a | teu 

competidor, nos casos das molheres. Ia com | suas ameaças Dorio nam ousa de hir a casa de 

Ber|trando. | 

 

          Scena I I. 

          Sargenta moça.   Petronio Doutor. 

QVem me vir & ouuir nunca seruiraa outra gẽ|te, se nã os namorados, se elles tem que dar, 

gẽ|te de boa sombra que se vos deyxa enganar ca-|da vez que vos delles compre: gente liberal, 

& a que |  

[p. 38]  pagays com ho alheo. | 

pe Pos me em sobre salto, quero primeyro repou-|sar ho coraçam. 

Sar. Dous annos serui este meu amo como hũa es|craua, nunca em todos elles pude medrar 

hũa | maa saya: nẽ hũa boa palaura que custa menos, | sospeytoso, comechoso, rosto de fome, 

sempre a-|deuinha ho mao anno. | 

                                                             
324 ―uouidades‖ é erro tipográfico. No manuscrito, ―novidades‖. 
325 Falha tipográfica. No manuscrito, ―qujseses‖. 
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pe. Dando vem aa lingoa, grã caso he este das mo-|lheres, por isso os nossos dereytos,que 

todo
326

 põ|deram
327

, dam menos fee ao seu testemunho, que ao | dos homẽs. | 

Sar.  Agora de pouco a ca veo ho Doutor, namo-|rouse desta Lucrecia, que tanto gabã de 

fermo-|sa, mas quãta eu nam lhe acho hora essas fermo|suras tam sobejas. Finalmente 

meteome neste | trato, digolhe tantas de mentiras como palhas. | Logo fuy vestida & calçada, 

logo se mudou tu-|do. Elle he agora o que viue comigo. | 

pe. Que geytos vem fazendo, mas vẽ alegre, que-|roha chamar. Sargenta. | 

Sar. Quem me chama? triste de mĩ. Aquelle he nos|so amo, se me ouuiria? mas elle nã ouue ja 

muy-|to bem. | 

pe. Vem caa, chegate pera mi, chegate mays, que | folgo de te ver leda. | 

Sar. Quanto que sabes, ja te ho coraçam diz dondo | venho. (Petr.) Poys que me contas? 

Viste? | 

Sar. Concertadas ella & eu. | 

pe. E a mĩ deixaste de fora, ou como? | 

[p. 39]  Sar. Sabes quanto de fora? Ouue ho partido.  | Chamoume ella bem auẽturada, porque 

te ser|uia, & estaua sempre contigo. Vinlhe cometer | partido, que trocassemos as vidas, 

leuantaua el-|la as mãos ao ceo. Fuy eu entam & pedilhe tor-|na: pareceme que a roubara de 

quanto tem se | quisera. (Petr.) Poys em que ficaste? | 

Sar. Concertadas como te digo, sendo tu contente. | 

pe. Contente dizes Sargenta? Que escassamẽte me | pode ho coraçam com tamanho 

cõtentamẽto: | nem os olhos tampouco. Nã queria que me vis-|se alguem. | 

Sar. Nem a lingoa segũdo vejo, inde bem muytas | vezes: poys tudo he com prazer. | 

pe. Ora bem, dizeme, em que falaste mays? | 

Sar. Sempre em ti, & nam fazia se nam perguntar-|me polas tuas condições. 

                                                             
326 No manuscrito, ―tudo‖. 
327 No manuscrito, ―poderão‖. 
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pe. Como auisada & boa filha, antes que polas ri-|quezas. |  

Sar. Riquezas ou como? Vesme aqui que nunca me | quis deyxar falar nisso hũa soo palaura. 

& sem-|pre diz que tua pessoa basta. E como de feyto. | 

pe. Assi mesmo lhe podias dizer de mĩ, o que sabes | que me dam em outra parte: & a mĩ tudo 

me es-|quece por seu respeyto. | 

Sar. Sy, que menina Sargẽta para lhe ficar isso por | dizer. Que cõparaçam a de meu amo, 

pera hũa moça tam desejada. | 

pet. Mas eu te direy, por muy grande dote tenho | bõs costumes, bõa fama. | 

[p. 40]  Sar. Nam eram peças pera deixar de fora, ho amor | que te tem & a fermosura que lhe 

Deos deu. | 

Pe. Dizes verdade Sargenta. Sabes mais que eu, mas | tornemos ao que falauamos, estiueste 

laa muyto? | 

Sar. Des quanto ha que me parti de casa, & ainda | agora me nam queria deixar vir: has porem 

de | tirar a yda & vinda. | 

Pe. Assi se entende, que sam antecedentes necessa-|rios & vem em consequentia. | 

Sar. Digoo porque nas pessoas nam ha mayor bẽ | que a verdade. | 

Pe. Assi he certamente. E porque agora vem a pro|posito, quero te Sargenta perguntar por hũa 

| cousa em que ainda te nam toquey, ouuistelhe | por tua vida algũa ora falar em hũ mãcebo 

Es-|panhol, destes da capa em colo, segundo dizem, | perdido por ella? | 

Sar. Qual hũ esgrouuiado? vaganao? que logo na | primeyra andaua atauiado, agora parece 

que cayo | da forca. | 

Pe. Esse mesmo Sargenta, que ho pintaste milhor | que hũ pintor. | 

Sar. Nam he aquella a cousa pera soomente vir ati | nem a ella por cuydo, nem por penso. 

Poys soo | o que ella ha de aprender de ti, val mais que cẽ-|to daquelles tais. | 

Pe. Isso certo he, pera que ha homẽ de negar a verda-|de? Mas digo eu que ao homem sesudo 

tudo ha | dalembrar, & a mim lembra me a deferença das | nossas idades. | 
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[p. 41]  Sar. Bem que idade, & que disposiçam he essa tua | pera se a mais pintada nam auer 

de contentar? | 

pe. Da disposiçam (Deos seja louuado) nam hey | enueja a ninguem. Os annos pola ventura 

pa-|receram mais do que sam, porque me fiz caluo | ante tẽpo, nesses dias destudo, & do 

cerco,  que fo-|ram muytos. E tambem vi grandes nojos que | fazem adiantar as caãs (como diz 

Boecio) | 

 ¶Intempestiui funduntur vertice cani | 

      & dolor aetatem iussit in esse suam.
328

 | 

 

Sar. Agora viram
329

 os prazeres, que da idade se vee | o que he. 

Pe. Ho philosofo diz, que ho marido ha de leuar aa | molher boa uentajem de annos, & assi ho 

pro-|ua por rezões naturaes. Mas agora ja nam viue | mos por rezam. | 

Sar. Estaas bem auiado com tuas philosofias: re-|zões podem ellas ser, mas naturaes nam. | 

Pe. Pareceme que vejo laa vir Deuorante, acolhe-|te Sargenta, que este sempre anda 

espreytando o que | as pessoas fazẽ & falã, ho demais fique pera casa. | 

Sar. Assi seja, que ainda te nã contey ho terço. Nã sey | porque dizẽ tanto mal da mentira, que 

tantas vezes | acode aas pressas. Eu venho de casa da Picada, | onde nos ajuntamos & 

merẽdamos algũas da | cõfraria, & ahi nos fizemos tais como as boas | menhaãs. Fora laa 

agora cõ estas nouas a nosso | amo, que prazer que lhe fizera, & a mim que provey|to. Agora 

assi cõ esta minha mẽtira, elle fica cho|rando de prazer, & eu vou em paz. | 

 

 

 

                                                             
328 Boécio, versos 10 e 9, respectivamente, de Philosophiae Consolationis, I,1. O trecho todo, de 9 a 12 é o 

seguinte: Venit enin properata malis inopina senectus / et dolor aetatem iussit inesse suam./ intempestiui 

funduntur uertice cani / et tremit effeto corpore laxa cutis. Assim foi traduzido o trecho por William Li em A 

Consolação da Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998: ―Pois repentinamente veio a inesperada velhice, / E 

com ela todos os seus sofrimentos. / De repente minha cabeça encheu-se de cabelos brancos, / E o meu corpo 

cobriu-se de rugas.‖ 
329 Futuro do presente. 
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[p. 42]          Scena. III. 

        Deuorante.     Petronio. 

NAm aja mais no mundo, homem tam esmiola|do que se mate por cousa que veja, apos 

tormẽta | vem bonãça. Nam estaa sempre ho diabo a hũa | porta, mas crede que nos 

apressamos muyto. | Como andaua oje paruo, cõ todos queria auer | brigas. Os antigos diziam 

verdade, a fome & a | tardança leuantam colera. Agora nam sey que | dizem da fome & do 

frio. He vento, sofrerey | quanto frio ha em Alemanha, nam me fale nin-|guem em fome. | 

Pe. Em fome fala nam he tempo de praticas, que se | enuiara a mim aos dentes. | 

De. Fora laa em forte tempo. Mal se me escalaura-|ram, mal se eu me escalaurara: ou em 

poder de çor-|giam comendo lentilhas & bebendo agoa co-|zida, ou acolhido aa ygreja 

emburilhado na ca-|pa, morto de fome, passeando de pola menhaã | ate noyte, dando conta a 

quãtos fossem & vies-|sem. Então elles respondẽuos, que assi ham de | fazer os homẽs:& que 

nam tem homem moor | bem neste mũdo que hũa pouca de honra, & | nam olham que os 

homẽs tambẽ ham mister | de comer & de beber, & que se nã acha na ygreja.  

Pe. Todauia, comer aquella he sua lingoagem. | 

De. Em fim, sofredores vẽcem tudo. Ainda que ja | era tarde jãtey como hũ rey, nosso amigo 

Brio-|  

[p. 43]bris tinha bebido jaa, elle verti[a]
330

, & começou de | contar suas perlongas 

minotauras
331

, derribou | pontes, escalou muros, matou, catiuou. E eu en-|tre tanto, por nam 

estar ocioso, saqueaualhe a | mesa. Eu farto, farteyho tambem de nouas a-|praziueis. Agora 

torno a fazer mais diligẽcia, | elle fica em seus passatempos. | 

Pe. Bem estaa, de põta vem: quero saber que nouas | corrẽ, que este reuolue tudo. Onde se vay 

meu | amigo Deuorante? que se conta agora pola terra? | 

De. Muyto bem certo, queyra Deos que seja assi. | 

                                                             
330 Falha na impressão da letra. No manuscrito, ―...tinha bebido a minha revelia‖. 
331 No manuscrito, ―e começou a contar suas proezas, minou tores [torres] dirobou [derrubou] põtes...‖ Mais um 

indício de outra fonte. 
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Pe. E que por vida de Deuorante? | 

De. Que es ja dos nossos. | 

Pe. Isso nã sam nouas. | 

De. Mas nouas e frescas.  (Pe.) Como assi? | 

De. Que ainda lhe ninguẽ tocou. Pe. Nã te entẽdo. | 

De. E muytos a desejam. (Pe.) Ora nomais, ja | te entendo isso, o que for soaraa. (De.) Ia soa 

assaz. | 

Pe. Iaa aueraa mil juyzos, hũs diram assi, outros | assi, nam me ey por isso despantar. | 

De. Antes he grande feyto, falando agora de siso, | dizerem todos neste caso por hũa boca, que 

foy | cousa ordenada por Deos | 

Pe. Assi a quem a ella Deos der (segundo fama) bẽ | cuydo, que possa dizer com a escriptura. 

Achey | molher segundo meu coração. | 

De. E sendo tu esse, ella poderaa tãbẽ dizer. Achey | homem segundo meu coração, que sam 

como | milhor sabes as proprias palauras do texto. | 

Pe. He verdade. Porem non refert, porque Genus |  

[p. 44]  masculinũ fœmininũ he texto expresso cõcipit. | 

De. Esse dereyto senhor doutor, cõ vossa licença | direy eu que nam he muyto natural. | 

Pe. Como nam? Ora nam mais no cabo sam, certo | que es mais agudo, & mais inuentatiuo 

que hũ | Barbacio. | 

De. Qual Barbacio?   (Pe.) Hũ nosso doutor famo-|sissimo que disse quãto quis. Mas tornando 

ao | que falauamos, que certa cousa que ham de gro|sar este casamento, & ho põto primeyro 

por ella | ser moça.   (De.) E mais fermosa. | 

Pe. Como ha ninguẽ de sofrer tal erro como esse? | 

De. Outro tal me acontecesse a mim. | 

Pe. Mas eu direy como ho outro, de menhaã seraa | molher. | 
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De. Ah, ah, ah, tudo se acha em tua casa, sisos, letras, | & graças. | 

Pe. Digo te que ja vimos muytas moças sesudas, | & muytas velhas doudas. | 

De. E se nisso vay algũa cousa, em minha casa a ha | de bõs annos, a hi a tẽs nam he 

necessario ir | mais longe. | 

Pe. Eu to agradeço, mas por agora na ribeyra ha | dessas que farte. | 

De. Vedes aqui hũa graça por outra, que ficamos | em jogo. | 

Pe. Que dizes?   (De.) Que os outros querem de ti | conselhos, & eu queria graças. | 

Pe. Ah, isso te falece. Mas deixando as graças aos | pareceres alheos, rogote que me digas ho 

teu |  

[p. 45] neste caso, que ho estimarey muyto. | 

De. Esperas dar conselho a todo mundo, & assi ho | soubeste tomar pera ti. | 

Pe. Na propria cousa nam he ninguẽ bom juyz, di|zem os dereytos. | 

De. Nisto porem me affirmo, que ambos fostes di-|tosos. Qual ho foy mais nam sey, porque 

della | tambem que diremos, se nam que foy algũa boa | deuaçã que fez? que agora ha de ser 

honrrada, | estimada, & acatada dos grãdes & dos pequenos. | 

Pe. Falas como quem o entende, porque de iure | as molheres dos doutores ham de ser chama-

|das senhoras, & ham de ser preferidas às outras | nos lugares da ygreja, & de todalas outras 

ceri|monias. (Quod iã obtinuit in facti cõtingẽtia) | 

De. Tem bem de comer, principalmente as moças | fermosas como Lucrecia. | 

Pe. Atee lhe dar primeyro a paz na ygreja. | 

De. Outra fome he a que as ellas mata. | 

Pe. Que dizes?   (De.) Digo que nos outros ca | sem letras quase que somos hũs corpos sem al-

|mas.   (Pe.) Grandes homẽs ha hi sem letras. | Porem hũa conclusam he certa que  a sciencia 

per-|tence ao spirito & nam ao corpo. Donde inferẽ | os nossos doutores. Notabiliter & est 

commu-|nis opinio. Que se nam pode doutorar hũ ho-|mem morto. | 
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De. Isso he certo?   (Pe.) Certíssimo. | 

De. Esta vos digo eu que  he graça & não as minhas. | Que mais quereis vedelo aqui ao pee da 

letra, |  

[p. 46] Cabra morta nam diz mee. | 

pe. Como? (De.) Digo que muy fundadas sam estas | vossas letras. | 

pe. Poys mais te quero ainda dizer neste proposi-|to. E he, que cabendo nas molheres ser 

empera-|trizes & raynhas, nam cabe todauia esta digni-|dade de doutor por mais letras que 

saybam. | 

De. Estas nam tem espirito? | 

Pe. Nam entra per hi o gato aos filhôs
332

: que ho ar-|gumento procede negatiuæ & nõ 

affirmatiuæ. | 

De. Em fim iaa vos entendeis entre vos. Nos ou-|tros comemos das vossas migalhas. Tam vão 

| he este como ho meu soldado, mas nam con-|uida tambem. Que faço aqui? Domino doutor, |  

tudo estaa bem cuydado,  assi sayraa como de | mão de mestre, mãdas de mĩ algũa cousa 

mais? |  

pe. Deuorante a ley da amizade he viuer os ami-|gos entre si em cõmunidade. Assi que das 

mi-|nhas cousas podes fazer como das tuas pro-|prias. Vay aas boas oras. | 

De. Folgue todo mundo com meu bem. Vedesme | rico & abastado, o que nam tiuer tudo sam 

mais | duas passadas ate a casa do doutor. Tal seja sua | vida nunca lhe comi hũa soo vez em 

casa. E sa-|beis que vos despoys respondẽ às pressas. Provã | uos por seus textos, que as 

palauras de cortesia nã | obrigã. Nũca taes dereytos vistes, & nam ajais | vos medo que eu cõ 

elle faça muyta farinha. | 

 

 

 

                                                             
332 Filhós. 
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          Scena. IIII. 

[p. 47]                                                Petronio  soo. 

SE quando empregas teu dinheiro, he tamanho  | ho contentamento empregalo bem, que faraa 

| empregar ho coração & a liberdade? Ho homẽ do | dia que nace atee a morte nam faz mayor 

cousa | que a do casamento se ho bẽ cuyda. E se compras hũ | caualo manco, ou hũ escrauo 

doente ha hi seys cẽ-|tas leys que te socorrã perdẽdo nisso quatro reys. | Ora tua molher em 

que estaa tua honra toda, & | de teus filhos, & que he outra ametade de tua al-|ma & do teu 

coração se ta errão nam vem certa. | Aqui calaram as leys & nã ha hi remedio nenhũ: | Por isso 

estiue assi tanto tempo, nẽ cuydaua nũca | em me casar: que nam fosse posto em grande ago-

|nia & suasse goteyras de sangue. E agora falão to-|dos nesta Lucrecia tanto, & dizem tanto bẽ 

della, | que naquelle cuydado em que (como digo) se sohia | ho coração de afrontar, agora 

descansa. E que faraa | homem se nam regerse polo que todo mundo diz & | faz? Dõde todos 

dizẽ bẽ, & mais no tẽpo dagora: | ainda deue dauer mais bẽ. E doutra parte assi mes|mo ella 

como moça sesuda lança suas contas, vee | passar a boa vẽtura pola porta, & quela meter em | 

casa. Que nã sam isto acertos de cada dia, & eu vim | roubado de quãto tinha: saluo das letras, 

com que os | ĩmigos vẽcedores nã poderã. Ne nostrũ comites | perssequerẽtur iter. Como diz 

Boecio. E louuores a | nosso senhor nã ey enueja a nenhũ meu ygual. E cer|to que esta nossa 

sciẽcia he apesar de muytos, & nã se | lhe pode negar grãde ventajẽ sobre todalas outras  

[p. 48]  [[tras]].
333

 Os Theologos, que he ho milhor, jazem me-|tidos por esses mosteyros 

mantidos de esmolas. | Os philosophos ja passaram com suas barbas lon|gas mal auindos huũs 

com os outros. Os poetas | poderlheys dizer o que disse a formiga aa cigarra. | Poys que 

cantou no verão, que baylasse no inuerno. | E oradores ja se nam costumão: nos os tiramos | 

das vezes, ham se mister hũa soo vez na vida pera | as obediencias do Papa: & inda entam faz 

hum | orador a arenga, & busca hum doutor que lha di-|ga, por mays autoridade.  E os 

Astrologos sempre | sonham no porvir, ho seu tempo nunca chega. | Fisicos bem ganham de 

comer, porem se fora por | vontade de Catam mayor, nunca elles entraram | em Roma. 

Çurgiões sam remendões de peles ro-|tas & cascos quebrados. Logicos & artistas debatẽ | 

continuadamente, & he sobre a laã da porca. Em | fim os juristas soo podem andar com ho 

peyto ale|uantado, satisfeytos de seu saber. Todos do mayor | ate ho menor tem delle 

                                                             
333 Ocorre a repetição da última sílaba da página anterior. 
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necessidade cada dia & ca|da hora. Aqui estaa ho ponto, todo ho mays he vẽ|to. Creeme que te 

nam busca se nam quem te ha | mister. Que homẽ seraa aquelle que laa vem? ao | menos no 

trajo nam he da terra. | 

 

         Scena. V. 

     Guido hirmão do Doutor | 

            Petronio.  

[p. 49] QVando poderey eu seruir tantas merces a de|os, que me tem liurado por tantas vezes 

do | mar & dos immigos. | 

Pe. Se fosse este meu hirmão Guido, que me daa | ho aar delle, como me veria. Sem duuida 

que este | he, ho grande desejo mo nã deixaua conhecer. | Como veẽs? | 

Gui. Oo meu pay e meu hirmão, poys te acho, nã | posso vir se nam bem. | 

Pe. E as cousas da fazenda. | 

Gui. Desses pode homẽ dizer com aquelle supre-|mo poeta. Per mare pauperiem fugiẽs per 

saxa | per ignes. | 

Pe. Pertransiuimus per ignem, & aquam, & eduxi | sti nos in refrigerium, diz ho Psalmista. | 

G. Assi queyra Deos, que na verdade: quem no tẽ|po dagora segue a vida do mar nam tem 

rezã, | nem entendimento de homẽ. | 

Pe. Terram ante dedit filijs hominum. | 

G. E elles fogem dessa terra que lhe Deos deo, co-|mo se fossem peixes. | 

Pe. As leys imperiays seys meses no anno defen-|diam nauegar. | 

G. Todos doze se ouuerã de defẽder por boa rezã. | 

Pe. Vees que ainda agora como estiueres dous di-|as em terra, veras as payxões que vão, & 

brada|ras outra vez polo mar. | 
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Gui Bem sey que assi sam os homẽs, mas por ago|ra a mĩ assi mo parece. | 

Pe. Dizeme daquella nossa menina, descobriste  

[p. 50] mais algũas nouas? | 

Gui. Si descobri, & logo me quero despojar dellas. | Passando de Mayorca a Cerdenha, 

acertouse | na mesma nao hũ nosso Pisano, & falando de | hũas cousas em outras, como se faz: 

disse que a | vira em Florẽcia em casa de hũ cidadã hõrado, | & despoys ẽ Roma ẽ casa do 

mesmo Florentin. | 

Pe. Em Roma? ora a daa por perdida de todo. | 

Gui. Era hũ banqueyro que seguia a corte romaã | com sua molher & filhos. | 

Pe. Nã me fales naquelles ricos, ouciosos, liures. | 

G. A idade a seguraua ainda ẽtão que era impossiuel. | 

Pe. Tanto mais feyto romão. | 

Gui. Como quer que seja, segũdo o que elle cõtaua, a Ro-|ma foy ter. Mas contaua mais, que 

logo aquele verão | morreo ho Florẽtin de peste & toda a gẽte de ca|sa, somẽte a menina. Quila 

Deos saluar milagro|samẽte, per meio de hũ dõ abade irmão do Flo-|rentin, homẽ de muyta 

conta, que tinha sua rẽda | nesta terra onde estamos, para onde se logo viera. | 

Pe. E nam mais?   (Gui.) Nã me soube dizer mais. | 

Pe. Isso foy muyto.  (Gui.) Agora pergũtaremos cõ | estes sinais: se ella viua he, nã a 

poderemos errar. | 

Pe. Daqui por diante mayor mal me parece acha-|la, que perdela: busquea quem quiser. | 

Gui. Porque?   (Pe.) Porque as molheres nam ham | de andar muytos caminhos, que sam 

cousa peri|gosa & delicada & quebra como vidro. | 

Gui. Milhor ho fara Deos. Antes de nenhũa cousa | vamos por amor de mĩ a darlhe graças, do 

mais | esperemos bẽ. | 

[p. 51]  Pe. Vamos que tenho muytas contas pera te dar, | em casa falaremos. Gui. Muyto nas 

boas horas. | 
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     Acto. IIII.    Scena.  I. 

                   Casiano soo. 

DE me nam poder ter as lagrimas | cõ piedade deste moço me say
334

 ca | pera fora. Deuia de 

folgar cõ to-|do ho mal que lhe neste caso viesse, | & nam posso com a võtade. E ve-|jo com 

ho amor que lhe tenho, que | quãto digo & faço, tudo sam dissimulações, & em | nenhũa cousa 

diz ho rosto cõ ho coração. Entrou | ho coytado em casa mais morto que viuo, com a | perda 

de sua carta. Eu fiz que ho nã via, nẽ achaua me-|nos: elle foy direyto onde a carta ficara, 

como a | achou, cobrou cor, falou, rio, jãtamos em paz. Aca|bando de comer, meteose na 

camara, & eu pusme | a espreitar. Ali disse, & fez cousas como homẽ fora | de seu siso. Falaua 

cõ a carta, como se fosse pessoa | viua, ajudauao a dor do casamento. Disse palauras | que eu 

nã podia sofrer, & per vezes fogi dali: agora fujo | de toda a casa. Fartese de chorar 

desabafará, viua a | gora cõ a dor à sua võtade, pelavẽtura assi sayrá daque|la obrigaçã. Que 

desatinada doudice he esta dos a|mores, porque nã | prẽdẽ estes doudos, como fazẽ aos | 

outros? Certo que os nã deixã senã porque sam doudos | mãsos, & nã tirã cõ as pedras à gẽte. 

Em todas as su|as obras que mais claras doudices quereis? ho andar | ho sospirar, os olhos, ho 

desassossego ate ho vestir‘ | 

[p. 54]
335

 que sandeu he estoutro que laa vem correndo tão | desatinadamente? Nam erraua ora 

muyto, que este | he ho bom Calidio priuado & cõselheyro Da-|mente, todo falso & roym. | 

 

 

 

                                                             
334 Pretérito perfeito. 
335 Erro na numeração das páginas do livro. Apresenta-se o número 54 onde deveria estar o 52, antes da página 

53, que é a seguinte, assim, da 54. 
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                           Scena. II. 

                                                     Calidio.   Casiano. 

AParta aparta que prouo os meus pees pera quãto | sam, ora pees que a vos se tornã as minhas 

esperã|ças, nas pressas se conhecem os amigos. Guarda | de diante guarda, guarda que vay 

sobre aposta. | 

Cas. Se isto nam he vinho que me matem. | 

Cal. Estes penteados que parecem molheres, estes | rebuçados que aas vezes nam sam homẽs, 

estes | contempratiuos que andam por compasso. | 

Cas. Ora nunca vi bebado tã desenuolto dos pês. | 

Cal. Estes das damas que trazem sempre os olhos | polas janelas, outros pensatiuos que nam 

an-|dam em ceos, nem em terra, todos me deixem | a rua que a hey mister por agora. | 

ca. Quero chamar este desatinado. calidio torna ca | 

cal. Vay mandar a tua casa quem quer que es. | 

cas. Torna digo & se nam.    (cal.) Como se nam? | Casiano he que ora maa laa fuy. Pior 

encontro | he este, & de que me nam guardaua. | 

cas. Nam cansas de ser sandeu & sem vergonha. | 

cal. Sempre ho eu tal fuy de tua boca. | 

cas. Sempre tais foram as tuas obras. | 

cal. Poys tragote hũas grandes nouas. | 

[p. 53] cas. Antes queria que fossem boas.  (cal.) E boas. | 

cas. E porque mas nam daas? | 

cal. Espera hũ pouco descansarey. | 

cas. Se ellas foram maas ja mas tu deras, agora te | creo dizemas & acaba jaa. | 
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cal. Como por mal queres saber ho bem? | 

cas. Pessoas ha hi que se nã querẽ se nam por mal. | 

cal. Ora digo que seja assi sabes que tẽ nosso amo | dentro em Palermo: que te parece? sam 

estas no|uas damigo? | 

cas. Qual amo dizes?  (cal.) Galbano conhecelo? | 

cas. Tu estaas em ti? | 

cal. E tu nã no ves? onde auia agora de achar pês | emprestados pera estar? | 

cas. Sempre has de chocarrear. | 

cal. Chamas chocarrear dizerte o que he? | 

cas. Como sabes isso? | 

cal. Tenho grãdes duas testemunhas a quẽ ho cri. | 

cas. Que tais?  (Cal.) Estes meus olhos bellos que | ho viram   (Cas.) Onde? | 

cal. Em hũa nao que agora arribou Despanha: pa-|receme que se queria vir a terra. | 

cas. Porque nam esperauas.  (Cal.) Esta he ja outra | demanda.  (Cas.) Vente depos mĩ. |  

cal. Amigo vay por agora soo, que nam he tempo | de cortesias: que pressa leua, & cõ ho 

aluoroço | cuyda que me leua apos si, mal fiz de lhe dar tã | boas nouas, mas nam soube como 

me desemba-|raçasse delle. Ir eramaa, pola ventura nos nam | veremos mais. Amente nam sey 

que faraa, que |  

[p. 54]
336

 ho toma esta vinda de seu pay em forte conjunçã | por causa do casamento: andaua 

perto de ser dou|do: agora farlhehia Deos merce se endoudecesse de | todo, tamanha ha de ser 

sua dor. Oo apetitosos fey|tos aas vossas vontades, que em fim vem a ser o que | nam podeys 

ouuir, entam ali esmorecer. Porẽ que|reys que vos diga, pay & filho sam bem se hã de auir | a 

mĩ cumpreme de buscar guarida: ho velho ha de | folgar muyto de lho desculparem. Ho filho 

como | vir ho pay & lhe perdoar ho passado, abrirselhe hã | os olhos, lançarã milhores cõtas. 

Poys que remédio | para a payxã do velho & do ayo? Eu volo direy. | Calidio tẽ toda a culpa, 

                                                             
336 Repete-se a numeração de página 54, agora em seu devido lugar, após a 53 e antes da 55. 
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elle hia, elle vinha, elle tor-|naua, se elle nam fora. Mas eu tambẽ que farey, cha|mẽ Calidio, 

busquem Calidio: nam aparece. Por a-|qui foy, por ali veo, fogido he, fogido nam he, dey-|xar 

entam assoprar ho velho aa sua vontade, laa se | auenham, grande he ho mundo: tanto tenho 

aqui | como em Chipre, sobre a terra anda ho auer, aba-|stam me por agora bõs pees, & 

arrezoada lingoa. | Quem sae de nossa casa. Aqui temos Amente: esta | he mor afrõta, mas 

tambẽ se ha de passar. Certo he | que ho auia ja de saber, porẽ nam queria eu ser ho | algoz. | 

 

 

                  Scena. III.
337

   

                          Amente.   Calidio. 

CAsiano nam he em toda a casa, nẽ aparece por | toda a praça, que quereraa isto dizer? mas 

por |  

[p. 55] que estou eu perdendo ho tempo, de que tenho | tam pouco: quero buscar Calidio, 

repartiremos | os negocios, que sam muytos. | 

Cal. Inde mal porque elles sam tantos, & mays do | que tu cuydas. | 

Am. Oje com a pressa da carta, nã pudemos falar | aa nossa vontade. | 

cali. Amente muyto menos podemos agora. | 

Am. Calidio tu venhas na boa hora. | 

Cal. Nessa nam venho eu. | 

Am. Porque amigo meu, que estamos desapressa-|dos de Casiano. | 

Cal. Porque sobreueyo outra mayor pressa. | 

Am. Como mayor. | 

                                                             
337 Na edição de Lapa, que segue a de 1561, a cena III apresenta um monólogo de Calidio, correspondente à 

última fala deste personagem na cena anterior, II, desta edição. A cena IV da edição de Lapa corresponde a esta 

cena III daqui. 
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Cal. Para que sam perlongas, tragote muyto maas | nouas. Amen.) Do casamento. | 

Ca. Mas de teu pay.  (Am.) He morto, ou como? | 

Ca. Tu e eu somos mortos, que elle viuo & saão he, | 

Am. Isso he bem.   (Ca.) He dentro em Palermo. | 

Amen. Isso he mao. | 

Cal. Nam ves quã perto estaua ho mal do bem. | 

Amẽ. Vayte di
338

 que zombas. | 

Cal. Irey que assi me cumpre, porisso ajamos logo | teu conselho, que ho meu auido he. | 

Amente.) Como ho sabes. | 

Cal. Nã percas tempo, vi ho com estes olhos. | 

Amen.) Falastelhe? | 

Cal. Falar, ou como? Valeome:que ho vi primey-|ro, como dizem do lobo: que doutra 

maneyra | ainda agora nam falara. | 

[p. 56] Am. Onde ho viste. | 

Cali. Na ribeyra: que sempre me doya ho cabelo pe-|ra aquella parte, hia laa mil vezes ao dia.| 

A. Feyto he logo isto, se me tu verdade contas. | 

Ca. Daho logo por feyto, auia de estar zombando | contigo tam pesadamente. | 

Amẽ. Que faremos amigo meu Calidio. | 

Cal. Esse he ho ponto. E digote porque nam erres | que esse negocio nam he todo hũ, nem tẽ a 

mes|ma cura. Teu pay querte mor bem que a sy mes|mo, nam he vindo em Palermo em busca 

dou-|tra cousa: encomendate a aquelle amor. Eu nã | sey outro sancto a que me encomendar se 

nam | aos meus pees. | 

A. Como a tal tempo me deyxarias tu? | 

                                                             
338 Acreditamos que ―di‖ seja uma forma reduzida de ―daí‖. 
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cali. Que remedio? a necessidade nam tem ley, que|res que te diga, ho teu medo he de pay: & 

ho meu | he de immigos. Em fim faze conta que oje aca-|bã muytas cousas que nã podiã durar 

sempre. | 

Am. Entre estas nũca eu pude cuydar que acabas-|se a nossa amizade. | 

cali. Se ho diabo sabe, & pode tanto, que vay aqui | trazer ho velho de teu pay a tal tempo. Ou 

quẽ | vem laa, todo homẽ me parece agora teu pay. | 

Am. Aquelle he Deuorante, grande amigo que foy | ja da minha mesa, todos me vos is hũ a 

hũ. | 

cali. Se visse em que te podesse aproueytar, tudo me | esqueceria, mas eu nam ho vejo, & tu 

nam mo | dizes. | 

 

[p. 57]                   Scena.  IIII.
339

 

                Deuorante.    Calidio.    Amente. 

PAreceme Deuorante que se tordena tornares a | picar no dente, que quer dizer, tanto, como 

tor-|nares a morrer de fome. | 

Am. Guardemonos deste nam nos veja. | 

Cal. Nam ajas medo que nos cometa, que nam es-|tamos ambos muyto compadres. | 

De. Bem me parecia a mĩ que tínhamos forte com|petidor.   (Amen.) Que diz? | 

Cal. Nam sey, mil sentidos que tiuesse, todos teria | ocupados com teu pay. | 

De. He meu Briobris cuyda que nam ha hi mays | que seus montantes & golpes de vento: 

cali. Daho ho demo, que he hũ truhã, pareceme que | fala na tauola redonda. | 

                                                             
339 Esta cena corresponde à cena V da edição de Lapa. 
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De. Finalmente ho doutor leuou a moça, agora en|forcar seruidores, deyxayos vos elles 

mãcebos | despostos golpear & pentear. | 

Am. Ouues Calidio.   (De. ) He hum doutor ve-|lho, com seus abitos longos & passos 

contados, | matalhes a lebre diante. | 

Am. Ouuiste agora? | 

cali. Agora sy, ho diabo ho trouxe a tal tempo. | 

amẽ. Poys que te parece.  (cali.)  Aquelle que sabe? | 

De. Fortemente atalharam ao meu negocio. Ia eu | ouui dizer. Queres boa moça recebea logo. 

Ho | doutor sabia da manha & felo assi. | 

[p. 58]  Amẽ. Que te parece Calidio. | 

cal. Nam confio em cousa que este diga. | 

De. Veyo hũ yrmão do Doutor que era fora, acha|rãse todos na ygreja nam agardarão pera 

mais | tarde, esta noyte ham de cear em casa de Bertrã|do, muyto ey de trabalhar polo meu 

quinhã. | 

cal. Quem nam tiuesse outro cuydado. | 

Amẽ. Que te parece Calidio!   (cal.)  Queres que te | diga assi faz a fortuna mal sobre mal. | 

Amẽ. Daqui nam poderaa ella passar. | 

De. Torney a casa dey as nouas ao meu soldado, | fiz por meter ho feyto a zombaria. Nam me 

ou|uera de sair bem, elle pola primeyra arrenegou | dous pares de vezes, então tomou a capa & 

es-|pada & disse contra mĩ. Tu deuorante affirma-|ste que Lucrecia he casada com esse doutor, 

ou | que he? Cuydey que me queria matar, porem que | auia ja de fazer? disse que si. Ora te 

torna a affir-|mar que he viuua. Isto dito partiose a gram pressa. | 

cal. Amente torna em ti. Veste remedeado, que ho | soldado matou o doutor. 

amẽ. Matou ou como?   (Cal.) Tanto monta, disse que | ho auia de matar. 

amẽ. Tempo te parece este pera graças! 
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cal. Que queres que faça! 

De. Eu cõ quanto creo mais nas palauras do Euã-|gelho que nas daquelle tal. todauia ho mais 

se-|guro he sempre milhor, nam me vẽ por agora | bem sua companhia ho diabo he muy sotil, 

dõ-|de homem nam cuyda da hi se leuanta a lebre, | 

[p. 59] nam quero que digam depoys. Deuorante an-|daua com elle, tambem era no conselho. 

Ia oje | me achey no concerto do casamẽto. Arrenego | ora desta moça, eu sey como se 

empeçam estas | meadas. Quem a diante nam olha, atras acha: | se nam quanto ainda me quero 

desuiar mais. | 

amẽ. Tu vees a que sam chegado. Aqui nã ha mais | que fazer, cuydey que me eras mais 

necessario, | do que me es. Agora vejo que me sobejã muy-|tas cousas,& a vida tambem. | 

cal. Que farey? este he moço mimoso sem experiẽ-|cia, apertãno muytos males juntamente. 

Cuy-|do & cuydo, ando & ando, & acho mil inconue|nientes. Poys nam ha oje ho mundo 

dacabar, | em fim aos ousados ajuda a fortuna: pera isso | sam os homẽs pera esperar os 

medos. Ora vem | ca Amente nã nos rendamos tam asinha: ver-|gonha nossa seria dar assi as 

costas aos ĩmigos. | Logo aa primeyra grita, vejamoslhe se quer ho | rosto. |  

amẽ. Ho casamento he feyto, Bertrando vencido, | meu pay em Palermo. | 

cal. Ora calate. Aos grandes males, grandes co-|rações: muytas cousas nos ficã inda por 

saber.| 

amẽ. Quaes?   (Cal.) Muytas, como digo: que cabe-|ça agora a de Deuorante pera nos 

enformar-|mos polo seu dito. | 

amẽ. E nam sabes tu como ja tudo andaua pera | acabar? quanto mais que as maas nouas 

sempre | sam verdadeyras. | 

[p. 60]  Cal. Muyto mal seria se assi fosse. & mais inda està | por descobrir ho principal 

ponto. | 

A. Que ponto Calidio.    (Ca.) A võtade de Lucrecia. | 

Amẽ. Ah Calidio.    (Cal. ) Que ah.  (Am.)  Que fraca | esperança he a de hũa molher. | 

Cal. Queres dizer como a de foão. | 
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Amẽ. E a de foão, & a de foaã. | 

Cal. Dame ca essa mão. Seraas homem pera me | ajudares a cometer hũ feyto que tenho 

cuyda-|do.   (Amẽ.) Si serey. | 

Cas.
340

 Olha que dizes?   (Amẽ.) Em tanta desespe-|ração que posso eu recear? | 

Cal. Ora escuyta, a vinda de teu pay he a que nos | faz aqui todo mal,  & a que nos atalha 

tudo: aqui | cumpre acudir com conselho. | 

Amẽ. Nam vejo como.   (Cal.) Eu to direy, riamo-|nos delle, façamos que nunca tal homẽ 

vimos | nẽ conhecemos por mais grauidade com que | venha, & por mais Valenciano que nos 

fale?
341

 | 

Amẽ. Zombas em tamanho estremo de minha vi|da te daa ho coraçam esse vagar? | 

Cal. Nã zombo & tenho mais pressa da que cuydas, | mas ainda te torno a dizer que nam sinto 

ou-|tro remedio. | 

Am. Remedio chamas auer de enganar meu pay? | 

Ca. Certo que milhor seria meterte nas suas mãos | & perder a saudade a Lucrecia. | 

Amẽ. Isso nam pode ser em quanto eu tiuer alma | & coração.   (Cal.) Poys se isso nam pode 

ser ho | outro nã pode andar: destas duas escolhe qual |  

[p. 61] quiseres, ou busca milhor conselho. | 

Amẽ. Oo malauenturado de mim. | 

Cal. Agora nam he tempo de mimos, cumpre de | tomar concrusam. A isto que te digo eu te 

aju-|darey, pera teu pay nam ha mister ajuda. | 

Amẽ. E assi que remedeamos? | 

                                                             
340 Erro tipográfico. Quem fala é, evidentemente, Calidio. 
341 Imitação da trama de I Suppositi, de Ariosto. Porém, aqui a proposta de tal fingimento, feita por Calídio, não 

tem continuidade na intriga, diferentemente do que acontece na trama de Ariosto, perdendo a contaminatio um 

pouco de seu sentido original. 
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cal. Sabes quanto? tornamos a por teu pay em Va-|lença em corpo & alma: porque cuyda ago-

|ra ho velho que soube muyto em dar ca consi-|go. Itẽ
342

 diremos mais que tudo isto sam artes 

& ma|nhas de Casiano, & ficarnosha assi por parte. | 

Amẽ. Nam sey negar a verdade. | 

cal. Tẽs muy dãnosa manha porque acharaas muy-|tos que ta neguem, & tertehão grande 

auentajẽ | in agibilibus, como dizem estes latinarios. | 

Amẽ. Averdade logo se vee, que aproueyta negala? | 

cal.  Hũa cousa he vela, outra prouala: antes que ta | prouem tẽs bem que fazer, hũ juys he 

sospeyto | outro occupado, outro vagoroso. A toda teste-|munha ha cõtraditas, rezões vam, 

rezões vem, | entre tanto (como dizem) daa Deos do seu bẽ: | & em todas as demandas ha 

opiniões & letra-|dos dambalas partes. Fala com estes procurado|res & veraas o que te dizem. | 

Amẽ. Nam temos tanto tempo. | 

cal. Ouueme logo, que serui hũs annos hũ gran-|de official daquelle officio: & ho seu 

primeyro | & principal mandamento, he negar tudo o que | contra si se pede. | 

Amẽ. Isso seria nas cousas duuidosas. | 

[p. 62]  cal. Desta maneyra (.s. negando)
343

 dizem elles que | se faz tudo duuidoso. E nam he 

muyto, porque | bem sabes como as virtudes ficarão ca em tres | cousas, pedras, heruas, 

palauras: Parece que ao | negar cayo em seu quinhão fazer duuidas on-|de aas vezes as nam 

ha. E neste meyo tempo se | nos assi parecer, poderemos mandar dizer ao | Doutor duas 

palauras aa orelha, que nam sejã | libellos dar, nem lites contestar. E quando mais | nam 

podermos, diremos que es casado cõ ella, | então deixa tu ao Doutor resoluer seus Barto-|los, 

que elle tambem soo neste ponto ha de suar | e tressuar. | 

Amẽ. A todos me mãdas errar? & a Lucrecia tãbẽ? | 

cal. Es moço, estas cousas hão mister coração de | homem. Ensinate sempre a sair do moor 

peri-|go. Bem sabes que quem de hũa escapa cem an-|nos viue, despoys nam faleceram 

                                                             
342

 Item (latim): igualmente; além disso; e também. 
343 O símbolo ·ſ·, que não encontramos em nenhuma relação de abreviaturas ou de símbolos, aparece assim aqui 

e também no manuscrito, ao que parece, significando o pronome ―se‖ – se negando. Mas consideramos também 

a possibilidade de abreviar o advérbio ―sempre‖ – sempre negando –, que nos soa bastante apropriado para o 

lugar em questão.  
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desculpas, & | quãdo falecerẽ tudo seraa dizer: que los yerros | por amores dignos son de 

perdonar. Teu pay | receberaa toda desculpa, Lucrecia ficaraa mais | obrigada. Finalmente boõ 

ou mao, este he ho | meu conselho, nam vejo outro remedio a esta | vinda tam supita & a tão 

mao tempo. | 

Amẽ. Nam seraa milhor fugirmos? | 

cal. Entre tanto daa ho casamento por consuma|do, que assi lhe chamão os bachareis. | 

Amẽ. Oo triste & soo na minha morte nam ha hi | inconueniente nenhũ, que farey? | 

cal. Nega como te digo, segura ho rosto, jura, bra-|  

[p. 63]da, esuece,
344

 bate nos peytos, daa cõtas a todo mũ|do, importuna a Deos & aos homẽs, 

ainda que | enfades dissimula. | 

Am. Que monta, que ho direyto nã se pode torcer. | 

cal. Muyto confias neste direyto, poys nam sabes | hũ grande mal que tem. | 

Amẽ. Que tal? | 

cal. Que se nam pode apalpar nem ver, & se hum | diz que assi estaa direyto, outro diz que 

estaa | torto: mas nos somos taes como ho vilam, que | em quãto ha seu conselho vayselhe ho 

coelho. | E bẽ digo eu, ves teu pay que parece.  (Am.) Onde | 

cal. Polo canto daquellas casas grandes quanto po|des alcançar com a vista que fazer? Espera 

onde | vaas, que eu era o que auia de fogir primeyro. | 

Amẽ. Calidio lembrate de mĩ: que se nam pode es-|perar ho rosto do pry
345

 a que tẽs errado. 

cal. Espera que outro tanto he com ho senhor. To|dauia partio & nam foy pera tam bõ 

conselho | como lhe eu daua: em fim crede que nam sam | pera nada estes frangalhos de 

pernas delgadas. | Assi vay? deixame com os debates & põete em | saluo: que farey? que se ha 

aqui de fazer se nã falar | cõ os pès! Quero primeyro ver hũ pouco mais | deste negocio, elle 

mesmo mo diraa o que faça. | 

                                                             
344 A forma ―esuece‖ é, provavelmente, erro tipográfico, e deve provir de outra fonte manuscrita. No manuscrito, 

aparece ―espanca‖ neste lugar. 
345 Provavelmente, erro tipográfico: ―pry‖ por ―pay‖. 
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              Scena.  V.
346

 

                 Galbano velho.   Vidual seruidor. 

                   Calidio. 

[p. 64]  VErdadeyramente em quanto esta vida dura, | nam ha nella descanso nenhuũ. Em que 

idade | estaua eu ja agora, pera a fortuna querer bulir a|ĩnda comigo, & trazerme a Palermo por 

tantos | trabalhos. | 

vi. Quando os trabalhos vem sem culpa dos ho-|mẽs, entam tem elles rezam de se queyxar. | 

cali. Este he vidual, criado antigo de nosso amo, os | outros nam conheço, roim gente me 

parece. | 

Gal. Mas quando me tu Vidual isso dizes, de todo | em todo te esquece onde chega ho amor 

dos fi-|lhos, que me faz ja nestes dias tornar a sofrer as | sem rezões do mar, & dos 

marinheiros. | 

vi. Nam esquece, mas lembrame juntamẽte ho res|peyto que ouuera de ter aos teus annos: & 

aos | outros filhos, & a tanta outra gente. | 

gal. Sabes Vidual porque tu es agora moor sabe-|dor que eu, porque nam teẽs a minha dor. | 

vi. Ho meu saber nam ponho eu com ho teu, a dor | si ponho. Porem a ti nesta tua vinda, nam 

te lem|brou se nam este filho soo. A mĩ lembrãme tam|bẽ as outras cousas que disse. | 

gal. Ainda eu nam digo que acertey, mas que nam | pude mays. | 

vid. Onde força entra, nã ha que falar mays. | 

gal. Segundo me disseram que Amente cada vez | hia pera pior, ouue medo que todo outro 

reme|dio nam abastasse: he moço sem mal, veo ter a | terra perigosa, que nam aposentarã ca 

os poetas | as Sereas sem causa? | 

                                                             
346 Corresponde à cena VII da edição de Lapa. 
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[p. 65]  Cal. Ia ho desculpa.  (Gal.) E sobre tudo tais conse-|lheyros. | 

Cal. Aqui somos, vereis como se cumprem mi|nhas profecias. | 

Vi. Quais conselheiros?  (Gal.)  Os que comem, & | bebem & vestem do meu. | 

Vi. Coytados dos seruidores, Amẽte he o que errou, | & elles os que ho hã de pagar? tudo 

quebra po-|lo mais fraco. | 

Cal. Oo bom procurador, & mais de graça, isto he | milagre. |  

Gal. Aquella idade he cega, & nam vee nada, tudo | vay em quem a guia. | 

Vi. E seruidor como pode guiar, poys seu officio | he obedecer & seruir. Do ayo sempre ouui 

di|zer que era sem culpa. | 

Cal. Adiante vaa tal homem, aqueloutros tapetu-|dos nam ham dajudar com hũa soo palaura, 

nũ|ca os Deos ajude. | 

Gal. Ao doente nam se lhe ha de fazer a vontade, | mas o que for mais sua saude, que depoys 

elle | ho conheceraa & agradeceraa, & riraa estan-|do de suas ameaças. | 

Cal. Aquelle he forte põto. Vejamos o que ali diz | meu procurador. | 

Vi. Nessas doenças tudo fica pera ho tempo da | saude, entre tanto ho doente jaz na cama, & 

ho | fisico manda: nestoutro ho senhor he o que ho | manda, | & o que castiga. | 

Cal. Este nam he ja meu procurador, mas he meu |  

[p. 96]
347

 pay & meu bẽ todo. | 

gal. Cada hũ deue fazer o que deue aa verdade. | 

cali. Aquilo nam he nada, se mays pontos nam ha: | pera aquilo eu abasto. | 

vi. A verdade certamente senhor cousa sancta he, | & preciosa: mas he muyto despraziuel, & 

nam a | quer ninguem ouuir. | 

cali. Item mais estes querem que seja homẽ martere | da verdade por amor delles: digo que ho 

nã que|ro ser, se nam por Deos quando isso for. | 

                                                             
347 Evidentemente, erro tipográfico na marcação de página. A numeração correta é 66.  
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gal. Se desaprouuera a meu filho, aprouuera a mĩ. | 

vi. Estauas longe, souberalo tarde, & quãdo ho sou | beras duuidaras muyto, se era assi se 

nam: que to-|do ho mundo sabe ja da manha. Vinganse de ti, | & dizem que te castigam de 

teus erros: entre tã|to ho descalço anda descalço (como eu agora | ando) ho roto anda roto, ho 

coitado he coitado. | E mais inda que peça he andar agrauado. todos | se carregam contigo, 

poucos te escuytã, & esses | chamante enfadonho, que nunca al falas, senam | nos teus 

agrauos. | 

gal. Mas foy muy bẽ feyto seguir os apetitos de hũ | moço, & deytarmo assi a perder, & a 

fazẽda cõelle, | 

Cali. A ha, ja se ho velho assanha, assi fazem quan-|do nam acham que responder. | 

Vi. Senhor somos em tempo em que ninguẽ quer | conselho, & em que todos trazẽ na boca, 

como | se fosse muyto bom dito. Dame dinheiro, nam | me des conselho. Porẽ todos os erros 

de teu fi-|lho sam de moço, atequi nam entra nelles mali|  

[p. 67]cia nenhũa: cõ esta tua vinda se curara bẽ. | 

gal. Assi ho queyra Deos. | 

Cal. Este vidual me desamedrentou de todo, nosso | amo andaua polas ramas, & nam achaua a 

que | se apegar. Quero tambem apalpar ho velho: na | praça del Rey estamos, eu liure sam, 

justiça ha | na terra, | 

gal. Aqui nesta praça me disseram que era a pousa|da, la vejo vir a quem pregũtaremos. Ou 

ou, ah, | he este Calidio? Este he, oula gentil homẽ, nam | me conheceys. | 

Ca. Nam me contenta nada a entrada. Oo senhor | isto he sonho, ou que direy? Muyto boa seja 

tua | vinda, que milagre he este tamanho? que estou | como pasmado. | 

Gal. Achastes aqui boa meyjoada? | 

Cal. Nam sey dos outros, eu ainda que a nã achasse | boa, conuinhame estar & seruir. | 

Gal. A quem?  (Cali.) A quantos ha em casa, onde | me nam foy dado cargo, se nam de 

seruir.| 

gal. Quero dissimular, He amente em casa? | 
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Cal. Nam senhor.   (Gal.) E Casiano?  (Ca.   Tãpouco | 

Gal. Onde he a pousada, se me quiseres agasalhar, | que venho cansado? | 

Ca. Senhor nesta he, oula? Abri aqui, abri, prestesmẽte.
348

 | 

Gal. A vos outros digo. Se este roym duuidar a en|trada da porta, auisaynos que mo metays 

dẽtro | por força, nam me deys despoys desculpas. | 

Vi. A senhor?   (Gal.) Nam me digas nada. Vay di-|ante, mostrarnos as a pousada. | 

[p. 68]  Ca. Nã ha mays que mostrar: voume ẽ busca damẽte | 

Gal. Logo iras, agasalha primeiro os ospedes. | 

Cali. Nam tenho com que.   (Gal.) Com a vontade. | 

Cali. Oula que quer isso dizer? quereys prouar for|ças comigo: olhay que chamarey pola 

justiça, | Cuydays que estamos em Valença. | 

Gal. Tapalhe a boca Grifo, tu Formante cerra a | porta sobre ti. | 

 

 

         Acto. V.    Scena. I. 

                   Reynalte soo que he pay da Lucrecia. 

NEsta minha derradeyra jornada he | todo ho perigo deste meu cami-|nho. Se aqui acho a filha 

que busco | todos os trabalhos que nelle achey | & outros muytos se me tornarã | em descãso, 

mas se a nã acho, que farey? que na mi-|nha esperãça ainda que era fraca todo  ho  mal pas-

|saua bẽ: sem ella como passarey o que  fica de vida: & | como passarey ho passado, que de 

nouo tornaraa | sobre mĩ & matarmeha: Eu apercebido venho, & | feytas trago minhas contas, 

& ho coraçã igualado | a todas as partes: porẽ ao abaixar do golpe a car-|ne he fraca: & 

arrecea. Aquelle foy o meu primei|ro amor, aquelle seraa ho derradeiro: que a filha 

                                                             
348 O p com a haste cortada e til abrevia tanto pre quanto per. 
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es|cassamente me lembra, se nam por sua mãy, que me | a morte leuou tanto antes do seu 

tempo. Se me tã-|bẽ tem leuada a filha farey conta que me nã quis | deixar neste mũdo cõ que 

me consolasse. A perda | 

[p. 69] da mãy me lãçou de Italia onde passaua ho milhor | da minha vida. A filha que entam 

deyxey nacida | de poucos dias me torna agora laa. Quando a no|bre cidade de pisa veo a 

poder de seus imigos, era | dentro hũ meu amigo, de que fiaua todos meus | segredos, & a 

moça tambẽ: ali se me perderam am-|bos, que nunca mays soube parte delle nẽ della. E | ja se 

me em algũa maneira tinha curado ho tẽpo | (como vedes que faz) quando me disserã do ami-

|go que era ca vindo, & passado nesta terra: Des de | entam nam me deu ho coraçã mays 

vagar, nẽ des-|canso algũ, ate que me trouxe ca tam longe, & por | tantos trabalhos. Antes 

quero cayr que estar depẽ|durado, ao menos verey ho amigo, que da filha nã | faço conta, que 

bẽ cuydo que se viuo fora, que algum | recado ouuera em tanto tempo. Seja ja o que quiser | 

oje he ho dia da sentença: ja sey o que ey de fazer | de mĩ: saberey ao menos o que ey de fazer 

do meu. | Que os dias vanse hũs a pos outros, & nã dam va-|gar de estar homẽ cuydando. Des 

doje mais, tẽpo | he de entrouxar & fazer prestes. Sancta Maria que | fortes brados vem 

aquelle homẽ dando. Os pees | pera ca ho trazẽ, mas os olhos em casa ficam, que | tantas vezes 

olha pera laa. | 

 

         Scena. II. 

                  Calidio.    Reinalte. 

CIdadãos de Palermo, homẽs de bẽ. Nesta vossa | terra nã ha justiça? Nesta vossa terra nã ha 

liber|dade. |  

[p. 70]   Rey. Tamanhas duas cousas querias logo que aqui | ouuesse! | 

cali. O doudo de mi sem cabeça, acõselhaua ho ou-|tro muyto: & pera mi nã soube tomar 

cõselho. | 

Rey. A muytos acontece, que se tem por muyto | sabios. | 
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cali. Velho falso, dissimulado, como me enganou. | Chamey por Deos. Chamey polos sanctos. 

Bra|dey por justiça. Lembreylhe que era Christão. | Tudo foy embalde. Cuydey que era liure: 

& eu | nã ho sam, de que me serue esta minha liberdade. | 

Re. Tarde vieste cayr na conta. | 

cali. Ho velho pratico, que correo (como dizem) a | seca, & a meca: & trazia cuydado o que 

auia de | fazer, milhor que eu o de que me auia de guar-|dar. Meteome em casa: por força, 

açoutoume, | matoume. Isto se auia de fazer em terra de Chri-|stãos? | 

Re. Inda aquelle toda via, sonha em liberdade. | 

Cal. Se me nam despir ante os regedores: & se me | nam prouẽ com justiça, acabarey de saber 

que | pode aqui fazer cada hũ o que quiser aa sua von|tade: entan farey eu tambem a minha, & 

vingar | me ey. | 

Re.  Os ameaçados pão comẽ. | 

cali. Como assi auia de passar? Prometouos que nã | fique oje rua, nem praça em todo 

Palermo, em | que nam dee gritos como doudo, pera que saiba | todo ho mundo se me podiã 

fazer mays em ter-|ra de Turcos. | 

[p. 71] Re. Homẽ es de muytos acordos, nam faras nada. | 

Cal. Entre tanta gente, nam pode ser que algũ nã | aja doo de mĩ. | 

Re. Fraca consolaçã. E porem muytos a acostumã | a mingoa doutras milhores. Apayxonado 

vay. | Pareceme que ja vi aquelle homẽ, nam me po-|de lembrar onde? Nam me deu soomente 

lugar | pera preguntar cousa algũa. Outro vejo a quẽ | preguntarey. | 

 

           Scena. III. 

                                                 Briobis.    Deuorante. | 

                                                            Reynalte. 
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NAm pode ser outra cousa, se nam que se enco-|mendou elle oje a quãtos diabos ha no infer-

|no, que mo assi andaram desuiando. | 

De. Se eu essa deuaçam soubesse, tambẽ a eu faria | por agora, que me nam posso desuiar de 

ty. | 

Bri. Toda a cidade corri em sua busca. Dizeme, nã | se chama elle Petronio?   (Deuo.) Si 

chama. | 

Bri. O quanto fazem estes diabos, por quem se a el|les encomenda. | 

De. De meu conselho, diueralo tambẽ de encomẽ-|dar a esses mesmos diabos que ho 

leuassem: que | esta he pequena presa pera as tuas vnhas. | 

Bri. Se ho elles logo leuassem, bõ conselho era ho | teu, mas ey medo que me leue elle 

primeyro a | minha Lucrecia. | 

[p. 72]  Rey. Assi auia nome a minha filha, & Petronio se | chamaua ho meu amigo. | 

De. Verdade he que eu vi maos sinays de isso ser assi | como te eu contey. | 

Bri. Viste logo a elle maos sinays de vida. | 

De.  Nã sejas tã accidental, tudo queres leuar auãte | por força de braços, & nã tẽs paciẽcia 

nenhũa. | 

Bri. Como me enfadã estes sesudos, com estas suas | paciencias. Dizeme onde tem a casa, 

poys ho nã | acho porfora: nã me ha oje descapar, nẽ debaixo | da terra: que sete braçadas 

entrarey por ella co-|mo pedra de corisco a pos esse doutor. | 

De. Sancta Barbara virgem, cuydey que era morto: | 

Bri. Porque mo nam dizes. | 

De. Iunto daquella igreja alta. | 

Bri. Bem estaa, perto tẽ outra pousada mais certa? | Eu ho tirarey hora do cuydado em que 

anda. | 

De. Ia la vay outra vez: este bem tenho, que me nã | rompe a capa que  lho vaa amostrar, 

pareceme que | nã quer leuar obrigações cõsigo. Como homẽ | neste mundo nã sabe pera onde 
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vay, nẽ pera on | de vẽ? onde fuy encontrar este meu soldado, an-|dandome desuiando delle. 

Deos me guarde de | maos encontros. | 

Rey. Ho coraçã me quer saltar do peyto, ouço falar | em Petronio, & em Doutor, & estou ẽ 

Palermo: | lẽbrese Deos de minha agonia. Quero pregun|tar a este homẽ. Amigo, Deos te 

salue. | 

De. Assi faça a ti senhor & amigo meu. Que homẽ | seraa este?   (Rey.)   Dizeme por tua vida, 

que Pe-|  

[p. 73]tronio he hũ em que falauas? | 

D. Hum bõ doutor.   (Rey.)  Natural daqui? | 

De. Nã, mas de Pisa.   (Rey.)  De que idade. | 

De. Pouco mays ou menos seraa dos sessenta. | 

Rey. Nã pode ser outro. E a Lucrecia que nomeaste? | 

De. Tomay laa, que bõ recado ho meu. E entã mui|to recatado sam, & estoutro esteueme 

ouuindo | quanto falaua, que sey eu onde isto iraa ter. | 

Rey. Nã me respõdes   (De.)  Ho outro foy o que falou | em   Lucrecia. (Rey.) E tu nã sabes 

quẽ ella he? | 

De. No mais que ouuila gabar de fermosa & boa filha | 

Rey. Natural daqui? | 

De. Nam sey tanto de sua fazenda. | 

Re. De que idade? | 

De. Tudo saberemos se te muyto releua. | 

Re. Que bramuras eram aquellas daquelle teu a-|migo contra Petronio? | 

De. Amigo dizes: em toda minha vida faley outro | tanto com elle como agora. | 

Rey. Porque era aquella sua payxam? | 
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De. Nunca folgo de saber paixões de ninguẽ: cõ to|dos se podesse queria viuer em paz, & em 

prazer. | 

Rey. Estaas em teu siso, porem muyto ameaçaua, | nam me diras porque? | 

De. Forte homẽ he este cõ suas preguntas. Senhor | meu, se te nisso vay algũa cousa, por hũa 

boa cea | que me dees, eu to segurarey: mas ha de ser boa. | 

Rey. Em fim, que mo nam queres dizer? Ficate nas | boas horas. Este me parece de hũs 

chocarreiros | que sempre ha nestes lugares grãdes. Nã me fio |  

[p. 74] ora muyto em suas palauras, quero buscar Pe-|tronio & auisalo. | 

De. E da cea nam disse nada. Nam fez Deos outro | remedio pera estes taes como tocarlhes em 

| dous reys de custo, logo atalhais a praticas. Isto | he segredo desgrima, quãdo me vejo em 

algũa | afronta faço hũa ponta aa bolsa, ali vereis vos | fugir muyto mais, que se lhe tirasse as 

meninas | dos olhos. Nam vistes que perguntador
349

? don-|de me aqui saya de traues: quanto 

se ha mister | pera viuer neste mundo, que sey eu agora quẽ | este he? & o que lhe nisso vay. 

Hũa por hũa muy|tas cousas queria saber de mĩ, & se lhe eu dera | trela quisera saber muytas 

mais. Porem Deuo-|rante ha ja mais de hũ par de dias que naceo, & | lançoulhe ho bastão no 

meyo: em fim bom sol-|dado mao soldado nã se me acho outro. E que-|reis que vos diga? hi 

nam haja ouro sem fezes, | nem pode ser tudo como homem quer. Se me | aas vezes enfada, & 

he moucarrão aas minhas | custas. Eu tambem sou gargantam aas suas, to-|do homem ha de 

saber que prazer he nam fa-|zer conta com a ospeda ao cabo da mesa. Caa | vem outro do 

mesmo trato, vejamos se he tam | seco de pontos como o que  la vay. Isso auenturo. | 

 

             Scena.  IIII. 

                                                     Galbano.    Deuorante. 

[p. 75] HO nosso bõ Calidio partio & nã esperou mais | rezam. Agora si hiraa buscar Amente.| 

                                                             
349 A forma verbal preguntar e termos dela derivados concorrem com perguntar, como aqui, em perguntador. 



223 

 

De. Velho, & de maa graça, nam estaa aqui ho ga-|nho, mas ja ey de ver o que  he. Senhor 

meu, pare-|[[re]]cesme
350

 estrangeiro, eu sey que he andar por | terras alheas, & sam grande 

piloto desta barra, | se te poder fazer algũ seruiço faloey certo com | especial vontade que pera 

isso tenho. | 

Gal. Muyto to agradeço, mas eu nam tenho aqui | negocios de mercadorias: soomente venho 

em | busca de hũ filho meu que andaua perdido ne-|sta terra.   (De.) Seja nas boas horas. E os 

sinais? | 

Gal. He hũ moço Espanhol que ainda nã ha vinte | annos.   (De.) Ho nome.  (Gal.) Chamase 

Amẽte. | 

De. Como senhor? & tu es Mosem Galbano de | Valença? de que tantas vezes ouui falar. | 

Gal. Eu por meus peccados. | 

De. Muy boa seja a tua vinda, quanto folgo, assi | por te conhecer, como porque se nam 

acabasse | de perder hũ tam bom filho. | 

Gal. Pera mim nam foy elle bom. | 

De. He moço, a idade tem culpa. | 

Gal. E algũa teram os homẽs tambem. | 

De. Tudo pode ser. Visteo ja? | 

Gal. Nã ainda, mas laa he ido Calidio em sua bus-|ca, bem ho conheceraas tambem, que he 

ho-|mem do tempo. | 

De. Como as minhas mãos. | 

Gal. Quando ho vires rogo te que lho perguntes | como estamos ambos. | 

[p. 76]  De. Isso porque?   (Gal.) Porque me diuera de con-|uidar por rezam, porque eu vinha 

de fora, & el-|le estaua como em sua casa: & em fim eu fuy o que | ho conuidey. | 

                                                             
350 Repetição da sílaba -re- é erro tipográfico da edição. No manuscrito, encontramos ―pareceisme‖. 
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De. De ganho sam, conuidador he ho velho. Isto | si, que nam ho perguntador que laa vay, 

traria | as fruytas de Valença. Gram feyto he das per-|feyções que vsais naquella vossa cidade, 

toda | chea de galantarias. | 

Gal. Nam he como cuydas, tudo isso he ja passado | a Portugal. E no conuite que falo nam 

ouue hũ | soo bocado fresco todos foram salgados. | 

De. Mal me parece isto, & pior ho sonsonete. A ver|dade senhor he, que eu nam falo ha dias a 

esse | homem, laa guarde seus conuites pera quẽ qui-|ser.  (Gal.) Ah que nã sabes como foy 

saboroso. | 

De. Poys hũa cousa te quero dizer, que topaste cõ | hũ homem que se lhe entende 

arrezoadamente | dessas joyas de garganta. E poys vem a propo-|sito & es conuidador, por 

merce que me digas | qual iguaria tendes laa entre vos outros por | mais saborosa? | 

Gal. A vingança.   (De.) Isto vay de mal em pior, | quero dissimular. Isso senhor sam 

alegorias, mas | eu nam falo se nam ao pee da letra. | 

Gal. E eu ao pee da letra digo, que em chegando an-|tes soomẽte que me assentasse, mandey 

abrir Cali|dio com açoutes polas costas, o que me soube mi-|lhor que quantos manjares 

podereis vsar: en-|tendeste me agora? | 

[p. 77]  De. Agora si. Isso chamo eu falar ao pee da letra. | 

Gal. Aquelle ja pagou, mas ainda me ficão outros. | 

De. Outros, ou como?   (Gal.)  Maluados tredores, | que tanto do meu tequi tem comido & 

bebido. | 

De. Ia eu laa vou na volta. Nã sey ora, este milhor | acerto de seu dinheiro, mandou abrir ho 

outro | polas costas, mandaraa abrir a mĩ pola barriga, | & diraa que anda em busca dos seus 

dobrões. | 

Gal. Comer, & beber & jugar, & frasquear, aa custa | de barba longa. Ora me deixay, que eu 

vos fa-|rey amargar os bocados que vos tambẽ souberã. | 

De. Nam se podera neste mundo falar mais craro, | com que negro conuidador fuy topar. | 

Gal. Folgastes entam a vosso prazer. Agora mo pa|gareis a vosso pesar. | 
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De. Arrenego de ti & da tua Valença, se me agora | aas de pedir cõta do que comi ha tanto 

tempo. | Tam tarde se escota
351

 laa, ou como? | 

Gal. Aquelle me parece Casiano, tambem ho de-|ues de conhecer. | 

De. Senhor meu si conheço, aquelle he. Ora me day | per hũ dos conuidados do velho, se me 

nã aco-|lho, que ho ayo sempre me quis mal. | 

Gal. Pressa traz deue de saber da minha vinda. | 

De. Quãtos segredos agora tereis de falar ambos. | Nã vos quero estoruar, mãdas de mĩ algũ 

seruiço. | 

Gal. Nam estoruaraas, que nisto nam ha segredos. | 

De. Eu tambem tenho de falar hũ pouco. | 

Gal. Espera, porque foges. Foyse seraa algũ doudo. | Que assi foge, nam posso cuydar al que 

assi cor-|  

[p. 78]re, quero esperar Casiano em casa. | 

 

            Scena.  V. 

                    Casiano soo. 

VEnho espantado dos acontecimentos. Andã-|do em busca de nosso amo, achey Reynalte | 

nosso natural, que tambẽ aqui he vindo. A hũ trou|xeo ca hũ filho perdido, & ao outro hũa 

filha que | perdera. Oo filhos, oo filhos, estes sam os vossos | descansos. Doutra parte tendo 

ho doutor Petro-|nio concertado ho casamento que lhe nam falta-|ua nada, vem Reynalte de 

Valẽça & acham todos | por maas contas, que Lucrecia he aquella filha em | cuja busca 

Reynalte vẽ. E sobre tudo afilhada do | doutor, assi lhe podera ser mais, & sabelo tarde. Ho | 

outro coytado que estaua ja com a boca aberta pe-|ra papar a moça, ficaraa sonhando com ella. 

Bem | dizem que muytas cousas acontecem entre ho bo|cado, & a boca. Venhamos a meu 

                                                             
351 Erro tipográfico, provavelmente. No manuscrito, ―escõtaes‖. 
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criado Amente, | a cujo prazer se estas cousas rodearã. Reynalte he | rico, nam tem filho nem 

filha, saluo esta que aqui | achou: daya por molher de Amente quando elle | estaua pera se 

enforcar: assi negocea a fortuna o que | lhe a ella apraz. E assi fica ho meu trabalho todo | 

embalde, & a minha payxão mal tomada. Nam | sey que diga aas cousas deste mundo, hũas 

pare-|ce que se ganham todas por diligencia, outras | por acerto soo: pera tudo ha hi exemplos 

& cora-|ções. Voume ver nosso amo. | 

 

 

[p. 89]
352

         Scena. VI. 

                         Deuorante soo. 

CVstado me ouuera muyto do meu, & pegas-|sem outras poucas ao ayo. Vereis que lhas hã | 

de pegar, que ho velho ho estaua dizendo: nunca | ho tal vistes, nam fala se nam como rey de 

Paler-|mo. Assi assopra, assi ameaça, por fe tenho que nos | quisera caçar todos em casa como 

perdizes em la-|ço. Eu nam sey se faço mal de tornar por aqui, mas | nam vejo de quem me 

tema: mas queria ver este | prazer do ayo, poys ja Calidio pagou seu quinhã, | de que muyto 

folgo, que assi me queymou oje ho | sangue. Entre tanto ho meu soldado acudiraa pe-|ra onde 

me deixou. Fazey conta que nam acharia | ho doutor: de maa graça ha de vir, mas eu vos di-

|rey quem fogo quer com as vnhas ho descobre, | tantas voltas lhe darey, ate que lhe acerte a 

junta. | Perigoso dia he este, & logo começou em mal, | mas ouuera dacabar em pior. E mande 

Deos que | acabe bem, vãse as horas da cea, & eu estou ainda | sem comer, assi a Deos 

misericordia. Quem | vem laa? Cuydey outra vez que era tomado, | mas cousa he andar 

temido, deixẽme viuer | (dizia ho outro que se temia) & matẽme quando | quiserem: que foy 

milhor dito que nenhũ dos do | meu soldado. Estes sam Amẽte & Calidio, depres-|  

[p. 80]sa vem, & tem rezão que tal hospede hã de achar | em casa. Este maluado tem ja 

recebido o que lhe | vinha na sua parte, andaraa agora chegando os ou|tros. Se lhe nam 

pergunto polo conuite do velho | que me oje encomendou, & vejamos agora que | trouas faz 

demprouiso. | 

                                                             
352 Marca-se incorretamente com o número 89 a página que deveria ser a de número 79, mas a página seguinte já 

retoma a numeração correta, 80. 
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          Scena. VII. 

                                   Amente.    Calidio.    Deuorante. 

POr amor de Deos te rogo Calidio amigo meu, | & mais que hirmão, que se nestas cousas que 

me | contas ha ainda algũa duuida que ma digas. | 

Cal. Assi acharaas tudo.   (Amẽ.) Espera nam que-|ria entender isto de hũa maneyra, & tu que 

mo | dissesses doutra.   (Cal.) Espero. | 

amẽ. Que he aqui Reynalte ho rico de Valença? & | que tem achado & assentado que Lucrecia 

he | sua filha, & afilhada do Doutor? | 

Cal. Muyto contra sua vontade. | 

amẽ. De quẽ Calidio?   (Cal.) Do mesmo doutor, | nam temas doutra parte. | 

amẽ. E que acharão certas todas as auẽturas, porque | Lucrecia aqui veyo ter, de que nos 

contauão. | 

Cal. Que queres mais? ho mesmo Doutor ho nã | pode negar. | 

De. Hũ destes anda fora de si com ceumes, & ho | outro com açoutes, por isso nam he de crer | 

cousa que digam. | 

[p. 81]  Amẽ. Que te darey amigo da minha alma por tão | boas nouas? por quem me podiam 

ellas a mim | vir se nam por ti? | 

Cal. Dame outros tantos açoutes como me deu | teu pay, que em fim estes sam os galardões 

de | vos outros. | 

De. Ho maluado como os conhece. | 

Amẽ.  Deixa essa payxão por amor de mĩ Calidio, | ajudame a tamanho prazer, que nam posso 

cõ el-|le, & ey medo de me dar ho miolo hũa volta. | 

C. Mais pesada foy a minha carga & leueya eu soo. |  
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Amẽ. Nam digas isso Calidio amigo, que eu recebi | tambem grande parte. | 

Cal. Mostrame hora huũ soo sinal, de trezentos que | eu te mostrarey neste corpo. | 

Amẽ. Nã serã menos os meus se se podessem ver. | 

Cal. Poys eu nam recebo paga que nam vejo. | 

De. Contigo me tenho, falas como ha de falar hũ | homem. | 

Amẽ. Ora Calidio yrmão
353

 se for como nos espera-|mos tu veràs quanto he aa tua parte. | 

Cal. Vos outros amigos meus cõ seruidores soys | tays como estrologos que falam sempre no 

por | vir & nunca acertam. | 

De. Cuydaua eu que vinha este fora de si, tẽ mais | folegos que hũ gato, & sabe mais que sete 

peli-|teyros. |  

Amẽ.  Farte ey mil juramentos. | 

Cal. Teria boõ penhor polo meu. | 

De. Certo he que antes ho eu queria de prata, ou |  

[p. 82] de ouro. 

Amẽ.  Poys se cuydasse que em mim podia auer ta|manho desagradecimento, matarmia com 

mi-|nhas mãos. | 

Cal. Oo que homem, nam cuyda muytas vezes | em o que acontece. | 

De. Pera que he mais? estou pera dizer que este roim | sabe tanto como eu. | 

Amẽ. Bem sey que estaas rindo, & que ho nã cuy-|das assi. Pera que he mais? ho tempo dou 

por te-|stemunha. | 

Cal. He maa segurança.   (De.) Nam pode ser pior. | 

Amẽ. Oo nam me desgostes, tornemos por tua vi-|da a aquellas nouas, que ja me parece que 

as sonhey. | 

                                                             
353 A forma yrmão concorre, ao longo do texto, com hirmão e irmão. 
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Cal. Assi he, poys que a fortuna te negoceou tudo | dormindo tu. | 

Amẽ. Dizeme por tua vida: como se assentaram ta|manhas & tantas cousas em tão pequeno 

espa-|ço de tempo? | 

Cal. Porque te apanhou ho vẽto a lenha, como di-|zem as velhas. E trouxe tambem outro 

hirmão | do doutor de sobre mar que aproueitou muy-|to. Ambrosia como te digo era ahi, a 

verdade lo|go tem pees & mãos, & logo vay auante. Cada | cousa respondia a outra, & todas 

vieram a seu | lugar, & nam sobejaua nada nem mingoaua. | 

De. Iaa lhe ey de crer quanto disser. Que nouas | aqui tenho pera ho meu soldado, esta vos 

digo | eu que ha de ser cea que nam a do velho falso, & | Valenciano. Passemos oje bem, a 

menhaã seraa |  

[p. 83] como Deos quiser.   (Amẽ.) E ho doutor? | 

Cal. Nunca vi homem viuo tam morto, | 

Amẽ. Nam dizia nada. | 

Cal. Todavia mais era que nada. | 

Amẽ.  Que Calidio?   (Cal.) Laa tocou hũs poucos | de latins que me desaprouueram. | 

Amẽ.  Que tays? Entendesteos? | 

Cal. Aleuantou os dedos & com elles fazia suas | contas e repartições de dereyto diuino & hu-

|mano: em que vinha concluyndo que neste | seu caso cabia dispensaçam. | 

Amẽ. Como dispensaçam? | 

Cal. Ainda te digo que soltou hũa maa palaura | mais, que por dinheiro nam ficasse. | 

Amẽ. Ah Calidio, isso me tinhas ainda por dizer? | 

Cal. Sabes porque?   (Amẽ.) Porque amigo meu? | 

Cal. Por nam acabares de sayr de teu siso dizendo | te este perigo, & como passou. |  

Amẽ. Ay dizemo por vida de quanto bem queres. | 
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Cal. Nam quero bem a viua pessoa. Rogamo por | amor de quanto mal quero  &  seraas 

auiado.| 

Amẽ. Assi to rogo & to peço. | 

Cal. Bem estaa. Ora queres saber quem desfez to-|das as rezões do doutor com seus 

argumẽtos? | 

Amẽ. Quem meu Calidio? | 

Cal. Quem podia ser se nam Lucrecia? |    

Amẽ. De que maneyra.   (Cal.)  Disse que nã queria. |    

Amẽ. Oo feyto de Lucrecia. |  

Cal. Que nacera estrangeira, que viuera estran-|geira. Agora que a leyxassem yr  alograr  & 

ser-|  

[p. 84]uir hũ pay a que tanto queria. | 

Amẽ. E o pay?  (Cal.) Leuou a filha nos braços & | lançoulhe a sua benção. | 

De. Esta minha negoceaçam se de hũ cabo sara do | outro adoece. Vedes me outra vez de 

perda co | meu soldado, que ha logo de querer matar to-|da Valença. | 

amẽ. Como podeste saber tanta cousa? | 

cal. E mais tendo tanto em que cuydar, que tu nã | dizes, mas ja ouuirias que ho coraçam 

manda | o corpo. E assi acabou aquella esperança do | doutor, mas ja se falaua em  ourra
354

  

cousa. |  

amẽ. Em que?    (cal.) Em hũa das filhas de Bertran-|do, que ja sabes que tem muytas.  

amẽ. Assi he. Bem sey que te deuo muyto, tu nam | cuydas em tamanho prazer, como seraa 

yrmo-|nos todos pera Valença. | 

cal. Eu nam, se nam vejo primeyro aquelle prazer | da morte do outro. | 

amẽ.  E quem he esse, que ainda to nã perguntey? | Cuydas que estou em mim. | 

                                                             
354 Assim no original. Erro tipográfico, certamente.  
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cal. Hum homem, que se chama Mosem Galbano. | Conhecelo? | 

amẽ. Oo meu hirmão, nunca Deos tal queyra. Por | amor de mim que lhe perdoes. | 

cal. Mas por amor de mim que nam sejas tu tama-|nho perdoador dos meus açoutes. | 

De. Que faço eu estando aguardando? que me nã | vingo deste ladrã de Calidio? Quãdo 

acolherey | eu aas mãos outro tal tẽpo? Deos te salue, [ainda]
355

 |  

[p. 85] que fale onde me nam chamão, desculparmeha | ho prazer que tenho Amente de teu 

bem: por | que ja sey parte delle. E ca a meu amigo queria | preguntar por hũ conuite que lhe 

deu teu pay | em chegando. Prol faça a tanta priuança, nam a-|bastaua a do filho? | 

Cal. Nam hias tu oje tam gracioso, serã milagres | do vinho. | 

De. Nem tu nam hias de tam maa graça: sam mila|gres da priuança. Mas se te dura ainda 

aquella | vea de trouar, romperemos aqui hũ par de lan|ças, diante de Amente: & elle seja ho 

juyz. | 

Am. Perdoame Deuorãte, que temos al que fazer, | fique pera outra hora. | 

De. Ia ey de ver pera quanto he, & façate prestes, | ou me nam desafiasse. | 

 ¶Calidio ja eu vi outro homẽ | 

   mays saão das costas que ti, | 

   pulgas sey que te nam comẽ, | 

   vergões pode ser que sy. | 

  Calidio. | 

 ¶Cão daçougue Deuorante | 

   Lambe spetos que te vaas | 

   Grifo que ao ceo subiraas | 

   Se te põe carne diante. | 

                                                             
355 Não se lê a palavra ainda, apagada no texto, possivelmente por falha da cópia, recuperada aqui com ajuda do 

manuscrito. 
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Amẽt. Hora bẽ estaa assi: tal por tal, nam seja mais | por agora. | 

Deuo. Digo que sam contente que seja tudo aa tua | vontade, inda que nos has de roubar esta 

ci-|dade de quanto bẽ tinhamos nella. E ey me-|  

[p. 86]do que nos leues todos a pos ti. | 

Amẽ. De todos nã sey, mas cõtigo folgaria muyto. | 

De. Hora bem veremos: nã estaas logo tãto de ca-|minho. Dizem me que tendes laa grãdes 

trin|chantes, & que cortam muito a meude. | 

Cal. Este bilhafrã que sempre anda sonhando na | carniça. | 

De. E nam me achey oje na tua. Ey te de tapar es|sa boca.   (Cali.) Ia ho deyxo. | 

Amẽ. Ambos soys homẽs pera dar conta de vos | onde quer que vos achardes, ambos ficays 

por | boõs: vamos ver meu pay. Tu deuorante on|de podes esta noyte milhor cear? Do mays 

a|ueras teu conselho. | 

De. Hora nunca vi homẽ falar mays a proposito. | Calidio dame ca essa mão, & sejamos 

amigos & façamos o que nos Amẽte manda & roga. | Dirte ey de que maneyra, que eu tambẽ 

por | te dizer verdade, nam me fio hora muyto de | cão que manqueja. Mas metamolo em casa, 

nos | ficaremos espreytando aa porta. Se ho mar | andar chão nauegaremos, & entre tanto bõ | 

he ter hũ pee na terra: se nos quiserem tomar | morramos como homẽs. | 

Amẽ. Fiayuos em mĩ que a tormenta ja he passada. | 

Cali. E passou toda sobre as minhas costas. | 

De. Por isso podias jr diante seguramente. | 

Cali. Essa nam farey eu jaa. | 

Amẽ. Hora eu entro vos espreytay. | 

De. Nam ouue mister rogadores, ho filho lançou |  
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[p. 89] se em terra aos pees do pay, ho velho como | assi ho vio, começaranlhe logo a correr as 

la-|grimas em fio, & sem mays falar palaura ale-|uantouho, & lançoulhe muytas vezes a sua | 

benção. Ordenam festas, ali sam minhas man|gas. Ho doutor ja fez outros concertos. Vos | 

nam espereys aqui polo casamento, que se ha | de hir fazer em Valença. Briobris contentar | 

seha com lhe dizer que lhe fogiram todos de | medo. | 

 

 

¶ Foy impressa  a  presente  obra  por  |  Ioam  da  Barreyra  Impressor  da  vni-

|uersidade de Coimbra. Acabouse aos | xiij. dias do mes de Setembro. |  

De M. D. LIX. 

 

 

                 Com licença impressa. 

             Com priuilegio Real. 

 

Algũas letras que forã faltas, sam os seguintes. | 

¶Pagina. 26. Reg. 25. A quem magoas lembrasse | sempre. Diga. A quem magoas lẽbrã 

sempre. | 

 Pag. 29.reg.12. vos ha de leuar. Diga. nos ha. | 

 Pag. 44. reg.1. genus masculinũ foemininũ, he tex-|to expresso concipit. Diga. genus 

masculinũ cõ|cipit foemininum, he texto expresso. | 

 

                   Emendados. 
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      CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

         Edição modernizada  

               do texto contido na edição de 1559 
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                      PESSOAS
356

 

   Amente    namorado 

   Cassiano    seu aio 

   Calídio     servo 

   Alda     moça 

   Ambrósia    velha 

   Briobris    soldado 

   Devorante    chocarreiro 

   Sargenta    moça 

   Guido     irmão do Doutor 

   Galbano    velho 

   Petrônio    Doutor 

   Dório     casamenteiro 

   Vidual     servidor 

   Reinalte    pai de Lucrécia 

 

 

 

 

                                                             
356 Note-se que a maioria das personagens traz no nome a marca de seu caráter, ou tem nomes que fazem alguma 

alusão à Comédia Latina, ou são simplesmente  nomes comuns da antiguidade clássica:  Amente: sem mente, 

sem juízo, demente – ver amantes amentes, em Andria, 218, de Terêncio, e Mercator, 81-82 de Plauto, que 

significa ―amantes são dementes, loucos‖.  Cassiano: impossível afirmar que houve alguma intenção do autor de 
ligar o nome a características do personagem na escolha. As possibilidades, se houve a intenção, parecem ser as 

seguintes: 1. De Cássio, um dos assassinos de Júlio César; seguidor de Cássio, ou seja, traidor – é Cassiano 

quem entrega as estrepolias do servo Calídio e do jovem Amente ao pai. 2. Do verbo latino casso, as, aui, atum, 

are: tornar sem efeito, nulo, inválido – a função de Cassiano é a de tornar sem efeito os atos insensatos de 

Amente. Calídio: o nome alude ao seruus callidus da comédia latina, o escravo astuto, artífice das confusões, 

enganos e trapalhadas que fazem as situações mais hilárias da comédia, embora aqui ele apareça com 

características de seruus currens.  Alda: o nome sugere a simplicidade de sua posição social: aldeã, rústica.  A 

mesma raiz também sugere pessoa tagarela, desinibida, falante. Ambrósia: do grego ἀμβροσία, significa 

alimento dos deuses imortais; o manjar dos deuses do Olimpo, que proporcionava a imortalidade, além de 

grande prazer. O nome ἀμβρóσɩoς, α, oν, é um adjetivo que significa imortal. É a velha Ambrósia quem faz o 

reconhecimento, no final, que dará vida nova aos amantes e trará o final feliz que é próprio do gênero cômico.  
Briobris: nome que remete a brio, valentia. Ironicamente, o tipo representa a covardia e a fanfarronice. 

Devorante representa o parasitus edax da comédia latina: glutão, comilão, sempre faminto, sempre bajulando 

alguém que lhe possa levar à mesa. Sargenta: de etimologia francesa, sergent, servidor, o nome vem do latim 

seruiens,entis: o que está a serviço de. Sargenta é moça de serviço da casa do Doutor. Guido: da mesma raiz 

gótica de guiar (widan), juntar-se. É o irmão que vem juntar-se ao outro, o Doutor, trazendo novas de fora. 

Galbano, Petrônio (satirista do tempo de Nero), e Dório são nomes que remetem à cultura clássica.  Reinalte: 

nome vem da fidalguia espanhola. Na edição de Lapa, o personagem chama-se Reinaldo, nome de origem 

germânica, composto pelas palavras em alemão arcaico "Ragin" (conselho) e "Wald" (Regra), que significa 

chefe dos conselheiros. Vidual: dessa forma, como aparece na versão manuscrita e na edição de 1559, é adjetivo 

relativo à viuvez.  Na edição de Lapa, o personagem chama-se Vidal, que quer dizer relativo à vida.  
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                 Argumento 

Amente, mancebo Valenciano, indo para Rodes, aportou em Palermo, enamorou-se de 

Lucrécia, com quem Briobris, soldado, e Petrônio, doutor, andavam também de amores. 

Estando a coisa concertada com o Doutor, sobreveio o pai do mancebo, e o pai da moça 

reconhece-a por filha, porque cria que a tinha perdida. Desfaz-se o concerto por certa causa, 

dão-na a Amente e outra ao Doutor. 
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                        A Comédia faz o Prólogo 

        PRÓLOGO 

 Estranhais-me, que bem o vejo, dais de cotovelo e d‘olho
357

 uns aos outros: quem 

será? quem não será? Quis-me Deus bem que não apodais
358

 já. Porém, não há de falecer
359

 

quem me arremede. Os Portugueses sois assim feitos pela primeira, depois, dareis o sangue 

dos braços. Agora, vos digo que todos encrespais as sobrancelhas. Por que vos falo português, 

ou por quê? Esperáveis de mim alguns trinques fortes
360

? Ora me escutai, se quiserdes. Dir-

vos-ei quem sou, donde venho e a que venho. Primeiramente, sou, como vedes, uma pobre 

mulher antiga, de dias
361

, e de nação estrangeira. Sei, porém, todas as línguas. Meu nome é 

Comédia. Não abrais as bocas! Não cuideis por isso que me haveis logo de comer! Porque eu 

nasci em Grécia, e lá me foi posto o nome, por coisas que pertencem àquela língua e não a 

esta vossa. Naquela minha natureza vivi muitos anos, como dizem, a boca que queres
362

, 

depois fui trazida a Roma, para onde então corria tudo por mandado da fortuna. Lá também 

vos coube vossa parte de que esta linguagem, a que ainda chamais romance, é mui grande 

testemunha. Ora, eu assim trazida a Roma, mal podereis agora crer quanto aí fui estimada, e 

em quanto tida. Que mais quereis? Não estive a um nada de ser Deusa. Depois, a grandeza 

daquele império, que nunca parecia que houvesse de acabar, todavia acabou e caiu sobre si 

mesmo. Então me perdi eu ali juntamente com todas as boas artes e ali jouvemos
363

 um 

grande tempo, como enterradas, entre as quedas
 
daqueles edifícios altos e formosos, que não 

havia somente
364

 memória de nós nas outras partes, quando os vizinhos, em que ficou sempre 

esta lembrança de uns nos outros, como o tempo deu lugar – e ainda às vezes contra o tempo 

–, cavaram tanto que nos tornaram à vida, mal tratadas e pouco para ver. Agora que já íamos 

ganhando forças, sentimos outra vez aquela inimiga nossa poderosa que da outra vez nos 

destruía (bem deveis de crer que o digo pela guerra). Foi-se lá, pôs tudo a ferro e a fogo. 

Venho fugindo dela; aqui, que é cabo do mundo, acho paz, não sei se acharei sossego.  

                                                             
357 Dar de olho: fazer aceno com os olhos, e dar a entender alguma coisa com esse aceno. (MORAES) 
358 Apodar: zombar, escarnecer. 
359 Falecer: faltar. 
360 Trinques fortes: tanto no manuscrito Asensio como na edição de Lapa, no lugar de ―fortes‖ encontra-se  a 

palavra  ―troques‖ (trimques troques, manuscrito; triques troques, Lapa). Triquestroques: trocadilhos 

(HOUAISS). Na edição de Lapa, a nota diz ―ornamentos de linguagem‖. 
361

 De dias: anciã. 
362 A boca que queres: expressão que significa ―viver bem‖, ―viver com prazer‖ ou, ainda, ―a grande meu sabor‖, 

como diz o próprio Sá de Miranda nesse ponto da edição de 1561. 
363 Antiga forma da 1ª pessoa do plural no pretérito perfeito do indicativo do verbo jazer.  
364 Que não havia somente (...): que não havia nem mesmo (...) 
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 Ora, enquanto vos assim ando vendo, e havendo meu conselho, bem será que me 

vejais vós também a mim e, se nos concertarmos, Deus que bem, e, se não, acostumada sou a 

más fadas. Não sei se achastes em mim uma grande mudança de vos falar em prosa. Sabei que 

o faço à míngua de versos, que os não tendes quais me a mim cumpriam e assim fazia agora 

em Itália. Nos meus versos assim latinos, como gregos, sempre me cheguei à prosa quanto 

pude. Eles davam-me tal lugar que, nestas partes, ainda há muito pouco que os conheceis por 

versos. Os vossos consoantes não me armam, são mui forçados e batem muito nas orelhas. Eu 

trato coisas correntes, sou amiga do povo, folgo de aprazer a todos. Direis vós que não é boa 

manha de donzela, eu direi que Portugueses sois. Finalmente, nunca me aprouveram 

obscuridades, nem uns trinques-troques de que se espantam e contentam os que menos sabem. 

Digo-vos que para isso falo, para que me entendais; quem quiser que o não entendam, não 

fale, e tirará de trabalho a si e aos outros.  

 Quando me passaram a Roma, mudanças fiz e já dantes, contra minha vontade, tinha 

deixados os meus coros
365

. Convém de obedecer aos tempos, queiramos ou não queiramos. 

Muitas contas vos dou. Já sabeis que este é o mal das mulheres, e mais sobre os dias quando 

tudo já vai cansando: os braços caem, os pés não podem, a cabeça treme, então se vos 

acolhem todas as forças à língua, e daí fazem guerra. Tornemos ao nosso propósito: digo-vos 

que somos aqui juntos para vos mostrar os meus Estrangeiros. Que cabeça a minha, aqui vos 

diria eu que havia de ser, crede que os anos não se vão embalde. Sabei que, primeiro, nos 

cumpre de andar um bom pedaço de caminho. Ouvistes já falar de Palermo, cidade nobre em 

Sicília? Pois aí esperam por nós e lá nos cumpre primeiro de chegar, por que neste tempo vós 

também sejais estrangeiros. Rides e cuidais que zombo! Agora o vereis, não se mova 

ninguém. Que vos parece? Vedes-nos em Palermo. E vós cuidáveis que estáveis ainda em 

Portugal! Em mim há maior poder do que cuidais, não me tenhais em pouco. Ora, daquela 

casa defronte sairá um mancebo, natural de Valença d‘Aragão, morto de amores. O seu nome 

é Amente; a este seguirá um aio seu que o guarda, a que chamam Cassiano. Deles e doutros 

sabereis o mais. Hão todos de falar português, por amor de vós, que estes são os meus 

milagres e não tenho esta vossa língua por tão minguada, como vós dizeis – e a vós negociais 

–, que é grande defeito, andando toda a outra gente a quem mais gabará e alargará a sua. Ora, 

para que ouçais com os corações repousados, eu vos tornarei a Portugal, assim como vos 

trouxe. Já sabeis de mim que o posso fazer, ouvi descansadamente. 

                                                             
365 A Comédia Nova, que foi imitada pelos latinos (e estes, modelos para os autores do Renascimento), já não 

apresentava o coro, próprio da Comédia Antiga. 
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                      Ato I    

 

         Cena I 

                   Amente.       Cassiano. 

Am. Vida é isto que me tu Cassiano dás? Não terei eu uma só hora do dia livre de ti para meu 

prazer ou, se assim não queres, para meu pesar? Não sei a que tu possas chamar cativeiro, se a 

este não o chamas! 

Cas. Por qual razão pões, Amente, nome de cativeiro a minha companhia, que te foi dada por 

ordenança de teu pai, de crer é que por teu bem. Eu, Amente, sou teu cativo, que ando sempre 

após ti e tu por onde queres. 

Am. E ainda os escravos algumas horas podem folgar sem culpa, chorar podem todas. Não é a 

sujeição coisa que assim se possa sofrer. E a mim, só para chorar queres que faleça tempo. 

Que me queres? Queres me acabar de matar? 

Cas. Mas tu, que não falas claro? Que é o que queres? Queres te acabar de perder? Todos os 

remédios tenho buscado para te aproveitar, todos perdi em ti; agora deixa-me empregar mal os 

meus olhos. 

Am. E que necessidade tenho eu dos teus olhos? 

Ca. Dir-to-ei: para que vejas com eles, pois não vês com os teus. Tudo o que pude trabalhei 

por te desviar destes passos perigosos em que andas. Que al
366

 me ficava já por fazer senão 

seguir-te? Ao menos saberei dar conta de ti, onde me caíste. 

Am. Após essas contas andas tu mais que após mim. 

Cas. Sim, por saber os teus segredos? Ainda mal, muitas vezes, porque os teus feitos 

descobrem tanto de ti ao mundo. 

Am. Onde me poderei acolher deste homem? 

Cas. Não tens onde, faze conta que sou a tua sombra. 

                                                             
366 Al: outra coisa.  ―Que mais me ficava (...)?‖ 
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Am. A minha sombra não vejo eu há certos tempos. E a ti nunca te deixo de ver. Mas não 

fiquemos nestes debates. Por amor de Deus te peço que me deixes descansar um pouco, antes 

me tornarei a casa, aí que mal posso fazer? Tu guarda a porta se quiseres, pois não posso fugir 

a preso ou cativo. 

Cas. Como te enganas em tudo! Ora vai, que o teu descanso eu o procuro, tu és o que foges 

dele. 

 

            Cena II 

              Casiano só 

Digo-vos
 
que o mundo é perdido. Vistes o medo? Vistes o acatamento? Vistes sequer a 

vergonha? Que se fez da autoridade dos aios? Que se fez da obediência dos criados
367

? No 

meu bom tempo, um moço destes não ousava somente
368

 levantar os olhos a seu aio: não era 

necessário para eles mais que meia palavra. Agora, vedes a que somos vindos! Se lhe dizeis 

uma, dizem-vos dez. Quando ainda deviam de sofrer o castigo, o ensino não sofrem. 

Gracejam e dizem que já se não costumam aios, isto ainda que lhe ensinem a falar verdade. E 

como eles afirmam, com os rostos seguros, que sabe mais um mancebo da arte destes de agora 

que cem velhos. E no mal dizem verdade, nunca a eles maior disseram. Aos bons costumes e 

exemplos chamam velhices, certezas, enfadamentos, e a quantos erros traz consigo a 

mocidade, tudo chamam coisas do tempo, como se fossem boas manhas. Não querem 

consentir, em nenhuma maneira, que esteja mal ao mancebo. Se é despendedor
369

, se é das 

damas, se é brigoso
370

, deixai-o que moço é, nunca aquele mal morre. Ora, pois, quanto ao 

beber e à escassez
371

 eu o seguro para a velhice. E assim não ficará tacha que não tenham 

tarde ou cedo. Já se eles saem da sua terra, ali vos faço eu queixume, como se namoram logo 

dos costumes estrangeiros, principalmente daqueles em que a soltura é lícita para seus vícios, 

a que eles chamam liberdade. Essa ma chamais vós a mim liberdade? Certo que a não 

chamavam ela assim os antigos. Amente cuida agora que é livre de seu pai –  e de mim, que 

por razão lhe houvera de ser outro segundo pai – e ele caiu em cativeiro de Calídio e de 

                                                             
367

 Criado: aquele que é criado pelo aio.  
368 ―não...somente‖:  nem mesmo, nem sequer. 
369 Despendedor: gastador. 
370 Brigoso: mesmo que briguento; dado a brigas. 
371 No original, escacesa, termo que ainda se encontra com essa grafia no dicionário de Bluteau. 
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quantos lhe são necessários nestes seus amores – afora os mesmos amores, de que é mais que 

cativo. Um ano há que partimos de Valença, íamos para Rodes, arribamos neste Palermo. 

Aqui lhe armou o diabo com uma moça formosa, em que nos deitou a perder. Sobreveio a 

nova do cerco, ajuntou-se tudo para sua final destruição e confusão minha: gastamos o 

dinheiro, gastamos o tempo, medo hei que acabemos também de gastar a ele, que cada vez é 

pior. Trabalhei no começo com boas palavras, não aproveitei nada. Provei também com as 

más, nem mais nem menos. Fiz como de me querer ir, tudo foi embalde. Ai, pois assim 

acontece com estes mimosos, criados na vontade: houvera o velho este filho na velhice, não 

via mais bem dos seus olhos; todavia, porque tinha outros, houve de encomendar este àquela 

religião, que lhe não foi mais que mandar cá sua alma. Agora, tenho-lhe já escrito, como 

estamos na derradeira espécie, que acudisse com algum remédio. Não cuido que possa tardar 

seu recado. Entretanto, queria vigiar este moço, que assim se pode ainda chamar, e, como 

dizem, pela alma de quem mais não pode, ando sempre após ele, que nunca o deixo. Quero-

lhe dar em que entenda que estes amores, o seu vício é ociosidade, dela nascem e dela se 

criam. Esta lhe tirarei com minha presença e alguns outros inconvenientes. Mas sigo 

trabalhosa aventura: a moça é formosa, a terra de muita soltura, e de muitos azos
372

. Amente 

ousa de falar e fazer, já não queria mais nesta tormenta que ter-me ao mar e salvar somente o 

casco, se pudesse. Quem são estes que cá vêm? A moça me parece daquela casa donde se nos 

acendeu o fogo da nossa; a velha não conheço. Em grandes práticas vêm, quero-as escutar. 

 

                               Cena III    

      Alda, moça de serviço.     Ambrósia, velha.     Cassiano. 

Al. Assim é, como dizes, mas, por tua vida, que andemos mais se puderes. 

Amb. Bem dizes, mas eu não posso, filha minha, que vou muito carregada. 

Al. E de que, tia?   

Amb. De oitenta anos que levo às costas, que pesam muito. 

Cas. À míngua doutra tal carga, anda meu criado Amente tão leve. 

                                                             
372 Azos: oportunidades, comodidades. Neste trecho, o autor deu início a sua crítica aos costumes em Itália. 
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Al. Dize-me, Ambrósia tia, folgarias agora de tornar a minha idade? 

Amb. Dize-me, Alda filha, a quem visses no cabo de uma jornada trabalhosa, perguntar-lhe-

ias se desejava outra vez de se ver no começo dela? 

Al. Tantos males achaste por este caminho da vida? 

Amb. Mais do que podes cuidar. 

Al. Haverá aí maneira para as pessoas deles se guardarem? 

Amb. Dalguns sim. 

Al. E de quais sobre todos? 

Amb. Dos homens, filha. 

Al. Como é isso, minha tia? 

Amb. Faze conta, filha, que to disse uma pombinha à orelha, não te diga ninguém al
373

, nem 

te ponham medo com outras carantonhas
374

, nem com outras almas pecadoras. 

Cas. Nem aos mesmos homens tão pouco. 

Al. Pois que querem logo dizer tantas histórias, como contam das coisas que os homens fazem 

pelas mulheres? 

Amb. Também, se me creres, te guardarás dessas histórias. 

Al. Não serão todas assim. 

Cas. Já aquela jaz.   

Amb. Filha minha, não queiras fazer essa experiência por ti mesma, que é perigosa. 

Al. Ditosa é logo esta tua Lucrécia, que todos aqui andam bebendo os ventos por ela. 

Amb. Assim, filha, serão tudo ventos.   

Cas. Oh, boa velha. 

                                                             
373 Al: outra coisa. 
374 Carantonhas: caras feias; carrancas. 
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Al. O doutor Petrônio, tão rico e tão abastado, diz que a tomaria em camisa. 

Cas. Outro tanto fará meu criado, não é essa a dúvida. Tão boa cabeça deve de ser a de um 

como a do outro. 

Al. Quanto é ao que eu cuido, a isso és agora chamada, para te darem conta de tudo e se fazer 

com teu conselho, assim como seu tio Dom Abade, que santa glória haja, deixou ordenado. 

Cas. Ora não mais, isto é o porquê Amente anda agora tão atribulado. 

Amb. Esse Dom Abade que dizes não lhe era nada, mas era um padre das órfãs e das viúvas, 

seria um longo conto. Porém, como quer que seja, não devia de empregar mal tal parecer e 

tais costumes, afora outros muitos sinais que aí há de Lucrécia ser do sangue que parece. E teu 

amo Bertrando, não cuido que fará senão o que deve a sua bondade e confiança de quem a 

tanto deixou encomendada. 

Al. Lá saberás tudo, não nos detenhamos mais. 

Amb. Vai diante que eu te seguirei. 

 

           Cena IV 

                                                    Cassiano só 

Se nos esta verdade conta, mando eu a meu criado Amente dar voltas embalde, que o doutor, 

se acolhe a moça às mãos a ousadas
375

, que ele tenha cargo de vigiar as portas e as janelas. 

Meteram-no ora seus pecados em forte cuidado em fim de seus dias. Fiai-vos lá em letras! 

Bem pode homem aqui dizer que aos sessenta anos lhe entrou o demo na cabeça. Aquele, 

quando a receber, já a não deve receber por mulher, senão por herdeira. Moça formosa e velho 

namorado, não há aí para três dias. Depois, não falecerá outro, mais mancebo e mais gentil 

homem, com quem ela logre o que este outro ganhou, às custas da sua alma e com muito suor 

de seu rosto. Oh, ricos! Com quanto trabalho ajuntais e quão mal sabeis para quem! Não fora 

melhor lançar essas riquezas no mar, como fez o outro filósofo vão? Quanto a mim, não sei 

coisa para fazer dar mais volta na cama que lograr-me outrem minha mulher e o meu. Para 

                                                             
375 A ousadas: com risco, de forma arriscada. 
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longe vá o mau agouro das más palavras. Vedes Lucrécia por formosa, por virtuosa que seja, 

melhor há de achar com quem case depois de viúva rica que agora. Ao menos esta obra de 

misericórdia fará o doutor. A graça é que, vendo cada dia mil exemplos destes, não aproveita 

nada, e cada um cuida que achou melhor acerto. Mas mete-me ora o demo com feitos alheios, 

prouvesse a Deus que fosse como esta outra diz: o doutor entraria em cuidado, e eu por 

ventura sairia dele. Deixai a cada um fazer suas contas e cuidar que acerta. Assim entrou o 

mundo e assim há de sair. Todos somos bem regidos na boca alheia, tal era agora a velha com 

a moça que lá vão. A falar, grandes filósofos, ao obrar, aí perdoai. 

 

              Cena V  

                                       Dório, casamenteiro.      Cassiano. 

Dó. Até quando traremos nós ao pescoço este jugo, como gado sem entendimento? Quando 

cantaremos nós a estes espanhóis outras vésperas sicilianas
376

, como dizemos aos franceses?  

Cas. Cuidado traz este consigo, assim como eu, que vem falando só. 

Dó. Terra amaldiçoada e sem ventura, que há sempre de servir a gente estrangeira. E, de um 

tempo para cá, francesa e espanhola, venha o diabo e escolha. Todavia o francês rouba-te e 

bebe contigo, o espanhol nunca é farto de senhorear. Quem poderá sofrer tanto, senhor 

capitão? 

Cas. Esta gente também é tocada de amor malencônico
377

. Bem aventurados os franceses, que 

vivem dia por dia e sempre jogam às pescoçadas. 

                                                             
376

 Vésperas sicilianas: Carlos I d‘Anjou assumiu o trono da Sicília em 1266. Os franceses, então donos da ilha, 

passaram a ser hostilizados pelos sicilianos. Abriu-se, assim, o caminho para a revolta e os massacres que 

passaram à história como ‗as Vésperas Sicilianas‘. Em 1282, em frente à Igreja do Espírito Santo, na hora da 

liturgia de orações das Vésperas, um soldado francês insultou uma siciliana. Quis revistá-la, alegando que ela 

escondia armas sob as roupas. Ela, nervosa, desmaiou nos braços do marido, que bradou: Morte aos franceses! O 

soldado foi assassinado por populares, ao que se seguiu o massacre de todos os franceses residentes em Palermo. 

A nobreza siciliana apoiou a revolta popular. Disponível em:  

<www.revistadigital.com.br/adagio.asp?NumEdicao=390&CodMateria=3404> 
377 Melancólico. 
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Dó. Mas vejo quem desejava. Bom acerto foi achá-lo só, quero-o tomar antes que entre em 

casa. Ô, Cassiano, se te não desaprouvesse, cumpre-me muito de ti duas palavras, peço-te que 

não hajas por mal de mas ouvir. 

Cas. Não digo eu duas, mas duas mil, se tantas mandares. 

Dó. Em verdade, Cassiano, acho em ti aquela humildade que me diziam. É certo que donde 

dizem bem ainda o há mais. 

Cas. Dize o que mandares. 

Dó. A mim, Cassiano, chamam-me Dório. Não sei se me conheces, mas sou assaz conhecido 

nesta cidade, onde vivo muitos anos há, em paz e bom amor com todos, usando 

fidelissimamente de meu ofício. 

Cas. Não pode ser maior prova de tua virtude, porque para tão santa coisa como é o 

casamento não se deve de escolher pessoa que não seja muito experimentada de sua bondade. 

Dó. Falais prudentemente. Ora digo assim, que vivendo eu tanto tempo nesta cidade, sem 

queixume nenhum de pessoa viva, agora, quase em fim da jornada, um mancebo de que tens 

cargo, e dizem-me que se chama Amente, anda posto em me tirar a vida. 

Cas. Quer-te matar, ou como? 

Dó. E mais sobre meu ofício. 

Cas. Que certeza tens disso?  

Dó. Vá. 

Cas. Como, vá?  

Dó. Passando por mim, olhou-me de través e mordeu o dedo. 

Cas. Se mais mal não é feito, por aí passem os teus males todos. 

Dó. Pouco te parece? E que fará aquele tal a mim, quando morde a si mesmo com raiva? 

Cas. Aquele tal, amigo meu, ainda tem por matar o primeiro. 

Dó. Esse não queria eu já ser. Queres que te diga?  Toda as coisas tem seu começo.  
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Cas. E também justiça há na terra. 

Dó. A minha vida, senhor meu, não é capa que me torne a justiça se ma tomarem. E eu hei-a 

muito mister para mim, e minha mulher, e meus filhos. 

Cas. Assim é, porém a sua vida guardará a tua, que melhor penhor queres? 

Dó. A muitos a não guardou, que sei eu de quais serei? 

Cas. Ora, me espanto de ti, fazeres tanto caso de um moço que ainda não cuida no que diz 

nem no que faz. 

Dó. Desses me guarde Deus, que não dos velhos sisudos, lançadores de contas. Ando assim, 

como vês, com uma mão sobre outra, metido neste mantéu
378

, sob guarda de Deus e de el Rei. 

Que mais é matar-me a mim que a uma ovelha? 

Cas. Por que te há assim de matar? Não cuides tal. 

Dó. Os descuidos matam às vezes mais que os cuidados. 

Cas. Eu maior medo te hei a esse cuidado. 

Dó. Dou cada dia vinte voltas à cidade, e às vezes também de noite, pelo segredo das partes e 

por dar aviamento. Digo-te que hei medo aos acontecimentos, quanto mais aos propósitos. 

Cas. Tens-lhe feito algum desprazer? 

Dó. Não, que eu saiba, salvo ir a casa de Bertrando, e já lá não vou, no que recebi aquela 

perda que Deus sabe. 

Cas. De cujo
379

 mandado ias lá? 

Dó. Isso não posso eu dizer-te, perdoa-me, que são segredos de meu ofício, em que eu não 

queria errar. 

Cas. Fazes o que deves, e tanto maior erro faria quem te errasse. Mas que lhe vai a Amente 

nisso? 

                                                             
378 Mantéu: capa provida de colarinho que usam os frades. (HOUAISS). No original, mãteo: no traje antigo, era 

peça de adornar o pescoço; capa de frade com colarinho estreito (dela usavam os jesuítas) que vestiam sobre as 

túnicas... (MORAES). 
379 De cujo mandado: a mando de quem. 
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Dó. Não sei, ele o saberá, não queria falar mais do que me cumpre. 

Cas. Ora vai-te, que eu te valerei, quanto em mim for. Não te posso prometer mais. 

Dó. Nem eu tampouco pedir-te mais, porém, isto te peço muitas vezes. 

Cas. E eu muitas to prometo. Vai a boas horas. 

Dó. E contigo fique muito prazer e muito descanso. 

Cas. Nenhum desses fica comigo por agora. Este perdido de Amente, em que doidices anda. 

Todas estas suas paixões são ciúmes do doutor, e cuida a cabeça de vento que pelas suas 

ameaças há de estar a outra toda sua vida por casar. Que faria aquele se se visse desapressado 

de mim, se uma hora só que se me furta, logo dá sinal por onde vai? A graça é que, às 

mulheres, parece-lhes isso bem querer. Houve dó deste outro pecador, que lhe tremiam 

estando
380

 os beiços com medo. Agora hei de seguir Amente ainda mais, isto ganhará com 

suas ameaças. 

 

 

           Ato II   

  

             Cena I  

          Briobris, soldado.
381

     Devorante, chocarreiro.
382

 

Bri. Amigo meu, Devorante, tenho te dado conta desta dor do meu coração, agora te peço 

conselho e ajuda. 

                                                             
380 Na ordem direta, ―que lhe tremiam os beiços, estando com medo‖. Melhor seria, hoje, colocar o verbo 

principal no gerúndio, não o auxiliar: ―que lhe estavam tremendo os beiços com medo.‖ Em outras passagens do 

texto, mais à frente, ocorre este tipo de inversão das formas verbais, tomando o auxiliar ―estar‖ a forma do 

gerúndio, mas não faremos esta observação novamente nas próximas ocorrências.  
381 Miles gloriosus, tipo da comédia latina. 
382 Parasitus edax, outro tipo da comédia latina. 
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De. Que graça, pedir Briobris a outrem conselho nem ajuda. Bem mostram nisso os amores 

seu poder. 

Bri. Falas bem, que certo mal o pudera eu cuidar antes de agora. 

De. Nestas coisas, como dizem os sabedores, não valem as forças de Sansão, nem o saber de 

Salomão. 

Bri.  Não vês isso?  

De. E de Hércules, já ouvirias de como o fez fiar uma moça e dar-lhe conta de suas 

maçarocas.
383

 

Bri.  Justamente, que tenho eu vencido tantos campos de parte a parte, achando-me na do 

Garelhano, e na da Chirinola, e na de Ravena, e na de Milão
384

. Vês-me agora aqui rendido a 

uma moça delicada. Amigo meu, Devorante, que te parece? 

De. São acontecimentos, também para isso é bom o coração, como para as armas. 

Bri.  Um grande mal vejo neste negócio. 

De. Que tal? 

Bri. As formosas, que todas são altivas, e eu não sou acostumado a sofrer desejos. 

De. Por amor de mim, não te apaixones, que os amores, de seu natural, são brandos e querem-

se por bem. 

Bri. Tenho-me eu com a guerra, onde tudo se faz por mal.   

De. És forte homem, fala mais sem paixão, que te desmandas e fazes-me tomar medo. 

Bri. Este mal tenho, bem sei que sou medonho de meu natural, não posso aí outra coisa fazer. 

Na água que me veja, eu mesmo tomo espanto de minha fera acatadura
385

. 

De. Que farão os outros, vendo-te a ti? E mais: apaixonado? Assim havia de ser feito Heitor 

Troiano. 

                                                             
383 Maçaroca: fio torcido e enrolado no fuso. (HOUAISS) 
384 Batalhas ocorridas durante a invasão da Itália. 
385 Acatadura: 1. Expressão do semblante. 2. Disposição espiritual. 3. Aspecto, aparência. (HOUAISS)  



250 

 

Bri. Por isso te digo que não sou salvo para a guerra, em que me criei. 

De. Sim, mas de outra parte, quando estás mais sem paixão, és mais gracioso que a mesma 

graça. Tudo te está bem, quanto dizes e quanto fazes; nem se pode homem haver farto de tua 

conversação. 

Bri.  Pois se me viras no campo, lá te digo que sou conhecido dos homens. Todos se vinham 

para mim, andava mais acompanhado que o capitão. Ele morria de inveja, não fazia se não 

morder por detrás. Contei-te já alguns dos toques que lhe dei? 

De. O da amiga?  

Bri. Também esse foi bom, mas primeiro te quero contar outro, que lhe chegou ao vivo. 

De. Mofino fui desta vez, cuidei de atalhar e arrodeei. Ambas me há de contar, por tua vida.   

Bri. Dir-te-ei o que passa. Ele era um homem baixo, filho de um serralheiro, e viera a valer 

por acertos de guerra. E um dia, falando-se em ditos meus, como sempre falavam, senti eu 

que os glosava ele, chamam aquilo de soticapa.
386

 E que fiz? Dissimuladamente, como quem 

não falava mais com uns que com outros, disse que me ouvissem todos. Aos súbitos
387

, 

haveis-lhes
 
de dar passada ainda, que não vão tão limados. 

De. Como? Tu foste?  

Bri. Mas como, já o ouviras?  

De. Muitas vezes. 

Bri.  Pois meu é! Que te parece? 

De. Não havia mais que arranhar. Os outros, que diziam? 

Bri. Torciam-se todos e não se podiam ter ao riso. Mas tu não me perguntas pelo da amiga? 

De. Que hei já de fazer se não ouvir? Digo-te que da boca mo tiraste, agora to queria 

perguntar. 

                                                             
386 Soticapa: adv. debaixo de capa. Aulegr. f. 6.(BLUTEAU). Mesmo que socapa: 1.disfarce. 2. fingimento, 

manha. À socapa: de maneira furtiva, dissimuladamente. (HOUAISS) 
387 Súbitos: versos de improviso, repentes. 
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Bri.  Escuta e verás. Este trazia uns amores mui secretos, ao que ele cuidava, e a amiga 

chamava-se, de alcunha, a Sanhuda – que havia o diabo de fazer? Encontramo-nos um dia sós, 

em um lugar muito escuso. Ele, como me viu, rebuçou-se, e quisera passar sem batalha, mas 

eu, em perlongando com ele, não lho guardei para mais, e disse de maneira que ele me ouviu e 

entendeu: não me espanto de andardes tão sanhudo. 

De. Ah, ah, ah, convém a saber, remocaste-lhe a Sanhuda? Ora, crê que não és gracioso como 

homem! Esse mal-aventurado, como se não enforcava? 

Bri.  Assim, já agora, desde que ele sabia de que sorte eu picava, de dez léguas se benzia de 

mim. 

De. De maneira que os homens hão de ti medo e tu hás medo às mulheres? 

Bri.  E tu não perguntas por qual razão? 

De. Antes pergunto, e desejo muito de saber. 

Bri.  Porque são lobas no escolher. 

De. E a isso que lhe chamas senão bocados d‘ouro? 

Bri.  Mil destes apanharás se estiveres pronto. 

De. Mais mulheres apanharás tu, se elas são lobas, como dizes. 

Bri. Como?  

De. Que todas as mulheres se perderão
 
por ti, que te estou olhando e não me farto de te ver. 

Quanto sobre ti pões, tudo parece que ali nasceu. Estes golpes que deste nos peitos em aspa, 

estes torçais d‘ouro, estas franjas por toda a capa, os tufos por uma parte e pela outra, tudo 

parece que ri, é graça que Deus dá às pessoas.  

Bri. Se as mulheres isso entendessem! 

De. Faz a roda como pavão e passeia. 

Bri.  Ora andar.  

De. Quem puder, dizem. 
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Bri.  Digamos também quem puder, pois assim quis a fortuna. 

De. Saibamos-lhe uma vez a casa; do mais, deixa-me fazer a mim. 

Bri.  Os grandes desejos não sofrem tardança. 

De. E esse? D‘ouro é! Que mais pudera dizer um Sêneca? Eu o vejo na minha fome. Vamos a 

comer, ficar-nos-á depois o dia todo para negociar. 

Bri. Não terão ainda prestes.  

De. Nunca o terão, se o deixamos nos moços, que bebem em amanhecendo e para a fome do 

amo sempre acham que ainda não são horas. 

Bri. Eu te direi como façamos. Deixa-me ir dar aviamento ao jantar. Tu fica, começa pôr as 

mãos ao lavor. Já te disse, aqui as topei muitas em companhia, mas todas eram para viver com 

aquela com que eu vivo, ou com quem morro. 

De. Como deves de falar amores! 

Bri.  Se me isso valesse. 

De. Que coisa será ver uma carta d‘amores tua! 

Bri.  Ainda o sabes mal, que no campo não tinha muitas vezes lugar para comer, por acudir a 

requerimentos d‘amigos. Uns queriam um propósito; outros, outro. 

De. Qual de todas achas de mais trabalho? 

Bri.  As primeiras, ali te digo que se vê quem é o bom mestre. 

De. Tens razão, falas como experimentado. Ora vai, que nos não falece mais que a moça. 

Bri. Nunca os meus olhos tal viram: alva como a  neve, comprida, disposta. 

De. Bem me lembra.  

Bri. Os cabelos como fio d‘ouro, os olhos grandes e pretos, que os meus não sofriam a sua 

claridade assim como a do sol. 

De. Enfim, tais que te fartarão os teus? 
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Bri.  Fartarão dizes? Antes mos deixarão famintos para sempre. 

De. Ora, corta-me este pescoço. 

Bri. Por quê, Devorante? 

De. Porque me degolas a cada palavra, deixa-ma buscar, que isso que te ela ouvirá, misturado 

com aquele suspiro, não cumpria mais. 

Bri.  Ai, que ando para me enforcar. 

De. Não faças, que será coisa de que muito te arrependerás. 

Bri. Nunca fiz coisa de que me arrependesse, fica e tem cuidado.  

De. Tu vai e leva cuidado. 

Bri.  Assim se faz, lembre-te que te espero com os olhos longos. 

De. E eu a ti, que hei de ir com a língua fora de fome e de sede. 

 

              Cena II  

                                     Devorante só. 

A que tempo me trouxe Deus este soldado às mãos! Muitas graças lhe dou, que não achava já 

aqui quem me desse uma só vez d‘água. Assentava-me sobre uma pedra e estava dando ao 

papo como francelho
388

 manso, cuidando todo o dia para donde tomaria o voo. Neste mundo 

tudo é começos e novidades, como te hão em costume, logo arrefeces. Nos primeiros dias, vai 

o que vai. Trabalhoso ofício é este nosso, não muda mais vezes a regra um navio que nós a 

nossa. Doutra parte, quem terá tantos tentos! Dizer bem é coisa fria, dizer mal é coisa 

perigosa, a fome aperta às vezes cruelmente, assim que se não sabe homem dar a conselho. E 

por maior mofina, os mancebos, com quem era a maior parte do ganho, fizeram-se-nos 

sisudos: andam mais graves que seus pais de pela manhã até a noite. Já não riem senão meio 

riso, todos agravados da fortuna, gabando sempre a si mesmos e suas coisas, nos outros não 

                                                             
388 Francelho: ave de rapina do tamanho de um pombo, com rabo listado de pardo e branco. (MORAES) 
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lhes faleis. Oh, joias, joias! Quem tivesse de comer para se rir de vós! Assim, que este 

Briobris, como digo, me caiu do céu: moucarrão
389

, como há de ser, apetitoso, namorado, 

convidador, ele só é o belo, airoso, dizedor
390

, ligeiro como um gamo, bravo, esforçado como 

um leão, que quereis mais? É amado e temido juntamente, como um rei. E a mim, que se me 

dá? Mas que seja ainda um Beltenebros
391

, vem de seus campos
392

 – que assim lhe chamam 

eles –, traz a bolsa cheia de roubos, a que chamam sacos
393

, onde roubam a Deus e aos santos; 

porém, olhai como falais! Não lhe haveis de chamar roubos; sacos, sim, quantas vezes 

quiserdes. Quem me mete a mim com seus pontos de honra! Venha donde quiser, ganhasse-o 

como quisesse, sou por ventura seu confessor? Come, bebe e joga, e é de mulheres: estes são 

os meus homens. O mal ganhado, mal se há de despender. Eu farto-o de o ouvir e de lhe falar 

a vontade, ele a mim, que não sou espiritual, farta-me disso que há na praça. Fazem-lhe os 

meus pontos; a mim, os seus. Seja nas boas horas, trato é em que ele põe dinheiro e eu 

palavras, dure isso que durar. Agora, se me namorou, e a graça é que não sabe de quem, mas 

ela não deve de ser outra, segundo os sinais, senão esta Lucrécia que aqui vive, para quem 

todo o mundo agora se embica. Perigosa moça é esta, mas lá o seja para seus servidores, que 

eu não vivo de olhos pretos. Guarda de escandalizar ninguém por ninguém. A quem mágoas 

lembram sempre, as obrigações esquecem logo. A maior ciência do mundo é saber conversar 

os homens. Bom rosto, bom barrete, boas palavras não custam dinheiro. E assim, o sisudo há 

de fazer bom barato destas coisas todas; os parvos vendem-nas muito caro e, assim, lho não 

compra ninguém e estão às moscas. 

 

                       Cena III  

                                          Amente.   Devorante.   Cassiano. 

Am. Não sei se me sentiu
394

 este meu perseguidor. Vem ele após mim ou não? Bem é, não 

vejo ninguém. 

                                                             
389 Moucarrão: demasiadamente surdo (HOUAISS). No Moraes: adj. chulo. Muito mouco. Eufr. 3. 5. 
390

 Dizedor: falador. 
391 Beltenebros: príncipe das trevas. 
392 Refere-se a campos de batalha. 
393 Sacos: saques. 
394 Sentir: perceber, notar. 
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De.  Eis, cá vem outro servidor de Lucrécia, este deu em seco nesta barra, que é perigosa, 

agora anda a nado, e, como dizem, parece-me que morrerá à beira. Um doutor conheço eu que 

anda mais perto. Oh! Que pressa deu este a um pouco de dinheiro que trazia! Cuidava que 

sempre lhe havia de correr como fonte, e não há coisa nesta vida que mais asinha seque. Já o 

aio vem após ele. Perdido é quem atrás de perdido anda. 

Cas. Nosso amigo Amente, como me sentiu em casa, logo se nela agastou. 

De.  Quem se não agastará contigo, que és mais carregado que um adro. 

Cas. Fugiu-me sem o sentir, guarde-nos Deus de quem traz os seus cuidados todos juntos em 

um só ponto. 

De.  Em um só o trago eu, às vezes, e não me vale. 

Cas. Pesar-me-ia n‘alma se fizesse algum mal àquele coitado do casamenteiro, mas há-nos de 

valer esta carta que lhe esqueceu na câmara, com a pressa de me fugir devia de ser. Esta mo 

tornará às mãos cedo, que letra é de mulher. Vejamos o que diz: 

De.  Lá te avém com tua carta, pois é letra de mulher, algumas pernas d‘aranhas serão. À 

mesa te espero. 

Lê Cassiano a carta: 

―Não sei por que fazes tanto mal a ti e a mim.‖ Bem pudera meter aqui esta moça, se quisera, 

―que te perdes, e eu não tenho outro interesse da tua perda, senão ser muito às custas da minha 

honra, e da bolsa de seu pai‖ e esta não diz. ―Pelo qual não sei como cuidas de me obrigar no 

que fazes em tanto meu prejuízo, e que não farias se me algum bem quisesses.‖ A razão boa é, 

mas vem, todavia, portar-ta. Ah, mulheres! Amente torna, joguei-lhe o jogo de cá tornarás. 

Falando vem, quero dissimular e tornar-lhe a carta onde a achei, não acabe de sair de seu siso, 

ainda que isto é fazer-lhe a provisão no fundo.  

 

                Cena IV   

       Amente só. 
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Não passa assim o pesar, quão pouco durou o prazer de minha liberdade, que me é necessário 

tornar-me à prisão de que fugi com tamanho alvoroço que me esqueci de uma carta com que 

agora passava muito de meu mal. Quanto há que saí? Vedes-me torno, com o prazer perdido e 

a carta em aventura. Mas é aquele Calídio? Aquele é. Quero primeiro saber se ouviu mais 

algumas novas deste negro casamento. Com a cabeça baixa vem, não é aquele seu costume. 

 

 

                 Cena V   

                          Calídio, servidor.     Amente. 

Cal. Havia mister que tivesse homem Deus por si, para concertar tantas coisas impossíveis. 

Digo-vos que cuido e cuido, sem achar saída que boa seja a estes amores de Amente. 

Am.  O que aí não há, como se pode achar?  

Cal. Os namorados, tudo são castelos de vento, e não querem senão que, apesar do diabo, lhos 

ajudeis a fazer. Enfim, o negócio é que folgam de viver em esperança. 

Am. Amigo, assim é ela mui saborosa coisa.    

Cal. Porém, a verdade é que, no nosso caso, o doutor nos há de levar a moça. 

Am.  Nunca Deus tal mande!   

Cal.  Olhai que peças: doutor, grande prático e rico, muito cabido com o vice-rei, os dedos 

cheios de anéis, que só o do polegar me faria bem-aventurado para toda minha vida. 

Am.  Mais bem-aventurado será ele se lhe isso vale. Quero-o chamar. Calídio, olha cá. 

Cal.  Quem me chama? Tu eras? A que santo te encomendaste, que te tirou de cativeiro? 

Am.  Calídio, estou de pressa. Dá-me algumas novas. 

Cal.  Falei com Alda.  

Am. Que te disse? 
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Cal.  Que o doutor se chegava muito ao casamento.  

Am. E de Lucrécia?   

Cal. Que não trazia rosto de contente. 

Am. Oh, que estes rostos não durão de uma ora para outra. E de Bertrando? 

Cal. Que ainda o não podia entender, somente que lhe mandava chamar a velha Ambrósia, em 

cuja busca ia. 

Am.  Não me parece bem isso. E da mulher? 

Cal.  Essa é ambas as mãos pelo casamento, já sabes que não é sua filha. 

Am.  E tu já sabes que se faz em casa tudo o que ela manda. Deus se queira lembrar de mim. 

Cal.  E que pressa é a tua? 

Am. Não podes cuidar a minha desventura, saí-me açodadamente de casa e furtivamente, e 

com o açodamento fui-me esquecer daquela minha carta, poderia dizer, daquela minha vida. 

Agora torno em sua busca, fica e deixa-me ir só.   

Cal. Farei o que me mandas. 

 

       Cena VI  

         Devorante.       Calídio.  

De. Então, deixai frades falar de papo e dizer que não há dias aziagos
395

 nem horas 

minguadas. Tenho-me eu com a experiência. 

Cal. Este é o bom e nobre de Devorante, mau rosto traz. 

De. Bem parvo é o homem que deixa o que vê pelo que lhe dizem. Que horas estas para eu 

estar ainda sem jantar!  

Cal. Forte ponto para Devorante. 

                                                             
395 Aziagos: azarados, de mau agouro. 
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De.  Todos fartos e cheios e mais querem gracejar. O diabo me anda hoje tentando para fazer 

uma doidice e vereis como logo todos me deixam a rua.  

Cal. Tañan
396

 a muertos.  

De. Eles mesmos o dizem: ao doido e ao touro, dá-lhe curro
397

. 

Cal. Pois canta, à míngua de boa cornadura não fique
398

. 

De. Eu ia para a casa do meu soldado, vejo estar na rua um taverneiro a que devo, dias há, uns 

poucos de réis. Olhei mais e tinha dois beleguins consigo. Quanto vale um homem acordado, 

descobri-vo-los de uma légua! Em os conhecendo, não curei de mais conselho: dou volta atrás 

quanto meus pés podiam levar. Ali começam uns e outros por-se-me diante. Onde vais? Que 

pressa é essa? Dei-me por preso. Quis Deus que não vinha ninguém após mim. 

Cal. Abastava o medo. 

De. Eu mais avante, eis que se arma um arruído: lanças de cá, lanças de lá, espadas, pedras, 

não sei como saí vivo. 

Cal. Vaso mau nunca quebra. 

De. Hora se tornava a levantar o arruído atrás, hora adiante, como fogo. Que te aproveita ser 

sisudo entre tantos doidos? 

Cal. Judeu, poderias dizer. 

De. Passado aquele perigo, eis doutra parte os graciosos a querer práticas de mim. Não pode 

homem viver neste mundo, um comer que te Deus administra, quantas coisas to estorvam. 

Cal. Pois não te hás tu de ir-se delambendo sem o meu quinhão. Oh, Devorante, quanto ora 

folgo de te achar! 

De. Folgo eu logo mui pouco de achar a ti. Este me dirás tu que não é dia aziago. 

Cal. Fazes mal, que sempre fui teu amigo. 

                                                             
396 No original, a expressão está em espanhol, tanhan a muertos (no manuscrito, em português: tamjam a 

mortos): toquem para mortos. Tañan é forma do imperativo do verbo tañer. 
397 Do provérbio latino: Insanum uita, stimulatumque effuge taurum – Foge do louco e corre do touro ferido – 

que deu o provérbio português: Ao doido e ao touro, dá-lhe curro. Curro: cercado junto à praça de touros, onde 

estes permanecem antes e depois de corridos (HOUAISS).  
398 Cornadura: chifres. ―Que não seja por falta de chifres‖, possivelmente. 
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De. Vai ser amigo de quem quiseres, deixa-me passar. 

Cal. Espera, não te mates, sabes que te queria? 

De. Que? Acaba já. 

Cal. Que fizéssemos duas trovas assim, sem cuidar, que nunca as tais vi como as tuas. 

De. Sim, não levava eu agora outro cuidado. 

Cal. Tanto serão mais de improviso. 

De. Deixa-me, deixa-me. 

Calídio: 

          Se és quebrado, se és inteiro 

          ou se é dor que te afadiga 

          que te ronca essa barriga 

          mais que a de um velho sendeiro
399

. 

 

De. Calídio, requeiro-te da parte de Deus que me deixes. Deixa-me, não me tome aqui o diabo 

contigo. 

Cal. Não vai nessas, leva cães no ventre, guarda do taramelo
400

, andar para ruim, que tantos 

jantares nos tens neste mundo comido. Eu também quero ir buscar meu remédio. 

 

       Cena VII 

          Briobris.     Devorante. 

Bri. Devorante que assim tarda, e mais antes de comer. Que será? O jantar dana-se, de crer é 

que não pode mais. 

                                                             
399 Sendeiro: cavalo velho e ruim.  
400 Taramullo, no original. É possível, pelo sentido, que seja ―taramelo‖, termo pelo qual optamos: língua, 

tagarelice, conversa fiada (HOUAISS); taramelear: falar muito (MORAES). Taramullos é um topônimo, nomeia 

uma vila rural da Galícia. 
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De. Cá vem Briobris, quero dissimular minha pressa. Ainda esta mofina estava por passar, ele 

em minha busca vem, porém, melhor fora achá-lo à mesa. 

Bri. Que mofino homem seria quem me agora anojasse
401

, todo o nojo havia de ser do 

anojador. Por isso venho saber o que cá vai. Ora o vejo andar rastejando a moça onde lhe 

disse. Falando está com uma velha. Não há tal homem em Palermo, nisso fala. Bem está, 

deram-se as mãos. Não pode homem entrar nestes portos sem pilotos da terra. Ô, Devorante, 

que tardança foi esta? Houve, por ventura, homem em Palermo tão atrevido que te me 

anojasse? Se tal é, dize-mo, verás como me faço conhecer e como haverei por pouco pagar a 

cento por um. 

De. Não é a gente daqui tão pouco amiga da vida que queira experimentar como tu pões as 

mãos ao pau e ao ferro. 

Bri. E ao fogo também, houveras de dizer. 

De. E ao fogo também, digo. 

Bri. Não sei se sabes, como jogueto d‘arcabuz
402

? 

De. Saibam-no teus inimigos. 

Bri. Já ouvirias o que aconteceu às guardas desta cidade comigo o dia que aqui entrei? 

De. Como? Não se fala em al
403

 desde então até agora. 

Bri. E depois, dez que ali saltaram comigo, armados desde os pés até a cabeça. 

De. Sim, de como os desbarataste. 

Bri. E com a minha espada de ambas as mãos, que maravilhas fiz uma noite destas. 

De. Das tuas! 

Bri. Pela manhã jaziam as ruas todas cobertas dos troços das lanças. 

De. E do sangue que corria. 

                                                             
401 Anojar: aborrecer, causar desgosto. Nojo: aborrecimento, desgosto. Anojador: o que causa aborrecimento. 
402 Arcabuz é uma antiga arma de fogo, parecida com o bacamarte. Parece-nos que ―jogueto d‘arcabuz‖ 

denomina a munição dessa arma, que consistia numa bala de metal impulsionada pela explosão de pólvora.  
403 Outra coisa. 
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Bri. Pois não quis eu fazer muito sangue aquela noite, que me achei então desapaixonado. 

De. Ditosos homens.  

Bri. O urso
404

... 

De. O diabo que eu o dou, e a mim com ele, que o fui meter nestas práticas. 

Bri. ...que viemos a braços? 

De. Ali se via tua força, e o teu esforço. 

Bri. E não quis para ele outras nenhumas armas. 

De. As tuas mãos são armas. 

Bri. E ele foi o primeiro que se aferrou. 

De. E o que ganhou em desaferrar. Enfim, sabes que dizem as gentes? 

Bri. Que, por tua vida? 

De. Que se apalparam o urso e o leão. 

Bri. Certo que assim o dizem? 

De. Que hão de fazer senão confessar a verdade? 

Bri. Ora, nunca vi melhor dito de povo. 

De. Assim disse o povo, que nunca viu melhor feito de homem.  

Bri. Nem de dez. 

De. Nem de vinte. Oh, Deus, o que faz a fome! Não sei por que as justiças querem outras 

polés, nem outros dados na testa, para se dizer o que nunca foi. Aquele era um urso manso, 

que por aí andava brincando com quantos achava. 

Bri. Pois, Devorante, todos estes são feitos cá da paz, se te eu contasse os da guerra... 

De. Esses fiquem também para a guerra, que se soubesses o que tenho trabalhado em teu 

serviço... 

                                                             
404 No original, usso, forma comum em textos da época. 
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Bri. Oh, meu amigo Devorante, dize-mo. 

De. Não te hei aqui de dizer nada, que não é lugar seguro. Vamo-nos a comer e ouvirás 

maravilhas. 

Bri. Assim seja. Eu também pagarei com das minhas. 

De. Este, adivinha-lhe o coração que hão de ser mentiras por mentiras. 

 

 

             Ato III  

  

                         Cena I 

                                               Petrônio, Doutor, só. 

Omnia fert aetas animum quoque.
405

 Como o tempo vai fazendo de tudo o que quer! Soía ser 

que nunca olhava para estes edifícios grandes de Palermo, nem para este mar, por onde a ele 

vim, que se me não cobrissem os olhos de lágrimas, com lembranças e saudade daquela nobre 

cidade de Pisa onde nasci, a qual já foi grande e poderosa, principalmente no mar. Agora, 

serve os Florentinos, seus inimigos. Assim aprouve à fortuna, o que eu e outros bons 

cidadãos, não podendo sofrer, antes quisemos viver por terras estranhas. Isto, porém, depois 

de cumprirmos inteiramente todas aquelas obrigações em que tanto somos à pátria, de direito 

natural, que é mais que as em que somos a nossos pais, nem as que nos são nossos filhos. Oh, 

bons cidadãos, dignos de viver sempre em liberdade naquela nossa antiga e nobre cidade, 

como filhos seus legítimos e verdadeiros. A força do fado, si fas est dicere
406

, forçou tudo e 

nos espalhou por muitas partes do mundo. Estas lembranças me atormentaram muitos anos, 

que nunca meu coração repousava. Agora, já me vão deixando viver e já me vai Palermo 

parecendo outra minha natureza. Patria est vbi bene est.
407

 O bom jogador emenda o mau 

                                                             
405 Omnia fert aetas animum quoque. ―O tempo leva tudo, até a memória.‖ Virgílio, Eclogas, 9.51 
406 Si fas es dicere: se é permitido assim dizer.  
407 Patria est ubicumque bene est.  ―A pátria é onde se está bem.‖ Cícero, Tusculanas, 5.37.108 
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lance com o saber. Assim façamos nós ao mau lance da fortuna, emendá-lo com prudência. 

Fez me ela estrangeiro a estes, eu me lhes farei natural com as boas obras, com a diligência, e 

com a mansidão (vnde illud vir sapiens dominabitur astris).
408

 E também de direito aqui tenho 

meu domicílio, e mais agora, alentando a vontade e despedindo de todo aquele animo 

redeundi.
409

 Quero, desde hoje mais, deixar estes meus cuidados à fortuna: ela me vingará, 

que eu não posso (omnium rerum vicissitudo est).
410

 A cabeça desta ilha onde somos soía de 

ser em Zaragoza, a quem antigamente chamavam Siracusa, assento e morada de tiranos. 

Agora, tudo é mudado cá desta outra parte, deu-lhe a fortuna uma volta, como fazemos aos 

vestidos usados. Nas forças dos anos se fundam nossas prescrições, que tantos senhorios dão e 

tiram. Quem viver verá cedo seu quinhão. Também a Florença, que é agora assim grande, 

achará muitos mais que a cobicem. Deixai correr os tempos que eles descobrirão caminho. Se 

agora viesse meu irmão Guido, por quem cada dia espero, hoje arremataria este casamento. 

Casá-lo-ei aqui também e descansaremos. Como digo, tudo se muda com o tempo, e as 

novidades
411

 também. Muitas contas que dantes tinha por bem feitas, risquei-as e tornei a 

fazer outras de novo. O casamento, que tantas vezes chamei cativeiro acostumado, dei volta, 

tornou-me a parecer o que é: cousa santa e necessária. Os filhos, de que cada dia ria como a 

natureza enganava com eles seus pais, dando-lhes a entender que os seus sós eram os 

graciosos, acho agora que na verdade são todo o saber da vida e da fazenda. E que não sem 

causa chamam as leis aos filhos herdeiros legítimos seus próprios. Ardua materia et de 

apicibus iuris.
412

 Mas se é aquela agora Sargenta? Andar, novas temos, mande Deus que 

sejam boas. Que a mim, todavia, muito me duvida a minha alma de um mancebo espanhol que 

por aqui anda, doido e gastador. Adições são que nunca quisesses
 
ver a teu competidor, nos 

casos das mulheres. Já com suas ameaças, Dório não ousa de ir à casa de Bertrando. 

 

 

 

                                                             
408 Vir sapiens dominabitur astris: ―O homem sábio dominará os astros‖. Dito, que foi muitas vezes atribuído a 

Ptolomeu, aparece no comentário de John Danko da Saxônia (século XIV) ao Isagoge (liber introductorius ad 

magisterium judiciorum astrorum) do astrólogo árabe Alchabitius (século X) e foi reproduzido por Francis 

Bacon em Advancement of Learning, 2.23.12 (1605). O sábio governará as estrelas. (KOCHER, Dicionário...) 
409

 Animo redeundi: lembranças, o que vem à memória. 
410 Omnium rerun, heus, vicissitudo est. ―Oh! Tudo tem suas mudanças.‖ [Terêncio, Eunuchus, 276]. ―Não há 

bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe.‖ (KOCHER, Dicionário...) 
411 No original, ―uouidades‖, que interpretamos como novidades. No manuscrito, ―vontades‖. 
412 Ardua materia et de apicibus iuris: matéria difícil e das sutilezas do Direito. 
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             Cena I I 

               Sargenta, moça.   Petrônio, Doutor. 

Sar. Quem me vir e ouvir nunca servirá outra gente senão os namorados, se eles têm que dar. 

Gente de boa sombra, que se vos deixa enganar cada vez que vos deles cumpre, gente liberal e 

a que pagais com o alheio. 

Pe. Pôs me em sobressalto, quero primeiro repousar o coração. 

Sar. Dois anos servi este meu amo como uma escrava. Nunca em todos eles pude medrar uma 

má saia, nem uma boa palavra, que custa menos. Suspeitoso, comichoso,
413

 rosto de fome, 

sempre adivinha o mau ano. 

Pe. Dando vem à língua, grande caso é este das mulheres, por isso os nossos direitos, que 

tudo ponderam, dão menos fé ao seu testemunho que ao dos homens. 

Sar. Agora de pouco, aqui veio o Doutor, namorou-se desta Lucrécia que tanto gabam de 

formosa, mas quanta eu não lhe acho ora essas formosuras tão sobejas. Finalmente, meteu-me 

neste trato. Digo-lhe tantas de mentiras como palhas, logo fui vestida e calçada, logo se 

mudou tudo. Ele é agora o que vive comigo. 

Pe. Que jeitos vem fazendo! Mas vem alegre, quero-a chamar. Sargenta! 

Sar. Quem me chama? Triste de mim! Aquele é nosso amo, se me ouviria? Mas ele não ouve 

já muito bem. 

Pe. Vem cá, chega-te para mim, chega-te mais, que folgo de te ver leda. 

Sar. Quanto que sabes, já te o coração diz donde venho.  

Pe. Pois que me contas? Viste? 

Sar. Concertadas ela e eu. 

Pe. E a mim deixaste de fora, ou como? 

                                                             
413 Comichoso (no original, comechoso): descontentadiço, a quem nada agrada. (BLUTEAU) 
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Sar. Sabes quanto de fora? Ouve o partido: chamou-me ela bem aventurada, porque te servia 

e estava sempre contigo. Vim-lhe cometer partido
414

: que trocássemos as vidas. Levantava ela 

as mãos ao céu. Fui eu, então, e pedi-lhe torna, parece-me que a roubara de quanto tem se 

quisera. 

Pe. Pois em que ficaste? 

Sar. Concertadas como te digo, sendo tu contente. 

Pe. Contente, dizes, Sargenta? Que escassamente me pode o coração com tamanho 

contentamento, nem os olhos tampouco. Não queria que me visse alguém. 

Sar. Nem a língua segundo vejo, inda bem muitas vezes, pois tudo é com prazer. 

Pe. Ora bem, dize-me, em que falaste mais? 

Sar. Sempre em ti, e não fazia se não perguntar-me pelas tuas condições. 

Pe. Como avisada e boa filha, antes que pelas riquezas. 

Sar. Riquezas, ou como? Vês-me aqui, que nunca me quis deixar falar nisso uma só palavra. 

E sempre diz que tua pessoa basta. E como de feito. 

Pe. Assim mesmo, lhe podias dizer de mim o que sabes que me dão em outra parte, e a mim, 

tudo me esquece por seu respeito. 

Sar. Sim, que menina Sargenta, para lhe ficar isso por dizer. Que comparação a de meu amo, 

para uma moça tão desejada. 

Pe. Mas eu te direi, por mui grande dote tenho bons costumes, boa fama. 

Sar. Não eram peças para deixar de fora o amor que te tem e a formosura que lhe Deus deu. 

Pe. Dizes verdade, Sargenta. Sabes mais que eu, mas tornemos ao que falávamos. Estiveste lá 

muito? 

Sar. Desde quanto há que me parti de casa, e ainda agora me não queria deixar vir. Hás porém 

de tirar a ida e vinda. 

                                                             
414 Cometer partido: oferecer, propor meio de acomodação na demanda. (BLUTEAU) 
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Pe. Assim se entende, que são antecedentes necessários e vêm em consequentia. 

Sar. Digo-o porque nas pessoas não há maior bem que a verdade. 

Pe. Assim é, certamente. E porque agora vem a propósito, quero-te Sargenta perguntar por 

uma cousa em que ainda te não toquei: ouviste-lhe, por tua vida, alguma hora falar em um 

mancebo espanhol, destes da capa-em-colo
415

, segundo dizem, perdido por ela? 

Sar. Qual? Um esgrouvinhado
416

, vaganao
417

? que logo na primeira andava ataviado, agora 

parece que caiu da forca? 

Pe. Esse mesmo, Sargenta, que o pintaste melhor que um pintor. 

Sar. Não é aquela a coisa para somente vir a ti nem a ela por cuido nem por penso
418

. Pois só 

o que ela há de aprender de ti, vale mais que cento daqueles tais. 

Pe. Isso certo é, para que há homem de negar a verdade? Mas digo eu que ao homem sisudo 

tudo há de lembrar, e a mim lembra-me a diferença das nossas idades. 

Sar. Bem, que idade e que disposição é essa tua para se a mais pintada não haver de 

contentar? 

Pe. Da disposição, Deus seja louvado, não hei inveja a ninguém. Os anos, por ventura, 

parecerão mais do que são, porque me fiz calvo ante tempo, nesses dias de estudo e do cerco, 

que foram muitos. E também vi grandes nojos
419

, que fazem adiantar as cãs, como diz Boécio: 

 Intempestiui funduntur vertice cani 

   et dolor aetatem iussit in esse suam.
420

 

Sar. Agora virão os prazeres, que da idade se vê o que é. 

                                                             
415 Capa-em-colo: o pobre que não tem mais do que traz sobre si, e que pode facilmente levantar-se donde vive. 

(BLUTEAU) 
416 Esgrouvinhado: 1. De estatura elevada e magro, como um grou. 2. Que se apresenta com os cabelos 

desalinhados, revoltos desgrenhados. (HOUAISS) 
417 Vaganao: (...) vadio que anda vagando. (BLUTEAU) 
418 Por cuidado e por pensamento: Eufr. f. 100: nem me lembrava por cuido, nem por penso. (BLUTEAU) 
419 Pesares, desgostos. 
420 Versos 10 e 9, respectivamente, de Philosophiae Consolationis, I,1. O trecho todo, de 9 a 12 é o seguinte: 

Venit enin properata malis inopina senectus / et dolor aetatem iussit inesse suam./ intempestiui funduntur uertice 

cani / et tremit effeto corpore laxa cutis. Assim foi traduzido por William Li em A Consolação da Filosofia. São 

Paulo: Martins Fontes, 1998: ―Pois repentinamente veio a inesperada velhice, / E com ela todos os seus 

sofrimentos. / De repente minha cabeça encheu-se de cabelos brancos, / E o meu corpo cobriu-se de rugas.‖ 
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Pe. O filósofo diz que o marido há de levar à mulher boa vantagem de anos, e assim o prova 

por razões naturais. Mas agora já não vivemos por razão. 

Sar. Estás bem aviado com tuas filosofias: razões podem elas ser, mas naturais não. 

Pe. Parece-me que vejo lá vir Devorante. Acolhe-te, Sargenta, que este sempre anda 

espreitando o que as pessoas fazem e falam. O de mais, fique para casa. 

Sar. Assim seja, que ainda te não contei o terço. Não sei por que dizem tanto mal da mentira, 

que tantas vezes acode às pressas. Eu venho de casa da Picada, onde nos ajuntamos e 

merendamos algumas da confraria, e aí nos fizemos tais como as boas manhãs. Fora lá agora 

com estas novas a nosso amo, que prazer que lhe fizera, e a mim que proveito. Agora, assim, 

com esta minha mentira, ele fica chorando de prazer, e eu vou em paz. 

 

             Cena III 

          Devorante.     Petrônio. 

De. Não haja mais no mundo homem tão desmiolado que se mate por coisa que veja. Após 

tormenta, vem bonança. Não está sempre o diabo a uma porta, mas crede que nos apressamos 

muito. Como andava hoje parvo, com todos queria haver brigas. Os antigos diziam verdade: a 

fome e a tardança levantam cólera. Agora não sei que dizem da fome e do frio. É vento? 

sofrerei quanto frio há em Alemanha, não me fale ninguém em fome. 

Pe. Em fome fala, não é tempo de práticas, que se enviará a mim aos dentes. 

De. Fora lá em forte tempo. Mal se me escalavraram, mal se eu me escalavrara, ou em poder 

de cirurgião
421

, comendo lentilhas e bebendo água cozida, ou acolhido à igreja, embrulhado 

na capa, morto de fome, passeando de pela manhã até a noite, dando conta a quantos fossem e 

viessem. Então, eles respondem-vos que assim hão de fazer os homens e que não tem homem 

maior bem neste mundo que uma pouca de honra, e não olham que os homens também hão 

mister de comer e de beber, e que se não acha na igreja. 

                                                             
421 No original, ―çorgiam‖: cirurgião. Outras formas históricas: 1297 celorgiãães, sXIII cilurgiano, sXIV 

solorgiães, sXV çirulurgiães, solirgiom, 1450-1516 solorgioens. (HOUAISS). 
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Pe. Todavia comer, aquela é sua linguagem. 

De. Enfim, sofredores vencem tudo. Ainda que já era tarde, jantei como um rei. Nosso amigo 

Briobris tinha bebido, já ele vertia
422

, e começou de contar suas perlongas minotauras
423

: 

derribou pontes, escalou muros, matou, cativou. E eu, entretanto, por não estar ocioso, 

saqueava-lhe a mesa. Eu farto, fartei-o também de novas aprazíveis. Agora torno a fazer mais 

diligência, ele fica em seus passatempos. 

Pe. Bem está, de ponta vem. Quero saber que novas correm, que este revolve tudo. Onde se 

vai, meu amigo Devorante? Que se conta agora pela terra? 

De. Muito bem certo,
424

 queira Deus que seja assim. 

Pe. E que, por vida de Devorante? 

De. Que és já dos nossos. 

Pe. Isso não são novas. 

De. Mas novas e frescas.   

Pe. Como assim? 

De. Que ainda lhe ninguém tocou.  

Pe. Não te entendo. 

De. E muitos a desejam.  

Pe. Ora não mais, já te entendo isso, o que for soará.  

De. Já soa assaz. 

Pe. Já haverá mil juízos, uns dirão assim, outros assim, não me hei por isso de espantar. 

De. Antes é grande feito, falando agora de siso, dizerem todos neste caso, por uma boca, que 

foi coisa ordenada por Deus. 

                                                             
422 Na versão do manuscrito, ―...tinha bebido a minha revelia‖. 
423 Na versão do manuscrito, ―e começou a contar suas proezas, minou torres, derrubou pontes...‖ 
424 Certo: na versão do manuscrito, ―certamente‖. 
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Pe. Assim, a quem a ela Deus der, segundo fama, bem cuido que possa dizer com a escritura: 

achei mulher segundo meu coração. 

De. E sendo tu esse, ela poderá também dizer: achei homem segundo meu coração, que são, 

como melhor sabes, as próprias palavras do texto.
425

 

Pe. É verdade. Porém, non refert
426

, porque genus masculinum fœmininum, é texto expresso, 

concipit.
427

 

De. Esse direito, senhor doutor, com vossa licença, direi eu que não é muito natural. 

Pe. Como não? Ora não mais! No cabo sou. Certo que és mais agudo e mais inventativo que 

um Barbácio
428

. 

De. Qual Barbácio?    

Pe. Um nosso doutor famosíssimo, que disse quanto quis. Mas tornando ao que falávamos, 

que certa coisa que hão de glosar este casamento é o ponto primeiro por ela ser moça.    

De. E mais, formosa. 

Pe. Como há ninguém de sofrer tal erro como esse? 

De. Outro tal me acontecesse a mim.
429

 

Pe. Mas eu direi como o outro, de manhã será mulher. 

De. Ah, ah, ah, tudo se acha em tua casa: sisos, letras, e graças. 

Pe. Digo-te que já vimos muitas moças sisudas e muitas velhas doidas. 

                                                             
425 Na Bíblia: ―Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração; ele cumprirá todas as minha 

vontades." Atos 13:22. 
426 Non refert: ―não importa‖. 
427 ―O gênero masculino concebe o feminino‖. Na errata, na última página, ―genus masculinũ cõcipit fœmininũ, 

he texto expresso.‖  A frase vem da Regule grammaticales: In genere, masculinum concipit femininum et 

neutrum... (Guarino Veronese). 
428 Andreas Barbacius Siculus, único Barbacio ―doutor‖  encontrado, mencionado como coautor de um texto 

jurídico publicado em 1517 e 1518, em latim, na Itália, do qual restam quatro exemplares da segunda edição e 

um da primeira. In: <www.worldcat.org/title/clarissimi-profundissimique-iuris-vtriusque-ac-monarche-

interpretisque-subtilissimi-domini-baldi-perusini-lectura-super-libris-codicis-4-lectura-super-septimo-octauo-

nono-codicis/oclc/555403178> Acesso em 23/02/2011. Também foi um general romano, ao comando do 

exército, na Batalha de Argentoratum, 357 d.C., mas não faz sentido que, aqui, seja este o mencionado. 
429 Esta fala e a anterior, ambas são de Devorante no manuscrito. 
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De. E se nisso vai alguma coisa, em minha casa a há de bons anos, aí a tens, não é necessário 

ir mais longe. 

Pe. Eu to agradeço, mas por agora, na ribeira, há dessas que farte. 

De. Vedes aqui uma graça por outra, que ficamos em jogo. 

Pe. Que dizes?    

De. Que os outros querem de ti conselhos e eu queria graças. 

Pe. Ah, isso te falece. Mas deixando as graças aos pareceres alheios, rogo-te que me digas o 

teu neste caso, que o estimarei muito. 

De. Esperas dar conselho a todo mundo, e assim o soubeste tomar para ti. 

Pe. Na própria coisa não é ninguém bom juiz, dizem os direitos. 

De. Nisto porém me afirmo, que ambos fostes ditosos. Qual o foi mais não sei, porque dela, 

também, que diremos senão que foi alguma boa devoção que fez? Que agora há de ser 

honrada, estimada, e acatada dos grandes e dos pequenos. 

Pe. Falas como quem o entende, porque de iure
430

 as mulheres dos doutores hão de ser 

chamadas senhoras, e hão de ser preferidas às
 
 outras nos lugares da igreja e de todas as outras 

cerimônias. Quod iam obtinuit in facti contingentia
431

. 

De. Tem bem de comer, principalmente as moças formosas como Lucrécia. 

Pe. Até lhe dar primeiro a paz na igreja. 

De. Outra fome é a que a elas mata. 

Pe. Que dizes?    

De. Digo que nós outros cá sem letras quase que somos uns corpos sem almas.    

Pe. Grandes homens há aí sem letras. Porém uma conclusão é certa, que a ciência pertence ao 

espírito e não ao corpo. Donde inferem os nossos doutores, notabiliter et est communis 

opinio
432

, que se não pode doutorar um homem morto. 

                                                             
430 De iure: de direito. 
431 ―O que já possui por contingência do fato‖. 
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De. Isso é certo?    

Pe. Certíssimo. 

De. Esta vos digo eu que é graça e não as minhas. Que mais quereis, vede-lo aqui ao pé da 

letra: cabra morta não diz mé. 

Pe. Como?  

De. Digo que mui fundadas são estas vossas letras. 

Pe. Pois mais te quero ainda dizer neste propósito. E é que, cabendo nas mulheres ser 

imperatrizes e rainhas, não cabe todavia esta dignidade de doutor, por mais letras que saibam. 

De. Estas não têm espírito? 

Pe. Não entra por aí o gato às filhós
433

: que o argumento procede negatiuæ et non 

affirmatiuæ
434

. 

De. Enfim, já vos entendeis entre vós. Nós outros comemos das vossas migalhas. Tão vão é 

este como o meu soldado, mas não convida também. Que faço aqui? Domino doutor, tudo está 

bem cuidado, assim sairá como de mão de mestre, mandas de mim alguma coisa mais? 

Pe. Devorante, a lei da amizade é viver os amigos entre si em comunidade. Assim que das 

minhas coisas podes fazer como das tuas próprias. Vai às boas oras. 

De. Folgue todo mundo com meu bem! Vedes-me rico e abastado. O que não tiver, tudo são 

mais duas passadas até a casa do doutor. Tal seja sua vida, nunca lhe comi uma só vez em 

casa. E sabeis que vos depois respondem às pressas, provam-vos por seus textos que as 

palavras de cortesia não obrigam. Nunca tais direitos vistes, e não hajais vós medo que eu 

com ele faça muita farinha. 

 

 

                                                                                                                                                                                              
432

 ―Notavelmente e é opinião geral‖. 
433 Hoje se diz ―não é por aí que vai o gato às filhós‖: é espreitando, discretamente, e não atabalhoadamente, que 

o gato chega às filhós (bolinhos doces). 
434 ―da negativa e não da afirmativa‖. Leges negativae: obrigam sempre e para sempre. Leges affirmativae: 

obrigam sempre, mas não para sempre. 
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              Cena IV 

                                                             Petrônio só. 

Se quando empregas teu dinheiro, é tamanho o contentamento empregá-lo bem, que fará 

empregar o coração e a liberdade? O homem, do dia que nasce até a morte, não faz maior 

coisa que a do casamento, se o bem cuida. E se compras um cavalo manco, ou um escravo 

doente, há aí seiscentas leis que te socorram, perdendo nisso quatro réis. Ora, tua mulher, em 

que está tua honra toda e de teus filhos, e que é outra metade de tua alma e do teu coração, se 

ta erram, não vem certa, aqui calarão as leis e não há aí remédio nenhum. Por isso, estive 

assim tanto tempo, nem cuidava nunca em me casar que não fosse posto em grande agonia e 

suasse goteiras de sangue. E, agora, falam todos nesta Lucrécia tanto, e dizem tanto bem dela, 

que naquele cuidado em que, como digo, se soía o coração de afrontar, agora descansa. E que  

fará homem senão reger-se pelo que todo mundo diz e faz? Donde todos dizem bem, e mais 

no tempo de agora, ainda deve de haver mais bem. E doutra parte, assim mesmo ela, como 

moça sisuda, lança suas contas, vê passar a boa ventura pela porta e a quer meter em casa, que 

não são isto acertos de cada dia. E eu vim roubado de quanto tinha, salvo das letras, com que 

os inimigos vencedores não puderam. Ne nostrum comites persequerentur iter
435

, como diz 

Boécio. E, louvores a nosso senhor, não hei inveja a nenhum meu igual. E certo que esta 

nossa ciência é, apesar de muitos, e não se lhe pode negar grande vantagem sobre toda as 

outras. Os teólogos, que é o melhor, jazem metidos por esses mosteiros, mantidos de esmolas. 

Os filósofos já passaram com suas barbas longas, mal avindos uns com os outros. Os poetas, 

poder-lhes-eis dizer o que disse a formiga à cigarra: pois que cantou no verão, que bailasse no 

inverno. E oradores já se não costumam, nós os tiramos das vezes
436

, hão-se mister uma só 

vez na vida para as obediências do Papa, e, ainda então, faz um orador a arenga e busca um 

doutor que lha diga por mais autoridade.  E os astrólogos sempre sonham no porvir, o seu 

tempo nunca chega. Físicos
437

 bem ganham de comer, porém, se fora por vontade de Catão 

Maior, nunca eles entraram em Roma. Cirurgiões são remendões de peles rotas e cascos 

quebrados. Lógicos e artistas debatem continuadamente, e é sobre a lã da porca. Enfim, os 

juristas só podem andar com o peito alevantado, satisfeitos de seu saber. Todos, do maior até 

                                                             
435

 No manuscrito, ―comitio‖ em vez de ―comites‖. É verso de Boécio na Consolação da Filosofia, I,1, v.6. Na 

tradução de Willian Li (São Paulo: Martins Fontes, 1998) - versos 5 e 6, para dar sentido completo: ―Pelo menos 

elas não foram tomadas de medo / Nem deixaram de ser companheiras neste amargo caminho.‖ 
436 Vezes: funções. 
437 Físicos: médicos. 



273 

 

o menor, têm dele necessidade cada dia e cada hora. Aqui está o ponto, todo o mais é vento. 

Crê-me que te não busca se não quem te há mister. Que homem será aquele que lá vem? Ao 

menos no trajo não é da terra. 

 

                Cena V 

          Guido, irmão do Doutor.    Petrônio. 

Gui. Quando poderei eu servir tantas mercês a Deus, que me tem livrado por tantas vezes do 

mar e dos inimigos. 

Pe. Se fosse este meu irmão Guido, que me dá o ar dele, como me veria? Sem dúvida que este 

é, o grande desejo mo não deixava conhecer. Como vens? 

Gui. Oh, meu pai e meu irmão! Pois te acho, não posso vir senão bem! 

Pe. E as coisas da fazenda? 

Gui. Desses pode homem dizer com aquele supremo poeta: per mare pauperiem fugiens per 

saxa per ignes.
438

 

Pe. Pertransiuimus per ignem, et aquam, et eduxisti nos in refrigerium,
439

 diz o salmista. 

Gui. Assim queira Deus, que, na verdade, quem no tempo de agora segue a vida do mar não 

tem razão, nem entendimento de homem. 

Pe. Terram ante dedit filiis hominum.
440

 

Gui. E eles fogem dessa terra que lhe Deus deu, como se fossem peixes. 

Pe. As leis imperiais seis meses no ano defendiam navegar. 

Gui. Todos doze se houveram de defender por boa razão. 

                                                             
438 Horácio, Epístolas, I, 1, v. 46: ―para fugir da pobreza, por mar, por rochedos, por vulcões‖. No manuscrito, 

pauperius em vez de pauperiem.  
439

 Na Biblia, Salmo 65, 12: ―Nós passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos fizeste retomar fôlego.‖ 

Transiuimus per ignem et aquam, et eduxisti nos in refrigerium. No manuscrito, ―transiuimus per ignẽ et aquã et 

duxisti nos im refrigeryũ, diz o salmista‖. 
440 Na Bíblia, Salmo 113 B, 16: ―Mas a terra ele a deu aos filhos dos homens.‖ O versículo completo é Caelum 

caeli Domino: terram autem dedit filiis hominum. 
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Pe. Vês que, ainda agora, como estiveres dois dias em terra, verás as paixões que vão e 

bradarás outra vez pelo mar. 

Gui. Bem sei que assim são os homens, mas por agora a mim assim mo parece. 

Pe. Dize-me daquela nossa menina, descobriste mais algumas novas? 

Gui. Sim, descobri, e logo me quero despojar delas. Passando de Maiorca a Sardenha, 

acertou-se na mesma nau um nosso Pisano
441

, falando de umas coisas em outras, como se faz. 

Disse que a vira em Florença, em casa de um cidadão honrado, e depois em Roma, em casa do 

mesmo Florentino. 

Pe. Em Roma? Ora a dá por perdida de todo. 

Gui. Era um banqueiro que seguia a corte romana com sua mulher e filhos. 

Pe. Não me fales naqueles ricos, ociosos, livres. 

G. A idade a assegurava ainda então, que era impossível. 

Pe. Tanto mais feito romano. 

Gui. Como quer
 
que seja, segundo o que ele contava, a Roma foi ter. Mas contava mais, que 

logo aquele verão morreu o Florentino de peste e toda a gente de casa, somente a menina, a 

quis Deus salvar milagrosamente, por meio de um dom abade, irmão do Florentino, homem 

de muita conta, que tinha sua renda nesta terra onde estamos, para onde se logo viera. 

Pe. E não mais?    

Gui. Não me soube dizer mais. 

Pe. Isso foi muito.   

Gui. Agora  perguntaremos com estes sinais. Se ela viva é, não a poderemos errar. 

Pe. Daqui por diante, maior mal me parece achá-la que perdê-la. Busque-a quem quiser. 

Gui. Por que?    

                                                             
441 Pisano: cidadão de Pisa. 
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Pe. Porque as mulheres não hão de andar muitos caminhos, que são coisa perigosa e delicada 

e quebra como vidro. 

Gui. Melhor o fará Deus. Antes de nenhuma coisa, vamos, por amor de mim, a dar-lhe graças. 

Do mais, esperemos bem. 

Pe. Vamos, que tenho muitas contas para te dar, em casa falaremos.  

Gui. Muito nas boas horas. 

 

 

 

              Ato IV     

 

              Cena  I 

          Cassiano só. 

De me não poder ter as lágrimas, com piedade deste moço, me saí cá para fora. Devia de 

folgar com todo o mal que lhe neste caso viesse e não posso com a vontade. E vejo, com o 

amor que lhe tenho, que quanto digo e faço, tudo são dissimulações,  em nenhuma coisa diz o 

rosto com o coração. Entrou o coitado em casa mais morto que vivo, com a perda
 
de sua carta. 

Eu fiz que o não via, nem achava menos. Ele foi direito onde a carta ficara. Como a achou, 

cobrou cor, falou, riu, jantamos em paz. Acabando de comer, meteu-se na câmara e eu pus-me 

a espreitar. Ali disse e fez coisas como homem fora de seu siso.
442

 Falava com a carta, como 

se fosse pessoa viva, ajudava-o a dor do casamento. Disse palavras que eu não podia sofrer e, 

por vezes, fugi dali; agora fujo de toda a casa. Farte-se de chorar, desabafará, viva agora com 

a dor à sua vontade, porventura assim sairá daquela obrigação. Que desatinada doidice é esta 

dos amores! Por que não prendem estes doidos, como fazem aos outros? Certo que os não 

deixam senão porque são doidos mansos e não atiram com as pedras à gente. Em todas as suas 

                                                             
442 ―Homem fora de seu siso‖ é a própria tradução de seu nome, Amente. 



276 

 

obras, que mais claras doidices quereis? O andar, o suspirar, os olhos, o desassossego, até o 

vestir. Que sandeu é este outro que lá vem correndo tão desatinadamente? Não errava agora 

muito que este é o bom do Calídio, privado e conselheiro de Amente, todo falso e ruim. 

    

         Cena II 

                 Calídio.   Cassiano. 

Cal. Aparta, aparta que provo os meus pés para quanto são. Ora, pés, que a vós se tornam as 

minhas esperanças, nas pressas se conhecem os amigos. Guarda de diante guarda, guarda que 

vai sobre aposta. 

Cas. Se isto não é vinho, que me matem. 

Cal. Estes penteados que parecem mulheres, estes rebuçados que às vezes não são homens, 

estes contemplativos que andam por compasso. 

Cas. Ora, nunca vi bêbado tão desenvolto dos pés. 

Cal. Estes das damas, que trazem sempre os olhos pelas janelas, outros pensativos, que não 

andam em céus nem em terra, todos me deixem a rua, que a hei mister por agora. 

Cas. Quero chamar este desatinado. Calídio! Torna cá! 

Cal. Vai mandar a tua casa, quem quer que és. 

Cas. Torna, digo e se não...     

Cal. Como, se não?  Cassiano é, que ora má lá fui. Pior encontro é este e de que me não 

guardava. 

Cas. Não cansas de ser sandeu e sem-vergonha? 

Cal. Sempre o eu tal fui de tua boca. 

Cas. Sempre tais foram as tuas obras. 

Cal. Pois trago-te umas grandes novas. 



277 

 

Cas. Antes queria que fossem boas.   

Cal. E boas. 

Cas. E por que mas não dás? 

Cal. Espera um pouco, descansarei. 

Cas. Se elas foram más, já mas tu deras. Agora te creio, dize-mas e acaba já. 

Cal. Como? Por mal queres saber o bem? 

Cas. Pessoas há aí que se não querem se não por mal. 

Cal. Ora digo que seja assim. Sabes que tem nosso amo dentro em Palermo? Que te parece? 

São estas novas de amigo? 

Cas. Qual amo dizes?   

Cal. Galbano. Conhece-o? 

Cas. Tu estás em ti? 

Cal. E tu não o vês? Onde havia agora de achar pés emprestados para estar? 

Cas. Sempre hás de chocarrear? 

Cal. Chamas chocarrear dizer-te o que é? 

Cas. Como sabes isso? 

Cal. Tenho grandes duas testemunhas a quem o cri. 

Cas. Que tais?   

Cal. Estes meus olhos belos que o viram. 

Cas. Onde? 

Cal. Em uma nau que agora arribou de Espanha. Parece-me que se queria vir a terra. 

Cas. Por que não esperavas?   

Cal. Esta é já outra demanda.   
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Cas. Vem-te depois de mim. 

Cal. Amigo, vai por agora só, que não é tempo de cortesias. Que pressa leva! E, com o 

alvoroço, cuida que me leva após si. Mal fiz de lhe dar tão boas novas, mas não soube como 

me desembaraçasse dele. Vai em hora má, porventura nos não veremos mais. Amente não sei 

que fará, que o toma esta vinda de seu pai em forte conjunção. Por causa do casamento, 

andava perto de ser doido. Agora, far-lhe-ia Deus mercê se endoidecesse de todo, tamanha há 

de ser sua dor. Oh, apetitosos, feitos às vossas vontades, que enfim vem a ser o que não 

podeis ouvir! Então, ali, esmorecer. Porém, quereis que vos diga, pai e filho são, bem se hão 

de avir. A mim, cumpre-me de buscar guarida. O velho há de folgar muito de lho 

desculparem. O filho, como vir o pai e lhe perdoar o passado, abrir-se-lhe-hão os olhos, 

lançarão melhores contas. Pois que remédio para a paixão do velho e do aio? Eu vo-lo direi: 

Calídio tem toda a culpa, ele ia, ele vinha, ele tornava, se ele não fora. Mas eu também que 

farei? Chamem Calídio, busquem Calídio, não aparece. Por aqui foi, por ali veio, fugido é, 

fugido não é. Deixar então assoprar o velho a sua vontade, lá se avenham. Grande é o mundo, 

tanto tenho aqui como em Chipre, sobre a terra anda o haver, abastam-me por agora bons pés 

e arrazoada língua. Quem sai de nossa casa? Aqui temos Amente. Esta é maior afronta, mas 

também se há de passar. Certo é que o havia já de saber, porém, não queria eu ser o algoz.  

 

                Cena III443
 

                      Amente.   Calídio. 

Am. Cassiano não é em toda a casa, nem aparece por toda a praça. Que quererá isto dizer? 

Mas por que estou eu perdendo o tempo de que tenho tão pouco? Quero buscar Calídio, 

repartiremos os negócios, que são muitos. 

Cal. Ainda mal, porque eles são tantos e mais do que tu cuidas. 

Am. Hoje, com a pressa da carta, não pudemos falar a nossa vontade. 

Cal. Amente, muito menos podemos agora. 

                                                             
443 Na edição de Lapa, a cena III corresponde ao monólogo de Calídio que temos aqui em sua última fala da cena 

anterior. A cena IV da edição de Lapa corresponde a esta cena, III, nesta edição . 
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Am. Calídio, tu venhas na boa hora. 

Cal. Nessa não venho eu. 

Am. Por que, amigo meu, que estamos desapressados de Cassiano? 

Cal. Porque sobreveio outra maior pressa. 

Am. Como maior? 

Cal. Para que são perlongas? Trago-te muito más novas.  

Am. Do casamento? 

Cal. Mas de teu pai.   

Am. É morto, ou como? 

Cal. Tu e eu somos mortos, que ele vivo e são é. 

Am. Isso é bem. 

Cal. É dentro em Palermo. 

Am. Isso é mal. 

Cal. Não vês quão perto estava o mal do bem? 

Am. Vai-te daí, que zombas. 

Cal. Irei, que assim me cumpre. Por isso, hajamos logo teu conselho, que o meu havido é. 

Am. Como o sabes? 

Cal. Não percas tempo, vi-o com estes olhos. 

Am. Falaste-lhe? 

Cal. Falar, ou como? Valeu-me que o vi primeiro, como dizem do lobo, que doutra maneira 

ainda agora não falara. 

Am. Onde o viste? 

Cal. Na ribeira, que sempre me doía o cabelo para aquela parte, ia lá mil vezes ao dia. 
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Am. Feito é logo isto, se me tu verdade contas.  

Cal. Dá-o logo por feito. Havia de estar zombando contigo tão pesadamente? 

Am. Que faremos, amigo meu Calídio? 

Cal. Esse é o ponto. E digo-te por que não erres, que esse negócio não é todo um, nem tem a 

mesma cura. Teu pai quer-te maior bem que a si mesmo, não é vindo em Palermo em busca 

doutra coisa. Encomenda-te àquele amor. Eu não sei outro santo a que me encomendar se não 

aos meus pés. 

Am. Como? A tal tempo me deixarias tu? 

Cal. Que remédio? A necessidade não tem lei. Queres que te diga? O teu medo é de pai, e o 

meu é de inimigos. Enfim, faze conta que hoje acabam muitas coisas que não podiam durar 

sempre. 

Am. Entre estas, nunca eu pude cuidar que acabasse a nossa amizade. 

Cal. Se o diabo sabe e pode tanto, que vai aqui trazer o velho de teu pai a tal tempo. Ou, quem 

vem lá? Todo homem me parece agora teu pai. 

Am. Aquele é Devorante, grande amigo que foi já da minha mesa, todos me vos ides um a 

um. 

Cal. Se visse em que te pudesse aproveitar, tudo me esqueceria, mas eu não o vejo, e tu não 

mo dizes. 

 

                        Cena IV444
 

                  Devorante.    Calídio.    Amente. 

De. Parece-me, Devorante, que se te ordena tornares a picar no dente, que quer dizer tanto 

como tornares a morrer de fome. 

Am. Guardemo-nos deste, não nos veja. 

                                                             
444 Esta cena corresponde à cena V da edição de Lapa. 
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Cal. Não hajas medo que nos cometa, que não estamos ambos muito compadres. 

De. Bem me parecia a mim que tínhamos forte competidor.    

Am. Que diz? 

Cal. Não sei, mil sentidos que tivesse, todos teria ocupados com teu pai. 

De. E meu Briobris cuida que não há aí mais que seus montantes e golpes de vento. 

Cal. Dá-o o demo, que é um truão, parece-me que fala na távola redonda. 

De. Finalmente, o doutor levou a moça. Agora, enforcar servidores, deixai-os vós eles, 

mancebos dispostos, golpear e pentear. 

Am. Ouves, Calídio?    

De. E um doutor velho, com seus hábitos longos e passos contados, mata-lhes a lebre diante. 

Am. Ouviste agora? 

Cal. Agora sim, o diabo o trouxe a tal tempo. 

Am. Pois que te parece?   

Cal. Aquele, que sabe? 

De. Fortemente atalharam ao meu negócio. Já eu ouvi dizer: queres boa moça, recebe-a logo. 

O doutor sabia da manha e fê-lo assim. 

Am. Que te parece, Calídio? 

Cal. Não confio em coisa que este diga. 

De. Veio um irmão do Doutor que era fora, acharam-se todos na igreja, não aguardaram para 

mais tarde. Esta noite hão de cear em casa de Bertrando, muito hei de trabalhar pelo meu 

quinhão. 

Cal. Quem não tivesse outro cuidado. 

Am. Que te parece, Calídio?    

Cal. Queres que te diga? Assim faz a fortuna, mal sobre mal. 
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Am. Daqui não poderá ela passar. 

De. Tornei a casa, dei as novas ao meu soldado, fiz por meter o feito a zombaria, não me 

houvera de sair bem. Ele, pela primeira, arrenegou dois pares de vezes, então tomou a capa e 

espada e disse contra mim: ―tu, Devorante, afirmaste que Lucrécia é casada com esse doutor, 

ou que é?‖ Cuidei que me queria matar. Porém, que havia já de fazer? Disse que sim. ―Ora te 

torna a afirmar que é viúva‖. Isto dito, partiu-se a grande pressa. 

Cal. Amente, torna em ti. Vês-te remediado, que o soldado matou o doutor. 

Am. Matou, ou como?    

Cal. Tanto monta, disse que o havia de matar. 

Am. Tempo te parece este para graças? 

Cal. Que queres que faça? 

De. Eu, conquanto, creio mais nas palavras do Evangelho que nas daquele tal. Todavia, o 

mais seguro é sempre melhor. Não me vem por agora bem sua companhia, o diabo é mui sutil, 

donde homem não cuida, daí se levanta a lebre. Não quero que digam depois:  ―Devorante 

andava com ele, também era no conselho.‖ Já hoje me achei no concerto do casamento. 

Arrenego ora desta moça, eu sei como se empeçam estas meadas. Quem adiante não olha, 

atrás acha, senão quanto ainda me quero desviar mais. 

Am. Tu vês a que sou chegado. Aqui não há mais que fazer, cuidei que me eras mais 

necessário do que me és. Agora vejo que me sobejam muitas coisas, e a vida também. 

Cal. Que farei? Este é moço mimoso, sem experiência, apertam-no muitos males juntamente. 

Cuido e cuido, ando e ando, e acho mil inconvenientes. Pois não há hoje o mundo de acabar, 

enfim, aos ousados ajuda a fortuna
445

. Para isso são os homens, para esperar os medos. Ora 

vem cá, Amente, não nos rendamos tão asinha: vergonha nossa seria dar assim as costas aos 

inimigos logo à primeira grita. Vejamos-lhe se quer o rosto.  

Am. O casamento é feito, Bertrando vencido, meu pai em Palermo. 

                                                             
445 Virgílio, Eneida, X, 284: Audentes fortuna juvat : ―Aos ousados ajuda a Fortuna‖. 
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Cal. Ora, cala-te. Aos grandes males, grandes corações. Muitas coisas nos ficam ainda por 

saber. 

Am. Quais?    

Cal. Muitas, como digo. Que cabeça agora a de Devorante para nos informarmos pelo seu 

dito. 

Am. E não sabes tu como já tudo andava para acabar? Quanto mais que as más novas sempre 

são verdadeiras. 

Cal. Muito mal seria se assim fosse. E mais, ainda está por descobrir o principal ponto. 

Am. Que ponto, Calídio?     

Ca. A vontade de Lucrécia. 

Am. Ah, Calídio!     

Cal. Que ah?   

Am.  Que fraca esperança é a de uma mulher! 

Cal. Queres dizer, como a de foão? 

Am. E a de foão e a de foã.
446

 

Cal. Dá-me cá essa mão. Serás homem para me ajudares a cometer um feito que tenho 

cuidado?    

Am. Sim, serei. 

Cal. Olha, que dizes?    

Am. Em tanta desesperação, que posso eu recear? 

Cal. Ora escuta, a vinda de teu pai é a que nos faz aqui todo mal e a que nos atalha tudo. Aqui 

cumpre acudir com conselho. 

                                                             
446 Foão, foã: fulano e fulana. Suposição nossa:  refere-se a pessoas cujo nome não se declara. Parece, assim, que 

o autor não quis, determinadamente, nomear uma ou outra pessoa. 
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Am. Não vejo como.    

Cal. Eu to direi, riamo-nos dele, façamos que nunca tal homem vimos nem conhecemos, por 

mais gravidade com que venha e por mais valenciano que nos fale!
447

 

Am. Zombas em tamanho extremo de minha vida! Te dá o coração esse vagar? 

Cal. Não zombo e tenho mais pressa da que cuidas, mas ainda te torno a dizer que não sinto 

outro remédio. 

Am. Remédio chamas haver de enganar meu pai? 

Cal. Certo que melhor seria meter-te nas suas mãos e perder à saudade a Lucrécia. 

Am. Isso não pode ser enquanto eu tiver alma e coração.    

Cal. Pois se isso não pode ser, o outro não pode andar. Destas duas escolhe qual quiseres, ou 

busca melhor conselho. 

Am. Oh, mal-aventurado de mim! 

Cal. Agora não é tempo de mimos, cumpre de tomar conclusão. A isto que te digo eu te 

ajudarei, para teu pai não há mister ajuda. 

Am. E assim, que remediamos? 

cal. Sabes quanto? Tornamos a por teu pai em Valença em corpo e alma, porque cuida agora o 

velho que soube muito em dar cá consigo. Item
448

, diremos mais, que tudo isto são artes e 

manhas de Cassiano, e ficar-nos-á assim por parte. 

Am. Não sei negar a verdade. 

Cal. Tens mui danosa manha, porque acharás muitos que ta neguem, e ter-te-ão grande 

vantagem in agibilibus
449

, como dizem estes latinários. 

Am. A verdade logo se vê, que aproveita negá-la? 

                                                             
447 Imitação de I Suppositi, de Ariosto. Contudo, como a proposta de Calídio não tem continuidade na intriga, a 

contaminatio fica sem sentido, sem razão de aí constar. 
448 Item (latim): igualmente; além disso. 
449 In agibilibus: nos negócios. 
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Cal. Uma coisa é vê-la, outra prová-la. Antes que ta provem, tens bem que fazer. Um juiz é 

suspeito, outro ocupado, outro vagaroso. A toda testemunha há contraditas, razões vão, razões 

vêm, entretanto, como dizem, dá Deus do seu bem, e em todas as demandas há opiniões e 

letrados de ambas as partes. Fala com estes procuradores e verás o que te dizem. 

Amẽ. Não temos tanto tempo. 

Cal. Ouve-me logo, que servi uns anos um grande oficial daquele ofício, e o seu primeiro e 

principal mandamento é negar tudo o que contra si se pede. 

Am. Isso seria nas coisas duvidosas. 

Cal. Desta maneira, se negando
450

, dizem eles que se faz tudo duvidoso. E não é muito, 

porque bem sabes como as virtudes ficaram cá em três cousas: pedras, ervas, palavras. Parece 

que, ao negar, caiu em seu quinhão fazer dúvidas onde às vezes as não há. E neste meio 

tempo, se nos assim parecer, poderemos mandar dizer ao Doutor duas palavras à orelha, que 

não sejam libelos dar
451

, nem lites
452

 contestar. E quando mais não pudermos, diremos que és 

casado com ela, então deixa tu ao Doutor revolver seus Bartolos
453

, que ele também só neste 

ponto há de suar e tressuar. 

Am. A todos me mandas errar? E a Lucrécia também? 

Cal. És moço, estas coisas hão mister coração de homem. Ensina-te sempre a sair do maior 

perigo. Bem sabes que quem de uma escapa cem anos vive, depois não falecerão desculpas, e, 

quando falecerem, tudo será dizer: que ―los yerros por amores dignos son de perdonar‖.
454

 

Teu pai receberá toda desculpa, Lucrécia ficará mais obrigada. Finalmente, bom ou mau, este 

é o meu conselho, não vejo outro remédio a esta vinda tão súbita e a tão mau tempo. 

                                                             
450 ―.s. negando‖, no original. Parece-nos lógico: ―desta maneira, se negando, dizem...‖ Mas devemos considerar 

a possibilidade de o sinal ―.s.‖ significar ―sempre‖: ―sempre negando‖ também faz sentido. 
451 Libelos dar: produzir libelo, articular acusação. 
452 O mesmo que lides: ações judiciais propostas.  
453

 Bártolo de Sassoferrato (século XIV) é considerado o maior jurista da Europa medieval e um dos mais 

notáveis comentadores do Direito Romano, tanto que depois de sua morte se divulgou a máxima: “nemo bonus 

jurista nisi bartolista” — ―ninguém é bom jurista se não for bartolista‖.  Cf. WIGMORE, John H. Nova 

Methodus Discendae Docendaeque Jurisprudentiae. In: Harvard Law Review, vol. 30, n°. 8, Jun., 1917, p. 

812-829.  Carolina Michaelis de Vasconcelos cita-o em ―Vida de Sâ de Miranda‖, capítulo introdutório de sua 

edição das Poesias..., p. IX: ―Iamos á Italia mercadejar, ou receber nas Universidades de Bolonha e Padua a 

tradição dos jurisconsultos romanos. João das Regras e João Teixeira trouxeram a Portugal o conhecimento de 

Baldo, de Bartolo e de Cino de Pistoja, e nada mais. A verdadeira gloria d‘esse paiz incommodava-nos pouco 

(...).‖ Parece-nos que Sá de Miranda quis com isso alfinetar os intelectuais de sua época. 
454 Dito popular espanhol: ―Yerros por amores merecen mil perdones‖. Este é um lugar comum da comédia 

espanhola. 
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Am. Não será melhor fugirmos? 

Cal. Entretanto, dá o casamento por consumado, que assim lhe chamam os bacharéis. 

Am. Oh, triste! E só na minha morte não há aí inconveniente nenhum. Que farei? 

Cal. Nega, como te digo, segura o rosto, jura, brada, esvaece,
455

 bate nos peitos, dá contas a 

todo mundo, importuna a Deus e aos homens. Ainda que enfades, dissimula. 

Am. Que monta,
456

 que o direito não se pode torcer? 

Cal. Muito confias neste direito, pois não sabes um grande mal que tem. 

Am. Que tal? 

Cal. Que se não pode apalpar nem ver, e se um diz que assim está direito, outro diz que está 

torto. Mas nós somos tais como o vilão
457

 que, enquanto há seu conselho, vai-se-lhe o coelho. 

E bem digo eu, vês teu pai que aparece.   

Am. Onde? 

Cal. Pelo canto daquelas casas grandes, quanto podes alcançar com a vista. Que fazer? 

Espera! Onde vais? Que eu era o que havia de fugir primeiro! 

Am. Calídio, lembra-te de mim, que se não pode esperar o rosto do pai a que tens errado. 

Cal. Espera, que outro tanto é com o senhor. Todavia partiu e não foi para tão bom conselho 

como lhe eu dava. Enfim, crede que não são para nada estes frangalhos de pernas delgadas. 

Assim vai? Deixa-me com os debates e põe-te em salvo. Que farei? Que se há aqui de fazer 

senão falar com os pés? Quero primeiro ver um pouco mais deste negócio, ele mesmo mo dirá 

o que faça. 

 

 

 

                                                             
455 No manuscrito aparece ―espanca‖; na edição de 1559, ―esuece‖, que deve ser erro tipográfico por ―esvaece‖ 

(perde o ânimo, esmorece), mais um indício de que este texto provêm de outro manuscrito.  
456 Que monta: de que adianta. 
457 Vilão: camponês, pessoa rústica. 
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                 Cena  V458
 

          Galbano, velho.   Vidual, servidor.   Calídio. 

Gal. Verdadeiramente, enquanto esta vida dura, não há nela descanso nenhum. Em que idade 

estava eu já agora, para a fortuna querer bulir ainda comigo, e trazer-me a Palermo por tantos 

trabalhos. 

Vi. Quando os trabalhos vêm sem culpa dos homens, então têm eles razão de se queixar. 

Cal. Este é Vidual, criado antigo de nosso amo; os outros, não conheço. Ruim gente me 

parece. 

Gal. Mas quando me tu Vidual isso dizes, de todo em todo te esquece onde chega o amor dos 

filhos, que me faz já nestes dias tornar a sofrer as sem-razões do mar e dos marinheiros. 

Vi. Não esquece, mas lembra-me juntamente o respeito que houvera de ter aos teus anos e aos 

outros filhos, e a tanta outra gente. 

Gal. Sabes, Vidual, por que tu és agora maior sabedor que eu? Porque não tens a minha dor. 

Vi. O meu saber não ponho eu com o teu. A dor, sim, ponho. Porém, a ti, nesta tua vinda, não 

te lembrou senão este filho só. A mim, lembram-me também as outras coisas que disse. 

Gal. Ainda eu não digo que acertei, mas que não pude mais. 

Vi. Onde força entra, não há que falar mais. 

Gal. Segundo me disseram que Amente cada vez ia para pior, houve medo que todo outro 

remédio não bastasse. É moço sem mal, veio ter a terra perigosa, que não aposentaram cá os 

poetas as Sereias sem causa. 

Cal. Já o desculpa.   

Gal. E sobretudo tais conselheiros. 

Cal. Aqui somos, vereis como se cumprem minhas profecias. 

Vi. Quais conselheiros?   

                                                             
458 Corresponde à cena VII da edição de Lapa. 
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Gal. Os que comem e bebem e vestem do meu. 

Vi. Coitados dos servidores. Amente é o que errou e eles os que o hão de pagar? Tudo quebra 

pelo mais fraco. 

Cal. Oh, bom procurador! E mais, de graça! Isto é milagre. 

Gal. Aquela idade é cega e não vê nada, tudo vai em quem a guia. 

Vi. E servidor, como pode guiar? Pois seu ofício é obedecer e servir. Do aio sempre ouvi 

dizer que era sem culpa. 

Cal. Adiante vá tal homem, aqueles outros topetudos não hão de ajudar com uma só palavra, 

nunca os Deus ajude. 

Gal. Ao doente, não se lhe há de fazer a vontade, mas o que for mais sua saúde, que depois 

ele o conhecerá e agradecerá e rirá estando de suas ameaças. 

Cal. Aquele é forte ponto. Vejamos o que ali diz meu procurador. 

Vi. Nessas doenças, tudo fica para o tempo da saúde, entretanto, o doente jaz na cama e o 

físico manda. Neste outro, o senhor é o que o manda e o que castiga. 

Cal. Este não é já meu procurador, mas é meu pai e meu bem todo. 

Gal. Cada um deve fazer o que deve à verdade. 

Cal. Aquilo não é nada. Se mais pontos não há, para aquilo eu basto. 

Vi. A verdade, certamente, senhor, coisa santa é e preciosa. Mas é muito desprazível e não a 

quer ninguém ouvir. 

Cal. Item mais
459

, estes querem que seja homem mártir da verdade por amor deles. Digo que o 

não quero ser, senão por Deus, quando isso for. 

Gal. Se desaprouvera a meu filho, aprouvera a mim. 

Vi. Estavas longe, soubera-lo tarde e, quando o souberas, duvidaras muito, se era assim, se 

não, que todo o mundo sabe já da manha. Vingam-se de ti, e dizem que te castigam de teus 

                                                             
459 Item mais: além do mais. 
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erros, entretanto, o descalço anda descalço (como eu agora ando), o roto anda roto, o coitado é 

coitado. E mais ainda que pesa é andar agravado. Todos se carregam contigo, poucos te 

escutam, e esses, chamam-te enfadonho, que nunca outra coisa falas, senão nos teus agravos. 

Gal. Mas foi mui bem feito seguir os apetites de um moço e deitar-mo assim a perder e a 

fazenda com ele. 

Cal. Ha, ha, já se o velho assanha! Assim fazem quando não acham que responder. 

Vi. Senhor, somos em tempo em que ninguém quer conselho, e em que todos trazem na boca, 

como se fosse muito bom dito: ―dá-me dinheiro, não me dês conselho‖. Porém, todos os erros 

de teu filho são de moço. Até aqui não entra neles malícia nenhuma. Com esta tua vinda se 

curará bem. 

Gal. Assim o queira Deus. 

Cal. Este Vidual me desamedrontou de todo, nosso amo andava pelas ramas e não achava a 

que se apegar. Quero também apalpar o velho. Na praça de el Rey estamos, eu livre sou, 

justiça há na terra. 

Gal. Aqui nesta praça me disseram que era a pousada, lá vejo vir a quem perguntaremos. Ou, 

ou, ah, é este Calídio? Este é. Olá, gentil homem! Não me conheceis? 

Cal. Não me contenta nada a entrada. Oh, senhor! Isto é sonho, ou que direi? Muito boa seja 

tua vinda! Que milagre é este tamanho, que estou como pasmado? 

Gal. Achastes aqui boa meijoada
460

? 

Cal. Não sei dos outros, eu ainda que a não achasse boa, convinha-me estar e servir. 

Gal. A quem?   

Cal. A quantos há em casa, onde me não foi dado cargo senão de servir. 

Gal. Quero dissimular. É Amente em casa? 

Cal. Não senhor.    

Gal. E Cassiano?   

                                                             
460 Meijoada: mesmo que ameijoada - (fig.) vida de dissolução, licenciosa, desordenada. (Houaiss) 
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Cal. Tampouco. 

Gal. Onde é a pousada, se me quiseres agasalhar, que venho cansado? 

Cal. Senhor, nesta é. Olá? Abri aqui, abri, prestesmente. 

Gal. A vós outros digo, se este ruim duvidar a entrada da porta, avisai-nos, que me o metais 

dentro por força, não me deis depois desculpas. 

Vi. Ah, senhor?    

Gal. Não me digas nada. Vai adiante, mostrar-nos-ás a pousada. 

Cal. Não há mais que mostrar, vou-me em busca de Amente. 

Gal. Logo irás, agasalha primeiro os hóspedes. 

Cal. Não tenho com que.    

Gal. Com a vontade. 

Cal. Olá! Que quer isso dizer? Quereis provar forças comigo? Olhai, que chamarei pela 

justiça. Cuidais que estamos em Valença? 

Gal. Tapa-lhe a boca, Grifo. Tu, Formante, cerra a porta sobre ti. 

 

 

               Ato V    

 

           Cena I 

                  Reinaldo só, que é pai de Lucrécia. 

Nesta minha derradeira jornada é todo o perigo deste meu caminho. Se aqui acho a filha que 

busco, todos os trabalhos que nele achei e outros muitos se me tornarão em descanso, mas se a 

não acho, que farei? Que na minha esperança, ainda que era fraca, todo o mal passava a bem. 
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Sem ela, como passarei o que fica de vida? E como passarei o passado, que de novo tornará 

sobre mim e matar-me-á? Eu apercebido venho, e feitas trago minhas contas, e o coração 

igualado a todas as partes. Porém, ao abaixar do golpe, a carne é fraca, e receia. Aquele foi o 

meu primeiro amor, aquele será o derradeiro, que a filha escassamente me lembra, senão por 

sua mãe, que me a morte levou tanto antes do seu tempo. Se me também tem levada a filha, 

farei conta que me não quis deixar neste mundo com que me consolasse. A perda da mãe me 

lançou de Itália, onde passava o melhor da minha vida. A filha, que então deixei nascida de 

poucos dias, me torna agora lá. Quando a nobre cidade de Pisa veio a poder de seus inimigos, 

era dentro um meu amigo, de que fiava todos meus segredos, e a moça também. Ali se me 

perderam ambos, que nunca mais soube parte dele nem dela. E já se me tinha, em alguma 

maneira, curado o tempo (como vedes que faz), quando me disseram do amigo que era cá 

vindo e passado nesta terra. Desde então, não me deu o coração mais vagar nem descanso 

algum, até que me trouxe cá tão longe e por tantos trabalhos. Antes quero cair que estar 

dependurado, ao menos verei o amigo, que da filha não faço conta, que bem cuido que, se 

vivo fora, algum recado houvera em tanto tempo. Seja já o que quiser, hoje é o dia da 

sentença. Já sei o que hei de fazer de mim, saberei ao menos o que hei de fazer do meu, que 

os dias vão-se uns após outros e não dão vagar de estar homem cuidando. Desde hoje mais, 

tempo é de entrouxar e fazer prestes. Santa Maria! Que fortes brados vem aquele homem 

dando! Os pés para cá o trazem, mas os olhos em casa ficam, que tantas vezes olha para lá. 

 

                 Cena II 

                   Calídio.    Reinaldo. 

Cal. Cidadãos de Palermo, homens de bem. Nesta vossa terra não há justiça? Nesta vossa 

terra não há liberdade?  

Re. Tamanhas duas coisas querias logo que aqui houvesse! 

Cal. Oh, doido de mim, sem cabeça! Aconselhava o outro muito e para mim não soube tomar 

conselho. 

Re. A muitos acontece, que se têm por muito sábios. 
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Cal. Velho falso, dissimulado, como me enganou! Chamei por Deus, chamei pelos santos. 

Bradei por justiça, lembrei-lhe que era cristão. Tudo foi embalde. Cuidei que era livre e eu 

não o sou. De que me serve esta minha liberdade? 

Re. Tarde vieste cair na conta. 

Cal. O velho prático, que correu, como dizem, a Seca e a Meca
461

, trazia cuidado o que havia 

de fazer, melhor que eu o de que me havia de guardar. Meteu-me em casa por força, açoitou-

me, matou-me. Isto se havia de fazer em terra de cristãos? 

Re. Inda aquele, todavia, sonha em liberdade. 

Cal. Se me não despir ante os regedores e se me não proveem com justiça, acabarei de saber 

que pode aqui fazer cada um o que quiser a sua vontade, então, farei eu também a minha e 

vingar-me-ei. 

Re.  Os ameaçados pão comem. 

Cal. Como assim havia de passar? Prometo-vos que não fique hoje rua nem praça em todo 

Palermo em que não dê gritos como doido, para que saiba todo o mundo se me podiam fazer 

mais em terra de turcos. 

Re. Homem és de muitos acordos, não farás nada. 

Cal. Entre tanta gente, não pode ser que algum não haja dó de mim. 

Re. Fraca consolação. E, porém, muitos a costumam, à míngua de outras melhores. 

Apaixonado vai. Parece-me que já vi aquele homem, não me pode lembrar onde. Não me deu 

somente lugar
462

 para perguntar coisa alguma. Outro vejo, a quem perguntarei. 

 

           Cena III 

                                          Briobris.   Devorante.   Reinalte. 

Bri.  Não pode ser outra coisa, senão que se encomendou ele hoje a quantos diabos há no 

inferno, que mo assim andaram desviando. 

                                                             
461 Correr Seca e Meca: andar por diferentes terras, por aqui e por acolá. 
462 Não me deu somente lugar: não me deu nem tempo. 
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De. Se eu essa devoção soubesse, também a eu faria por agora, que me não posso desviar de 

ti.  

Bri. Toda a cidade corri em sua busca. Dize-me, não se chama ele Petrônio?    

De. Sim, chama. 

Bri. O quanto fazem estes diabos, por quem se a eles encomenda! 

De. De meu conselho, devera-lo também de encomendar a esses mesmos diabos que o 

levassem, que esta é pequena presa para as tuas unhas. 

Bri. Se o eles logo levassem, bom conselho era o teu, mas hei medo que me leve ele primeiro 

a minha Lucrecia. 

Re. Assim havia nome a minha filha, e Petrônio se chamava o meu amigo. 

De. Verdade é que eu vi maus sinais de isso ser assim, como te eu contei. 

Bri. Viste logo a ele maus sinais de vida. 

De.  Não sejas tão acidental, tudo queres levar avante por força de braços e não tens paciência 

nenhuma.  

Bri. Como me enfadam estes sisudos, com estas suas paciências. Dize-me onde tem a casa, 

pois o não acho por fora. Não me há hoje de escapar nem debaixo da terra, que sete braçadas 

entrarei por ela, como pedra de corisco
463

, após esse doutor. 

De. Santa Bárbara virgem, cuidei que era morto!  

Bri. Por que mo não dizes? 

De. Junto daquela igreja alta. 

Bri. Bem está, perto tem outra pousada mais certa. Eu o tirarei agora do cuidado em que anda. 

De. Já lá vai outra vez. Este bem tenho, que me não rompe a capa que lho vá amostrar, 

parece-me que não quer levar obrigações consigo. Como homem neste mundo não sabe para 

                                                             
463 Corisco: fenômeno aéreo, são cintas de fogo que abrem nas nuvens, sem trovão: o vulgo crê que cai a pedra 

de corisco. (BLUTEAU) 
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onde vai, nem para onde vem? Onde fui encontrar este meu soldado, andando-me desviando 

dele? Deus me guarde de maus encontros. 

Re. O coração me quer saltar do peito, ouço falar em Petrônio, e em Doutor, e estou em 

Palermo. Lembre-se Deus de minha agonia. Quero perguntar a este homem. Amigo, Deus te 

salve! 

De. Assim faça a ti, senhor e amigo meu. Que homem será este?    

Re.  Dize-me, por tua vida, que Petrônio é um em que falavas? 

D. Um bom doutor.    

Re.  Natural daqui? 

De. Não, mas de Pisa.    

Re.  De que idade? 

De. Pouco mais ou menos será dos sessenta. 

Re. Não pode ser outro. E a Lucrécia, que nomeaste? 

De. Tomai lá, que bom recado o meu. E então, muito recatado sou e este outro esteve-me 

ouvindo quanto falava. Que sei eu onde isto irá ter? 

Re. Não me respondes?     

De. O outro foi o que  falou em Lucrécia.  

Re. E tu não sabes quem ela é? 

De. Não mais que  ouvi-la gabar de formosa e boa filha. 

Re. Natural daqui? 

De. Não sei tanto de sua fazenda. 

Re. De que idade? 

De. Tudo saberemos, se te muito releva. 
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Re. Que bramuras
464

 eram aquelas daquele teu amigo contra Petrônio? 

De. Amigo dizes? Em toda minha vida falei outro tanto com ele como agora. 

Re. Por que era aquela sua paixão? 

De. Nunca folgo de saber paixões de ninguém. Com todos, se pudesse, queria viver em paz e 

em prazer. 

Re. Estás em teu siso, porém, muito ameaçava. Não me dirás por quê? 

De. Forte homem é este com suas perguntas. Senhor meu, se te nisso vai alguma coisa, por 

uma boa ceia que me dês, eu to assegurarei, mas há de ser boa. 

Re. Enfim, que mo não queres dizer? Fica-te nas boas horas. Este me parece de uns 

chocarreiros que sempre há nestes lugares grandes. Não me fio ora muito em suas palavras, 

quero buscar Petrônio e avisá-lo. 

De. E da ceia não disse nada. Não fez Deus outro remédio para estes tais como tocar-lhes em 

dois réis de custo, logo atalhais a práticas. Isto é segredo de esgrima, quando me vejo em 

alguma afronta, faço uma ponta à bolsa, ali vereis vós fugir muito mais que se lhe tirasse as 

meninas dos olhos. Não vistes que perguntador? Donde me aqui saía de través, quanto se há 

mister para viver neste mundo! Que sei eu agora quem este é? E o que lhe nisso vai? Uma por 

uma, muitas coisas queria saber de mim, e se lhe eu dera trela quisera saber muitas mais. 

Porém, Devorante há já mais de um par de dias que nasceu, e lançou-lhe o bastão no meio. 

Enfim, bom soldado, mau soldado, não se me acho outro. E quereis que vos diga? Aí não haja 

ouro sem fezes, nem pode ser tudo como homem quer. Se me às vezes enfada, e é 

moucarrão
465

 às minhas custas, eu também sou gargantão às suas. Todo homem há de saber 

que prazer é não fazer conta com a hóspeda
466

 ao cabo da mesa. Cá vem outro do mesmo 

trato, vejamos se é tão seco de pontos como o que lá vai. Isso aventuro. 

 

 

                                                             
464

 Bramuras: bravatas. 
465 Moucarrão: demasiadamente surdo. 
466 Hóspeda: mulher que dá pousada nas estalagens, ou quartos de aluguer. §. Fazer a conta sem a hóspeda: 

tomar as medidas sem consultar pessoa [...] que nos pode perturbar e atalhar as determinações. (BLUTEAU). Ou 

seja, ―não dar satisfações a ninguém‖. 
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               Cena IV 

                                                     Galbano,    Devorante. 

Gal. O nosso bom Calídio partiu e não esperou mais razão. Agora se irá buscar Amente. 

De. Velho e de má graça, não está aqui o ganho, mas já hei de ver o que é. Senhor meu, 

pareces-me estrangeiro, eu sei que é andar por terras alheias e sou grande piloto desta barra. 

Se te puder fazer algum serviço, fá-lo-ei certo, com especial vontade, que para isso tenho. 

Gal. Muito to agradeço, mas eu não tenho aqui negócios de mercadorias. Somente venho em 

busca de um filho meu que andava perdido nesta terra.    

De. Seja nas boas horas. E os sinais? 

Gal. É um moço espanhol, que ainda não há vinte anos.    

De. O nome? 

Gal. Chama-se Amente. 

De. Como, senhor? E tu és mossem
467

 Galbano, de Valença, de que tantas vezes ouvi falar? 

Gal. Eu, por meus pecados. 

De. Mui boa seja a tua vinda, quanto folgo, assim, por te conhecer, como porque se não 

acabasse de perder um tão bom filho. 

Gal. Para mim não foi ele bom. 

De. É moço, a idade tem culpa. 

Gal. E alguma terão os homens também. 

De. Tudo pode ser. Viste-o já? 

Gal. Não ainda, mas lá é ido Calídio em sua busca, bem o conhecerás também, que é homem 

do tempo. 

De. Como as minhas mãos. 

                                                             
467 Senhor, homem bem educado, bem posto. 
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Gal. Quando o vires, rogo-te que lho perguntes como estamos ambos. 

De. Isso por quê?    

Gal. Porque me devera de convidar por razão, porque eu vinha de fora, e ele estava como em 

sua casa e, enfim, eu fui o que o convidei. 

De. De ganho sou, convidador é o velho. Isto sim, que não o perguntador que lá vai. Traria as 

frutas de Valença? Grande feito é das perfeições que usais naquela vossa cidade, toda cheia de 

galantarias. 

Gal. Não é como cuidas, tudo isso é já passado a Portugal. E no convite que falo não houve 

um só bocado fresco, todos foram salgados. 

De. Mal me parece isto, e pior o sonsonete
468

. A verdade, senhor, é que eu não falo há dias a 

esse homem, lá guarde seus convites para quem quiser.   

Gal. Ah, que não sabes como foi saboroso! 

De. Pois uma coisa te quero dizer, que topaste com um homem que se lhe entende 

arrazoadamente dessas joias de garganta. E pois vem a propósito e és convidador, por mercê, 

que me digas qual iguaria tendes lá entre vós outros por mais saborosa? 

Gal. A vingança.    

De. Isto vai de mal em pior, quero dissimular. Isso, senhor, são alegorias, mas eu não falo 

senão ao pé da letra. 

Gal. E eu ao pé da letra digo, que em chegando, antes somente que me assentasse, mandei 

abrir Calídio com açoites pelas costas, o que me soube melhor que quantos manjares podereis 

usar. Entendeste-me agora? 

De. Agora, sim. Isso chamo eu falar ao pé da letra. 

Gal. Aquele já pagou, mas ainda me ficam outros. 

De. Outros, ou como?    

Gal.  Malvados traidores, que tanto do meu até aqui têm comido e bebido. 

                                                             
468 Sonsonete: entonação característica de uma frase maliciosa ou irônica. 
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De. Já eu lá vou na volta. Não sei ora este melhor acerto de seu dinheiro, mandou abrir o 

outro pelas costas, mandará abrir a mim pela barriga e dirá que anda em busca dos seus 

dobrões. 

Gal. Comer, e beber, e jogar, e frasquear
469

 à custa de barba longa. Ora me deixai, que eu vos 

farei amargar os bocados que vos também souberam. 

De. Não se poderá neste mundo falar mais claro, com que negro convidador fui topar. 

Gal. Folgastes, então, a vosso prazer. Agora, mo pagareis a vosso pesar. 

De. Arrenego de ti e da tua Valença, se me agora hás de pedir conta do que comi há tanto 

tempo. Tão tarde se esconta
470

 lá, ou como? 

Gal. Aquele me parece Cassiano, também o deves de conhecer. 

De. Senhor meu, sim, conheço, aquele é. Ora me dai por um dos convidados do velho se me 

não acolho, que o aio sempre me quis mal. 

Gal. Pressa traz, deve de saber da minha vinda. 

De. Quantos segredos agora tereis de falar ambos. Não vos quero estorvar, mandas de mim 

algum serviço? 

Gal. Não estorvarás, que  nisto não há segredos. 

De. Eu também tenho de falar um pouco. 

Gal. Espera, por que foges? Foi-se, será algum doido, que assim foge? Não posso cuidar outra 

coisa, que assim corre. Quero esperar Cassiano em casa. 

 

                  Cena V 

            Cassiano só. 

                                                             
469 Em português europeu, ―enfrascar-se‖ corresponde ao brasileiro ―embebedar-se‖. No Dicionário de Moraes, 

encontramos: ―FRASCARIA, s. f. Putaria. Ferreira. Cioso, 1. sc. 1. ‗em tavernas, e em frascarias.‘‖  

―FRASCÁRIO, adj. (...) dado a mulheres, putanheiro.‖  
470 Pagar sua parte numa conta. 
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Venho espantado dos acontecimentos. Andando em busca de nosso amo, achei Reinalte, 

nosso natural, que também aqui é vindo. A um, trouxe-o cá um filho perdido, e ao outro, uma 

filha que perdera. Oh, filhos! Oh, filhos! Estes são os vossos descansos! Doutra parte, tendo o 

doutor Petrônio concertado o casamento, que lhe não faltava nada, vem Reinalte de Valença e 

acham todos por más contas que Lucrécia é aquela filha em cuja busca Reinalte vem. E, 

sobretudo, afilhada do doutor, assim lhe pudera ser mais e sabê-lo tarde. O outro, coitado, que 

estava já com a boca aberta para papar a moça, ficará sonhando com ela. Bem dizem que 

muitas coisas acontecem entre o bocado e a boca. Venhamos a meu criado Amente, a cujo 

prazer se estas coisas rodearão. Reinalte é rico, não tem filho nem filha, salvo esta que aqui 

achou: dai-a por mulher de Amente quando ele estava para se enforcar. Assim negocia a 

fortuna o que lhe a ela apraz. E assim fica o meu trabalho todo embalde, e a minha paixão mal 

tomada. Não sei que diga às coisas deste mundo, umas parece que se ganham todas por 

diligência, outras, por acerto só. Para tudo há aí exemplos e corações. Vou-me ver nosso amo. 

 

             Cena VI 

                             Devorante só. 

Custado me houvera muito do meu, e pegassem outras poucas ao aio. Vereis que lhas hão de 

pegar, que o velho o estava dizendo. Nunca o tal vistes, não fala senão como rei de Palermo. 

Assim assopra, assim ameaça, por fé tenho que nos quisera caçar todos em casa como 

perdizes em laço. Eu não sei se faço mal de tornar por aqui, mas não vejo de quem me tema. 

Mas queria ver este prazer do aio, pois já Calídio pagou seu quinhão, de que muito folgo, que 

assim me queimou hoje o sangue. Entretanto, o meu soldado acudirá para onde me deixou. 

Fazei conta que não acharia o doutor: de má graça há de vir. Mas eu vos direi, quem fogo quer 

com as unhas o descobre. Tantas voltas lhe darei, até que lhe acerte a junta. Perigoso dia é 

este, e logo começou em mal, mas houvera de acabar em pior. E mande Deus que acabe bem. 

Vão-se as horas da ceia e eu estou ainda sem comer, assim, a Deus misericórdia. Quem vem 

lá? Cuidei outra vez que era tomado, mas coisa é andar temido. Deixem-me viver – dizia o 

outro que se temia – e matem-me quando quiserem, que foi melhor dito que nenhum dos do 

meu soldado. Estes são Amente e Calídio, de pressas vêm, e têm razão, que tal hóspede hão 

de achar em casa. Este malvado tem já recebido o que lhe vinha na sua parte, andará agora 
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chegando os outros. Se lhe não pergunto pelo convite do velho, que me hoje encomendou, e 

vejamos agora que trovas faz de improviso. 

 

               Cena VII 

                                              Amente,    Calídio,    Devorante. 

Am. Por amor de Deus te rogo, Calídio, amigo meu e mais que irmão, que, se nestas coisas 

que me contas há ainda alguma dúvida, que ma digas. 

Cal. Assim acharás tudo.    

Am. Espera, não queria entender isto de uma maneira e tu que mo dissesses doutra.    

Cal. Espero. 

Am. Que é aqui Reinalte, o rico de Valença? E que tem achado e assentado que Lucrécia é 

sua filha e afilhada do Doutor? 

Cal. Muito contra sua vontade. 

Am. De quem, Calídio?    

Cal. Do mesmo Doutor, não temas doutra parte. 

Am. E que acharam certas todas as aventuras por que Lucrécia aqui veio ter, de que nos 

contavam. 

Cal. Que queres mais? O mesmo Doutor o não pode negar. 

De. Um destes anda fora de si com ciúmes, e o outro, com açoites. Por isso não é de crer coisa 

que digam. 

Am. Que te darei, amigo da minha alma, por tão boas novas? Por quem me podiam elas a 

mim vir senão por ti? 

Cal. Dá-me outros tantos açoites, como me deu teu pai, que enfim estes são os galardões de 

vós outros. 
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De. O malvado, como os conhece! 

Am.  Deixa essa paixão, por amor de mim, Calídio. Ajuda-me a tamanho prazer, que não 

posso com ele e hei medo de me dar o miolo uma volta. 

Cal. Mais pesada foi a minha carga e levei-a eu só. 

Am. Não digas isso, Calídio amigo, que eu recebi também grande parte. 

Cal. Mostra-me agora um só sinal, de trezentos que eu te mostrarei neste corpo. 

Am. Não serão menos os meus se se pudessem ver. 

Cal. Pois eu não recebo paga que não vejo. 

De. Contigo me tenho, falas como há de falar um homem. 

Am. Ora, Calídio irmão, se for como nós esperamos, tu verás quanto é a tua parte. 

Cal. Vós outros, amigos meus, com servidores sois tais como astrólogos que falam sempre no 

porvir e nunca acertam. 

De. Cuidava eu que vinha este fora de si, tem mais fôlegos que um gato, e sabe mais que sete 

peliteiros
471

. 

Am.  Far-te-ei mil juramentos. 

Cal. Teria bom penhor pelo meu. 

De. Certo é que antes o eu queria de prata, ou de ouro. 

Am.  Pois se cuidasse que em mim podia haver tamanho desagradecimento, matar-me-ia com 

minhas mãos. 

Cal. Oh, que homem! Não cuida muitas vezes no que acontece. 

De. Para que é mais? Estou para dizer que este ruim sabe tanto como eu. 

                                                             
471 Peliteiro: o mesmo que peliqueiro: ―o que prepara as peles para forros, vestidos, etc. e as vende [...].‖ ―Eufr.:  

‗sei mais que sete pelliteiros‘: frase proverbial.‖ (MORAES) 
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Am. Bem sei que estás rindo e que o não cuidas assim. Para que é mais? O tempo dou por 

testemunha. 

Cal. É má segurança.    

De. Não pode ser pior. 

Am. Oh, não me desgostes. Tornemos, por tua vida, àquelas novas, que já me parece que as 

sonhei. 

Cal. Assim é, pois, que a fortuna te negociou tudo dormindo tu. 

Am. Dize-me, por tua vida, como se assentaram tamanhas tantas coisas em tão pequeno 

espaço de tempo? 

Cal. Porque te apanhou o vento a lenha, como dizem as velhas, e trouxe também outro irmão 

do doutor, de sobremar, que aproveitou muito. Ambrósia, como te digo, era aí. A verdade 

logo tem pés e mãos e logo vai avante. Cada coisa respondia a outra e todas vieram a seu 

lugar, e não sobejava nada nem minguava. 

De. Já lhe hei de crer quanto disser. Que novas aqui tenho para o meu soldado! Esta, vos digo 

eu, que há de ser ceia, que não a do velho falso e valenciano. Passemos hoje bem, amanhã 

será como Deus quiser.    

Am. E o doutor? 

Cal. Nunca vi homem vivo tão morto 

Am. Não dizia nada? 

Cal. Todavia mais era que nada. 

Am.  Que, Calídio?    

Cal. Lá tocou uns poucos de latins que me desaprouveram.  

Am.  Que tais? Entendeste-os? 

Cal. Alevantou os dedos e com eles fazia suas contas e repartições de direito divino e 

humano, em que vinha concluindo que neste seu caso cabia dispensação. 
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Am. Como, dispensação? 

Cal. Ainda te digo que soltou uma má palavra mais, que por dinheiro não ficasse.  

Am. Ah, Calídio! Isso me tinhas ainda por dizer? 

Cal. Sabes por quê?    

Am. Por quê, amigo meu? 

Cal. Por não acabares de sair de teu siso dizendo-te este perigo, e como passou. 

Am. Ai, dize-mo, por vida de quanto bem queres. 

Cal. Não quero bem a viva pessoa. Roga-mo por amor de quanto mal quero e serás aviado. 

Am. Assim to rogo e to peço. 

Cal. Bem está. Ora queres saber quem desfez todas as razões do doutor com seus 

argumentos? 

Amẽ. Quem, meu Calídio? 

Cal. Quem podia ser senão Lucrécia? 

Am. De que maneira?    

Cal.  Disse que não queria. 

Am. Oh, feito de Lucrécia! 

Cal. Que nascera estrangeira, que vivera estrangeira. Agora, que a deixassem ir a lograr e 

servir um pai a que tanto queria.  

Am. E o pai?   

Cal. Levou a filha nos braços e lançou-lhe a sua benção. 

De. Esta minha negociação, se de um cabo sara, do outro adoece. Vedes-me outra vez de 

perda com meu soldado, que há logo de querer matar toda Valença. 

Am. Como pudeste saber tanta coisa? 
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Cal. E mais tendo tanto em que cuidar, que tu não dizes, mas já ouvirias que o coração manda 

o corpo. E assim acabou aquela esperança do doutor, mas já se falava em outra coisa. 

Am. Em que?     

Cal. Em uma das filhas de Bertrando, que já sabes que tem muitas. 

Am. Assim é. Bem sei que te devo muito, tu não cuidas em tamanho prazer como será irmo-

nos todos para Valença. 

Cal. Eu não, se não vejo primeiro aquele prazer da morte do outro.  

Am.  E quem é esse, que ainda to não perguntei?  Cuidas que estou em mim?  

Cal. Um homem que se chama mossem Galbano. Conhece-o? 

Am. Oh, meu hirmão, nunca Deus tal queira! Por amor de mim, que lhe perdoes. 

Cal. Mas por amor de mim, que não sejas tu tamanho perdoador dos meus açoites. 

De. Que faço eu, estando aguardando, que me não vingo deste ladrão de Calídio? Quando 

acolherei eu às mãos outro tal tempo? Deus te salve! Ainda que fale onde me não chamam, 

desculpar-me-á o prazer que tenho, Amente, de teu bem, porque já sei parte dele. E cá, a meu 

amigo, queria perguntar por um convite que lhe deu teu pai em chegando. Prol
472

 faça a tanta 

privança
473

, não bastava a do filho? 

Cal. Não ias tu hoje tão gracioso. Serão milagres do vinho? 

De. Nem tu não ias de tão má graça. São milagres da privança? Mas se te dura ainda aquela 

veia de trovar, romperemos aqui um par de lanças
474

 diante de Amente e ele seja o juiz. 

Am. Perdoa-me, Devorante, que temos mais
475

 o que fazer, fique para outra hora. 

De. Já hei de ver para quanto é, e faça-te prestes, ou me não desafiasse: 

  Calídio já eu vi outro homem 

  mais são das costas que ti, 

                                                             
472 Prol: proveito, lucro, vantagem. Prol faça: dê alvíssaras. 
473 Privança: ato de compartilhar a intimidade de alguém; familiaridade. 
474 Romper um par de lanças: duelar em versos de improviso, como repentistas. 
475 No original, ―al‖ em vez de ―mais‖. 
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  pulgas sei que te não comem, 

  vergões pode ser que si. 

 

Calídio:       Cão d‘açougue Devorante 

    Lambe espetos que te vás 

    Grifo que ao céu subirás 

    Se te põe carne diante. 

 

Am. Ora, bem está assim, tal por tal, não seja mais por agora. 

De. Digo que sou contente que seja tudo a tua vontade, ainda que nos hás de roubar esta 

cidade de quanto bem tínhamos nela. E hei medo que nos leves todos após ti. 

Am. De todos não sei, mas contigo folgaria muito. 

De. Ora bem, veremos. Não estás logo tanto de caminho
476

. Dizem-me que tendes lá grandes 

trinchantes, e que cortam muito a miúdo. 

Cal. Este bilhafrão
477

, que sempre anda sonhando na carniça. 

De. E não me achei hoje na tua. Hei-te de tapar essa boca.    

Cal. Já o deixo. 

Am. Ambos sois homens para dar conta de vós onde quer que vos achardes, ambos ficais por 

bons. Vamos ver meu pai. Tu, Devorante, onde podes esta noite melhor cear? Do mais, 

haverás teu conselho. 

De. Ora, nunca vi homem falar mais a propósito. Calídio, dá-me cá essa mão, e sejamos 

amigos e façamos o que nos Amente manda e roga. Dir-te-ei de que maneira, que eu também, 

por te dizer verdade, não me fio agora muito de cão que manqueja. Mas metamo-lo em casa, 

nós ficaremos espreitando à porta. Se o mar andar chão, navegaremos, e, entretanto, bom é ter 

um pé na terra. Se nos quiserem tomar, morramos como homens. 

Am. Fiai-vos em mim, que a tormenta já é passada.  

                                                             
476 No texto manuscrito, ―não estás logo tanto de caminho‖ é fala de Amente, entre as outras duas de Devorante. 
477 Bilhafrão: aumentativo de bilhafre: ave de rapina, que só difere de açor em ter as garras menos fortes. 

(BLUTEAU). 
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Cal. E passou toda sobre as minhas costas. 

De. Por isso podias ir diante seguramente. 

Cal. Essa não farei eu já. 

Am. Ora eu entro. Vós, espreitai. 

De. Não houve mister rogadores, o filho lançou-se em terra aos pés do pai. O velho, como 

assim o viu, começaram-lhe logo a correr as lágrimas em fio e, sem mais falar palavra, 

levantou-o e lançou-lhe muitas vezes a sua benção. Ordenam festas, ali são minhas mangas. O 

doutor já fez outros concertos. Vós não espereis aqui pelo casamento, que se há de ir fazer em 

Valença. Briobris cotentar-se-á com lhe dizer que lhe fugiram todos de medo. 

 

           ##### 

 

*Lê-se ao final da edição de 1559: 

Foi impressa a presente obra por João da Barreira, impressor da Universidade de Coimbra. 

Acabou-se aos 13 dias do mês de setembro de 1559. 

       Com licença impressa. 

        Com privilégio Real. 
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       CAPÍTULO V 

          

              Cotejo das fontes 

     Apresenta-se neste capítulo o cotejo entre as três fontes. 

       

MANUSCRITO 

ASENSIO 

 

 

 

[Traz carta dedicatória, 

mas não apresenta o 

argumento] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    EDIÇÃO DE 1559 

 

 

 

[Não apresenta carta 

dedicatória, mas traz o 

argumento da comédia, 

que não existe nem no 

manuscrito, nem na edição 

de Lapa] 

 

         Argumento. 

 

 

             Amente mancebo 

Valenciano indo pera 

Rodes, aportou em 

Palermo, namorouse de 

Lucrecia com quem 

Briobris soldado, & 

Petronio Doutor andauão 

tambem damores. Estando 

a cousa concertada com ho 

EDIÇÃO DE M. R. LAPA 

(baseada no texto da edição 

de 1595, que segue o da de 

1561) 

 

 

[Traz carta dedicatória, 

mas não apresenta o 

argumento] 
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carta sua Ao Ifante dom 

anrique 

no que · Vossa · Alteza · 

manda não ha que dizer 

[mais] · qual ha comedia 

he · tall uai aldeam mal 

atabiada · 

fiz lhe soomẽte duas 

lenbrãças asua partida · 

hũa que fizese o coração 

<tam> larguo pera atera a 

que hia · omde lhe muito 

cõprẏhaa ·/· outra que nũca 

se desculpase de querer a 

lugares · aremedar plauto e 

teremçio ∙∕ 

antes aquẽ lhe tanta honra 

fizese senpre ho agradeçase 

muito · e tomase ẽ lugar de 

gramde louuor ∙∕ tambem  

ariosto naturall de ferrara · 

omẽ nobre demũitas letras 

e | de muito engenho · en 

Doutor, sobreueyo ho pay 

do mãcebo, & ho pay da 

moça, conhecea por filha: 

porque cria que a tinha 

perdida. Desfazse ho 

concerto por certa causa, 

dãna a Amẽte, & outra ao 

Doutor. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Infante Cardeal Dom 

Henrique. 

No que V. A. manda, que 

se pode dizer mais? A 

Comédia qual é, tal vai, 

aldeã e mal ataviada.  

 

Esta só lembrança lhe fiz à 

partida,  

 

 

 

 

que se não desculpasse de 

querer às vezes arremedar 

Plauto e Terêncio,  

 

 

porque em outras partes lhe 

fora grande louvor,  
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hũa sua comedia Jtaliana 

asi mesmo en prosa · 

meteo apesoa duũ doutor ∙∕ 

mas diguo eu · que se 

loguo por iso fora defesso 

atodos fazer outro tamto · 

não ouuera nas comedias 

antigas tamtos ẽ guanos  

descravos · tamtos pais 

apertados·filhos prodẏguos 

· solldados vaõs / quãto 

maJs que ariosto não foẏ o 

prẏmeiro /· 

Jaa de tres avogados · ẽ 

teremçio · huũ afirma outro 

negua e outro doujda /· 

 

Jaa tulio ameaçaua seu 

amiguo trebaçio tamãnho 

Jures · cõsulto cõ as graças 

delaberẏo ∙∕ eveio todauia 

acair nas de horaçio os 

comẽtos me perdoem que 

all cuidarão ∕∙ 

asi que a ẽvençaõ amtigua 

he · aJnda que o titolo de 

doutor nã seJa amti[*]guo · 

nẽ daquele comedimẽto 

que foi o do filosofo·/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e se mais também lhe 

acoimassem a pessoa de 

um Doutor, como tomada 

de Ludovico Ariosto,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que lhes pusesse diante os 

três advogados de 

Terêncio, dos quais um 

nega, outro afirma, o 

terceiro duvida,  

como inda cada dia 

acontece:  

assi que dês aquele tempo 

vem já o furto. Não se 

enganem c‘o nome de 

Doutor, novo, bárbaro e 

presuntuoso, como são 

muitos títulos, assi dos 

escritores, como das obras 

de nossos tempos, tam 

diferentes do comedimento 

dos passados, como foi o 

de Filósofo dado por 

Pitágoras. 

Túlio com que ameaçava já 
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mas Jsto senhor he como 

dizem andar polas ramas · 

que muj levemente pudera 

pasar aper da deste 

trabalho · e mũito maJs ado 

louvor /· o trabalho tomei 

por meu pasatenpo · asi 

como algũs caçam outros 

Jogam /· no louuor nũca 

cuidei ·/ 

o de que senpre ouve medo 

· foraõ maas Jntrepetações 

aque senão pode fugir em 

nenhuuã maneira ·/ tanto 

que hos Jreges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seu amigo Trebacio, 

tamanho jurisconsulto, 

senão com as graças de 

Labério? E Horácio com 

quantas de suas graças 

passa um sermão c‘o 

mesmo Trebacio?  

A Comédia, tam estimada 

nos tempos antigos, que al 

disseram aqueles grandes 

engenhos que era, senão ũa 

pintura da vida comum? À 

dos Principes se repartiu a 

Tragédia. Todos estes,       

e outros muitos 

inconvenientes eu passava 

levemente;  

 

 

 

 

 

 

 

o mais que arreceava eram 

más interpretações a cada 

passo, às quais quem pode 

fugir, se té os hereges 

quantos são também 
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Jntrepetamdo mal· todos 

querẽ fundar seus eros na 

sagrada escritura e o diabo 

/· tanbem a Jsto ouuera 

dous remedẏos/· naõ 

escrever e dormir meu 

sono em cheo / o milhor he 

o segũdo · pois Jaa naõ 

podia dormir como oraçio 

diz· fora romper ou 

queẏmar tudo · este me 

asegurou depois ao tenpo 

da neçesidade amigos me 

forçaraõ dele/· o coraçaam 

damiguos foẏ as maõs 

medo eẏ que me saẏam 

dimiguos · saluo se vosa 

alteza mandar enparar os 

estramgeiros · por seus 

como sam ou ao menos por 

estramgeiros · em que 

senpre se enpregua bem ho 

enparo ·/ 

en purtu[*]gues escreuem 

poucos · nesta maneira 

descreuer aJnda ninguẽ que 

eu saiba ·/· 

aos que começaõ he diuido 

perdam polo prouervio 

greguo / eu cõ perdam soo 

me cõtentareẏ ### ·//· fim 

da carta ·//· 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trazem a Sagrada Escritura 

em sua ajuda interpretando 

mal, e o diabo tambem. A 

isto tudo houvera algum 

remédio,  

 

 

 

que era o do fogo;  

 

 

 

mas ao mandado de V. A. 

que farei salvo obedecer? E 

pedir-lhe que empare estes 

Estrangeiros como fazem 

os grandes Príncipes, e de 

cujo emparo somente 

confiam os que vão por 

terras alheas.  

 

 

Eu não vou pedindo salvo 

perdão; este pelo provérbio 

grego é devido no começo 

das cousas. Nosso Senhor 

sua vida e real estado, etc. 
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A Comedia faAz o 

prologuo 

 

 

 

 

Istranhaisme que bem ho 

veJo dais dolho 

edecotouelo huũs aos 

outros quem seraa quem 

não seraa· quisme deus 

bem que não apodais Jaa· 

porem não hade faleçer quẽ 

me aremede os purtugueses 

sois asi feitos loguo polla 

prẏmeira· depois dareis o 

samgue dos braços /· 

aguora uos diguo que todos 

encrespareis as 

sobrançelhas por que uos 

falo tam portugues· oupor 

que cuido que esperaueis 

de mỹ algũs trimques 

troques / ora me escutai se 

quiserdes· diruos ei quem 

sam donde uenho e ao que 

venho ·/ primeira mẽte  

sam como vedes· hũa 

pobre molher· antigua de 

dias e de nação estrangeira 

/· sei porẽ todas as linguo 

as o meu nome he comedia 

·/· nã abrais as bocas nẽ 

 

A Comedia faz ho     

Prologo. 

   

    PROLOGO. 

 

ESTRANHAIS me, que 

bem ho vejo, dais de 

cotouelo, e dolho hũs aos 

outros, quem seraa? quem 

nã seraa?  

Quisme Deos bem que nam 

apodays ja: porem nam ha 

de falecer quem me 

remede. Os Portugueses 

sois assi feytos pola 

primeyra, depois dareis ho 

sangue dos braços. Agora 

vos digo que todos 

encrespais as sobrancelhas, 

porque vos falo portugues, 

ou porque? esperaueis de 

mim algũs trinques fortes.  

Ora me escutay se 

quiserdes, diruosey quem 

sam, dõde venho, e a que 

venho.  

Primeyramẽte sam (como 

vedes) hũa pobre molher 

antigua, de dias, e de naçã 

estrangeira. Sey porem 

todas as lingoas, meu nome 

he Comedia: nam abrais as 

 

 

 

           PRÓLOGO 

 

 

Estranhais-me, que bem o 

vejo:  

 

que será? Que não será? 

Que entremês é este? 

Foi grã dita que não 

apodais já, mas não há de 

falecer quem me arremede. 

Os Portugueses sois assi 

feitos logo pola primeira, 

despois dareis o sangue dos 

braços.Agora parece que 

me estranham ainda mais. 

Parece-vos que não diz a 

fala co‘s trajos? Esperáveis 

deles alguns triques 

troques.  

Ora me ouvi, dir-vos-ei 

quem sou, donde venho, e 

ao que venho.  

 

Quanto ao primeiro, sou ũa 

pobre velha estrangeira, o 

meu nome é Comédia; 
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cuideis por iso que me 

aveis loguo de comer· por 

que eu naçi em greçia e laa 

me foi posto o nome por 

causas que pertençem 

aquela lẏnguoa· e não a 

esta vosa /· 

naquela mẏnha natureza  

vivi mujtos anõs  (como 

dizem) boca que queres· 

depois fui trazida a Roma 

pera homde emtam coria 

tudo per mãdado da furtuna 

/· qua tambem uos coube a 

uosa parte de que esta 

linguoagem que aJmda  ha 

chamais romãçe he mũi 

gramde testemunha·/ ora 

eu asi trazida a Roma mall 

podereis aguora crer · 

quamto ahẏ fui estimada e 

em quãto tida· que maJs 

quereis não estiue huũ nada 

de ser deusa###· depois 

agramdeza daquele 

Jmperio que pareçia que 

nũca auia dacabar· toda uia 

acabou e caio sobre sẏ 

mesmo /· entam me perdi 

eu alẏ Juntamẽte cõ todas 

as boas artes · e hẏ 

jouuemos grãde tenpo 

como enteradas amtre as 

bocas, nã cuydeis por isso 

que me aueis logo de 

comer. Porque eu naci em 

Grecia, e laa me foy posto 

ho nome, por cousas que 

pertencẽ a aquella lingoa, e 

nã | a esta vossa.  

Naquella minha natureza 

viui muytos annos (como 

dizem) a boca que queres, 

depoys fuy trazida a Roma, 

pera onde entam corria 

tudo por mandado da 

fortuna. La tambem vos 

coube vossa parte, de que 

esta lingoagem a que inda 

chamais romance, he muy 

grãde testemunha. Ora eu 

assi trazida a Roma, mal 

podereis agora crer quanto 

hi fuy estimada, e em 

quanto tida: que mais 

quereis? nã estive em hũ 

nada de ser Deosa. Depoys 

a grandeza daquelle 

imperio, que nunca parecia 

que ouuesse dacabar, 

todavia acabou, e cayo 

sobre si mesmo, entam me 

perdi eu ali juntamente 

com todas as boas artes, e 

hi jouuemos hũ grande 

tempo, como enterradas 

mas não cuideis que me 

haveis por isso de comer, 

porque eu naci em Grécia, 

e lá me foi posto o nome, 

por outras razões que não 

pertencem a esta vossa 

língua.  

 

Ali vivi muitos anos a 

grande meu sabor; 

passaram-se despois a 

Roma, pera onde então, por 

mandado da fortuna, corria 

tudo.  

 

 

 

 

 

I cheguei a tanto que me 

não faleceu um nada de ser 

Deusa; depois a grandeza 

daquele Império que 

parecia pera nunca acabar, 

todavia acabou. E assi 

como a sua queda foi 

grande, assi levou tudo 

consigo, ali me perdi eu 

com muitas das boas artes, 

e aí jouvemos longo tempo 

como enterradas,  
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quedas· daqueles· edifiçios 

altos e fremosos· que não 

auia soo mẽte memorẏa de 

nos nas outras partes· 

quamdo hos vyzẏnhos em 

quem ficara senpre esta 

lenbrãça· dũs nos outros 

como o tenpo deu lugar· e 

aJmda as vezes comtra o 

tenpo· cauarão tanto que 

nos tornaraõ a ujda mal· 

tratadas e pouco pera ver ·/ 

aguora que Jaa hiamos 

ganhando forças· sentimos 

outra vez aquela Jmigua 

nosa poderosa que nos da 

outra vez destroyra· (bem 

deueis de crer que o diguo 

pela guera) foyse laa· pos 

tudo a fero ea foguo venho 

fogimdo dela· aqui neste 

cabo do mũdo acho paz 

não seẏ seachareẏ aseseguo 

/· 

ora en quãto uos asẏ amdo 

vendo e a uẽdo meu 

cõselho bem sera que 

vejais uos tanbem a mĩ /  e 

se nos cõçertaremos deus 

que bem ese não 

acustumada sam has maas 

fadas· não sei se 

emxerguais em mỹ hũa 

entre as quedas daquelles 

edifícios altos. e fermosos, 

que nam auia soomẽte 

memoria de nos nas outras 

partes. Quãdo os vezinhos 

em que ficou sempre esta 

lembrãça de hũs nos 

outros: como ho tempo deu 

lugar, e inda aas vezes 

contra ho tempo, cauaram 

tãto que nos tornarã a vida: 

mal tratadas, e pouco pera 

ver. Agora que já hiamos 

ganhando forças sentimos 

outra vez aquella immiga 

nossa poderosa que nos da 

outra vez destruya (bem 

deueis de crer que o digo 

pola guerra) foyse laa pos 

tudo a ferro, e a fogo. 

Venho fogindo della: aqui 

que he cabo do mundo, 

acho paz: nam sey se 

acharey assos-|sego.  

Ora em quanto vos assi 

ando vẽdo, e auendo meu 

conselho, bem seraa que 

me vejais vos tambem a 

mĩ: e se nos concertarmos 

Deos que bem, e se nam 

costumada sou a maas 

fadas. Nam sey se achastes 

em mĩ hũa grande 

 

 

que já quási não havia 

memória de nós,  

té que os vizinhos em que 

duns nos outros ficara 

algũa lembrança cavaram 

tanto que nos tornaram à 

vida, maltratadas porém, e 

pouco para ver. 

 

 

Agora que já íamos (como 

dizem) ganhando pés, 

sentiu-nos logo aquela 

nossa imiga poderosa, que 

nos da outra vez destruira,  

foi-se lá, pôs outra vez tudo 

por terra. Bem entendeis 

que digo pola guerra, imiga 

de todo bem. Venho 

fugindo, aqui neste cabo de 

mundo me acho em paz, 

não sei se acharei 

assossego.  

Já sois no sabo e dizeis ora: 

não mais, isto é auto! e 

desfazeis as carrancas; mas 

eu o que não fiz até agora, 

não queria fazer no cabo de 

meus dias, que é mudar o 

nome. Êste me deixai por 
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gramde mudamca de vos 

falar em prosa· sabei que o 

faço a mỹguoa de versoos· 

que hos naõ temdes· quais 

me a mỹ comprẏã[?] easẏ o 

fazẏa aguora em ẏtalẏa 

####· 

nos meus uersos asi latinos 

como gregos senpre 

meachegei aprosa quãto 

pude eles dauão me tall 

llugar que nestas partes 

aJmda ha mujto pouco que 

hos não conheçeis por 

uersos ·/· os uosos 

comsoantes não me armão 

sam muj<to> forçados e 

batem muj<to> nas  

horelhas /· eu trato cousas 

corentes sam amigua do 

pouo e follguo daprazer a 

todos /· direis uos· que não 

he boa manha de donzela· 

eu direi que purtugueses 

sois /· finall mẽte  nũca me 

aprouuerão escurẏdões nẽ 

hũs trinques troques de que 

se <espamtão e> contentão 

os que menos sabem /· 

digouos que para iso falo 

pera que me entendais e 

quẽ quiser que o não 

entemdão não fale e tirara 

mudança, de vos falar em 

prosa: sabey que ho faço a 

mingoa de versos, que os 

nam tendes quaes me a 

mim compriam, e assi fazia 

agora em Italia.  

 

Nos meus versos assi 

latinos, como gregos 

sempre me cheguey a prosa 

quanto pude, elles dauãme 

tal lugar que nestas partes 

ainda ha muyto pouco que 

os conheceis por versos. Os 

vossos consoãtes nã me 

armão, sam muy forçados, 

e batẽ muyto nas orelhas.  

 

Eu trato cousas correntes, 

sam amiga do pouo, folgo 

de aprazer a todos.  Direis 

vos que nam he boa manha 

de donzela, eu direy que 

Portugueses soys: 

finalmente nunca me 

aprouuerã escuridades 

nenhũs trinques troques de 

que se espantam e 

contentam os que menos 

sabem. Digouos que pera 

isso falo, pera que me 

entendais: quem quiser que 

ho nam entendam nam fale, 

amor da minha natureza,  

 

 

 

 

 

 

 

e eu dos vossos versos 

também vos faço graça, 

que são forçados daqueles 

seus consoantes.  

 

Eu trato cousas correntes, 

sou muito clara. Folgo de 

aprazer a todos. Direis vós 

que não é muito boa manha 

de dona honrada; direis que 

Portugueses sois. 

Finalmente a mim nunca 

me aprouveram escuridões, 

 

 

 

 

 

nem falo senão para que 

me entendam;  

quem al quiser não fale, e 
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de trabalho asi eaos outros 

·/ quando me pasarão a 

roma mudanças fiz e Ja 

dantes contra minha uõtade 

tinha deixados os meus 

coros ·/ 

comvem dobedeçer aos 

tempos queiramos ou não 

queẏramos·/· mũjtas contas 

vos dou /· Jaa sabeis que 

he este mall das molheres 

emaJs sobre os dias 

quamdo Jaa tudo vaj 

camsando· os braços caem 

os pees não podem acabeça 

treme em taõ se uos  

recolhem todas as forças a 

lẏnguo a e dahẏ fazem 

aguera·/ tornemos ao noso 

preposito/ diguo uos que 

somos aqui Juntos pera uos 

amostrar os meus 

estrãgeiros · que cabeça a 

minha · aqui uos dizia eu 

que auia de seer · crede 

que hos anõs não sevão em 

balde /· sabei que prjmeiro 

nos conprẏra dandar huũ 

bom pedaço de camjnho /· 

ouvistes Jaa falar de 

palermo cidade nobre em 

çezylẏa pois ahẏ esperam 

por nos e laa nos cõpre 

e tiraraa de trabalho a si e 

aos outros. Quando me 

passaram a Roma mudãças 

fiz, e ja dantes contra 

minha võtade tinha 

deixados os meus choros. 

Conuẽ de obedecer aos 

tempos, queiramos ou nam 

queiramos, muytas contas 

vos dou. Ja sabeis que este 

he ho mal das molheres, e 

mais sobre os dias quando 

tudo ja vay cansando: os 

braços caẽ, os pees nam 

podem, a cabeça treme, 

entã se uos acolhẽ todas as 

forças aa lingoa, e dahi 

fazẽ guerra.  

Tornemos ao nosso 

proposito: digo uos que 

somos aqui jũtos, pera vos 

mostrar os meus 

estrangeiros. Que cabeça a 

minha, aqui vos diria eu 

que auia de ser, crede que 

os annos nã se vã embalde: 

sabey que primeyro nos 

cõpre de andar hũ bom 

pedaço de caminho. 

Ouuistes ja falar de 

Palermo, cidade nobre em 

Cezilia? Pois hi esperam 

por nos, e laa nos cõpre 

tirará de trabalho a si e a 

ôutrem. 

 

 

 

 

Muitas contas vos dou de 

mim logo de boa entrada. 

Cuidáveis que não havia de 

trazer de mulher senão o 

trajo? Ora vistes que 

tambem trouxe a língua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora sabei que inda 

havemos de fazer um 

caminho longo. 

Já ouviríeis falar de 

Palermo, cidade nobre em 

Sicilia; i vos hei de dar 
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prẏmeiro de chegar por que 

neste meo tenpo vos 

tanbem seJais estramgeiros 

/· rides e cujdaẽs que 

zombo aguora ho vereis 

não se mova nỹguem /·  

 

 

 

 

que uos pareçe vedes uos 

em palermo euos cuidaueis 

que estaueis aJmda en 

purtugal·/· em mỹ ha moor 

poder do que crereis não 

me tenhais em pouco / 

ora da quela casa de fronte 

saira huũ mançebo naturall 

de valença daragão /· 

morto aqui damores o seu 

nome he amẽte a este 

siguira huũ seu haẏo que o 

guarda a que chamão 

casẏano  

deles e doutros sabereis o 

maJs /ham todos de falar 

portuguẽs por amor de 

uoos questes sam hos meus 

milagres·/ e não tenho esta 

uosa lẏnguoa por tam 

mynguoada como vos 

mesmos dizeis · e asẏ que 

o neguoçeais que he 

primeyro de chegar, porque 

neste tempo vos tambẽ 

sejais estrangeiros.  

Rides e cuidais que zõbo: 

agora ho vereis, nam se 

moua ninguẽ.  

 

 

 

 

Que vos parece, vedes nos 

em Palermo: e vos 

cuydaueis que estaueys 

inda em Portugal, em mim 

ha mayor poder do que 

cuidais: nã me tenhais em 

pouco. Ora daquella casa 

defronte sairaa hũ 

mancebo, natural de 

Valença Daragão morto 

damores: ho seu nome he 

Amẽte, a este seguiraa hũ 

ayo seu que ho guarda, a 

que chamão Casiano, 

delles e doutros sabereis ho 

mais. Ham todos de falar 

Portugues, por amor de 

vos, que estes sam os meus 

milagres, e nã tenho esta 

vossa lingoa por tã 

mingoada como vos dizeis, 

  

e a vos negociais, que he 

mostra da minha tenda, por 

que lá sejais tambem 

estrangeiros.  

Cuidais que gracejo? O 

meu poder é mór do que 

pola ventura cuidais, não 

me tenhais em pouco por 

me verdes assi tam 

conversável; não se mova 

ninguém, assegurai-vos. 

Vêdes-nos em Palermo, 

todos a salvamento.  

 

 

 

 

Ora daquelas casas 

defronte sairá um mancebo 

valenciano por nome 

Amente;  

 

a êste segue um seu aio que 

o vigia quanto pode,  

 

e dêstes e doutros sabereis 

o mais, que eu lhes mandei 

a todos que falassem 

Português; 
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gramde feito andando toda 

a outra gemte a quem maJs 

guauara  e alargara asua ·/ 

ora por que ouçais com hos 

coraçois repousados eu uos 

tornareẏ a portugall asẏ 

como uos trouxe Jaa sabeis 

de mỹ que ho poso fazer 

ouvẏ descamsadamẽte### 

 

 

Auto · I · Se · I · 

 

Amente /· casẏano /· 

 

Vẏda he Jsto que me tuu 

casiano daas· não terei eu 

hũa soo ora do dẏa· lẏure 

de tẏ pera meu descamso· 

ou pera meu prazer e se asẏ 

não queres pera meu pesar 

/ não seẏ a que tu posas 

chamar catiueiro se ho 

aẏsto não chamas ·/· cas·/ 

por qual· rezão pões amẽte 

nome de catiueiro a mjnha 

companhẏa· que te foẏ 

dada por ordenãça de teu 

paẏ de crer he que por teu 

bem eu amẽte sam o catiuo 

que ando senpre apos tẏ e 

gram defeyto, andãdo toda 

a outra gente a quem mais 

gabaraa, e enlargaraa a sua. 

Ora porque ouçais com os 

corações repousados, eu 

vos tornarey a Portugal, 

assi como vos trouxe. Ja 

sabeis de mim que ho 

posso fazer, ouui 

descansadamente. 

              

Acto primeiro.   

Scena.I. 

                    

Amente.      Cassiano. 

 

VIda he isto que me tu 

Cassiano das! Nam terey 

eu hũa soo hora do dia 

liure de ti, pera meu prazer, 

ou se assi nam queres pera 

meu pesar?  

Nam sey a que tu possas 

chamar catiueyro, se ho a 

este nam chamas? Cas. Por 

qual rezam pões Amẽte 

nome de catiueyro, a minha 

companhia, que te foy dada 

por ordenança de teu pay, 

de crer he que por teu bem. 

Eu Amẽte sam teu catiuo 

que ando sempre a pos ti, 

 

 

e por que ouçais co‘s 

corações repousados, eu 

vos tornarei donde vos 

trouxe, já sabeis que o 

posso fazer.  

Ouvi e favorecei-me. 

 

          ACTO I 

          SCENA I 

AMENTE.    CASSIANO. 

 

AM. ‒ Já vens após mim, 

Cassiano? Que me queres? 

Por vida se pode haver um 

tam pesado cativeiro? 

 

 

 

CAS. – Cativeiro chamas 

tu ao teu remédio? Assi 

fazeis vós outros a tudo, 

mudais os nomes como 

quereis e ficais contentes: 

eu, Amente, ou sou o 

cativo, que me trazes 

sempre após ti por onde 
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tu por homde queres·/ 

Am·/ e aJnda os escrauos 

algũas oras podem folgar 

sem culpa  echorar podem 

todas ·/· não he asogeição 

cousa que se asẏ posa 

sofrer · ea mỹ soo he pera 

chorar / queres que faleça 

tenpo que me queres 

queres me acabar de matar 

/ cAs·/ mas tu que não 

falas craro· que he o que 

queres· quereste acabar de 

per der · todos hos 

remedios tenho buscados 

pera ta proueitar todos hos 

perdẏ em tẏ / aguora 

deixame empregar mal os 

meus olhos ·/ Am·/ que | 

neçesẏdade tenho eu dos 

teus olhos ·/ cAs·/ dirtoeẏ 

pera que veJas co eles pois 

não vees cos teus· tudo o 

que pude trabalhei pera te 

desvẏar destes pasos pẏ rẏ 

guosos em que amdas que 

al me ficaua Jaa de fazer 

senão seguirte ao menos 

saberei dar conta de tẏ 

omde me caíste 

/Am·/ apos esas contas 

andas tuu majs que Apos 

mỹ / cAs·/ sẏ por saber os 

& tu por onde queres. 

Amẽ. E ainda os escrauos 

algũas horas podem folgar 

sem culpa, chorar podẽ 

todas. Nam he a sogeyçã 

cousa que assy se possa 

sofrer, & a mi soo pera 

chorar queres que faleça 

tempo. Que me queres? 

queresme acabar de matar.  

Cas. Mas tu que nam falas 

craro? que he o que queres 

queres te acabar de perder? 

todos os remedios tenho 

buscado para te aproveitar, 

todos perdi ẽ ty:  

agora deyxame ẽpregar mal 

os meus olhos.  

Amẽ. E que necessidade 

tenho eu dos teus olhos? 

Cas. Dirtoey: para que 

vejas com elles, poys nam 

vees com os teus. Tudo o 

que pude trabalhey por te 

desuiar destes passos 

perigosos em que andas: 

que al me ficaua ja por 

fazer, se nam seguirte? Ao 

menos saberey dar conta de 

ti onde me caiste. 

Amẽ. Apos essas contas 

andas tu mais, que apos mĩ. 

Ca. Si, por saber os teus 

queres. 

AM. – Ainda os escravos 

tem horas livres, tem suas 

festas; eu sempre hei de 

jazer debaixo dêste jugo.  

 

 

Que me queres? Queres-me 

acabar de matar? 

CAS. – Mas tu que queres? 

Queres-te acabar de 

perder? Ó Amente, quam 

mal te ensinou a minha 

mansidão! 

AM. – Como? Sempre hei 

de ser menino? 

CAS. – Agora te é a ti mais 

necessário o teu  aio, que 

nunca. 

AM. – Não me dirás que 

me queres? 

CAS. – Guardar-te, que 

êste é o meu cargo, como 

me encomendou teu pai. 

AM. – De que me hás-de 

guardar? 

CAS. – Da tua doudice, 

pois queres que to diga. 

AM. – Cuidas que te hei-de 

fugir? 

CAS. – Não andas tu 

nesses tratos. De Palermo 
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teus segredos aJmda mal 

muitas vezes· porque os 

teus feitos descobrem 

tamto de tẏ a todo mũdo  

/Am/ omde me poderei 

acolher deste omẽ 

 

 

 

/cAs·/ não tẽes onde faze 

comta que sam a tua 

sombra 

 

/Am ·/ a minha sombra nã 

vejo eu açertos tenpos eatẏ 

nũca deixo de ver / mas nã 

estemos· nestes debates por 

amor de deus te peço que 

me deixes descamsar hũu 

pouco · antes me tornareẏ 

acasa ahẏ que mal poso 

fazer tu guarda a porta se 

quiseres pois não poso 

fugir a preso ou a catiuo 

·/cAs·/ como te emganas 

em tudo ora vaẏ que ho teu 

descamso eu ho procuro 

tuu hes aquele que foges 

dele######· 

 

Sce ·II·   Casẏano· sooo /· 

 

diguo uos que o mũdo he 

segredos? Inda mal muy-

tas vezes, porque os teus 

feytos descobrem tanto de 

ti ao mundo. 

Amẽ. Onde me poderey 

acolher deste homẽ?  

 

 

 

Ca. Nam tẽes onde, faze 

conta que  sam a tua 

sombra.  

 

Amẽ. A minha sombra nã 

vejo eu a certos tẽpos. & a 

ti nũca te deixo de ver. Mas 

nã estemos nestes debates, 

por amor de Deos te peço 

que me deixes descansar 

hũ pouco, antes me 

tornarey a casa, hi  que mal 

posso fazer? tu guarda a 

porta se quiseres, pois nam 

posso fogir a preso, ou 

catiuo. Cas. Como te 

enganas em tudo: ora vay, 

que ho teu descanso eu ho 

procuro, tu es o que foges 

delle.         

 

Scena.II.   Casiano soo  

 

DIgouos que ho mundo he 

não fugirás tu, mas de mim 

sim. Ora já que tu fazes o 

que não deves, deixa-me a 

mim fazer o que devo. 

AM. – Que desaventura 

tamanha foi a minha! 

CAS. – À boa companhia e 

bons conselhos de seu aio, 

chama êste ora cativeiro, 

ora desaventura. Não 

suspires, crê-me que te hei-

de seguir como a tua 

sombra. 

AM. – Essa não me segue 

polo escuro, e tu si.  

Mas não estemos mais 

nestes debates,  

 

 

antes me tornarei a casa.  

I que mal posso fazer?  

Tu guarda a porta se 

quiseres. 

 

 

 

 

 

 

 

SCENA II  CASSIANO, SÓ. 

 

I lá tomar cuidado de filhos 
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perdido vistes o medo 

vẏstes o acatamẽto uystes 

sequer a uergonha· que se 

fez da autorẏdade dos 

hayos que se fez da o 

bediemçia dos crẏados· no 

meu bõo tenpo hũu moço 

destes não ousava [tam] 

somẽte daleuamtar os olhos 

ao seu haẏo· não era 

neçesa ryo pareles mais 

que meya palaura ·/· 

aguora uedes aque somos 

vindos se lhes dizeis huã 

dizenvos dez· quamdo 

aJmda deuião de sofrer 

castiguo o emsino não 

sofrem  

graçeJam e dizem que Jaa 

senã custumão hayos ẏsto 

aJmda que lhe ensẏnem a 

falar uerdade e como eles 

afirmão com hos rostos 

segũros que sabe mais hũu 

mãçebo darte destes 

daguora que çem velhos 

Jumtos· e no mal· dizem 

grãde uerdade· nũca a eles 

moor diserão / aos boõs 

custumes e ẽxẽpros· 

chamão uelhiçes çertezas 

eem fadamẽtos ·/ aquãtos 

eros cõsẏguo traz a 

perdido. Vistes ho medo? 

vistes ho acatamento?  

vistes se quer a vergonha? 

Que se fez da autoridade 

dos ayos? que se fez da 

obediencia dos criados?  

No meu bom tẽpo, hũ 

moço destes nam ousaua 

soomẽte aleuantar os olhos 

a seu ayo: nam era 

necessario pera elles mais 

que mea palaura.  

Agora vedes a que somos 

vindos? se lhe dizeis hũa 

dizẽuos dez. Quando ainda 

deuiã de sofrer ho castigo, 

ho ensino nã sofrem.  

 

Gracejã & dizẽ que ja se nã 

custumão ayos:  

isto ainda que lhe ensinẽ a 

falar verdade.  

E como elles affirmã cõ os 

rostos seguros, que  sabe 

mais hũ mãcebo darte 

destes dagora que  cem 

velhos: & no mal dizẽ 

verdade, nũca a elles mor 

disserã. Aos bõs custumes 

& exẽplos chamã velhices, 

certezas, enfadamẽtos:  

& a quãtos erros traz 

consigo a mocidade, tudo 

alheos. Onde há isto de ir 

ter? Que se fez do 

acatamento que estes 

moços soíam de ter a seus 

aios,  

 

 

que não sómente lhe 

ousavam de levantar os 

olhos?  

 

 

Agora vêdes em que 

mundo somos, que às vezes 

vos cumpre fazer que não 

vêdes, e outras que não 

ouvis. A doudice não sabe 

ter meio. A tanto são 

chegados, que gracejam e 

dizem que já se não 

costumam aios, como se 

fossem trajos curtos, ou 

longos, e dos velhos dizem 

que cantam por ũa corda e 

por fabordão. Oh! Pois que 

música a sua deles e que 

contraponto! Muitos 

escárneos, muitas mentiras, 

pouca verdade, menos 

vergonha! Beijam-vos as 

mãos cem mil contos de 

vezes; cedo hão de beijar 

tambem os pés como ao 
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moçidade tudo chamão 

cousas do tenpo como se 

fosem boas manhas·  

nẽ querẽ consem tir em 

nenhũa maneira que estee 

mall aos mançebos· se he 

despendedor se he das 

damas se he brẏguoso 

deixaio que moço he nũqua 

aquele mao more /  

ora poys quãto do beber e 

da escaçeza eu o aseguro 

pera a uelhiçe ·/ e asẏ nã 

ficara tacha que não tenha 

tarde ou çedo· Jaa seles 

saẏem dasua tera alẏ uos 

faço eu queixume como se  

namorão logo dos 

custumes estramgeiros· 

prẏnçipal mẽte daqueles 

em que haa soltura 

elẏçença pera seus uiçios· 

aque eles chamão 

lẏberdade / esa me chamais 

uos a mỹ lẏberdade/ çerto 

que a não chamauão ela 

asẏ hos antiguos· amẽte 

cujda aguora que he lẏure 

de seu paẏ e de mỹ que por 

rezão lhe dẏuera de ser huũ 

segũdo pai e ele caio em 

catiueiro de calẏdio e de 

quãtos lhe sam neçesarjos 

chamão cousas do tẽpo, 

como se fossem boas 

manhas.  

Nã querẽ cõsentir em 

nenhũa maneira: que estee 

mal ao mãcebo se he 

despẽdedor, se he das 

damas, se he brigoso, 

dexayho que moço he, 

nũca aquelle mao morre. 

Ora pois quanto do beber 

& da escacesa eu ho seguro 

para a velhice: & assi nã 

ficaraa tacha que nã tenhã 

tarde ou cedo. Ia se elles 

saem da sua terra, ali vos 

faço eu queixume como se 

namorã logo dos costumes 

estrãgeiros,  

principalmente daquelles 

em que  a soltura he licita, 

pera seus vicios, a que elles 

chamã liberdade. Essa me 

chamais vos a mĩ liber-

dade? certo que a nam 

chamauão ella assi os 

antigos, Amẽte cuyda 

agora que he liure de seu 

pay: & de mĩ, que por rezã 

lhe ouuera de ser outro 

segundo pay: & elle cayo 

em catiueiro de Calidio, & 

de quãtos lhe sam 

Papa, se ele não acode por 

seu estado.  Entregam-se-

vos por escravos co‘s 

ferros nos pés e co‘s 

ferretes nas testas; então 

quando os requereis, foi a 

mór mofina do mundo; 

porque aquilo só não 

podem. Ora da outra parte 

cotejai o canto chão dos 

nossos velhos, o seu si polo 

si, polo não não, o seu rego 

vai, rego vem, o seu dizer e 

fazer, qual haveis por 

melhor música? Digo-vos 

em boa verdade que o 

d‘agora tudo parece 

escárneo quanto vedes; 

porém não se lancem os 

pais de culpa, que os criam 

tanto na vontade. Todos 

somos enfeitiçados co estes 

filhos; despois que os 

danam, encomendamo-no-

los.  
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nestes seus amores·  

a fora os mesmos amores 

de que he maJs que catiuo/· 

huũ ano ha que partimos de 

valemça hẏamos pera 

rodes· aribamos neste 

palermo·  

Aquẏ lhe armou o diabo· 

com hũa mosa fermosa em 

que nos deitou a perder· 

sobreueo a nova do çerquo 

aJuntouse tudo pera sua 

final destruição e cõfusão 

mẏnha·/ gastamos o 

dinheiro gastamos o tenpo 

medo eẏ não acabemos 

tanbem de gastar a ele que 

cada vez he pyor  

trabalhei no começo com 

boas palauras· não 

aproueiteẏ nada · prouei 

tambem as maas nẽ maJs 

nẽ menos fiz como de me 

querer hẏr tudo foi 

emballde · aẏ pais asẏ 

Aconteçe depois co estes 

<filhos> mȷmosos crẏados 

nas[ua] vontade ouuera o 

uelho este filho Jaa na 

velhyçe e não uja mais bem 

dos seus olhos· todauja por 

outros que tinha ouve 

demcomendar este aquela 

necessarios, nestes seus 

amores: a fora os mesmos 

amores, de que he mais que 

catiuo. Hũ anno ha que 

partimos de Valẽça, 

hiamos para Rodes 

arribamos neste Palermo, 

aqui lhe armou ho diabo, 

com hũa moça fermosa, em 

que nos deitou a perder. 

Sobreueyo a noua do cerco, 

ajuntouse tudo pera sua 

final destruiçam, & 

confusam minha: gastamos 

ho dinheiro, gastamos ho 

tempo, medo hey que 

acabemos tambem de 

gastar a elle, que cada vez 

he pior. Trabalhey no 

começo com boas palauras, 

nã aproveitey nada. Prouey 

tambem com as màs, nẽ 

mais nem menos. Fiz como 

de me querer yr, tudo foy 

embalde. Ay, pois assi 

acontece com estes 

mimosos criados na 

vontade: ouuera ho velho 

este filho na velhice, nam 

via mais bẽ dos seus olhos: 

todavia porque tinha outros 

ouue de encomẽdar este a 

aquella religião,  

 

 

 

       Quanto há que 

partimos de Valença, iamos 

para Rodes, nosso amo 

quisera encostar êste filho 

àquela religião;  

 

estando aqui esperando 

passagem, vieram novas do 

cêrco. Agora já dizem mais 

da tomada;  

temos gastado muito do 

tempo, e o dinheiro todo. 

Este moço namorou-se-me 

aqui e perdeu o siso, eu 

ando em vésperas de perder 

tambem o meu co êle.  
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relẏgiam que lhe não foẏ 

mais que mãdar [qua] 

a[su]a <asua> alma ·/· 

aguora tenho lhe escrito 

como estamos Jaa na 

deradeira espeçia que 

acudise cõ algum remedẏo· 

não cuido que posa tardar 

seu recado·  

emtretãto querẏa vẏgiar 

este moço que moço se 

pode aJnda chamar e como 

dizem pola alma de quẽ 

mais não pode ando 

sempre apoos ele e nũca o 

deixo quero lhe dar enque 

emtẽda que estes amores o 

seu uiçio he aousẏozẏdade 

dela naçem e nela se 

crẏham ·/  

esta lhe tirareẏ cõ a minha 

prezemça e algũs outros 

Jncomujnientes mas siguo 

trabalhosa avemtura ·/ a 

moça he fremosa a terra de 

mujta soltura e de mũȷtos 

azos·  

amẽte ousa de falar e de 

fazer /· Jaa não querẏa 

maJs nesta tormẽta que 

terme ao mar esalluar 

soomẽte o casquo se 

pudese /· quẽ sam estas que 

que lhe nam foy mais que 

mandar ca sua alma.  

 

Agora tenholhe ja escripto 

como estamos na 

derradeyra especie, que 

acudisse com algũ 

remedio. Nã cuydo que 

possa tardar seu recado, 

entretãto queria vigiar este 

moço, que assi se pode 

inda chamar: & como 

dizem pola alma de quem 

mais nam pode, ando 

sempre apos elle que nunca 

ho deixo. Querolhe dar em 

que entenda, que estes 

amores ho seu vicio he 

ouciosidade, della nacem 

& della se criam: esta lhe 

tirarey com minha 

presença, & algũs outros 

incõuenientes. Mas sigo 

trabalhosa auentura, a 

moça he fermosa, a terra de 

muyta soltura, & de 

muytos azos.  

Amente ousa de falar & 

fazer, ja nam queria mais 

nesta tormenta que terme 

ao mar, & saluar soomente 

ho casco, se pudesse. 

Quem sam estes que ca 

 

 

 

 

 

 

 

Tenho escrito a seu pai que 

acuda, espero sua resposta; 

entretanto ando assim 

tendo-me ao mar.  

 

 

Esta doudice dos amores 

nace de ociosidade, e nela 

se mantem;  

esta ao menos lhe queria 

tirar, e por isso o persigo 

co a minha presença. Ao 

menos não falará tanto co 

aquele seu grande privado 

Calidio. 
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qua vem a moça me pareçe 

daquela casa donde se nos 

açemdeo o foguo a nosa· a 

uelha não conheço em 

gramdes praticas vem 

querohas escutar ######· 

 

 

Sce III· Alda moça de ser 

uir anbrosia· uelha·            

casẏano # # # # 

 

Asẏ he como dizes mas por 

mjnha ujda que andemos 

maẏs se puderes·/  

 

amb·/ bem dizes mas eu nã 

poso filha mȷnha· que vou 

muȷto careguada  

/ alld·/ e de que tẏa ·/amb·/ 

doytemta anos que leuo as 

costas e pesam mũȷto  

 

/cAs·/· A mỹguoa doutra 

tal cargua amda meu 

crẏado a mente tam leue·/ 

alld·/dizeme ambrosia tẏa 

follguarẏas aguora de 

tornares a minha ydade 

/amb/ dizeme Alda filha a 

quẽ vises no cabo dũa 

Jornada trabalhosa/ 

pergũtar lhias se deseJaua 

vem, a moça me parece 

daquella casa donde se nos 

acendeo ho fogo da nossa: 

a velha nam conheço: em 

grãdes praticas vem, 

queroas escuytar. 

                      

        Scena. III.    

   Alda moça de seruiço. 

Ambrósia velha. Casiano. 

 

 

ASsi he como dizes, mas 

por tua vida que andemos 

mais se poderes. 

 

Amb. Bem dizes, mas eu 

nam posso filha minha que 

vou muyto carregada. 

Al. E de que tia?  (Am.) De 

oytenta annos que leuo às 

costas que pesam muyto. 

 

Cas. Aa mingoa doutra tal 

carga anda meu criado 

Amente tam leue. 

Al. Dizeme Ambrosia tia, 

folgarias agora de tornar a 

minha idade? 

Am. Dizeme Alda filha, a 

quem visses no cabo de 

hũa jornada trabalhosa, 

pergũtarlhe hias se 

 

 

 

 

 

 

   

        SCENA III 

    ALDA.    AMBRÓSIA. 

 

AL. – Assi é como dizes, 

minha tia Ambrósia, mas 

andemos mais, que faço já 

grande detença. 

AMB. –Bem dizes, Alda 

filha, se eu pudesse, mas 

vou muito carregada. 

AL. – De quê, tia? 

AMB. – D‘oitenta anos que 

trago às costas, e pesam 

muito. 

CAS. – À míngua daquela 

cárrega, anda meu criado 

Amente tam leve.  

AL. – Mal é êsse que todos 

desejamos. 

AMB. – Com muitos 

outros de companhia que tu 

não dizes. 

AL. – Que tais? 
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de se uer outra uez no 

começo dela ·/  

alld / tamtos males achaste 

por este camjnho da ujda / 

amb /· mais dos que podes 

cuidar ·/ 

ald ·/ E avera hẏ maneira 

pera se as pesoas deles 

guardarem /  

amb·/ dall·gũs sẏ /ald/· e 

dequais sobre todos 

·/amb/·dos omẽs filha 

·/ald·/ como asẏ he yso 

mjnha tia·/ 

amb·/ faze conta filha que 

to dise hũa pombẏnha a 

orelha· não te digua 

nỹguem aall nẽ teponhão 

medo cõ outras 

caramtonhas· nẽ com 

outras almas pecadoras 

/cAs·/ nẽ aos mesmos 

omẽs tam pouco / 

ald·/ pois que querẽ loguo 

dizer tantas estorẏas como 

contão das cousas que os 

omẽs fazem polas molheres 

 

/amb·/ tanbem se me 

creres· te gardaras desas 

estoreas  

/ald·/ não serão todas asẏ  

 

desejaua outra vez de se 

ver no começo della? 

Al. Tãtos males achaste por 

este caminho da vida? 

Am. Mais do que podes 

cuydar. 

Al. Aueraa hi maneyra pera 

se as pessoas delles 

guardarem? 

Am. Dalgũs si. (Al.) E de 

quais sobre todos?  

Am. Dos homẽs filha.  

Al. Como he isso minha 

tia? 

Am. Faze conta filha que 

to disse hũa pombinha aa 

orelha, nam te diga 

ninguem al, nem te 

ponham medo com outras 

carantonhas nẽ com outras 

almas peccadoras. 

Cas. Nem aos mesmos 

homẽs tam pouco. 

Al. Poys que querem logo 

dizer tantas historias, como 

contam das cousas que os 

homẽs fazem polas 

molheres? 

Am. Tambem se me creres 

te guardaras dessas 

historias. 

Al. Nam seram todas assi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMB. – Estes homens, 

filha, principalmente. 

AL. – Gracejas, tia? 

AMB. – Gracejar dizes? 

Antes te esconjuro mil 

vezes que te não ponha 

ninguém medo com outras 

almas pecadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL. – Não serão todos tão 

maus. 
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/cas·/ Jaa quela Jaz·/ 

 

 

amb·/ filha minha não 

queiras tu fazer esa 

esperẏençia por tẏ mesma 

que he pirẏguosa  

/ald·/ ditosa he loguo esta 

tua lucreçia que tantos aqui 

andam bebemdo os uẽtos 

por ela  

/amb·/ asi filha serão tudo 

uẽtos  

 

/cAs·/ o boa velha  

 

/ald·/ e o doutor petronio 

tam rẏco e tam abastado 

diz que a tomara em 

camisa  

 

 

 

/cAs·/ outro tanto fara meu 

crẏado nã seja esa A 

duujda· tam boa deueser a 

cabeça dũu como a do 

outro  

/ald·/ quãto he o que eu 

cuido aiso es aguora 

chamada pera te darẽ 

comta de tudo ese fazer cõ 

teu comselho asẏ como seu 

Ca. Ia aquella jaz.  

 

 

(Am.) Filha minha nã 

queyras fazer essa 

experiẽcia per ti mesma 

que he perigosa. 

Al. Ditosa he logo esta tua 

Lucrecia, que todos aq[ui] 

andam bebendo os ventos 

por ella. 

Am. Assi filha serã tudo 

vẽtos   

 

(Ca.) Oo boa velha.  

 

Al. Ho doutor Petronio, 

tam rico, & tam abastado 

diz que a tomaria em 

camisa. 

 

 

 

Cas. Outro tanto faraa meu 

criado, nam he essa a 

duuida, tam boa cabeça 

deue de ser a dũ como do 

outro? 

Al. Quanto he ao que eu 

cuydo, a isso es agora 

chamada pera te darẽ conta 

de tudo, & se fazer com teu 

cõselho: assi como seu tio 

CAS. – Já aquela jaz. 

Medo hei que a velha 

acuda já tarde ao arroído. 

AMB. – Todas queremos 

fazer essa esperiência de 

novo: então, filha, quantos 

queixumes!  

AL. – Ditosa é logo esta 

tua Lucrécia, que tantos 

aqui andam bebendo os 

ventos por ela. 

AMB. – Assi queira Deus 

que não se solte tudo em 

ventos. 

CAS. – Como velha, 

prática e sesuda. 

AL. – É o Doutor Petrónio 

tam rico! 

AMB. – Bem o sei, mas tu 

dizes tam rico, e não dizes 

tam calvo. 

AL. – Diz que a tomará em 

camisa. 

CAS. – E se vierem aos 

lanços, meu criado Amente 

a tomará nua. 

 

 

AL. – E a isso cuido que és 

agora chamada, porque o 

Doutor aperta muito. 
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tyo· dom abade que santa 

gllorya aJaa deixou 

hordenado  

/cAs·/ ora no mais ẏsto he 

o por que amẽte amda 

aguora tão atribulado· 

 

/amb·/ esse dom abade que 

dizes não lhe era nada mas 

era hũu padre das orfaãs 

edas veuvas / serẏa loguo 

hũu longo comto porem 

como quer que seJa não 

deuião enpregar mal tall 

pareçer e tais custumes· a 

fora mujtos outros sinais 

que ahẏ ha de lucreçia ser 

do sangue que pareçe / e 

teu amo Betrãdo nã cuido 

que faça senão o que deue 

a sua bondade e a cõfẏança 

de quẽ lha tanto deixou 

encomendada  

/ald·/ Laa saberas tudo nã 

nos detenhamos maJs 

/amb/ uai diamte eu te 

siguireẏ  

 

 

 

 

/cAs/ se nos esta uerdade 

cõta mãdo eu a meu crẏado 

Dom abade que sancta 

gloria aja, deixou 

ordenado. 

Ca. Ora nam mais, isto he 

ho porque Amente anda 

agora tam atribulado. 

 

Am. Esse dom abade que 

dizes nam lhe era nada mas 

era hũ padre das orfaãs & 

das viuuas, seria hũ longo 

conto. Porem como quer 

que seja nã deuia 

dempregar mal tal parecer, 

& tais custumes, a fora 

outros muytos sinais que 

ahi ha de Lucrecia ser do 

sangue que parece, & teu 

amo Bertrando nam cuydo 

que faraa se nam o que 

deue a sua bondade & 

confiança de quẽ a tanto 

deixou encomendada. 

Al. Laa saberàs tudo, nam 

nos detenhamos mais. 

Am. Vay diante que eu te 

seguirey. 

 

Scena.IIII.                                          

Casiano soo. 

 

SE nos esta verdade conta, 

mando eu a meu criado 

 

 

 

CAS. – Que me matem se 

esta não é a paixão em que 

agora anda o doudo de meu 

criado Amente. 

AMB. – Aquele dom 

Abade, tio de Lucrécia, 

Religioso como eles soíam 

de ser, tanto lhe deixou do 

seu, que Bertrando a pode 

casar sem lhe custar nada, e 

mais com tal ajuda de Deus 

como é parecer seu, e o 

siso. 

 

 

 

 

 

 

 

AL. – Lá saberás tudo, não 

façamos mais detença. 

 

 

 

         SCENA IV 

       CASSIANO, SÓ. 

      

Se esta moça verdade 

conta, empresto eu a nosso 
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a mẽte dar voltas em valde· 

  

 

 

 

 

 

 

 

que o doutor se a colhe a 

moça as mãos a ousadas 

que ele tenha careguo de 

vẏgẏar as portas e as 

Janelas· meterão no ora 

seus pecados em forte 

cuidado em fim de seus 

dias fiaiuos laa em letras / 

bem pode o mẽ aquj dizer 

que aos sesemta a ños 

lhentrou o demo na cabeça 

/ aquele quãdo a reçeber 

não a deue reçeber Jaa por 

molher mas por erdeira /· 

moça fermosa e velho na 

morado nã ha hẏ pera tres 

dias·  

depois nã faleçera outro 

maJs moço emajs gentil 

omẽ com que ela logre ho 

que estoutro guanhou· 

acusta dasua alma e cõ 

mũȷto suor deseu rostro /  

 

Amente dar voltas em 

balde:  

 

 

 

 

 

 

 

que ho doutor se acolhe a 

moça aas mãos a osadas 

que elle tenha cargo de 

vigiar as portas & as 

janelas. Meterãno ora seus 

peccados em forte 

cuydado, em fim de seus 

dias. Fiayuos laa em letras, 

bem pode homẽ aqui dizer 

que aos sessenta annos lhe 

entrou ho demo na cabeça: 

aquele quando a receber ja 

a nã deue receber por 

molher, se nã por herdeira. 

Moça fermosa & velho 

namorado, nã ha hi pera 

três dias:  

depoys nam faleceraa outro 

mais mancebo & mais 

gentil homem, com quem 

ella logre o que estoutro 

ganhou, aas custas da sua 

alma, & com muyto suor 

de seu rosto.  

amigo uns poucos de maus 

dias com suas noites, que o 

negócio do Doutor é de 

siso, não pera êle, mas pera 

Bertrando e pera a moça 

tambem, se ela é  sesuda 

com diz a velha. Falo como 

se costuma de falar, que 

todos nos lançamos a êste 

proveito do Doutor; crêde 

se a colhe às mãos, que ele 

terá o cuidado de fechar 

suas portas e janelas a 

tempo; então deixai vós ao 

doudo rodear a casa e 

suspirar toda a noite. Vós 

todavia não duvideis que 

entre tanto o sono não 

preste mal ao coitado do 

velho e desconfiado. Ah! 

Que queremos forçar tudo, 

e a natureza tambem!  

 

Velho namorado com moça 

fermosa e empolada, não 

ha i para dous dias! 

Despois não lhe há de 

falecer outro melhor 

empenado, com quem logre 

o que lhe o velho deixar 

por sua alma tanto às suas 

custas.  
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o ricos cõ que trabalho 

aJuntais equão mall sabeis 

pera quẽ /·  

não fora milhor deitar esa 

riqueza ao mar como fez o 

outro filosofo vão /  

quãteu não seẏ cousa pera 

fazer dar mais volltas na 

cova que lograr me outrẽ a 

mjnha molher co meu ·/ 

Alonge vaa o mao 

Aguouro das maas palauras 

/· uedes lucreçia por 

fermosa e por uertuosa que 

seJa· milhor ha dachar cõ 

quẽ case depois de veuva 

rica que aguora / ao menos 

esta obra de mẏserẏcordia 

fara o doutor·/ agraça he 

que vendo cada dẏa mjll 

enxenpros destes não 

aproueita nada ecada hũu 

cuẏda que achou mjlhor 

açerto/ mas meteme ora o 

demo coos feitos alheios 

prouvese adeus que fose 

como estoutra diz ho 

doutor entrarẏa em cujdado 

e eu pola uẽtura saẏrẏa 

dele /· deixaẏ acadahũu 

fazer as suas cõtas e cujdar 

que açertou / asi entrou o 

mũdo e asi ha de sair todos 

Oo ricos com quãto 

trabalho ajuntais, & quam 

mal sabeis pera quem,  

nã fora melhor lançar essas 

riquezas no mar, como fez 

ho outro philosofo vão? 

Quanta eu nam sey cousa 

pera fazer dar mais volta na 

cama que lograr me outrem 

minha molher & ho meu. 

Alonge vaa ho mao agouro 

das màs palauras.  

Vedes Lucrecia por 

fermosa, por virtuosa que 

seja, milhor ha de achar cõ 

quẽ case depois de viuua 

rica, que agora: ao menos 

esta obra de misericordia 

faraa ho doutor. A graça he 

que vendo cada dia mil 

exẽplos destes nã aproueita 

nada, & cada hũ cuida que 

achou milhor acerto. Mas 

meteme hora ho demo com 

feytos alheos,  

prouuesse a Deos que fosse 

como estoutra diz, ho 

doutor entraria em 

cuydado, & eu por ventura 

sairia delle. Deixai a cada 

hũ fazer suas cõtas & 

cuidar que acerta. assi 

entrou ho mũdo & assi ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas deixemos a cada um 

fazer suas contas, e cuidar 

que as acerta.  

Prouvesse a Deus que visse 

já o casamento feito: o 

Doutor entraria em fadiga, 

eu, pola ventura, sairia 

dela. 
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somos bem regidos na [*] 

boca alhea / 

tal era aguora avelha cõ a 

moça que laa vão / ao falar 

gramdes filosofos ao obrar 

Allẏ me per do aẏ ###### 

 

Se ·v·             

dorio casamẽteiro·/· 

casiano /· 

 

 

Ate quamdo traremos noos 

ao pescoso este Juguo 

como guado sem 

entemdimẽto /· quãdo 

cantaremos nos a estes 

espanhois outras vesperas 

çezilianas como fazemos 

aos françeses  

/cAs·/ cujdado traz este 

consiguo asẏ comeu que 

vem falamdo soo / 

/dor·/ tera amaldiçoada 

esem ventura que a senpre 

de serujr agente estranha e 

duũ tenpo pera qua 

françesa e espanhol venha 

o demo e escolha·/ todauia 

o françes roubate e bebe 

cõtiguo· o espanholl nũca 

he farto de senhorear· quẽ 

podera sofrer tanto senhor 

de sair. Todos somos bẽ 

regidos na boca alhea,  

tal era agora a velha com a 

moça que laa vão. A falar, 

grandes philosophos, ao 

obrar, ahi perdoay. 

 

        

  Scena. V.  

                                              

Dorio casamenteyro.   

Casiano. 

 

ATee quando traremos nos 

ao pescoço este jugo, como 

gado sem entendimento? 

Quando cãtaremos nos a 

estes espanhoes outras 

vesporas cezilianas, como 

dizemos aos Franceses?  

 

Cas. Cuydado tras este 

consigo assi como eu, que 

vem falando soo. 

Do. Terra maldiçoada & 

sem vẽtura, que ha sempre 

de seruir a gente estrãgeira. 

E de hũ tempo pera ca 

Francesa, & Espanhol, 

venha ho diabo & escolha. 

Todauia ho Frances 

roubate, & bebe cõtigo: ho 

Espanhol nunca he farto de 

senhorear, quem poderaa 

 

 

 

 

   

  

 

        SCENA V 

    DÓRIO.   CASSIANO. 

  

 

 

DÓR. – Até quando 

traremos nós ao pescoço 

êste jugo dos Espanhóis? 

Até quando jaremos neste 

sono e neste esquecimento 

da nossa liberdade? 

 

 

CAS. – Tambem êste vem 

bracejando e falando 

consigo. 

DÓR. – Quando lhe 

cantaremos nós outras 

vésporas secilianas, como 

fizemos aos Franceses?  

Venha (como dizem) o 

diabo, escolha; todavia o 

Francês rouba-te e 

convida-te, o Espanhol 

sempre quer senhorear. 

Como se pode sofrer tanto 
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capitão  

/cAs·/ esta gente tanbem he 

tocada dumor 

malemconico· bem 

auẽturados os françeses  

que vivem dẏa por dia 

esenpre Jogão as 

pescoçadas·  

/dor·/· mas vejo quem 

desejaua bom açerto foẏ 

achallo soo / queroho 

tomar antes que entre em 

casa/ o casẏano se [*] te 

não desprouvese cõpre me 

mujto de tẏ duas pallauras 

peçote que não aJas por 

mall de mas ouuir ·  

cAs·/ não diguo eu duas 

mas duas mjll se tãtas 

mãdares  

/dor·/ emverdade casẏano 

acho emtẏ aquela 

umjlldade que me dyzyão e 

çerto que donde dizem bem 

aJndaha maJs bem  

/cAs·/ dize o que mãdares 

/dor·/ a mỹ casẏano 

chamãme do rẏo não seẏ se 

me conheçes mas são asaz 

conheçido nesta çidade 

onde uiuo muȷtos anõs ha 

em paz e boõ amor cõ 

todos usãodo filysẏsẏma 

sofrer tanto senhor capitão? 

Ca. Esta gente tambem he 

tocada de amor 

malenconico. Bem 

auenturados os Franceses, 

que viuem dia por dia, & 

sempre jogã aas 

pescoçadas. 

Do. Mas vejo quem 

desejaua, bom acerto foy 

acha lo soo: queroo tomar, 

antes que entre em casa. 

Oo Casiano se te nã 

desaprouuesse, compre me 

muyto de ti duas palauras, 

peçote que nam ajas por 

mal, de mas ouuir. 

C. Nã digo eu duas, mas 

duas mil, se tãtas mãdares. 

 

Do. Em verdade Casiano 

acho em ti aquella 

humildade que me dizião. 

E certo que donde dizem 

bem, ainda ho ha mais. 

Cas. Dize o que mandares. 

Do. A mĩ Casiano 

chamãme Dorio, nam sey 

se me conheces, mas sam 

assaz conhecido nesta 

cidade, onde viuo muytos 

annos ha em paz & bom 

amor com todos, vsando 

senhor Capitão? 

CAS. – Coitados que neste 

murmurar nos mantemos! 

DÓR. – Se a terra dêstes é 

como eles dizem, que 

buscam na nossa? Ó ilha 

tam abastada e tam rica por 

teu mal!  

Mas vejo quem buscava. 

CAS. – A mim se vem, não 

o conheço. Que me 

quererá? 

DÓR. – Senhor meu, 

quando o assi por bem 

houvesse, releva-me muito 

ouvires-me duas palavras. 

 

CAS. – Não digo eu duas, 

mas duas mil, se tantas 

mandares. 

DÓR. – Pola tua 

humanidade e cortesia:  

 

 

 

 

Ora a mim me chamam 

Dório; não sei se me 

conheces, mas sou muito 

conhecido nesta cidade, por 

tratar meu oficio muitos 

anos há com grande 

limpeza e fialdade. 
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mẽte de meu o fiçio <de 

casar muitos>  

 

 

 

 

 

 

/cAs·/ não pode ser maior 

proua de tua vertude 

porque pera tão santa cousa 

como he o casa mẽto nã se 

deue escolher pessoa que 

não seJa muito 

espermẽtada de sua 

bondade  

/dor·/ falas prudente mẽte / 

ora diguo asẏ· que 

vyvemdo eu tanto tempo 

nesta çidade sem queixume 

nenhũu de pesoa uiua 

aguora casẏ no fim da 

Jornada· hũu mãçebo de 

que teẽs careguo dizẽme 

que se chama amẽte anda 

posto em me tirar a uida  

 

 

/cAs·/ querte matar ou 

como  

/dor·/ e maJs sobre meu o 

fiçio  

/cAs·/ que çerteza teẽs diso 

fidelissimamente de meu 

officio. 

 

 

 

 

 

 

Cas. Nã pode ser mayor 

proua de tua virtude, 

porque pera tam sancta 

cousa como he ho 

casamẽto nam se deue de 

escolher pessoa que nam 

seja muyto experimentada 

de sua bondade. 

Do. Falais prudentemente. 

Ora digo assi, que viuẽdo 

eu tanto tempo nesta 

cidade sem queixume 

nenhũ de pessoa viua: 

agora quasi em fim da 

jornada, hũ mãcebo de que 

tẽs cargo, & dizẽme que se 

chama Amẽte, anda posto 

em me tirar a vida. 

 

 

Cas. Querte matar, ou 

como? 

Do. E mais sobre meu 

officio. 

Cas. Que certeza tẽs disso? 

CAS. – E que oficio é o 

teu? 

DÓR. – Grande, e de muita 

confiança. 

CAS. – Que tal? 

DÓR. – Casamenteiro, a 

serviço de Deus e dos 

bons. 

CAS. – Para tratar tamanha 

e tam santa cousa como é o 

casamento, não se podia 

escolher salvo pessoa das 

qualidades que deve haver 

em ti. 

 

DÓR. – Não polo eu 

merecer, mas faço todavia 

polo não desmerecer. E 

vindo ao meu caso, digo 

que vivendo eu aqui em 

paz e amor de todos, 

servindo meu ofício como 

todo mundo sabe, agora já 

no derradeiro quartel da 

vida, um mancebo de que 

me dizem que tens cárrego 

anda todo posto em me 

matar. 

CAS. – Matar, ou como? 

 

DÓR. – E mais sôbre o 

meu ofício. 

CAS. – Quem te disse tal? 
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/dor·/ valẏ  

/cAs·/ como valẏ  

 

/dor·/ pasando por mỹ 

olhoume de traues e 

mordeu o dedo  

 

/cAs·/ se maJs mal não he 

feito por ahẏ pasem os teus 

males todos 

/dor·/ pouco te pareçe/ e 

que fara aquele tall a mỹ 

quãdo mordeo asẏ mesmo 

com rayua·  

/cAs·/ aquele tal amjguo 

meu aJnda tem por matar 

ho prẏmeiro  

/dor·/ ese não querẏa eu 

Jaa ser/ queres que te digua 

todas as cousas tem seu 

começo  

/cAs·/ e tanbem justiça ha 

na terra  

/dor·/ a minha uida senhor 

meu não he capa que me a 

Justiça posa tornar se 

matomarẽ e eu eyha mujto 

mister pera mỹ e mjnha 

molher e meus filhos 

/cAs·/ asẏ he e porem asua 

uida gardara a tua que 

milhor penhor queres  

/dor·/ a mujtos a não garda 

(Do.) Vah. 

Cas. Como vah?  

 

(Do.) Passando por mĩ 

oulhoume de traues, & 

mordeo ho dedo. 

 

Cas. Se mais mal nam he 

feyto, por hi passem os 

teus males todos. 

Do. Pouco te parece? & 

que faraa aquele tal a mĩ 

quando morde a si mesmo 

com raiua? 

Cas. Aquele tal amigo 

meu, ainda tem por matar 

ho primeyro. 

Do. Esse nam queria eu ja 

ser. Queres que te diga, 

todalas cousas tem seu 

começo. 

Cas. E tambem justiça ha 

na terra. 

Do. A minha vida senhor 

meu nam he capa, que 

metorne a iustiça, se ma 

tomarẽ & eu eya muyto 

mister pera mim, & minha 

molher, & meus filhos. 

Cas. Assi he, porem a sua 

vida guardaraa a tua, que 

milhor penhor queres? 

D. A muytos a nã guardou, 

DÓR. – Muitos, e antre os 

outros ele mesmo. 

CAS. – Conta-mo. 

DÓR. – Passando por mim 

ameaçou-me mordendo um 

dedo da mão, e dizendo 

não sei que palavras. 

CAS. – São bravarias de 

Palermo. 

 

DÓR. – I vê homem cada 

dia matar muitos. 

 

 

CAS. – Inda êsse que dizes 

tem por matar o primeiro. 

 

DÓR. – Não queria que 

começasse em mim. 

 

 

CAS. – Justiça há na terra. 

 

DÓR. – Despois de eu 

morto, quer a haja, quer 

não... 

 

 

 

 

CAS. – Não, que a sua pele 

te guardará a tua. 

DÓR. – A muitos a não 
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que seẏ eu de quais sereẏ 

 

/cAs·/ ora mespanto de ti 

fazeres tanto caso dũu 

moço que Jnda não cuida 

no que diz nẽ no que faz 

·/dor·/ deses· me garde 

deus que não dos uelhos 

sesudos lançadores de 

cõtas ando asẏ como vees 

co huã mão sobolla outra 

metido neste mãteo soo 

garda de deus e do reẏ · 

que mais he matar a mỹ 

que huã ovelha  

 

/cAs·/ como tasẏ de matar 

não cujdes tal  

 

/dor·/ os descuj[da]dos 

matão majs vezes que os 

cujdados 

/cAs·/ eu mor medo te eẏ 

aese cuidado  

/dor·/ dou cada dẏa vynte 

voltas a çidade e as uezes 

tanbem de noyte polo 

segredo e por dar auiamẽto 

as partes diguote que eẏ 

medo aos acõteçimẽtos 

quãto majs aos prepositos 

 

  

que sey eu de quais serey? | 

 

Cas. Ora me espanto de ti, 

fazeres tanto caso de hũ 

moço que ainda nam cuyda 

no que diz, nem no que faz. 

Do. Desses me guarde 

Deos, que nam dos velhos 

sesudos, lançadores de 

contas. Ando assi como 

ves, com hũa mão sobre 

outra metido neste mãteo 

sob guarda de Deos, & de 

el Rey, que mais he 

matarme a mim, que a hũa 

ouelha? 

Cas. Porque te ha assi de 

matar? nam cuydes tal. 

 

Do. Os descuydos matam 

aas vezes mais que os 

cuydados. 

Cas. Eu moor medo te hey 

a esse cuydado. 

Do. Dou cada dia vinte 

voltas aa cidade, & aas 

vezes tambem de noyte 

polo segredo das partes,  & 

por dar auiamento. Digo te 

que ey medo aos 

acontecimentos, quanto 

mais aos propositos. 

 

guardou, que sei eu de 

quais serei? 

CAS. – Não cuides 

sómente nesse 

cachoparrão. 

 

DÓR. – Esses, senhor meu, 

são os que eu arreceo, que 

não os velhos, sesudos, 

lançadores de contas. Ando 

assi como vês metido neste 

mantão, ũa mão sôbre a 

outra: que mais é matar-me 

a mim que a ũa ovelha? 

 

 

CAS. – E porque há de 

matar ninguem essa 

ovelha? 

DÓR. – Uns pela lã, outros 

pela pele. 

CAS. – Conhece-lo tu 

bem? 

DÓR. – Assi o não vira 

nunca, nem êle a mim. 

CAS. – Por te pôr esse 

medo te ameaçou. Agora, 

se a ti fosse, andaria eu 

mais seguro. 

DÓR. – amigo e senhor 

meu, mais gente mata o 

descuido, que os cuidados.  

É-me necessário dar mil 
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/cAs·/ teẽs lhe feito alguũ 

desprazer  

/dor·/ não que eu saiba / 

saluo se era Jr acasa de 

betrando e jaa laa não vou 

no que reçebẏ aquela perda 

que deus sabe  

 

 

 

 

/cAs·/ de cuJo mãdado 

hyas· llaa  

·/dor·/ yso não poso dizer 

tu me perdoa que são 

segredos de meu o fiçio em 

que não querẏa errar  

 

·/cAs·/ fazes· o que deues· 

/ tanto maior erro faria quẽ 

te errase / mas que lhe uai 

amẽte niso  

·/dor·/ não o seẏ ele o 

sabera não queria falar 

mais do que me conpre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas. Teẽslhe feyto algũ 

desprazer? 

Do. Nam, que eu sayba: 

saluo yr a casa de Bertrado, 

& ja laa nam vou, no que 

recebi aquella perda que 

Deos sabe. 

 

 

 

 

Cas. De cujo mandado hias 

laa? 

Do. Isso nã posso eu 

dizerte, perdoame que sam 

segredos de meu officio, 

em que eu nam queria 

errar. 

Cas. Fazes o que deues, & 

tanto moor erro faria quem 

te errasse: mas que lhe vay 

a Amente nisso? 

Do. Nam sey, elle ho 

saberaa, nã queria falar 

mais do que me cumpre. 

 

 

 

voltas à cidade de dia e de 

noute. Digo-te que hei 

medo aos acontecimentos, 

quanto mais aos 

propósitos? 

CAS. – Tens-lhe feito 

algum agravo? 

DÓR. – Não, que eu saiba. 

CAS. – Que te diz o 

coração? 

DÓR. – Não me sei 

afirmar, mas pode ser que 

por ir à casa de Bertrando, 

onde já não vou, no que 

recebi a perda que Deus 

sabe. 

CAS. – De cujo mandado 

ias lá? 

DÓR. – Isso não posso 

dizer, que são segredos do 

ofício, que tenho. 

 

 

 

CAS. – E a êste teu 

matador que lhe vai nisso? 

Que hás, porque cospes?  

DÓR. – A longe vá mau 

agouro. 

CAS. – Porque lhe chamei 

teu matador? Cala-te, que 

não te há por isso de matar. 

DÒR. – Às vezes se dizem 
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/cAs·/ ora uai que eu te 

valereẏ quãto em mỹ for ·/ 

não te  poso prometer mays  

 

 

 

 

/d[o]r·/ nẽ eu tão pouco 

pedir te maJs  porẽ iso te 

peço m[u]ȷta[s] uezes 

/cAs·/ e eu muȷtas to 

prometo vaẏ as boas· oras 

·/dor·/ e contiguo fique 

muȷto prazer e mũȷto 

descãso·  

 

/cAs·/ nẽhũu deses fica 

comiguo por aguora / este 

perdido da mẽte em que 

doudiçes anda todas estas 

suas paẏxões são çeumes 

do doutor e cuida o cabeça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas. Ora vaite, que eu te 

valerey, quanto em mim 

for, nam te posso prometer 

mais. 

 

 

 

Do. Nem eu tampouco 

pedirte mais, porem isto te 

peço muytas vezes. 

Cas. E eu muytas to 

prometo. Vay a boas oras. 

Do. E cõtigo fique muyto 

prazer, & muyto descãso. 

 

 

Cas. Nenhũ desses fica 

comigo por agora. Este 

perdido de Amente, em que 

doudices anda, todas  estas 

suas payxões, sam ceumes 

do doutor, & cuyda a 

as palavras em tal 

conjunção... 

CAS. – Grandes arreceos 

trazes a esta tua vida. 

DÓR. – Tenho necessidade 

dela para mim e toda 

minha gente. 

CAS. – Que lhe vai êsse 

mancebo nisso? 

DÓR. – Não sei, êle o 

saberá. 

CAS. – Ora Dório, amigo 

meu, quanto ao medo não 

sei que te faça, que não é 

em mim tirar-to; no mais 

farei quanto em mim fôr, 

não te posso prometer 

mais. 

DÓR. – Nem eu pedir-te 

mais, e porém isso te peço 

muitas vezes. 

CAS. – E eu muitas to 

prometo; descansa que não 

será nada. 

DÓR. – Assi queira Deus. 

 

 

CAS. – Este doudo em que 

anda?  

 

 

 

 



338 

 

de uẽto que por as suas 

ameaças ha destar aoutra 

toda sua vyda por casar / 

que farẏa aquele sese uise 

desapresado de mỹ se hũa 

ora soo que se me furta 

loguo daa sinal de sẏ por 

onde vaẏ / e agraça he que 

as molheres pareçelhes 

ẏsto querer [mal] <bem> 

ouue doo destrouto pecador 

que lhe tremião estando os 

beiços cõ medo ·  

aguora eẏ de [r*] seguyr 

amẽte aJnda maJs Jsto 

ganhara cõ as suas 

ameaças· 

fim do primeiro auto ·/· 

 

         Auto segũdo ·  

     briobris soldado # 

  deuorante parasito ### 

 

 

 

Amiguo meu deuoramte 

tenho te dado cõta desta 

dor do meu coração aguora 

te peço conselho e aJuda 

·/dev/ que graça pedyr 

brẏobrẏs cõselho nem 

aJuda aoutrem /· bem 

cabeça de vento, que por as 

suas ameaças ha de estar a 

outra toda sua vida por 

casar. Que faria aquelle, se 

se visse desapressado de 

mĩ, se hũa ora soo que se 

me furta, logo dà sinal por 

onde vay? A graça he que 

as molheres parece-lhe isso 

bem querer. Ouue doo 

destoutro peccador, que lhe 

tremião estando os beiços 

com medo:  

agora hey de seguir 

Amente ainda mais, isto 

ganharaa com suas 

ameaças. 

 

 

   

 

Acto. II.   Scena. I.  

 

       Briobris soldado. 

 Deuorante  chocarreyro 

 

AMigo meu Deuorante, 

tenho te dado conta desta 

dor do meu coraçam: agora 

te peço cõselho & ajuda. 

De. Que Graça pedir 

Briobris a ou trem 

conselho, nem ajuda. Bem 

Cuida que pelas ameaças 

há êle de ficar por casar.  

 

 

 

Ua hora do dia que se me 

furta, logo deixa rasto por 

onde vai; que faria, se lhe 

eu tanto não desse em que 

entender.  

Houve dó do pecador que 

se dá por morto, e tremiam-

lhe os beiços que 

badalejava. Ora me deixai 

c‘o doudo, que por isso o 

hei de perseguir mais. Isto 

ganhará co as suas 

ameaças. Quero ir ver o 

que faz. 

 

             

ACTO II     SCENA I 

 

           BRIOBRIS. 

        DEVORANTE.  

 

 

BR. – Assi que me tendes 

aqui cativo em Palermo, 

em tempos de paz e terra 

de Cristãos? 
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amostrão njsto os amores 

seu poder  

·/brẏ·/ falas bem que çerto 

mal o pudera eu cujdar 

antes daguora  

/dev·/ nestes casos como 

dizẽ os sabedores nã valem 

as forçaas de sam sam nem 

o saber de salamão 

/brẏ·/·não vees ẏso ·/dev·/ 

edeercoles Jaa ouujrẏas co 

mo ho fez fẏar hũa molher 

moça e darlhe cõtas das 

suas maçarocas  

/brẏ·/ Justa mẽte que tendo 

eu vençidos tantos canpos 

de pesoa a pesoa e 

achandome na do 

barelhano e na da 

chẏrẏnolla / na de rabena e 

de mẏllam ves me a[*] 

guora aquẏ rendydo a hũa 

moça dilẏcada amjguo meu 

deuorante que te pareçe 

/dev·/ são aconteçimẽtos 

tambem pera yso [he] o 

bom coração como pera as 

armas  

 

 

 

/brẏ·/ hũu grãde mall veJo 

neste neguoçio 

mostram nisso os amores 

seu poder. 

Bri. Falas bẽ, que certo 

mal ho podera eu cuydar 

antes dagora. 

De. Nestas cousas (como 

dizem os sabedores) nã 

valẽ as forças de Sãsam, nẽ 

o saber de Salamão. 

Bri.  Nam ves isso? (De.) 

E de Hercules ja ouuirias 

de como ho fez fiar hũa 

moça, & darlhe cõta de 

suas maçarocas. 

Bri.  Iustamente, que tenho 

eu vencido tantos campos 

de parte a parte: 

achandome na do  

Garelhano, & na da 

Chirinola, & na de Rauena, 

& na de Milã. Vesme agora 

aqui rindido a hũa moça 

delicada: amigo meu 

Deuorãte que te parece  

De. Sam acontecimentos, 

tambem pera isso he bõ ho 

coraçam, como pera as 

armas. 

 

 

 

Bri.  Hũ grande mal vejo 

neste negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEV. – São obras do 

Amor, que já fez a 

Hércules, conquistador do 

mundo, fiar e debar. 

 

BR. – E eu que achando-

me na de Ravena, 

Chirinola, Vicença, Milão,  

 

 

 

 

que viesse assi a cair nas 

mãos dũa moça: que te 

parece? 

DEV. – Assi contam que se 

toma o alicorne, animal 

tam bravo. 

BR. – E assi aconteceu a 

Roldão e Reinaldo. 

DEV. – E ôntem a el-Rei 

Carlos, o da cabeça grande, 

em Piamonte. 
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/dev·/ que tal 

·/brẏ·/ as fremosas que 

todas sam alltiuas e eu não 

sam acustumado asofrer 

deseJos /dev·/ por amor de 

my não te apaẏ xones que 

os a mores deseu naturall 

sam brãdos e querense por 

bem /bry/ tenhome co a 

guerra omde tudo se faz 

por mall· 

 

 

/dev/ es forte omẽ fala 

maJs sem paixão que te de 

mudas e fazes me tomar 

medo  

·/brẏ·/ ese mal tenho bem 

seẏ que sam medonho de 

meu natural não poso hẏ all 

fazer nauguoa que me veja 

eu mesmo tomo espamto 

de mjnha A <fera>
 

catadura 

·/dev·/ que farão os outros 

vendo atẏ e mais 

apaixonado· asẏ deuia de 

ser feito eitor troẏano 

/brẏ/· por Jsto te diguo que 

não sam saluo pera aguerra 

enque me crẏeẏ  

/dev/· sẏẏ mas doutra parte 

quãdo estaas senpaixão es 

De. Que tal.  

Bri. As fermosas que todas 

sam altiuas, & eu nam sam 

custumado a sofrer desejos. 

De. Por amor de mĩ nam te 

apa yxoes, que os amores 

de seu natural sam brandos 

& querẽse por bem. 

Bri. Tenhome eu com a 

guerra, onde tudo se faz 

por mal.  

 

 

De. Es forte homẽ: fala 

mais sem payxam, que te 

desmandas & fazes me 

tomar medo. 

Bri. Este mal tenho, bem 

sey que sam medonho de 

meu natural, nam posso hi 

al fazer, na agoa que me 

veja, eu mesmo tomo 

espãto de minha fera 

acatadura. 

De. Que farão os outros 

vẽdo te ati, & mais 

apayxonado? assi auia de 

ser feyto Hector Troyano? 

Bri. Por isso te digo que 

nam sam saluo pera a 

guerra, em que me criey.   

De. Si, mas doutra parte 

quando estaas mais sem 

 

 

BR. – Não sou acostumado 

a sofrer desejos. 

DEV. – Acostuma-te por 

amor de mim, que os 

amores de seu natural são 

brandos, e querem-se por 

bem. 

BR. – Arrenego destas 

vossas branduras, tenho-me 

co a guerra, onde se tudo 

faz por força. 

DEV. – Fala mais sem 

paixão, que te demudas, e 

fazes-me haver medo. 

 

BR. – Esse mal tenho, sou 

temeroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEV. – O que doutra parte 

és mais gracioso que a 
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maJs graçioso que a 

mesma graça tudo te estaa 

bem quãto dizes·  

equãto fazes nem sepode 

omẽ auer farto da tua cõ 

uersação  

/brẏ·/ pois se me ujras no 

canpo laa te diguo que sam 

conheçidos os omẽs todos 

se vinhão pera mỹ  

 

 

 

andaua maJs acõpanhado 

que o capitam ele morrẏa 

demveja enão fazẏa senão 

morder por detras / comteẏ 

te Jaa algũs dos toques que 

lhe deẏ  

 

 

 

/dev/ o damjgua /brẏ/ tam 

bem ese foẏ bom· mas 

prẏmeiro te quero comtar 

outro que lhe chegou ao 

vivo  

·/dev·/ mo fino fuẏ desta 

uez cuẏdeẏ datalhar 

earodeeẏ· ambas me ha de 

cõtar/· ora comta por tua 

uida ·/brẏ/ dirteeẏ o que 

pasa ele era huũ omẽ baixo 

payxão, es mais gracioso, 

que a mesma graça. Tudo 

te estaa bem, quanto dizes, 

& quanto fazes: nem se 

pode homem auer farto de 

tua conuersaçam. 

Bri.  Poys se me viras no 

campo, laa te digo que sam 

conhecido dos homẽs, 

todos se vinhã pera mĩ:  

 

 

 

andaua mais acompanhado 

que ho capitão, elle morria 

de inueja, nam fazia se 

nam morder por detras. 

Conteyte ja algũs dos 

toques que lhe dey? 

 

 

 

De. Ho damiga? (Bri.) 

Tambem esse foy bõ: mas 

primeyro te quero contar 

outro, que lhe chegou ao 

viuo. 

De. Mofino fuy desta vez, 

cuydei datalhar & 

arrodeey: ãbas me ha de 

cõtar por tua vida.   

Bri.  Dirteey o que passa. 

Elle era hũ homem baixo 

mesma graça! 

 

 

 

 

 

BR. – Porém quando me 

vem esta paixão, perdoai. 

Se me viras no campo! 

DEV. – Aí dão os homens 

testemunho verdadeiro de 

quem são. 

BR. – Digo que se me lá 

viras! Andava mais 

acompanhado que o 

Capitão. Ele morria de 

enveja, e eu não morria 

d‘abafas. Contei-te já dos 

toques que lhe dei? 

 

 

 

DEV. – O da Temuda? 

BR. – E esse não foi mau, 

mas primeiro te hei de 

contar doutros anjos 

cogidos. 

DEV. – Que aramá lá fui! 

Cuidei de atalhar e rodeei; 

após estes virão os fritos, e 

despois os assados. 

BR. – Êste capitão tocava 

no tríbu de Judá,  
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filho duũ saralheiro que 

uiera a ualer por açertos da 

guerra e huũ dia falamdose 

em ditos meus como 

sempre falauão· semtẏ eu 

quehos grosaua  elle / 

chamão aquẏllo desotẏ 

capa·/ eu que fiz 

desimulada mẽte como 

quem não falaua maJs cuũs 

que cos outros dise que me 

ouujsem todos  

·/ aos supitos aueislhe de 

dar pasada· aJmda que não 

vão tam llẏmados  

/dev·/ como e tu foste  

/brẏ/ mas como e Jaa o 

ouujras  

·/dev/ mujtas vezes  

·/brẏ/· pois meu he que te 

parece 

/dev·/ não auia maJs que 

aranhar / os outros que 

dizião  

/brẏ/ torçiãose todos e não 

se podião ter ao rẏso/ mas 

tuu nã me pergumtas polo 

da mjgua  

/dev·/ que ey Jaa de fazer 

[s]enão ouujrte / diguote 

que da boca mo tiraste 

aguora to [q]ue rẏa 

perguntar  

filho de hũ serralheiro, & 

viera a valer por acertos de 

guerra. E hũ dia falãdose 

em ditos meus, como 

sempre falauão, senti eu 

que os grosaua elle, 

chamais a aquilo de 

soticapa? E que fiz, 

dissimuladamente; como 

quem nam falaua mais cõ 

hũs, que com outros, disse 

que me ouuissem todos. 

Aos supitos aueylslhe de 

dar passada ainda que nam 

vão tam limados. 

De. Como tu foste?  

(Bri.) Mas como, ja ho 

ouuiras?   

(Do.) Muytas vezes. 

Bri.  Poys meu he? que te 

parece. 

De. Nã auia mais que 

aranhar: os outros que 

diziã?  

Bri. Torciãse todos & nam 

se podião ter ao riso. Mas 

tu nam me perguntas polo 

da amiga.  

De. Que hey ja de fazer se 

nã ouuir? Digote que da 

boca mo tiraste, agora to 

queria perguntar. 

 

e como disse,  

tinha-me grande enveja, 

polo qual mastigava  

e grosava ditos meus,  

que todos traziam na boca,  

 

 

 

polo qual eu a um 

propósito não falando mais 

com ele, que co‘s outros 

disse um dia:  

- Não se há aos súpitos de 

buscar a escama detrás a 

orelha. 

DEV. – Ah!  Ah!  Ah! 

BR. – Que houveste? 

 

 

 

DEV. – Não é para 

ninguem brincar comigo, 

como dizem do ferro. E os 

outros? 

BR. – Torciam-se todos. 

Mas quem te disse o da 

Temuda? 

 

DEV. – Mil pessoas que o 

sabem e que o contam, 

entre outras graças tuas. E 

ele mesmo foi o que mo 

contou; mas que hei já de 
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/brẏ/ escuta e ueras· este 

trazẏa huũs [a]mores mujto 

secretos ao que ele cuidaua 

/ e amẏga chama[u]ase 

dalcunha asanhuda que 

auja ho diabo de fazer· 

em[c]õtramonos huũ dia 

soos por soos nuũ lugar 

mujto es[c]uso elle como 

me vẏu rebuçouse e 

quisera pasar sẽ ba[t]alha / 

mas eu enperlongãdo com 

ele não lho gardei pera 

maJs e dise de maneira que 

ele me ouujo e entendeo / 

não mespanto dandardes 

tam sanhudo  

 

/dev·/ ahȷ ahȷ ahj cõvẽ 

asaber remocastelhe 

asanhuda·/ ora cree que 

não es graçioso como omẽ/ 

ese mal aventurado como 

senão enfor[c]aua  

 

/brẏ·/ asẏ Jaguora que  ele 

sabẏa de que sorte eu 

pẏcaua dedez leguoas se 

benzẏa de mỹ dev·/ de 

maneyra que os omẽs ham 

de tẏ medo e tuu has medo 

has molheres ·/brẏ·/ etuu 

 

Bri.  Escuyta & veràs. Este 

trazia hũs amores muy 

secretos (ao que elle 

cuydaua,) & a amiga 

chamauase dalcunha a 

Sanhuda, que auia ho diabo 

de fazer? encontramonos 

hũ dia soos, em hũ lugar 

muyto escuso: elle como 

me vio, rebuçouse, & 

quisera passar sem batalha, 

mas eu em perlongando 

com elle, nam lho guardey 

pera mais, & disse de 

maneyra que elle me ouuio 

& entendeo. Nam me 

espãto de andardes tam 

sanhudo. 

De. Ah, ah, ah, conuem a 

saber, remocastelhe a 

Sanhuda? Ora cree que 

nam es gracioso como 

homem, esse 

malauenturado como se 

nam enforcaua? 

Bri.  Assi jagora des que 

elle sabia de que sorte eu 

picaua, de dez legoas se 

benzia de mĩ. 

De. De maneyra que os 

homẽs hão de ti medo, & tu 

aas medo aas molheres? 

fazer? 

BR. – Êste mesmo capitão 

trazia amores em parte que 

me ia nisso algũa cousa. A 

dama chamava-se Temuda: 

mas que havia o diabo de 

fazer?  

Vemo-nos ũa sonoute a 

encontrar em um lugar 

escuso.  

Ele rebuçou-se, mas eu ao 

passar, disse:  

 

 

 

 

 

Para que é andar tão 

temudo? 

 

 

 

DEV. – Destruiste-o. Êsse 

homem como se não foi 

logo lançar num poço? 

 

BR. – E isto em dizendo, 

fazendo.  
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não me pergũtas por quall 

rezão  

/dev·/ antes pergũto 

edeseJo mũȷto deasaber 

/brẏ·/ por que são lobas em 

escolher  

/dev/ eaiso que lhe chamas 

tu senão bocados douro  

 

/brẏ/ mjll destes apanharas 

se estiueres promto  

/dev/· maJs molheres 

apanharas tuu se elas sam 

lobas como dizes  

/brẏ/ como   

/dev·/ que todas as 

molheres do mũdo se 

perderão por tẏ que te 

estou olhando e não me 

farto de te [*] ver quãto 

sobre tẏ poõys tudo pareçe 

que ahẏ naçeo / estes 

golpes que deste no peito 

em aspa·/ estes troçais 

douro estas franJas por 

toda a capa os tufos por 

hũa parte e pola outra tudo 

pareçe que rẏẏ he graça 

que deus daa as pesoas 

/brẏ·/ seas molheres yso 

emtendesem  

/dev·/ fez aroda como 

pauão e pasea  

Bri.  E tu nam perguntas 

por qual rezam? 

De. Antes pergunto, & 

desejo muyto de saber. 

Bri.  Porque sam lobas no 

escolher. 

De. E a isso que lhe 

chamas se nã bocados 

douro? 

Bri.  Mil destes apanharaas 

se estiueres prompto. 

De. Mais molheres 

apanharas tu, se ellas sam 

lobas como dizes. 

Bri. Como?  

(De.) Que todas as 

molheres se perderam por 

ti: que te estou olhando & 

nam me farto de te ver, 

quãto sobre ti pões tudo 

parece que ali naceo. Estes 

golpes que deste nos 

peytos em aspa, estes 

torçais douro, estas franjas 

por toda a capa:  

os tufos por hũa parte & 

pola outra, tudo parece que 

rij, he graça que Deos dà às 

pessoas. 

Bri. Se as molheres isso 

entendessem?  

De. Faz a roda como Pauão 

& passea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEV. – São graças naturais 

que Deus reparte por quem 

quer bem. 
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·/brẏ·/ ora andar  

·/dev·/ quem puder dizem 

·/brẏ·/ digamos tanbem quẽ 

puder pois asẏ quis a 

furtuna  

/dev·/ saibamoslhe hũa vez  

acasa do maJs deixa fazer a 

mỹ  

/brẏ·/ os grãdes deseJos nã 

sofrem tardança  

/dev·/ he ese douro he / que 

mais pudera huũ seneca 

dizer / eu oueJo Jaa na 

mjnha fome· uamonos a 

comer ficarnosha depois o 

dia todo pera neguoçear 

/brẏ/· não terão aJnda 

prestes ·/dev·/ nũca o terão 

se o deixamos nos moços 

que bebem en 

amanheçendo / e pera a 

fome do amo· senpre achão 

que aJnda não sam oras  

 

/brẏ/ eu te direẏ como 

façamos· deixame hẏr dar 

auiamẽto ao gentar tuu 

fẏca e começa poer mãos a 

labor / Jaa te dise a quẏ as 

topeẏ mujtas em 

companhẏa / mas todas 

erão pera viuer cõ aquela 

cõ quẽ eu ujuo oucom quẽ 

Bri.  Ora andar.  

(De.) Quem poder dizem. 

Bri.  Digamos tãbẽ quẽ 

poder, pois assi quis a 

fortuna. 

De. Saibamoslhe hũa vez a 

casa, do mais deixame 

fazer a mim. 

Bri.  Os grãdes desejos 

nam sofrem tardança. 

De. E esse douro he? que 

mais podera dizer hũ 

Seneca? Eu ho vejo na 

minha fome, vamos a 

comer ficarnos ha depois 

ho dia todo pera negocear. 

Bri. Nam teram ainda 

prestes. (De.) Nũca ho terã 

se ho deixamos nos moços, 

que bebem em 

amanhecẽdo, & para a 

fome do amo sempre 

acham que ainda nã sam 

oras.  

(Bri.) Eu te direy como 

façamos. Deixame yr dar 

auiamẽto ao jãtar, tu fica: 

começa por as mãos ao 

lauor, ja te disse, aqui as 

topei muytas ẽ cõpanhia, 

mas todas erã pera viuer cõ 

aquella cõ que eu viuo, ou 

cõ quẽ mouro.   
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mouro  

/dev/ como deues de falar 

hos amores  

/brẏ·/ se me isso valese 

/dev·/ que cousa sera ver 

hũa carta da mores tua 

·/brẏ/ aJnda o sabes mall 

que no cãpo nã tinha 

mujtas uezes llugar pera 

comer por acudir a 

requirimẽtos damjguos· 

hũs querẏão huũ proposẏto 

outros outro  

 

/dev·/ quais de todas achas 

de maJs trabalho  

/brẏ/ has  prymeiras alẏ te 

diguo que se vee quẽ he o 

bom mestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De. Como deues de falar 

amores. 

Bri.  Se me isso valesse. 

De. Que cousa seraa ver 

hũa carta domores tua. 

Bri.  Ainda ho sabes mal, 

que no campo nã tinha 

muytas vezes lugar pera 

comer, por acodir a 

requerimentos damigos, 

hũs queriam hũ proposito, 

outros outro, 

 

De. Qual de todas achas de 

mais trabalho? 

Bri.  As primeyras, ali te 

digo que se vee quem he 

ho bom mestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR. – Não digo por me 

gabar, mas quantas vezes 

me aconteceu não me 

darem sómente vagar com 

requirimentos de cartas de 

amores, uns a um 

propósito, outros a outro? 

DEV. – Quais havia por 

mais trabalhosas? 

BR. – As primeiras. 

 

DEV. – Como Mestre. 

 

BR. – E assi d‘ũas, como 

de outras os começos, que 

despois ũa palavra leva a 

outra por ũa maneira nova 

que ora descobrimos, que 

tudo se vai apurando cada 

vez mais. 

DEV. – Ficar-te-iam os 

treslados, que leremos 

sôbre mesa. 

BR. – Nunca as guardo, 

mas lembra-me um 

comêço, e dizia assi: ―Nas 
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ondas destas lágrimas que 

me levam assi na sua 

corrente, não tem estes 

meus olhos outro Norte, 

per que se rejam, senão os 

teus‖. 

BR. – Ai, ai, que farei? 

Isso não se sofre. 

BR. – Outra. 

DEV. – Dará cento, como 

relógio mal concertado. 

BR. – ―Os enganos, 

senhores da vontade, fazem 

o que querem de mim, e eu 

não quero acabar de 

entender o que entendo, e 

fico assi como em mares 

encruzilhados onde a força 

não esforça, nem governa o 

governalhe‖. 

DEV. – Busca quem te 

aguarde tais pancadas, que 

eu não posso.  

BR. – Pois se quisesses que 

te esmiuçasse isto pelo 

meúdo... 

DEV. – Fugirei quanto 

puder, tam endiabrado és 

por bem, como por mal. 

BR. – Assi hão de ser os 

homens, e não como estes 

frieirões, que não são 

peixe, nem carne. Outra: 



348 

 

 

 

 

 

 

 

 

/dev·/ tẽes rezão falas 

como esprimẽtado / ora uai 

que nos não faleçe maJs 

que a moça  

/brẏ/ nũca os meus olhos 

tal uirão alua como a neue 

cõprẏda desposta  

/dev·/ bem me lembro /  

 

 

 

 

 

/brẏ/ oscabelos como o fio 

douro os o lhos grandes e 

pretos que os meus não 

sofrẏam asua crarẏdade asẏ 

como a do sooll  

 

/dev·/ em fim taes que te 

far ta rão os teus  

/brẏ/ fartarão dizes amtes 

mos deixarão famyntos 

pera sempre· 

/dev/ ora corta me este 

pescoso  

 

 

 

 

 

 

 

De. Tẽs rezam, falas como 

experimentado. Ora vay 

que nos nam falece mais 

que a moça. 

Bri. Nunca os meus olhos 

tal virão, alua como a neue, 

comprida, desposta. 

De. Bem me lembra.  

 

 

 

 

 

(Bri.) Os cabelos como fio 

[*]
 

douro, os olhos 

grandes & pretos, que  os 

meus nam sofriam a sua 

claridade, assi como a do 

sol. 

De. Em fim tais que te 

fartarão os teus? 

Bri.  Fartarão dizes? antes 

mos deixarão famintos pera 

sempre. 

De. Ora cortame este 

pescoço. 

―No meo dos desejos não 

acho cabo, no cabo não 

acho meios: tal aviamento 

acho para o meu 

desaviamento e tal 

esperança pera o cabo da 

desesperação‖. 

DEV. – Finalmente para 

esta tua navegação tudo o 

mais temos, a moça só nos 

falece: esta busquemos. 

BR. – Não se pode errar, 

que não há outra em 

Palermo. Como em 

Palermo? não há outra no 

mundo. Aqui a achei, aqui 

a perdi, aqui me perdi. 

DEV. – A bom santo te 

encomendaste, eu te 

tornarei a achar.  

BR. – Os cabelos como fio 

d‘ouro, os olhos verdes 

que eschamejavam. 

 

 

 

DEV. – Tais que te 

fartaram os teus? 

BR. – Mas tais que mos 

deixaram famintos para 

sempre. 

DEV. – Ora corta-me êste 

pescoço e acaba. Que mais 
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·/brẏ/ por que deuoramte 

/dv/ por que me deguolas 

acada palaura / deixama 

buscar que ẏso que te ela 

ouujra de mestura cõ 

aquele sospiro· nã cõprẏra 

maJs·  

bri/ aẏ que amdo pera me 

emforcar  

/dev·/ não faças que sera 

cousa de que depois mujto 

te arepemderas  

/brẏ/ nũca fiz cousa deque 

me a rependese fica e tem 

cuidado  

/dev·/ tuu uaj e leua 

cujdado  

/brẏ/ asi se faça lenbrete 

que te espero cõ hos olhos 

lõgos·  

<dev> e eu a ti que eẏ dẏr 

cõ alingoa fora de cãsaso 

de fome e de sede ## 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bri.  Porque Deuorante? 

De. Porque me degolas a 

cada palaura, deyxama 

buscar, que isso que te ella 

ouuira misturado com 

aquelle sospiro, nam 

cumpria mays. 

Bri.  Oy que ando pera me 

enforcar. 

De. Nam faças que seraa 

cousa de que muyto te 

arrependeras. 

Bri. Nunca fiz cousa de 

que me arrependese, fica & 

tẽ cuydado. 

 (Deuo.) Tu vay & leua 

cuydado. 

Bri.  Assi se faz, lẽbrete 

que te espero cõ os olhos 

lõgos. 

De. E eu a ti que ey de yr 

cõ a lingoa fora de fome & 

de sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pudera dizer um Mancias? 

 

 

 

 

 

 

BR. – Pois ando para me 

enforcar como vês. 

DEV. Não faças por amor 

de mim, que é cousa de que 

te arrependerás. 

BR. – Nunca fiz cousa de 

que me arrependesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEV. – E eu cada dia e 

cada hora. Vamo-nos a 

jantar, ficar-nos-á tempo 

para os negócios. 

BR. – Não o hão inda de 

ter prestes. Eu vou a dar 

pressa, e terei cuidado do 

teu mantimento; tu tem 

cuidado do meu. 

DEV. – És uma fonte 
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Sce II·  deuoramte sooo· 

 

A que tenpo me trouxe 

deus este soldado as mãos 

mujtas graças lhe dou que 

não achaua aquj quẽ me 

dese hũa soo vez daugoa /  

 

 

asentauame sobre hũa 

pedra/ e daua estamdo ao 

papo como françelho 

manso / cuidando todo o 

dia pera onde tomarẏa o 

voo / neste mũdo tudo he 

começos enouẏdades· 

como te hão em custume 

loguo arefeçes· nos 

prẏmeẏros dias uai o que 

uai / trabalhoso o fiçio he 

este noso/ não muda maJs 

vezes a regra de sam 

frãçisco os seus frades· 

que a nos a nosa / doutra 

 

 

 

 

 

 

 

              

 Scena. II. 

       Deuorante soo. 

 

A Que tempo me trouxe 

Deos este soldado aas  

mãos, muytas graças lhe 

dou, que nã achaua ja aqui 

quem me desse hũa soo vez 

dagoa  

 

Assentaua me sobre hũa 

pedra, & estaua dãdo ao 

papo como francelho 

manso, cuydando todo ho 

dia pera donde tomaria ho 

voo. Neste mũdo tudo he 

começos & nouidades, 

como te ham em costume 

logo arrefeces, nos 

primeyros dias vay o que 

vay. Trabalhoso officio he 

este nosso, nam muda 

mays vezes a regra hũ 

nauio que nos a nossa. 

Doutra parte quẽ teraa 

perenal de eloqüência, 

nunca te acabarão 

d‘esgotar. 

BR. – Pois crê-me que não 

anda aqui um terço de 

mim. 

 

                 

SCENA II       

DEVORANTE, só. 

 

A que tempo me Deus 

deparou este soldado, que 

não achava já aqui ũa vez 

d‘água! Neste mundo tudo 

são começos. Foi-me bem 

uns dias, agora andava já às 

moscas. Cada tarde me 

assentava sôbre um penedo 

a divisar dali o mundo, e 

dando ao papo como 

francelho manso, olhando 

para onde tomaria o vôo.  

 

Trabalhoso ofício êste 

nosso, que tem sempre o 

mantimento em mãos 

alheas. Muito bem me 

dizem dos Galegos, e tem 

razão, que nunca em al 

falam, segundo me dizem, 

senão em comer e beber. 

Nunca se viu tam roim 
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parte quẽ tera tantos temtos 

dizer bem he cousa frẏa 

dizer mall he pirẏguoso a 

fome a perta as vezes 

cruelmente asẏ que se não 

sabe o mẽ dar aconselho/  

e por maior mofina os 

mãçebos cõ quẽ era a 

maẏor parte do ganho 

fizerão se nos sesudos 

andam maJs graues que 

seus pais de polla menhaã 

ate noyte / Ja não rẏm se 

não a meo ryso todos 

agrauados da furtuna 

gauamdo senpre asẏ 

mesmos e as suas cousas 

nos outros não lhes faleẏs / 

hoo Joẏas Joẏas quẽ 

tiuesse de comer pera rẏr 

deuos /  

 

 

 

 

 

 

 

asẏ que este brẏobrys 

como dẏguo me cayo 

doçeo moucarão como ha 

deser / apititoso namorado 

cõujdador ele soo he belo 

tantos tentos! Dizer bem he 

cousa fria: dizer mal he 

cousa perigosa, a fome 

aperta aas vezes cru  

elmente, assi que se nam 

sabe homẽ dar a conselho. 

E por mayor mofina os 

mancebos com quem era a 

mor parte do ganho, 

fizeransenos sesudos: 

andão mays graues que 

seus pays de pola menhaã 

ate a noyte: jaa nã rijm se 

nã meo riso: todos 

agrauados da fortuna, 

gabãdo sempre a si 

mesmos & suas cousas, nos 

outros nã lhe faleys. Oo 

joyas joyas quẽ tiuesse de 

comer pera se rir de vos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assi que este Briobris 

(como digo me cahio do 

ceo, moucarrão como ha de 

ser,  apetitoso, namorado, 

cõuidador, elle soo he ho 

mundo: o dizer bem das 

pessoas é cousa fria e ainda 

desprezível, o dizer mal é 

perigoso. Quem quereis 

que tome um porto tão 

estreito? E por inda ser 

nossa mofina maior, os 

mancebos servidores das 

damas, com quem era todo 

nosso ganho, vieram-se-

nos a fazer mais graves que 

seus pais.  

 

 

 

 

 

Ó joias, joias, quem tivesse 

bem de comer para se rir de 

vós! Como i não houve 

amores, não houve 

homens; com eles se foram 

as canas, os touros, as 

justas, e finalmente a 

liberalidade. Nósoutros 

ficámos como sinos em 

castelo despovoado, 

tangendo às gralhas; e assi 

já eu era (como digo) na 

espinha, lembrou-se Deus 

de mim, e acudiu-me co 

êste soldado apetitoso, 

convidador, mais vão que a 
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aẏroso dizẏdor ligeiro 

como huũ gamo brauo 

esforçado como hũ lẏam· 

que quereys maJs  

heamado e temjdo como 

deus /  

huũ rolam nas armas 

pera as damas hũ 

narçis[o]  

 

e a mȷ  que se me daa mas 

que seJa aJnda huũ 

belltenebros vẽ de seus 

canpos  que asẏ lhe 

chamão eles traz a bollsa 

chea doutros aque chamão 

sacos omde roubam a deus 

e aos santos porẽ olhaẏ 

como falais não lhe aueis 

de chamar roubos· sacos sẏ 

quantas vezes quiserdes·/ 

quẽ me mete a mỹ com 

seus pontos domra /  

venha como quiser ganhase 

o como quisese / som pola 

uẽtura seu comfesor·/  

come bebe e Jogua e he de 

molheres·  

estes são hos meus omẽs / 

o mall ganhado mall se ha 

de despender·/  

 

eu farto deo ouuyr e de lhe 

bello, ayroso, dizidor, 

ligeyro como hũ gamo, 

brauo, esforçado, como hũ 

liã, que quereys mays?  

he amado & temido 

juntamente como hũ rey.  

 

 

 

 

E a mi que se me daa, mas 

que seja ainda hum 

Beltenebros, vem de seus 

cãpos, (que assi lhe chamã 

elles) traz a bolsa chea de 

roubos, a que chama sacos: 

onde roubam a Deos & aos 

sanctos: porem olhay como 

falays, nam lhe aueys de 

chamar roubos, sacos sy, 

quantas vezes quiserdes: 

quẽ me mete a mĩ com seus 

pontos de honra:  

venha donde quiser, 

ganhaseo como quisesse, 

sam pola ventura seu 

confessor? Come bebe & 

joga, & he de molheres, 

estes sã os meus homẽs: ho 

mal ganhado, mal se ha de 

despẽder.  

 

Eu fartoo de ho ouuir & de 

mesma vaidade,  

 

 

 

 

 

nas armas um Roldão, 

mais fermoso e mais 

namorado de si mesmo 

que Narciso.  

Mas a mim que se me dá?  

 

Vem da guerra, e dêstes 

seus a que chamam sacos, 

onde roubam a Deus e aos 

santos. Vós porém vêde 

como falais, e não lhes 

chameis roubos, senão 

olhai por vós; sacos si, 

quantas vezes quiserdes. 

Quem me mete a mim com 

seus pontos de honra?  

 

Venha donde vier, 

ganhasse-o como quisesse, 

sou póla ventura seu 

confessor? Come, bebe, 

joga, e é de mulheres, 

aqueles tais são os meus 

homens. O mal ganhado 

mal se há de despender. 

Vivamos todos.  

É de louvaminhas: farto-o 
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falar a uõtade· ele a mỹ 

que não saõ tam Jsprituall 

farta me diso que ha na 

praça /·  

 

fazenlhe os meus pontos 

ele a mỹ os seus seJa nas 

boas oras /· trato he em que 

ele põem dinheiro e eu 

palauras dure yso que 

durar/  

 

 

 

 

o põto he aguora que se 

me namorou e não sabe de 

quẽ  

mas ella não ha de ser 

outra segundo os sinais 

senão esta lucreçia· que 

aquj uiue pera que se todo 

mũdo aguora embica· 

piriguosa moça he esta mas 

laa o seJa· pera seus 

seruidores que eu não ujuo 

agora dolhos pretos /· 

garda descandilizar 

nỹguem por nỹguem  

a quẽ magoas lembrase 

sempre / obriguaçois 

esqueçẽ loguo /  

 

lhe falar aa võtade, elle a 

mi (que nã sam spiritual) 

fartame disso que ha na 

praça.  

 

Fazenlhe os meus põtos: a 

mi os seus, seja nas boas 

horas, trato he em que elle 

põe dinheiro, & eu 

palauras, dure isso que 

durar  

 

 

 

 

Agora se me namorou, & a 

graça he que nam sabe de 

quem: mas ella nam deue 

de ser outra segũdo os 

synays senam esta Lucrecia 

que aqui viue, pera quem 

se todo ho mundo agora 

embica: Perigosa moça he 

esta, mas laa ho seja pera 

seus seruidores, que eu 

nam viuo de olhos pretos: 

guarda de escãdalizar 

ninguem por ninguem. A 

quem magoas lembra[õ] 

sempre: as obrigações 

esquecem logo.  

 

A mayor scientia do 

delas. Quer contar suas 

mentiras, aparelho os 

ouvidos, encho-o de 

vaidade, e êle a mim, que 

não sou tam espiritual, 

enche-me disso que se 

vende na praça. Seja nas 

boas horas: trato é em que 

êle põe dinheiro e eu 

palavras; dure o que durar.  

É enfadonho? Não há logo 

de ser tudo como homem 

quer; e de que me podem 

melhor servir os meus 

ouvidos e a minha língua, 

que me de ganharem de 

comer?  

A moça não vos há de ser 

outra senão esta Lucrécia, 

para quem agora toda a 

cidade se embica.  

 

 

 

 

 

Guarda de escandalizar 

ninguem por ninguem, que 

as obrigações esquecem 

logo, as mágoas nunca. Lá 

se avenham, que eu não me 

mantenho de olhos verdes 

quando me veredes. A mor 
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a maior çiençia do mũdo he 

saber cõuersar os omẽs·  

bom rostro bom barete 

boas palauras não custão 

dinheiro /  

easẏ h[o]  sesudo ha de 

fazer bem barato destas 

cousas todas· hos parvos 

vendem no mujto caro e asi 

lho não conpra nỹguem e 

estam as moscas ### 

 

 

Sce III·     Amẽte / 

deuorãte / casiano /· 

 

não seẏ se me sentio este 

meu preseguidor vem ele 

Apos mỹ ou não / bem he 

não ueJo nỹguẽ  

/dev·/ eys qua <vem> outro 

seruidor de Lucrecia / este 

deu em seco nesta barra 

que he pirẏguosa aguora 

anda a nado / e como 

dizem pareçeme que 

morera a beẏra / huũ 

doutor conheço eu que 

anda mais perto / o que 

presa deu este ahuũ pouco 

de dinheiro que trazẏa 

cuidaua que senpre lhe auja 

mundo he, saber cõuersar 

os homẽs. Bõ rosto, bõ 

barrete, boas palauras nam 

custã dinheiro.  

 

E assi ho sesudo ha de 

fazer bõ barato destas 

cousas todas: os paruos 

vẽdẽnas muyto caro, & assi 

lho nã cõpra ninguẽ & estã 

aas moscas. 

           

 

Scena. III.  Amente. 

 Deuorante. Casiano. 

 

NAm sey se me sintio este 

meu persiguidor: vẽ elle a 

pos mĩ ou nam, bem he, nã 

vejo ninguẽ. 

De.  Eys ca vem outro 

seruidor de Lucrecia, este  

deu em seco nesta barra, 

que he perigosa, agora 

anda a nado, & (como 

dizem) pareceme que 

morrera aa beyra. Hũ 

doutor conheço eu que 

anda mays perto. Oo que 

pressa deu este a hũ pouco 

de dinheiro que trazia, 

cuidaua que sempre lhe 

ciência que no mundo há 

assi é saber conversar co‘s 

homens, bom rosto, bom 

barrete, boas palavras não 

custam nada, e valem 

muito; e assi quem sabe de 

tudo isto faz bom barato. 

Os parvos dar-vos-ão antes 

dinheiro, e eu ante o 

queria. Isto não se aprende 

em Paris. Vou-me a comer. 

 

 

           SCENA III   

        CASSIANO, só.  

[não há esta cena de 

Cassiano sozinho nem no 

manuscrito nem na edição 

de 1559, mas ela 

corresponde a um trecho 

da cena]  
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de corer como fonte /  

e nã ha cousa neste mũdo 

que maJs asinha seque / Jaa 

o hayo vem apos ele / 

perdido he quẽ tras perdido 

anda· 

/cAs·/ nosso amjguo a 

mẽte tanto que me sentẏo 

em casa loguo se nella 

agastou  

 

·/dev·/ quẽ se não agastaua 

com tigo que es maJs 

careguado que huũ adro  

 

/cAs·/ fogiome sem ho 

semtẏr· gardenos deus de 

quẽ traz os seus cuidados 

todos Jũtos em huũ soo 

ponto  

·/dev·/ em huũ soo os 

traguo <eu> as uezes e não 

me vall /cAs·/  pesar mẏa 

nal ma se fizese alguũ mall 

aquele coẏtado docasa 

mẽteyro / mas a nos de 

ualer esta carta que lhe 

esqueçeo na camara · com 

apresa de me fugir de uia 

de ser· esta mo tornara as 

mãos e çedo que letra he de 

molher veJa mos o que diz 

/dev/ lla tauem cõ tua carta 

auia de correr como fonte, 

& nã ha cousa nesta vida 

que mais asinha seque. Ia 

ho ayo vẽ a pos elle, 

perdido he quem tras 

perdido anda. 

Cas. Nosso amigo Amente 

como me sentio em casa 

logo se nella agastou. 

 

 

De.  Quem se nam 

agastaraa contigo, que es 

mays carregado que hum 

adro.  

Cas. Fogiome sem ho 

sentir, guardenos Deos de 

quẽ traz os seus cuydados 

todos juntos em hũ soo 

ponto. 

De.  Em hũ soo ho trago eu 

aas vezes, & nã me val 

Cas. Pesarmia nalma se 

fizese algum mal aaquelle 

coytado do casamenteyro: 

mas ha nos de valer esta 

carta que lhe esqueceo na 

camara: cõ a pressa de me 

fogir deuia de ser:  

esta mo tornara aas mãos 

cedo, que letra he de 

molher, vejamos o que diz  

De.  La tauẽ cõ tua carta, 

 

 

 

 

 

 

Meu criado, como me 

sintiu em casa, dissimulou 

e partiu; verdadeiramente o 

mais certo preso é quem 

guarda o preso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achei esta carta, parece-me 

que lhe caiu co a pressa:  

 

 

 

letra de mulher é, deve de 

ser da moça, quero ver o 

que diz: 

 

 



356 

 

pois he letra de molher 

algũas pernas daranhas 

serão a mesa tespero/  

~ /cas·/ ~  

não seẏ por que fazes tanto 

mal· a tẏ e a mỹ/ bem me 

pudera tão bem meter aqui 

esta moça se quisera / que 

te perdes e eu não tenho 

outro Jnterese da tua perda· 

senão ser mujto as custas 

da mjnha honra ·/· e da 

bollsa de seu paẏ que esta 

não diz·/ pollo quall não 

seẏ como cuidas de me 

obrigar no que fazes en 

tanto meu perJuyzo e que 

não farẏas se me algum 

bem quiseses·//· a rezão 

boa he mas vem toda uja 

per carta / a [*] molheres /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pois he letra de molher, 

algũas pernas daranhas 

serã, aa mesa te espero.             

Lee Cassiano a carta. 

NAm sey porque fazes 

tanto mal a ty & amim. (Bẽ 

podera meter aqui esta 

moça se quisera, que te 

perdes, & eu nam tenho 

outro interesse da tua 

perda, se nã ser muyto aas 

custas da minha honra, & 

da bolsa de seu pay, & esta 

nã diz.) Polo qual nã sey 

como cuydas de me obrigar 

no que fazes em tanto meu 

perjuyso, & que nam farias 

se me algũ bem quisesses. 

A rezam boa he, mas vem 

toda via portarta. Ah 

molheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não sei porque folgas fazer  

tanto mal a ti e a mim. 

Bem me pudera esta moça 

tambem aqui meter no 

comêço desta carta: que te 

perdes e não olhas com 

quanta perda minha, 

querendo-me obrigar co 

isso. Milagres são que as 

fermosas fazem a que se 

não pode dar razão. Em 

pago de me pesar do teu 

mal, queres ser causa do 

meu. Mais pesa a seu aio, e 

mais pesará a seu pai 

quando o souber: Olha que 

ainda se pode remediar 

tudo. Não a bolsa, que 

trouvemos que arqueja, e 

tira quanto pode polo 

fôlego: Disseram-me de 

tua parte que não querias 

mais que êste meu 

desengano; aí o tens. Que 

fará agora Amente senão 

ir-se deitar naquele mar 

assi desenganado? Quanto 

melhor remédio fôra não 

lhe dar nunca olhos, nem 
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amẽte torna Jugeẏ lhe o 

Joguo de caa viras ·/· 

falando vem· quero 

desimular e tornarlhe a 

carta honde a cheẏ não 

acabe desair deseu siso / 

aJmda que ysto he fazerlhe 

A proujsaom no fumdo do 

saco #####· 

 

 

 

 

·S· IIII·   amente soo· 

 

 

não pasa asẏ o pesar·/ quão 

pouco durou o prazer da 

mjnha lẏberdade· que fareẏ 

queme he neçesaryo 

tornarme a prẏsam de que 

fogya· com tamanho 

alluoroço que me esqueçi 

dũa carta com que aguora 

pasaua muȷ<to> de meu 

mall quãto ha que sahẏ 

 

 

 

 

 

 

 

Amente torna, jogueylhe 

ho jogo de ca tornaraas:  

falando vem, quero 

dissimular & tornarlhe a 

carta onde a achey nã 

acabe de sayr de seu siso. 

Ainda que isto he fazerlhe 

a prouisam no fundo.  

 

                         

 

 

          Scena.IIII. 

        Amente soo. 

 

NAm passa assi ho pesar, 

quam pouco durou ho 

prazer de minha liberdade, 

que me he necessario 

tornarme aa prisam de que 

fogi, com tamanho 

aluoroço que me esqueci 

de hũa carta com que agora 

passaua muyto de meu mal. 

Quanto ha que sahi? vedes 

ouvidos! mas isto, por boas 

filhas que elas sejam, não 

lho mandeis, que lhe 

manda o seu natural outra 

cousa. O artifício com que 

se já tudo diz e faz e digo 

em maiores casos! Mas é 

ele o que lá vem? Esse é. 

Bem sabia eu que esta carta 

mo havia de tornar à mão; 

quero-lha ir pôr onde a 

ache, não acabe de sair de 

seu siso, se isto se pode 

dizer por quem já não tem 

nenhum. 

 

 

 

 

           SCENA IV 

         AMENTE, só. 

 

 

Não passa assi o pesar. 

Quam pouco há que saí 

daquela casa com tanto 

prazer, vendo-me livre de 

Cassiano, eis-me agora 

torno a mim mesmo à 

prisão, de que fugia, c‘o 

prazer de todo perdido, e a 

carta pouco menos, e mais 

a que tempo! quando me já 
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vedesme torno co prazer 

perdido e a carta em 

avemtura /  

 

 

 

 

 

 

mas he aquele calẏdio/ 

aquele he quero prẏmeiro 

saber se ouujo maJs algũas 

nouas deste negro casa 

mẽto / co acabeça baixa vẽ 

nã he aquele seu custume 

 

 

 

 

              Sce ·v·  

 /· calẏdio /·amente //· 

 

 

 

Auja mjster que tiuese omẽ 

deus maJs aseu mãdar pera 

cõçertar tantas cousas 

Jnposiueẽs / diguo uos que 

cujdo e cujdo sem achar 

saida que boa seJa a estes 

amores da mẽte  

/am·/ o que ahẏ não ha 

como se pode achar  

/cAl·/ os namorados tudo 

me torno com ho prazer 

perdido & a carta em 

auentura.  

 

 

 

 

 

 

Mas he aquelle Calidio? 

aquelle he: quero primeyro 

saber se ouuio mais algũas 

nouas deste negro 

casamento. Com a cabeça 

baixa vem, nam he aquelle 

seu costume. 

 

 

 

        Scena. V. 

     Calidio servidor.  

              Amente. 

 

AVia mester que tiuesse 

homem Deos por si, pera 

concertar tantas cousas 

impossiueis. Digo vos que 

cuydo, & cuydo, sem achar 

sayda que boa seja a estes 

amores de Amente. 

Amẽ.  O que hi nam ha 

como se pode achar?  

Cal. Os namorados tudo 

não ficava outro bem, outro 

descanso, outra nenhũa 

consolação, salvo aquelas 

poucas regras! Cuidei que a 

levava no seo sôbre o 

coração, donde a nunca 

tirava; êle foi o que achou 

menos; queria-me saltar 

fora do peito, fez-me tornar 

em sua busca. Mas é aquele 

Calídio? Quero-o esperar, 

não sei que novas trará. Co 

a cabeça baixa vem, não é 

aquele o seu costume: 

acabem já de me matar os 

amigos e os imigos. 

 

 

 

             SCENA V 

  CALÍDIO.     AMENTE. 

 

CAL. – Quem concertará 

tantos desconcertos? Digo-

vos que cuido e cuido, e 

não lhes posso achar saida. 

 

 

 

AM. – O que aí não há, 

como se pode achar? 

CAL. – Estes namorados 
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sam castelos de uẽto e não 

querẽ se não  que apesar do 

diabo lhos aJudeis afazer ẽ 

fim o negoçio he que 

folgam de ujuer em 

esperãça  

/am·/ amjguo que Asẏ he 

ela tão bẽ muj saborosa 

cousa /cAl/ e porẽ a 

[ver]dade he qua no nosso 

caso que o doutor nos ha 

de leuar ha moça  

/am·/ nũca deus tal mãde  

 

/cAl·/ olhaẏ que peças 

doutor grãde pratico rico 

mũȷto cabido co viso reẏ 

hos dedos cheos daneis que 

soo o <do> polegar me 

farẏa bem aventurado para 

toda mjnha ujda  

 

·/am·/ maJs bem auẽturado 

fara a elle se lhe yso vall· 

quero ho chamar /·calẏdio 

olha qua  

 

/cAl·/ quẽ me chama tu 

eras·/ a que santo te 

ẽcomẽdaste que te tirou de 

catiueiro  

/am·/ calydio estou de 

presa da me algũas nouas  

sam castelos de vento, & 

nam querem se nam que a 

pesar do diabo lhos ajudeis 

a fazer: em fim ho negocio 

he que folgam de viuer em 

esperança.  

Amẽ. Amigo assi he ella 

muy sabrosa cousa.   

Cal. Porem a verdade he 

que no nosso caso, ho 

doutor [n]os ha de leuar a 

moça. 

Amẽ.  Nunca Deos tal 

mande.  

Cal. Olhay que peças, 

Doutor, grãde pratico & 

rico, muyto cabido cõ o 

visorey, os dedos cheos 

daneys, que soo ho do 

polegar me faria 

bẽauenturado pera toda 

minha vida. 

Amẽ.  Mais bẽauenturado 

seraa elle se lhe isso val. 

Queroo chamar. Calidio 

olha ca.  

 

Cal. Quem me chama? tu 

eras, a que sancto te 

encomendaste, que te tirou 

de catiueyro? 

Amẽ.  Calidio estou 

depressa dame algũas  

não vivem senão de 

esperança. 

 

 

 

 

AM. – Que assi são elas 

mui saborosas. 

 

 

 

 

 

 

CAL. – Olhai que peças: 

Doutor honrado e rico, os 

dedos cheos de aneis! 

 

 

 

 

 

 

 

AM. – Pera mal vai êste 

conto. Calídio! Calídio! 

CAL. – E o negócio está 

em Bertrando, tam sesudo 

e tam pesado. 

AM. – Calídio, ouves-me? 

Vem cá, soubeste mais 

algũa nova? 
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/cAl·/ faleẏ com alda  

/am·/ que te dise  

 

/cAl·/ queo doutor se 

chegaua mujto ao casamẽto  

 

/am·/ e de lucreçia  

/cAl·/ que não trazẏa rostro 

de contente  

/am·/ o que estes rostros 

não durão dũa ora pera a 

outra e de betrando  

 

/cAl·/ que aJnda o não 

podiaom entender somẽte 

que lhe mãdaua chamar a 

velha ambrosia· encuJa 

busca hẏa  

/am·/ nã me pareçe bẽ iso·/ 

e da molher  

/cAl·/ esa ha ambas as 

mãos polo casamẽto/ Jaa 

sabes que não he sua filha  

 

 

 

 

/am·/ e tu Jasabes que se 

faz ẽ casa tudo o que elas 

mãdam· deus sequeira 

lenbrar de mỹ  

 

nouas.  

Cal. Faley com Alda. 

(Amẽ.) Que te disse?    

 

Cal. Que ho Doutor se 

chegaua muyto ao 

casamento.  

(Amẽ.) E de Lucrecia?  

(Cal.) Que nam trazia rosto 

de contente.  

Amẽ. Oh, que estes rostos 

nam duram de hũa ora pera 

outra & de Bertrando? 

 

Cal. Que ainda ho nam 

podia entender soom ẽte 

que lhe mãdaua chamar a 

velha Ambrosia em cuja 

busca hia. 

Amẽ.  Nam me parece bem 

isso, & da molher?  

Cal. Essa he ambalas mãos 

polo casamẽto, ja sabes que 

nam he sua filha. 

 

 

 

 

Amẽ.  E tu ja sabes que se 

faz em casa tudo o que ella 

manda? Deos se queyra 

lembrar de mĩ. 

 

 

CAL. – Falei com Alda. 

AM. – Com Alda? e que te 

disse? 

CAL. – Que o Doutor 

apertava muito o negócio. 

 

AM. – E de Lucrécia? 

CAL. – Que não trazia 

rosto de contente. 

AM. – Oh! que farei  a 

estes rostos, que tam asinha 

se mudam? Que disse de 

Bertrando? 

CAL. – Que cala e passea. 

 

 

 

 

 

AM. – E a mulher? 

CAL. – A ambas as mãos 

polo casamento. 

AM. – Não é sua filha. 

CAL. – Nem é ela a que há 

de casar, e dá tantas razóes 

tam sesudas. Já sabes que 

cousas são mulheres. 

AM. – E tu já sabes que se 

não faz em casa senão o 

que elas mandam. 

CAL. – Mal pecado! 

AM. – Disse-te mais algũa 
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/cAl·/ e que presa he asi 

esta tua 

 

·/am·/ não podes cuidar a 

mjnha desauẽtura saime 

açodadamẽte de casa e 

furtado e co açodamento 

fui me esqueçer daquela 

mjnha carta· pudera dizer 

daquela minha ujda· agora 

torno ẽ sua busca / fica e 

deixa me yr soo  

 

/cAl·/ farei o que mãdares 

##    

     

 

Sce vi·        deuoramte /·     

callẏdio /· 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal. E que pressa he a tua? 

 

 

Amen. Nam podes cuydar 

a minha desauentura, 

sahime açodadamente de 

casa & furtadamẽte, & com 

ho açodamento fuyme 

esquecer daquella minha 

carta, podera dizer daquella 

minha vida, agora torno ẽ 

sua busca, fica & deixame 

ir soo.  

Cal. Farey o que me 

mandas. 

 

              

Scena. VI.       

Deuorante.     Calidio.   

 

 

coisa? 

CAL. – Que ia em busca de 

Ambrósia, a velha que 

criou Lucrécia. 

AM. – Para quê, triste de 

mim? 

CAL. – Perguntei-lho, mas 

deu aos ombros. 

AM. – Que suspeitava? 

CAL. – Mal. 

AM. – E mal será, que assi 

acontece as mais das vezes. 

CAL. – Que pressa é esta 

tua, e mais para casa, 

donde sempre foges? 

AM. – Para que queres 

saber mais das minhas 

desaventuras? Furtei-me de 

casa com açodamento, que 

perdi aquela carta que 

sabes. Eu i adiante acheia 

menos, foi-me como achar 

menos o coração. Torno 

em sua busca, deixa-me ir 

só. 

 

 

 

 

           SCENA VI 

        DEVORANTE.  

            CALÍDIO. 
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emtam deẏxaẏ a frades 

falar de papo e dizer que nã 

hahẏ dẏas azẏnhaguos nẽ 

oras mỹgoadas tenho me 

cõ a espirjẽçia  

/cal·/ este he o bom e nobre 

de deuoramte· mao rostro 

traz /  

/dv/ bem paruo estaa o o 

mẽ que deẏxa o que vee 

polo que lhe dyzem·  

 

 

que oras estas pera <eu> 

estar aJnda sem Jentar  

 

/cAl·/ forte ponto pera 

deuorante  

 

/dev·/ todos fartos e cheos 

e maJs querẽ graçeJar  que 

o diabo me anda oJe 

tentando pera fazer hũa 

doudẏçe· e vereys como 

loguo todos me deẏxão a 

rua /cAl·/ tamJam a mortos  

 

/dev·/ elles mesmos o djzẽ 

ao doudo e ao touro 

darlheas ho coro  

 

 

/cAl·/ pois canta a mỹguoa 

ENtam deixay frades falar 

de papo, & dizer que nam 

ha dias aziagos, nem horas 

mingoadas, tenhome eu 

com a esperiencia. 

Cal. Este he ho boõ & 

nobre de Deuorante, mao 

rosto traz. 

De. Bẽ paruo he ho homem 

que deixa o que vee, polo 

que lhe dizẽ,  

 

 

que horas estas pera eu 

estar ainda sem jantar?  

 

(Cal. Forte ponto para 

Deuorãte. 

 

De.  Todos fartos & cheos, 

& mays querem gracejar: 

Ho diabo me anda oje 

tentando pera fazer hũa 

doudice, & vereis como 

logo todos me deixam a 

rua. (Cali.) Tanhan a 

muertos. 

De. Elles mesmos ho dizẽ. 

Ao doudo, & ao touro, 

darlhe corro. 

 

 

Cali. Poys cãta a mingoa 

DEV. – Então deixai vós 

frades bradar do púlpito e 

bracejar que não há i dias 

aziagos! 

 

CAL. – Mal rosto traz, será 

com fome. 

 

DEV. Ditosos homens que 

se lhes crê quanto dizem. 

CAL. – Anda magoado de 

lhe já ninguem crêr cousa 

nenhũa. 

DEV. – Que horas estas 

para andar inda em jejum, 

inda que fôra dia de jejum! 

CAL. – Bem me parecia 

que dali vinha a tosse ao 

gato. 

DEV. – Todos fartos e 

cheos, então querem 

gracejar, que me anda o 

diabo atentando para fazer 

ũa doudice:  

então vereis como logo 

todos me dão o corro, 

como dizem do touro. 

 

 

 

 

 

CAL. – Pois, quanto à 
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de boa cornadura não fique  

 

 

 

 

/dev·/ eu quẏa pera casa do 

meu solldado ueJo estar na 

rua huũ tauerneiro a que 

deuo dias ha hũs poucos de 

reais olhey maJs e tinha 

dous belẏgỹs cõsẏguo  

 

quãto vall huũ omẽ 

acordado  

descobrẏuollos hũa lleguoa 

e em hos conheçemdo não 

cureẏ de [p] maJs cõselhos 

/ dou vollta atras quãto me 

hos pees podẏam lleuar· 

alẏ começão hũs e outros a 

porseme dẏamte homde 

vaas que presa he esa·  

 

deẏme por preso qujs deus 

que não ujnha nỹguẽ apos 

mỹ  

/cAl·/ abastaua o medo 

·/dev/· eu maJs avante ex 

se arma huũ aroẏdo/ lanças 

de qua llanças de laa 

espadas pedras não seẏ  

como sahẏ ujuo  

·/cAl·/ vazo mao nũca 

de boa cornadura nã fique. 

 

 

 

 

De. Eu hia pera a casa do  

meu soldado, vejo estar na 

rua hũ tauerneiro a que 

deuo dias ha huũs poucos 

de reys, olhey mays & 

tinha dous beleguins 

consigo.  

Quanto val hũ homẽ 

acordado,  

descobriuolos de hũa 

legoa: em os conhcẽdo, nã 

curey de mays conselho, 

dou volta atras quanto 

meos pees podiam leuar. 

Ali começam huũs & 

outros porseme diante. 

Onde vas? Que pressa he 

essa?  

Deyme por preso: quis 

Deos que nam vinha 

ninguem a pos mĩ. 

Cal. Abastaua ho medo. 

De. Eu mays auante, ex se 

arma hũ arroydo: lãças de 

ca, lanças de laa, espadas, 

pedras, nam sey como sahi 

viuo. 

Cal. Vaso mao nunca 

míngua da boa cornadura, 

não fique. 

DEV. – Cuidei de achar já 

o meu soldado à mesa, e ia 

lambendo os beiços d‘ante-

mão; senão quando eu vejo 

que me estava aguardando 

à sua porta um taverneiro, a 

que sou em dívida d‘alguns 

maravadis; olhei mais, e 

vejo-lhe um beleguinaz ao 

lado. Ia-lhe a cair nas 

mãos. Quanto val um 

homem acordado! 

Descobri-os dũa légua, 

desviei-me então por outra 

rua;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eu lá, alevantava-se um 

arroído, como barborinho 

em tardes de verão: lanças, 

pedras, espadas, não sei 

como saí vivo. 

CAL. – Vaso mau nunca 
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quebra  

/dev·/ ora se tornaua 

aleuãtar ho aroydo atras 

ora diamte· como foguo/ 

que te aproueita seres 

sesudo antre tamtos doudos 

/cAl·/ Judeu puderas dizer 

/dev/ pasado aquele 

pirẏguo exdoutra <parte> 

[ilegível] hos graçiosos 

aquerer praticas de mỹ· 

não pode omẽ ujuer neste 

mũdo· huũ comer que te 

deus mjnjstra quamtas 

cousas to estoruã  

/cAl·/ pois não te has tu as 

[?] dyr delãbẽdo/ sem ho 

meu qujnhão /  

 

 

 

 

 

hoo deuorante quãto ora 

follguo de te achar  

 

/dev·/ folguo eu lloguo 

bem pouco dachar atẏ / 

este me diras tu que não he 

dja azynhaguo  

/cAl·/ fazes mall que 

senpre fuẏ teu amjguo  

 

quebra. 

De. Hora se tornaua 

aleuantar ho arroydo atras, 

hora a diante, como fogo: 

que ta proveyta ser sesudo 

antre tantos doudos? 

Cal. Iudeu poderas dizer. 

De. Passado aquelle perigo, 

ex doutra parte os 

graciosos a querer praticas 

de mĩ,  

nam pode homẽ viuer neste 

mundo, hũ comer que te 

Deos administra, quantas 

cousas to estoruão.  

Cal. Poys nam te as tu de ir 

delãbendo sem o meu 

quinhã.  

 

 

 

 

 

O deuorãte quanto ora 

folgo de te achar. 

 

De. Folgo eu logo muy 

pouco de achar a ti: este 

me diras tu que nã he dia 

aziago. 

Cal. Fazes mal, que 

sempre fuy teu amigo. 

 

quebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEV. – Um jentar que te 

Deus ministra, quantas 

cousas te estorvam! 

CAL. – Pois ainda o meu 

quinhão te está cá 

guardado. 

DEV. – De que te aproveita 

ser sesudo antre tantos 

doudos? Judeu houveras de 

dizer, que não sesudo. 

 

CAL. – Ó meu grandíssimo 

amigo Devorante, quanto 

ora folgo contigo! 

DEV. – Êste me direis vós 

a mim que não é dia 

aziago? 

 

CAL. – Que é isso que assi 

vens de má graça? Não era 

êsse o teu costume. 
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/dev·/ vaẏ ser amjguo de 

quẽ quẏseres deẏxame 

pasar  

 

 

 

 

 

 

 

/cAl·/ espera não te mates 

sabes que te querẏa  

/dev·/ que acaba Jaa  

/cAl·/ que fizese mos duas 

trouas asẏ sem cuydar que 

nũca as tays vẏ como as 

tuas  

/dev·/ sẏ não lleuava eu a 

guora outro cudado  

/cAl·/ tamto majs serão 

dym provjso  

·/dev·/ deẏxame / 

[deixame] # #  

/call·/ 

ses que brado ou ses Jnteyro 

ou sehe dor que ta fadẏgua 

que te romra esa barjgua 

maJs que hũ velho e mao 

sendeyro· 

 

/·dv·/ calydio requeirote da 

parte de deus que me 

deixes deixame não me 

tome ho diabo aquẏ 

De. vay ser amigo de quẽ 

quiseres, dexame passar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal. Espera nam te mates, 

sabes que te queria? 

De. Que? acaba ja 

Cal. Que fizessemos duas 

trouas assi sem cuydar que 

nunca as tais vi como as 

tuas. 

De. Si, nam leuaua eu 

agora outro cuydado. 

Cal. Tanto seram mais de 

emprouiso. 

De. Deixame, deixame. 

 

 Calidio. 

Se es quebrado, se es inteyro 

ou se he dor que te afadiga  

que te ronca essa barriga 

mais que a de hũ velho sindeyro. 

 

 

De. Calidio, requeyrote da 

parte de Deos que me 

deixes: deixame nam me 

tome aqui ho diabo 

 

DEV. Deixai-me passar, 

que não hei contigo nada. 

CAL. – Que te fiz? Algũa 

agulha ferrugenta se meteu 

entre nós. 

DEV. – Requeiro-te da 

parte de Deus que me 

deixes ir em paz. Não sejas 

aqui hoje o meu pecado. 

CAL. – Espera, que logo te 

aviarei. 

DEV. – Que me queres? 

CAL. – Dous toques de 

trovas de improviso, que 

tens nisto gracia gratis 

data. 

DEV. – Não ia eu ora 

cuidando em al! 

CAL. – Tanto mais de 

improviso. 

DEV. – 

Se és quebrado, ou se és inteiro 

que assi vás aos foles dando,  

dás à cabeça escornando, 

se és touro, ou velho sindeiro? 

Eras pera alfeloeiro, 

que vai cascavéis tocando, 

Bem sei que foste apalpando, 

mas não és bom chocarreiro. 

CAL. – Ora o fizeste como 

quem és, e mais pelos 

consoantes. Outr‘hora te 

convidarei. Já podes 
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contjguo  

/cAl·/ não uaj nesas lleua 

cais no ventre / garda garda 

do taramullo amdar pera 

roẏm· que tantos gemtares 

nos teẽs neste mũdo 

comjdos· eu tão bẽ quero 

yr a buscar meu remedẏo # 

# 

 

Sce vij  brẏobrẏs / 

soldado / deuorante /· 

 

Deuorante que asẏ tarda· e 

maJs ante de comer que 

sera o gentar danase de crer 

he que não pode maJs 

/dev·/ qua vem brjobrẏs 

quero desimular a mjnha 

presa ·/ aJmda esta mofina 

ficaua pera pasar / elle ẽ 

mjnha busca vem porẽ 

mjlhor fora achallo a mesa 

·/bri/ que mofẏno o mẽ 

serẏa quẽ me aguora 

anoJase todo o noJo auja 

de ser do anoJador· porẏso 

venho asaber o que qua 

vaẏ· no maJs ora o veJo 

amdar rasteJamdo a moça 

por omde lhe dyse / 

falamdo estaa cũa velha 

não ha tall omẽ ẽ palermo· 

contigo. 

Cal. Nam vay nessas, leua 

cães no ventre, guarda do 

taramullo, andar pera roim, 

que tantos jantares nos tẽs 

neste mundo comido: eu 

tambem quero ir buscar 

meu remedio. 

 

   

  Scena. VII. 

  Briobris.     Deuorante. 

 

DEuorante que assi tarda, 

& mais antes de comer que 

seraa? ho jantar dãnase, de 

crer he que nam pode mais. 

De. Qua vem Briobris, 

quero dessimular minha 

pressa, ainda esta mofina 

estaua por passar, elle em 

minha busca vem, porem 

milhor fora achalo aa mesa. 

Bri. Que mofino homẽ 

seria quem me agora 

anojasse: todo ho nojo auia 

de ser do anojador. Por isso 

venho saber o que ca vay. 

Ora ho vejo andar 

rastejando a moça onde lhe 

disse: falando estaa com 

hũa velha: nam ha tal homẽ 

em Palermo, nisso fala.  

passar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          SCENA VII 

           BRIOBRIS.        

        DEVORANTE. 

 

BR. – Passam as horas de 

comer, o jentar dana-se, grã 

força de negócio detem 

Devorante. 

DEV. – Quando me 

haverei eu dentro naquela 

casa, que me hoje tantas 

cousas defendem! Mas 

vejo o meu soldado. 
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nẏso falam  

bem estaa amjgos fẏcão 

derão se as mãos não pode 

omẽ ẽtrar nestes portos sẽ 

pẏllotos da terra /  

o deuorãte que tardada 

foẏ esta tua· ouve pola 

uẽtura omẽ tam atreujdo ẽ 

palermo que te mea noJase 

/ se tal he dyzemo e veras 

como se ẽ [?] çento por 

huũ açipietis 

 

 

·/dev·/ não he agente daquj 

tão pouco amjga da ujda 

quequeira espremẽtar como 

timpoeẽs as mãos ao pao e 

ao fero  

·/bri·/ ea o foguo tanbẽ 

dẏueras dizer  

·/dev·/ ao foguo tanbẽ 

diguo  

 

 

 

/brẏ·/ nã seẏ se sabes como 

jogueto darcabus  

/dev/ sabẽno teus Jmjguos  

 

/bri/ Ja ouujrẏas o que 

acõteçeo aos gardas desta 

cidade comjguo o dia que 

 

Bem estaa, deranse as 

mãos. Nam pode homẽ 

entrar nestes portos sem 

pilotos da terra.  

Oo Deuorante, que 

tardança foy esta? Ouue 

por ventura homẽ em 

Palermo tam atreuido que 

te me anojasse? Se tal he 

dizemo, & veras como me 

faço conhecer, & como 

auerey por pouco pagar a 

cento por hũ. 

De. Nam he a gente daqui 

tampouco amiga da vida, 

que queyra esprementar 

como tu pões as mãos ao 

pao, & ao ferro. 

Bri. E ao fogo tambẽ 

ouueras de dizer. 

De. E ao fogo tambẽ digo.  

 

 

 

 

Bri. Nam sey se sabes 

como jogueto darcabuz? 

De. Saybãno teus immigos.  

 

Bri. Ia ouuirias o que 

aconteceo aas guardas 

desta cidade comigo ho dia 

 

 

 

 

 

BR. – Que detença foi 

esta? Houve quem te 

fizesse algum desprazer? 

 

 

 

 

 

 

DEV. Já me conhecem por 

teu: digo-te que não 

querem provar como pões 

as mãos e o ferro. 

 

BR. – E o fogo inda 

deveras de dizer. 

DEV. – E o fogo tambem. 

BR. – Que não há muito 

que eu chamusquei uns 

poucos de vilãos por um 

desprazer que me fizeram. 

Nem saberás como eu 

jogueto d‘arcabuz? 

DEV. – Saibam-no teus 

imigos. 

BR. – E dos soldados desta 

vossa guarda de Palermo? 
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aquẏ emtreẏ  

/dev·/ como Jaa senão fala 

ẽ all de[s]de então ateguora 

/bri/ e depoys dez deles que 

salltarão comjguo armados 

des dos pees ate acabeça 

/dev·/ sẏ de como hos 

desbarataste  

/bri/ e com Amjnha espada 

dambas as mãos hũa noyte 

destas que maraujlhas fyz  

 

/dev·/ das tuas  

·/bri/ pola menhaã Jazia 

arua toda cuberta dos 

troços das llanças  

/dev·/ e o sangue que corẏa 

·/bri·/ poys não qujs fazer 

muȷto sangue aquela noẏte 

que me acheẏ ẽ tam 

desapaẏxonado  

/dev·/ ditosos o mẽs /bri/ e 

o uso  

/dev·/ o diabo que o eu dou 

e a mỹ co ele que o fuẏ 

meter nestas praticas  

 

/bri·/ que vẏemos a braços  

/dev·/ ally se vya a tua 

força e o teu esforço  

/brẏ/ e não qujs parele 

outras nenhũas armas 

/dev·/ as tuas mãos sam 

que aqui entrey? 

De. Como? Nam se fala em 

al des de entã ategora. 

Bri. E despoys dez que ali 

saltaram comigo, armados 

des dos pees ate a cabeça. 

De. Sy. De como os 

desbarataste? 

Bri. E com a minha espada 

de ambalas mãos, que 

marauilhas fiz hũa noyte 

destas. 

De. Das tuas? 

Bri. Pola menhaã jaziã as 

ruas todas cubertas dos 

troços das lanças. 

De. E do sangue que corria.  

Bri. Pois nam quis eu fazer 

muyto sangue aquella 

noyte, que me achey entam 

desapayxonado. 

De. Ditosos homẽs.  Bri. 

Ho vsso. 

De. Ho diabo que ho eu 

dou, & a mi com elle, que 

ho fuy meter nestas 

praticas. 

Bri. Que viemos a braços. 

De. Ali se via tua força, & 

ho teu esforço. 

Bri. E nam quis para elle 

outras nenhũas armas. 

De. As tuas mãos sam 

 

DEV. – Si, de como os 

desbarataste. 

BR. – Com uma só palavra 

queres tu passar por 

tamanho feito? 

DEV. – Isso seria, se as 

muitas abastassem. 

BR. – Bem disseste: como 

és avisado! 

DEV. – Vou aprendendo 

de ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR. – E do usso tamanho e 

tam medonho que me 

dizes, pois o viste? 
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armas  

/bri/ e ele foẏ o prẏmeyro 

que [?] saferou  

/dev·/ e o que ganhou ẽ 

desaferar / ẽ fẏm sabes que 

a yso dizẽ as gentes  

/bri/ que por tua vyda  

/dev/ que se apallparão ho 

uso e o llẏam  

/brẏ/ e he çerto que asẏ o 

djzẽ  

/dev/  que ham de fazer se 

não cõfesar a verdade  

/brẏ/ ora nũca vẏ mjlhor 

dyto de povo  

 

/dev·/  asẏ diz o pouo que 

nũca vyo mjlhor feẏto 

domẽ  

/brẏ/ nẽ de dez  

/dev/ nẽ de vỹte o deus que 

faz a fome não seẏ por que 

as Justiças querẽ outras 

polleas nẽ outros dados na 

testa pera se dẏzer o que 

nũca foy·  

aquelle era huũ uso mãso 

que por ahẏ anda 

brẏncamdo cõ quãtos acha  

 

/brẏ/ poys deuorãte todos 

estes sam feẏtos  qua da 

paz· se te cõtase hos da 

armas. 

Bri. E elle foy ho primeiro 

que saferrou. 

De. E o que ganhou em 

desaferrar. Em fim sabes o 

que dizem as gentes? 

Bri. Que por tua vida? 

De. Que se apalparam ho 

vsso & ho liam. 

Bri. Certo que assi ho 

dizem? 

De. Que ham de fazer se 

nam confessar a verdade? 

Bri. Ora nunca vi milhor 

dito de pouo. 

 

De. Assi disse ho pouo que 

nunca vio milhor feyto de 

homẽ.  

(Bri.) Nem de dez. 

de. Nem de vinte. Oo deos 

que faz a fome, nã sey 

porque as justiças querem 

outras polès, nẽ outros 

dados na testa, pera se 

dizer o que nunca foy 

Aquelle era hum vsso 

manso, que por hi andaua 

brincando com quantos 

achaua. 

Bri. Poys Deuorante todos 

estes sam feytos ca da paz, 

se te eu contasse os da 

 

 

 

 

DEV. – Sabes que então 

disseram todos? 

BR. – Quê, por tua vida? 

DEV. – Que se apalpara o 

usso com o lião. 

 

 

 

 

BR. – Ah! Ah! Ah! Ora 

nunca vi melhor dito de 

povo. 

DEV. – Assi diz o povo 

que nunca viu milhor feito 

de um homem só. 

BR. – Nem de dez. 

DEV. – Nem de vinte. Ó 

Senhor Deus, que não fará 

dizer a fome? Não sei para 

que foram mais polés, nem 

mais dados na testa: aquele 

é um usso manso que anda 

por essas ruas brincando. 

 

 

 

BR. – Benzer-te-ias quando 

me visses saltar a través 

tam ligeiro. 
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guerra  

/dev·/ eses fẏ quẽ tambẽ 

pera aguerra / que se 

soubeses o que tenho 

trabalhado ẽ teu serujço 

/brẏ/ o meu amjguo 

deuoramte [*]
  

[dev.] não te eẏ aquj de 

dizer nada que não he lugar 

se[*] vamonos acomer e 

ouujras maraujlhas  

·/brẏ/ asẏ seJa e eu tambẽ 

pagareẏ com das mjnhas  

 

/dev·/ a este adeujnha o 

coração que ham deser 

mẽtẏras por mẽtẏras 

########· 

fim do segũdo auto / 

 

 

Auto terçeiro / petronjo 

doutor soo / 

 

 

 

homnia feret etas animũ 

quoque /·como o tenpo vaẏ 

fazẽdo de tudo ho que quer 

/ soẏa aser que nũca olhaua 

pera estes edifiçios grãdes 

de palermo nẽ asẏ pera este 

mar· por honde a ele vẏm· 

guerra. 

De. Esses fiquem tambẽ 

pera a guerra, que se 

soubesses o que tenho 

trabalhado em teu seruiço. 

Bri. Oo meu amigo 

Deuorante, dizemo. 

De. Nam te ey aqui de 

dizer nada, que nã he lugar 

seguro, vamonos a comer, 

& ouuiras marauilhas. 

Bri. Assi seja. Eu tambẽ 

pagarey com das minhas. 

 

De. Este adeuinhalhe ho 

coraçam, que ham de ser 

mentiras por mentiras. 

 

 

 

   

 Acto. III. 

         Scena. I. 
    Petronio Doutor soo. 
 

OMnia fert aetas animum 

quoque. Como ho tempo 

vay fazendo de tudo o que 

quer. Sohia ser que nũca 

olhaua para estes edifícios 

grãdes de Palermo: nẽ para 

este mar, por onde a elle 

 

DEV. – E tam airoso! Mas 

tu não me preguntas por 

nada? 

BR. – Ó meu amigo 

grande, como quem 

descansa sôbre ti. 

DEV. – Não é para as ruas 

cousa de tal segredo e 

preço. 

BR. – Entremos em casa, lá 

saberás maravilhas, e eu 

também contarei as 

minhas. 

DEV. – Ó demo, diz a este 

que hão de ser mentiras por 

mentiras. 

 

 

 

 

   ACTO III 

   SCENA I   

         PETRÓNIO, só 

 

 

Se nós outros passamos 

tam asinha, que podemos 

fazer que dure muito? 

Tempus edax rerum, tuque 

o invidiosa vetustas, omnia 

consumitis. Aquela tam 

antiga e tam nobre cidade 
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que se me nã cobrẏsem os 

olhos de lagrimas com 

lẽbrãças esaudades daquela 

nobre çidade de pisa ·/ 

onde naçi·  

aqual· Jaa foi grãde e 

poderosa prẏmçipal mẽte 

no mar· aguora serue aos 

frorentinos seus Jmjguos· 

asi aprouue a furtuna· o 

que eu e outros boõs 

çidadãos nã podendo 

sofrer· antes quisemos 

ujuer por teras estranhas· 

ẏsto porẽ depois de 

conpriremos Jnteira mẽte 

aquelas o brẏgaçõis todas 

en que somos apatrẏa de 

dereito /  

mayores e  maJs que as ẽ 

que somos a nosos pais nẽ 

has ẽ que nos são nosos 

filhos·/· o boõs çidadãos 

dinos deujuer senpre ẽ 

ljberdade naquela nosa 

antigua e nobre çidade 

como filhos seus ligẏtimos 

e uerdadeiros· a força do 

fado·/ sifas es diçere / 

forçou tudo e nos espalhou 

por mũȷtas partes do mũdo·  

 

estas lenbrãças me 

vim, que se me nã 

cubrissem os olhos de 

lagrimas, com lembranças 

& saudade daquella nobre 

cidade de Pisa onde naci:  

a qual ja foy grande & 

poderosa, principalmẽte no 

mar. Agora serue os 

Florentins seus immigos: 

assi aprouue aa fortuna. O 

que eu & outros boõs 

cidadãos nam podendo 

sofrer: antes quisemos 

viuer por terras estranhas. 

(Isto porem depoys de 

comprirmos inteyramente 

todas aquellas obrigações 

em que tanto somos aa 

patria, de dereyto natural, 

que he mays que as em que 

somos a nossos pays, nem 

as que nos sam nossos 

filhos.) O boõs cidadãos 

dignos de viuer sempre em 

liberdade, naquella nossa 

antiga & nobre cidade, 

como filhos seus ligitimos 

& verdadeyros. A força do 

fado, (si fas est dicere) 

forçou tudo, & nos 

espalhou por muytas partes 

do mundo.  

Estas lembranças me 

de Pisa em que naci, é 

como posta por terra, pois 

perdeu a sua liberdade, e os 

seus cidadãos espalhados 

pelo mundo antes que se 

verem servir aos Florentis 

seus imigos. Fezemos 

todos o que pudemos e o 

que deviamos; agora que 

temos de Pisa senão 

pardieiros e campos ubi 

Troia fuit, como diz aquele 

divino poeta? A mim 

coube-me em sorte êste 

Palermo, onde me magoam 

estas lembranças muitos 

anos há. Mas que farei? 

Sempre assi hei-de andar 

gemendo? Ora quem viver 

verá também a Florença a 

sua pancada, que quanto 

vai mais crecendo, tanto  

será mais cobiçada. Não se 

começaram em nós, estes 

jogos da fortuna. Com isto 

me vou consolando, os 

homens da minha calidade 

per si se hão de curar, e 

senão em balde embraqueci 

sôbre os livros: Patria est 

ubicumque bene est. O 

bom jogador emenda o 

lanço mau quanto pode co 
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atormẽtarão mũjtos tenpos 

e muj<tos> a nõs que nũca 

me o coração repousou·/ 

aguora Jaa me vão 

deixando ujuer· e Jaa me 

vay palermo· pareçendo 

outra mjnha natureza / 

patrẏa est ubicũque bene 

est o bom jugador ẽ mẽda o 

mao lanço co saber· asi 

façamos nos ao mao lanço 

da furtuna·  

ẽmẽdemolo co a prudençia 

·/ fez me ela estrãgeiro a 

estes eu me lhe farei 

natural co as boas obras co 

a diligençia co a mãsidam / 

uir sapiẽs dominabitur 

astris·/  

e tanbẽ de dereito Jaa qui 

tenho meu domjçillẏo e 

maJs aguora asentando 

auõtade despi[n]<dim>do 

de todo aquele animo 

ridẏundi / quero des oJe 

majs deixar estes meus 

cuidados· a furtuna ela me 

vingara que eu não poso· 

(omnia reru uinçisitudo est· 

a cabeça desta ilha enque 

somos soia deser ẽ 

çaraguoça aque antjgua 

mẽte chamauão 

atormentaram muytos 

annos, que nunca meu 

coraçam repousaua.  

Agora ja me vam deyxando 

viuer, & ja me vay Palermo 

parecendo outra minha 

natureza  

(Patria est, vbi bene est) 

Ho bom jugador emmenda 

ho mao lanço com ho 

saber. assi façamos nos ao 

mao lanço da fortuna, 

emmendalo com prudencia. 

Fez me ella estrangeyro a 

estes, eu me lhes farey 

natural com as boas obras, 

cõ a diligencia, & com a 

mansidam, (vnde illud vir 

sapiens dominabitur astris.) 

E tambem de dereyto aqui 

tenho meu domicilio, & 

mays agora assentando a 

võtade, & despedindo de 

todo aquelle animo 

redeundi. Quero des de oje 

mays deyxar estes meus 

cuydados aa fortuna: ella 

me vingaraa que eu nam 

posso. (omnium rerum 

vicissitudo est.) A cabeça 

desta ilha onde somos, 

sohia de ser em Çaragoça, 

a quem antiguamente cha-

saber, porque não farei o 

mesmo? Fez-me o mau 

lanço estrangeiro a estes, 

eu me lhe farei natural co 

as boas obras, co a 

mansidão e c‘o saber em 

mais se acabamos êste 

casamento como cuido. 

Cada dia espero por meu 

irmão; dizem-me que é 

arribada uma nau de 

Poente, assentar-nos-emos 

aqui ambos. Certo, os 

homens não deviam de 

falar nas cousas do mundo 

senão despois de muita 

infinda experiência, que, 

segundo o Filósofo, est 

mater rerum. Quantas 

contas tenho nesta vida 

feitas que me agora cumpre 

de riscar! O casamento, a 

que tantas vezes chamei 

cativeiro acostumado, 

torno agora a vêr que é 

cousa santíssima e 

necessária. Os filhos, de 

que tantas vezes ri co‘s 

mesmos pais de como não  

sabem falar, salvo nas suas 

graças, dei de novo volta, e 

acho que são todo o gosto 

da vida e da fazenda; e bem 
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çẏracus[*]a· asento e 

morada de tiranos tam 

antigua· agora tudo he 

mudado qua destroutra 

parte · deulhe a furtuna hũa 

volta como fazemos aos 

vestẏdos usados· na força 

dos anõs se fundão as 

nosas perescrẏçois que 

tantos senhorios dam 

etomão /quẽ uiuer ueraa he 

çedo ho seu quinhão  

tanbẽ a florença que aguora 

asi gramde achara mũȷtos 

que a cobiçem·  

deixai corer os tenpos que 

eles descubrẏrão camjnho/ 

se oJe uiese meu Jrmão 

guẏdo por quem cada dia 

espero· oJe rematarja este 

casamẽto / casaloeẏ aquẏ 

tambẽ comjguo e 

descançaremos / como 

diguo tudo se muda co 

tenpo e as uontades tanbẽ· 

mũjtas cõtas que dantes 

tinha por bem feitas 

rẏsqueias e tornei a fazer 

outras denovo ·/ o 

casamẽto aque tantas uezes 

chamei catiueiro 

acustumado / dei uollta e 

tornou me a pareçer o que 

mauam Siracusia, assento 

& morada de tiranos. 

Agora tudo he mudado ca 

destoutra parte,  

deolhe a fortuna huũa 

volta, como fazemos aos 

vestidos vsados. Nas forças 

dos annos se fundam 

nossas prescripções, que 

tantos senhorios dam & 

tiram. Quem viuer veraa 

cedo seu quinham. 

Tambem a Florença que he 

agora assi grande, acharaa 

muytos mays que a 

cobicem. Deyxay correr os 

tẽpos que elles descobriram 

caminho. Se hora viesse 

meu hirmão Guido, por 

quem cada dia espero, oje 

arremataria este casamento. 

Casalo ey aqui tambem, & 

descansaremos Como digo 

tudo se muda com ho 

tempo, & as uouidades 

tambem. Muytas contas 

que dantes tinha por bem 

feytas, risqueyas & torney 

a fazer outras de nouo. Ho 

casamento que tantas vezes 

chamey catiueyro 

acostumado: dey volta, 

tornoume a parecer o que 

souberam as leis o que 

diziam em chamarem seus 

próprios herdeiros ponto 

alto et de apicibus iuris. 

Quanto a casar por amores, 

e mais nesta idade, digo 

nela me é mais necessário 

algum contentamento, 

quando me os outros todos 

vão desemparando. Que 

difereças de costumes! 

Aqui me deram dote 

honrado com Lucrécia, e 

logo defronte em África 

compram as mulheres 

quem as quer! Parece que 

não é má razão. Mas vejo 

eu a minha criada? Si, vejo, 

novas teremos. 
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he cousa samta he 

neçesarẏa / os filhos de que 

cada ora ria como a 

natureza ẽganava co elles 

hos pais dandolhes a 

entender que hos seus 

soo[s] erão hos graçiosos 

acho aguora que na 

verdade sam todo o sabor 

da ujda e da fazenda /  

crede que não sem causa· 

chamão as leis aos outros 

erdeiros ligitimos / e aos 

filhos ligitimos seus 

propios / ardua materẏa e 

de apiçibus Juris ·/ mas se 

he ora aquela sarẏ amta 

andar nouas teremos mãde 

deus que seJam boas / que 

a mỹ todauja mujto me 

doujda amjnha allma duũ 

mãçebo espanholl que 

peraquẏ amda doudo e 

gastador / 

adiçois sam que nũca 

qujseses uer ao teu 

cõpitidor no caso das 

molheres·/ e Jaa co as suas 

ameaças dorẏo nam ousa 

dir a casa de 

bertramdo###· 

 

 

he. Cousa sancta & 

necessaria. Os filhos de 

que cada dia ria como a 

natureza enganaua com 

elles seus pays, dandolhes 

a entender que os seus soos 

eram os graciosos: acho 

agora que na verdade sam 

todo ho saber da vida & da 

fazenda.  

E que nam sem causa 

chamam as leys aos filhos 

herdeyros legitimos seus 

proprios.  

(Ardua materia, & de 

apicibus iuris,) Mas se he 

aquella hora sargenta? 

Andar, nouas temos, 

mande Deos que sejam 

boas. Que a mĩ toda via 

muyto me duuida a minha 

alma de hum mancebo 

Espanhol que por aqui 

anda, doudo & gastador. 

Adições sam que nunca 

quises[,]es ver a teu 

competidor, nos casos das 

molheres. Ia com suas 

ameaças Dorio nam ousa 

de hir a casa de Bertrando. 
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Sc II·     sArianta· serujdor·  

       petronio doutor · 

 

 

quẽ me vir e ouuir nũca 

sirua outra gẽte se nã os 

namorados seles tem que 

dar· gente de boa somnbra 

que se uos deixa ẽganar 

cada vez que vos deles 

cunpre /  

gẽte liberal e aque paga 

reis co alheo·/  

 

pet / pos me em sobre salto 

quero prẏmeiro repousar o 

coração  

/sarẏ/ dous anõs seruẏ este 

meu amo como hũa 

escraua nũca ẽ todos eles 

pude medrar hũa maa saẏa 

nẽhũa boa palaura que 

custa menos· sospeitoso 

comeschoso rosto de fome 

senpre adeujnha o mao ano  

 

·/pet/ dando uẽ a lẏnguoa 

grão caso he este das 

molheres por iso os nosos 

dereitos que tudo poderão 

dam menos fee ao seu 

testemunho delas· que ao 

    

             Scena I I. 

         Sargenta moça.  

       Petronio Doutor. 

 

QVem me vir & ouuir 

nunca seruiraa outra gẽte, 

se nã os namorados, se 

elles tem que dar, gẽte de 

boa sombra que se vos 

deyxa enganar cada vez 

que vos delles compre: 

gente liberal, & a que   

pagays com ho alheo. 

 

pe Pos me em sobre salto, 

quero primeyro repousar 

ho coraçam. 

Sar. Dous annos serui este 

meu amo como hũa 

escraua, nunca em todos 

elles pude medrar hũa maa 

saya: nẽ hũa boa palaura 

que custa menos, 

sospeytoso, comechoso, 

rosto de fome, sempre 

adeuinha ho mao anno. 

pe. Dando vem aa lingoa, 

grã caso he este das 

molheres, por isso os 

nossos dereytos, que todo 

põderam, dam menos fee 

ao seu testemunho, que ao 

 

        SCENA II 

      SARGENTA.     

       PETRÓNIO.  

 

SAR. – Duas sortes de 

homens há no mundo que 

se possam servir, ou muito 

parvos, ou muito 

namorados, e ainda os 

namorados tem grande 

ventagem.  

 

 

 

 

 

 

Quanto tempo há que sirvo 

meu amo sem medrar um 

vestido, nem ũa boa 

palavra, que custa menos. 

 

 

 

 

 

PET. – Que dar de língua! 

Gram caso este das 

mulheres. 
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dos omẽs  

/·sar·/ nẽ eu não ouuera 

de sofrer aquela ujda· 

antes soubera perder 

quãto tinha serujdo· pois 

que remedio uaj meu 

amo enamorouseme desta 

lucreçia· que tanto gauão 

de fremosa· mas tanteu nã 

lhe veJo ora esas 

fremosuras tam sobeJas· 

final mẽte metime neste 

trato digolhe tantas de 

mẽtiras como palhas· loguo 

fuj ujstida e calçada loguo 

se mudou tudo·  

ele he aguora o que ujue 

comȷguo  

 

 

 

 

 

 

 

 

·/pet./ que geitos vem 

fazemdo / mas vem alegre 

quero a chamar sarẏanta  

 

/sar·/ quẽ a chama trjste de 

mỹ aquele he nosamo se 

me ouujrẏa/ mas ele não 

dos homẽs. 

 

 

 

 

Sar.  Agora de pouco a ca 

veo ho Doutor, namorouse 

desta Lucrecia, que tanto 

gabã de fermosa, mas quãta 

eu nam lhe acho hora essas 

fermosuras tam sobejas. 

Finalmente meteome neste 

trato, digolhe tantas de 

mentiras como palhas. 

Logo fuy vestida & 

calçada, logo se mudou 

tudo. Elle he agora o que 

viue comigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe. Que geytos vem 

fazendo, mas vẽ alegre, 

queroha chamar. Sargenta. 

 

Sar. Quem me chama? 

triste de mĩ. Aquelle he 

nosso amo, se me ouuiria? 

 

 

 

 

 

SAR. – Vem o velho e 

namora-se: logo fui vestida 

e privada. 

PET. – Não a posso bem 

entender. 

SAR. – Nunca vistes tam 

boa gente, nem que assi se 

vos deixe enganar tam 

levemente. 

PET. – Enganar, ou como? 

Não hei aquela por boa 

palavra. 

SAR. – E mais Dório fôra 

já do trato. 

PET. – Nem tratos tam 

pouco. 

SAR. – A verdade é 

apanhar... 

PET. – Pior que pior. 

SAR. – Muitas mercês à 

fermosura de Lucrécia. 

PET. – Todo estremeci 

ouvindo aquele nome; de lá 

deve de vir; assi com êle na 

boca a quero chamar. 

Sargenta! Sargenta! 

SAR. – Ui! aquele é nosso 

amo! Se me ouviria? Mas 
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ouue Jaa mujto bem   

 

pet·/ vem ca chegate pera 

mỹ chegate maJs que 

folguo de te ver leda  

 

·/sar·/ quamto que sabes Ja 

te o coração diz donde eu 

venho ·/pet/ pois que me 

cõtas vyste  

/sar·/ cõçertadas ella e eu  

 

/pet/ e a mỹ deixaste me de 

fora ou como  

/sar·/ sabes quãto de fora 

ouue o partido / 

chamauame ella bem 

avemturada· porque te 

seruja eestaua senpre 

cõtiguo· vinlhe acometer 

partido que trocasemos as 

ujdas aleuãtaua ela as mãos  

ao çeo / fui entam e pedilhe 

torna / pareçeme que a 

roubara de quanto tem se 

quisera·  

pet/ pois enque ficaste  

 

/sar·/ cõçertadas como te 

diguo sendo tu cõtente· 

pet/ cõtente dizes sarẏanta / 

que escasa mente me pode 

o coração com tamanho 

mas elle nã ouue ja muyto 

bem. 

pe. Vem caa, chegate pera 

mi, chegate mays, que 

folgo de te ver leda. 

 

Sar. Quanto que sabes, ja 

te ho coraçam diz dondo 

venho. (Petr.) Poys que me 

contas? Viste? 

Sar. Concertadas ella & 

eu. 

pe. E a mĩ deixaste de fora, 

ou como? 

Sar. Sabes quanto de fora? 

Ouue ho partido.  

Chamoume ella bem 

auẽturada, porque te seruia, 

& estaua sempre contigo. 

Vinlhe cometer partido, 

que trocassemos as vidas, 

leuantaua ella as mãos ao 

ceo. Fuy eu entam & 

pedilhe torna: pareceme 

que a roubara de quanto 

tem se quisera.  

(Petr.) Poys em que 

ficaste? 

Sar. Concertadas como te 

digo, sendo tu contente. 

pe. Contente dizes 

Sargenta? Que escassamẽte 

me pode ho coraçam com 

ele não ouve já muito bem. 

 

PET. – Vem cá, Sargenta, 

chega-te mais a mim que te 

quero preguntar donde 

vens. 

SAR. – E logo te o coração 

disse donde? 

PET. – Que maravilha! se 

êle sempre por lá anda. 

SAR. – E a mim me parece 

que o vi. 

PET. – Folgo com isso 

muito. E pois que anda a 

minha alma fazendo por lá? 

SAR. – Espalhando 

torvoadas como sino de 

virtudes. 

PET. – E parece-te que fica 

o céu despejado de todo? 

SAR. – Limpo como um 

espelho. 

PET. – Nem lá contra o 

Poente não enxergas nada? 

SAR. – Ũa pouca de névoa 

e vento. 

PET. – Daí se levantam às 

vezes grandes torvoadas; 

mas que entendeste dela? 

SAR. – Muitos sisos e 

muitas virtudes. 

PET. – De quem, Sargenta? 

SAR. – De Lucrécia. 
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cõtentamẽto nẽ os olhos 

tam pouco querẏa que me 

ujse nỹguẽ  

 

/sar·/ nẽ alẏnguoa segũdo 

ueJo / mas Jnda bem 

muȷ<tas> uezes pois que 

tudo he cõprazer  

/pet/ ora bem dizeme ẽ que 

falaste maJs  

/sar·/ senpre entẏ não fazya 

se não pergũtar polas tuas 

cõdiçõis  

/pet·/ como aujsada e boa 

filha  antes que por as 

riquezas  

/sar·/ riquezas ou como 

vesme aquẏ que nũca me 

quis deixar falar niso· 

nẽhũa soo palaura e senpre 

diz que a tua pessoa abasta 

como de feito  

/pet/ ho que asi mesmo lhe 

podias dizer de mȷ  que 

sabes o que me dam 

enoutras partes e de tudo 

mesqueço por seu respeito 

/sar·/ sẏ que mjnjna 

sarianta yso lhe ficarẏa por 

dizer · que boa cõparação a 

de meu amo pera hũa moça 

etão deseJada  

·/pet/ mas eu te direi por 

tamanho cõtentamẽto: nem 

os olhos tampouco. Nã 

queria que me visse 

alguem. 

Sar. Nem a lingoa segũdo 

vejo, inde bem muytas 

vezes: poys tudo he com 

prazer. 

pe. Ora bem, dizeme, em 

que falaste mays? 

Sar. Sempre em ti, & nam 

fazia se nam perguntarme 

polas tuas condições. 

pe. Como auisada & boa 

filha, antes que polas 

riquezas.  

Sar. Riquezas ou como? 

Vesme aqui que nunca me 

quis deyxar falar nisso hũa 

soo palaura. & sempre diz 

que tua pessoa basta. E 

como de feyto. 

pe. Assi mesmo lhe podias 

dizer de mĩ, o que sabes 

que me dam em outra 

parte: & a mĩ tudo me 

esquece por seu respeyto. 

Sar. Sy, que menina 

Sargẽta para lhe ficar isso 

por dizer. Que cõparaçam a 

de meu amo, pera hũa 

moça tam desejada. 

pet. Mas eu te direy, por 

PET. – Assi faze, nomea-

ma muitas vezes. 

SAR. – Nunca se tal graça 

viu, nem tal siso. 

PET. – Tal assento, nem tal 

fermosura. 

SAR. – O que todo mundo 

vê para que é dizer-te 

mais? 
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muy grande dote tenho 

boõs custumes e boa fama 

/sar·/ nã erão peças pera 

deixar de fora ho amor que 

te tem e a fremosura que 

lhe deus deu  

·/pet/ dizes uerdade 

sarẏanta sabes maJs queu 

mas tornemos ao enque 

falauamos / dizeme 

estiueste laa mujto  

/sar·/ quãto ha que me 

partẏ de casa· e aJnda 

aguora me não querẏa 

deixar ujr ·/ has porẽ de 

tirar daquẏ a ẏda e a vimda 

·/pet/ asi se entẽde que sam 

anteçedentes neçesarios e 

vem ẽ consequẽçias  

 

·/sar·/ digoho por que nas 

pesoas nã ha maẏs bem que 

a uerdade  

/pet· asi he certa mente/ e 

por que agora vem 

apreposito querote sarjanta 

pregũtar por hũa cousa ẽ 

que te AJnda não toquei 

/ouujstelhe por tua vẏda 

falar algũa ora ẽ huũ 

mãçebo espanholl destes 

capa ẽ collo que aqui amda 

segũdo dizem perdido por 

muy grande dote tenho bõs 

costumes, bõa fama. 

Sar. Nam eram peças pera 

deixar de fora, ho amor que 

te tem & a fermosura que 

lhe Deos deu. 

Pe. Dizes verdade 

Sargenta. Sabes mais que 

eu, mas tornemos ao que 

falauamos, estiueste laa 

muyto? 

Sar. Des quanto ha que me 

parti de casa, & ainda  

agora me nam queria 

deixar vir: has porem de  

tirar a yda & vinda.  

Pe. Assi se entende, que 

sam antecedentes 

necessarios & vem em 

consequentia. 

Sar. Digoo porque nas 

pessoas nam ha mayor bẽ 

que a verdade. 

Pe. Assi he certamente. E 

porque agora vem a 

proposito, quero te 

Sargenta perguntar por hũa 

cousa em que ainda te nam 

toquey, ouuistelhe por tua 

vida algũa ora falar em hũ 

mãcebo Espanhol, destes 

da capa em colo, segundo 

dizem, perdido por ella? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PET. – Ora vem cá, 

Sargenta, que te quero 

agora preguntar por um 

ponto, cousa em que te 

nunca falei. Ouviste algũa 

hora falar num mancebo 

espanhol, que, segundo 

dizem, anda aqui perdido 

de amores por ela? 
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ela  

/sar·/ qual hũ esgrouvẏado 

vaganao que loguo na 

prẏmeira andaua atabiado 

aguora pareçe que caio da 

forca  

 

·/pet/ ese mesmo sarjanta· 

que ho pintaste mjlhor que 

huũ pẏntor  

/sar·/ nã he aqujlo cousa 

pera tão somẽte ati nẽ aela 

vyr por cujdo nẽ por penso 

pois soo o que ela de tẏ ha 

daprẽder val maJs que çẽto 

daqueles tais  

 

/pet/ yso çerto he pera que 

haomẽ de negar a uerdade / 

mas diguo eu que ao omẽ 

sesudo tudo ha dalembrar· 

e a mỹ lẽbrame a deferẽça 

das nosas ydades  

 

/sar·/ e bẽ que ydade e que 

desposẏção he asẏ [soo] 

atua para se a maJs 

pẏntada muito nã aver de 

cõtentar /pet/ da desposição 

deus seJa louvado nã ey 

ẽveja a nỹguẽ os anõs pola 

uẽtura pareçerão maJs dos 

que sam porque me fiz 

 

Sar. Qual hũ esgrouuiado? 

vaganao? que logo na 

primeyra andaua atauiado, 

agora parece que cayo da 

forca. 

 

Pe. Esse mesmo Sargenta, 

que ho pintaste milhor que 

hũ pintor. 

Sar. Nam he aquella a 

cousa pera soomente vir ati 

nem a ella por cuydo, nem 

por penso. Poys soo o que 

ella ha de aprender de ti, 

val mais que cẽto daquelles 

tais. 

Pe. Isso certo he, pera que 

ha homẽ de negar a 

verdade? Mas digo eu que 

ao homem sesudo tudo ha 

dalembrar, & a mim 

lembra me a deferença das 

nossas idades. 

Sar. Bem que idade, & que 

disposiçam he essa tua pera 

se a mais pintada nam auer 

de contentar? 

pe. Da disposiçam (Deos 

seja louuado) nam hey 

enueja a ninguem. Os 

annos pola ventura 

pareceram mais do que 

 

SAR. – Qual? Um capa em 

colo, que à primeira 

parecia algũa cousa, já 

agora não terá que 

despender, e parece que 

caiu da fôrca? 

PET. – Ah! Ah! Ah! Como 

o pintaste tam bem! 

 

SAR. – Cousa é isso para 

te sómente lembrar? 

PET. – A mim não, mas à 

Lucrécia. 

SAR. – Que riso! não é 

isso senão para a nomeares 

muitas vezes. 

PET. – Ao homem sesudo 

tudo há de lembrar, e mais 

isto das idades releva 

muito. 

 

 

 

SAR. – E bem, que 

disposição é assi a tua? 

 

 

PET. – Da disposição, 

Deus seja louvado, não hei 

enveja a ninguem; a idade 

pola ventura parecerá mais 

do que é co‘s nojos e co‘s 
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caluo ante tenpo /  

eses dias do çerquo que 

forão mũjtos e tão bem vẏ 

grãdes noJos / que fazẽ 

adẏantar as cãas como dẏz 

boeçio·  

 

Jntenpestiuẏ fũduntur 

uertiçe cane  

et dolor etatem Jusi tinese 

suã  

/sar·/ aguora ujrão os 

prazeres e da ydade bẽ se 

vee o que he  

/pet/ o filosofo diz que ho 

marydo deue leuar a 

molher boa auẽtagẽ danos 

e asi o proua por rezões 

naturais / mas aguora não 

ujuemos Jaa por rezão 

/sar·/ estas bẽ aujado cõ 

tuas filosofias rezõis 

podem elas ser mas 

naturais não 

 

 

/pet/ pareçeme que veJo laa 

ujr deuorãte / acolhete 

sarẏanta queste sẽpre anda 

espreẏtando o que as 

pesoas fazẽ e falam· o 

maJs fique pera casa  

/sar·/ asẏ seJa que aJnda te 

sam, porque me fiz caluo 

ante tẽpo, nesses dias 

destudo, & do cerco,  que 

foram muytos. E tambem 

vi grandes nojos que fazem 

adiantar as caãs (como diz 

Boecio) 

Intempestiui funduntur 

vertice cani 

& dolor aetatem iussit in 

esse suam. 

Sar. Agora viram os 

prazeres, que da idade se 

vee o que he. 

Pe. Ho philosofo diz, que 

ho marido ha de leuar aa 

molher boa uentajem de 

annos, & assi ho proua por 

rezões naturaes. Mas agora 

ja nam viuemos por rezam.  

Sar. Estaas bem auiado 

com tuas philosofias: 

rezões podem ellas ser, 

mas naturaes nam. 

 

 

Pe. Pareceme que vejo laa 

vir Deuorante, acolhete 

Sargenta, que este sempre 

anda espreytando o que as 

pessoas fazẽ & falã, ho 

demais fique pera casa. 

Sar. Assi seja, que ainda te 

trabalhos com que se as cãs 

adiantam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAR. – Quem não sabe que 

as cãs não fazem velhice? 

 

PET. – E mais, segundo o 

Filósofo, no casamento o 

homem há-de ter boa 

avantagem de anos à 

mulher. 

 

SAR. – Muito releva o que 

quer o Filósofo para o que 

elas querem. 

PET. – Ao homem é 

preciso mais siso e mais 

experiência, como quem há 

de governar. Mas aqui 

temos Devorante. Acolhe-

te, Sargenta, que êste 

sempre anda em espreita 

para levar novas duns para 

outros.  

SAR. – Que dita tamanha 
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não cõteẏ o terço / nã seẏ 

por que dizẽ tãto mal da 

mẽtira· que tãtas vezes  

acode as presas / 

 eu uenho de casa da 

picada onde nos aJũtamos 

e merẽdamos algũas da 

cõfrarja· e nos fizemos tais 

como as boas menhãas fora 

laa guora coestas nouas a 

nosamo que prazer lhe 

fizera e a mỹ que proueito 

Aguora asi co estoutra 

mezinha ele fica chorando 

de prazer e eu vou em paz 

### 

 

 

 

Sce III· deuorãte / 

petronyo ·/ 

 

não aJa majs no mũdo omẽ 

tão esmiolado que se muito 

mate por cousa que ueJa / 

apos tormẽta vem a bonãça 

/ nã estaa senpre ho dẏabo 

a hũa porta / mas crede que 

nos apresamos muito / 

como andaua oJe paruo / 

cõ todos queria auer brẏgas 

/· os antiguos dizião 

verdade / a fome e a 

nã contey ho terço. Nã sey 

porque dizẽ tanto mal da 

mentira, que tantas vezes 

acode aas pressas. Eu 

venho de casa da Picada, 

onde nos ajuntamos & 

merẽdamos algũas da 

cõfraria, & ahi nos fizemos 

tais como as boas menhaãs. 

Fora laa agora cõ estas 

nouas a nosso amo, que 

prazer que lhe fizera, & a 

mim que proveyto. Agora 

assi cõ esta minha mẽtira, 

elle fica chorando de 

prazer, & eu vou em paz. 

 

 

 

   Scena. III. 

 Deuorante.     Petronio. 

 

NAm aja mais no mundo, 

homem tam esmiolado que 

se mate por cousa que veja, 

apos tormẽta vem bonãça. 

Nam estaa sempre ho diabo 

a hũa porta, mas crede que 

nos apressamos muyto. 

Como andaua oje paruo, cõ 

todos queria auer brigas. 

Os antigos diziam verdade, 

a fome & a tardança 

vir quem nos espartisse! 

Não sei porque dizem 

tantos males da mentira. 

Digam o que quiserem. 

Como? e bom siso fora 

contar eu a nosso amo mui 

verdadeiramente donde 

vinha, e tudo o que fizera? 

Oh! que prazer para êle, e 

para mim que proveito! E 

assi co est‘outra mezinha, 

ele fica doudo de prazer e 

eu vou em paz. 

 

 

 

 

 

SCENA III 

DEVORANTE. 

PETRÓNIO. 

 

DEV. – Não haja i mais tal 

parvoíce, nem se enforque 

ninguem por paixão que 

lhe venha. 

PET. – De boa têmpera 

parece que vem. 

DEV. – Como eu hoje 

andava, joia! Com todos 

queria haver brigas. Bem 

dizem que fome e frio... 

mas o frio é vento. 
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tardança ale uãtam a colera 

/ aguora nã sei que dizen· 

de fome e de fryo e de uẽto 

/ sofrereẏ quãto fryo ha em 

alemanha· nã me fale 

nỹguẽ ẽ fome  

/pet/ ẽ fome fala nã he tẽpo 

de praticas· que se ẽvẏara a 

mỹ aos dentes  

/dev·/ fora laa ẽ forte põto / 

mal se me escalaurauã mal 

seu escalaurara ou enpoder 

de sorligião comẽdo 

lẏntilhas e bebendo auguoa 

cozida· ou acolhido a 

JgreJa enburẏlhado na 

capa·/  

morto de fome paseando 

des pola menhãa ate noite / 

damdo cõtas aquãtos fosem 

euiesem ẽtão eles 

respõdenvos que asẏ hão 

de fazer os omẽs e que não 

tem os omẽs maJs bẽ neste 

mũdo que a hon[r]a / 

 

 e não olhão tão bẽ que os 

omẽs hão mjster de comer 

e de beber e que se não 

acha na JgreJa  

 

/pet·/ todauja comer beber 

Aquela he sua lẏngoagẽ 

leuantam colera. Agora 

nam sey que dizem da 

fome & do frio. He vento, 

sofrerey quanto frio ha em 

Alemanha, nam me fale 

ninguem em fome. 

Pe. Em fome fala nam he 

tempo de praticas, que se 

enuiara a mim aos dentes. 

De. Fora laa em forte 

tempo. Mal se me 

escalauraram, mal se eu me 

escalaurara: ou em poder 

de çorgiam comendo 

lentilhas & bebendo agoa 

cozida, ou acolhido aa 

ygreja emburilhado na 

capa, morto de fome, 

passeando de pola menhaã 

ate noyte, dando conta a 

quãtos fossem & viessem. 

Então elles respondẽuos, 

que assi ham de fazer os 

homẽs:& que nam tem 

homem moor bem neste 

mũdo que hũa pouca de 

honra, & nam olham que 

os homẽs tambẽ ham 

mister de comer & de 

beber, & que se nã acha na 

ygreja.  

Pe. Todauia, comer aquella 

he sua lingoagem. 

Esperarei quanto frio há em 

Alemanha; com esta capa 

safada não me fale 

ninguem em fome. 

 

 

PET. – Fome, ou quê? Não 

é para o esperar, que se 

inviaria aos dentes. 
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/dev·/ ẽfim sofredores 

vẽçem aJmda que Jaa era 

tarde gẽtei como huũ rei / 

nosso amigo briobris tẏnha 

bebido a mjnha reuelẏa·  

 

e começou acõ tar suas 

proezas· minou tores 

dirobou põtes· escalou 

muros / matou· catiuou eu 

ẽtretanto por nã estar 

ouçioso saqueaua amesa / 

edepois deu farto farteio 

tãbẽ de nouas aprazẏvẽs / 

agora torno a fazer maJs 

delẏgẽçias· ele fica ẽ seus 

pasatẽpos 

·/pet·/ bẽ estaa de põtavem 

quero saber que nouas 

corẽ/  

que este reuolue tudo e 

core tudo etudo sabe /  

onde sevai meu amiguo 

deuorãte que se cõta agora 

pela tera  

 

 

 

·/dev·/ muito bem 

çertamẽte queira deus que 

seJa asẏ  

 

 

De. Em fim, sofredores 

vẽcem tudo. Ainda que ja 

era tarde jãtey como hũ 

rey, nosso amigo Briobris 

tinha bebido jaa, elle 

verti[a],  

& começou de contar suas 

perlongas minotauras, 

derribou pontes, escalou 

muros, matou, catiuou.  

E eu entre tanto, por nam 

estar ocioso, saqueaualhe a 

mesa. Eu farto, farteyho 

tambem de nouas 

apraziueis. Agora torno a 

fazer mais diligẽcia, elle 

fica em seus passatempos. 

Pe. Bem estaa, de põta 

vem: quero saber que 

nouas corrẽ,  

que este reuolue tudo.  

 

Onde se vay meu amigo 

Deuorante? que se conta 

agora pola terra? 

 

 

 

De. Muyto bem certo, 

queyra Deos que seja assi. 

 

 

 

DEV. – Em fim, quis-me 

Deus dar sofrimento; 

quando cheguei, achei tudo 

prestes. O soldado bebera 

já à minha revelia.  

 

Então começou a contar 

das suas façanhas: matou, 

venceu, cativou.  

 

Eu tambem entretanto, por 

não estar ocioso, dei saco à 

mesa. 

 

 

 

 

PET. – Bem está, farto 

deve de vir. Saibamos 

novas.  

 

 

Onde se vai o grande meu 

amigo Devorante? 

DEV. – Onde mais comprir 

aos seus senhores e 

amigos. 

PET. – Que novas correm? 

DEV. – Muitas e pouco 

certas, como em Palermo 

acontece cada dia, salvante 

se é verdade ũas que me 

deram pouco há. 
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/pet·/ eque por ujda de 

deuorãte  

/dev·/ que es Jaa dos 

nosos·  

pet/ ẏso não são nouas· 

 

/dev·/ mas nouas e frescas· 

 

 

/pet·/ como asẏ  

/dev·/ que Jnda lhe nỹguẽ 

nã tocou ·/pet·/ nã te 

entẽdo /dev·/ e muj<tos> a 

deseJam  

 

/pet·/ ora no mais Ja te 

ẽtendo diso o que for soara 

·dev/ Jaa soa açaz / 

 

 

 

·pet/· e Ja auera mjll Juizos 

huũs dirã asy outros asẏ· 

não me eẏ por isso 

despantar  

/dev·/ antes he grãde feito 

falando agora de siso 

dizerẽ todos neste caso por 

hũa boca que foẏ cousa 

hordenada por deus  

/ pet·/ aquẽ a ela deus der 

segũdo a fama  

bẽ creo que pode dizer coa 

Pe. E que por vida de 

Deuorante? 

De. Que es ja dos nossos. 

 

Pe. Isso nã sam nouas. 

 

De. Mas nouas e frescas.   

 

 

(Pe.) Como assi? 

De. Que ainda lhe ninguẽ 

tocou. Pe. Nã te entẽdo. 

De. E muytos a desejam.  

 

 

(Pe.) Ora nomais, ja te 

entendo isso, o que for 

soaraa. (De.) Ia soa assaz. 

 

 

 

Pe. Iaa aueraa mil juyzos, 

hũs diram assi, outros assi, 

nam me ey por isso 

despantar. 

De. Antes he grande feyto, 

falando agora de siso, 

dizerem todos neste caso 

por hũa boca, que foy 

cousa ordenada por Deos 

Pe. Assi a quem a ella 

Deos der (segundo fama) 

bẽ cuydo, que possa dizer 

PET. – Que tais, 

Devorante? 

DEV. – Que és já dos 

nossos. 

PET. – E isso hás por 

cousa nova? 

DEV. – Si, que d‘antes 

tínhamos-te como 

emprestado. 

PET. – E agora como? 

DEV. – Por mais que 

nosso. 

PET. – Assi quis a 

Fortuna! 

DEV. – E o Amor tambem. 

PET. – Ah, já te entendo, e 

nisso haverá mil sentenças! 

DEV. – Antes a todos ouço 

falar por ũa boca, deixemos 

alguns dedos queimados 

fóra. 

PET. – Ah! ah! ah! E esses 

farão a mim inda mais 

velho, e a ela inda mais 

moça? 
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escretura· achei molher 

segũdo o meu coração  

 

/dev/ sẏ aousadas e sendo 

tu ese tanbẽ  ela pode dizer 

acheẏ omẽ segũdo o meu 

coração que são como 

milhor sabes as proprias 

palauras do testo  

/pet·/ he uerdade e porẽ nõ 

referet por que genus 

masculinuũ de Juri cõçepi 

fiminynũ he texto espreso 

·/dev·/ ese dereito senhor 

doutor cõ tua llyçença 

dirẏa eu que não era 

muȷ<to> naturall  

/pet·/ como nã ora no maJs 

no cabo sam çerto que es 

maJs agudo e maJs 

Jnvẽtatiuo que huũ 

barbaçio  

/dev·/ qual barbaçio /pet·/ 

huũ nosso doutor 

famosisimo· que dise quãto 

qujs· mas tornado ao ẽ que 

falavamos· que çerta cousa 

he que hão de grozar este 

casamẽto e o põto 

prẏnçipal por ela ser moça  

 

/dev·/ e maJs fremosa /  

como ha nỹguẽ de sofrer 

com a escriptura. Achey 

molher segundo meu 

coração. 

De. E sendo tu esse, ella 

poderaa tãbẽ dizer. Achey 

homem segundo meu 

coração, que sam como 

milhor sabes as proprias 

palauras do texto. 

Pe. He verdade. Porem non 

refert, porque Genus 

masculinũ fœmininũ he 

texto expresso cõcipit. 

De. Esse dereyto senhor 

doutor, cõ vossa licença 

direy eu que nam he muyto 

natural. 

Pe. Como nam? Ora nam 

mais no cabo sam, certo 

que es mais agudo, & mais 

inuentatiuo que hũ 

Barbacio. 

De. Qual Barbacio?   (Pe.) 

Hũ nosso doutor 

famosissimo que disse 

quãto quis. Mas tornando 

ao que falauamos, que 

certa cousa que ham de 

grosar este casamento, & 

ho põto primeyro por ella 

ser moça.   (De.) E mais 

fermosa. 

Pe. Como ha ninguẽ de 
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tal erro como ese outro tal 

me acõteçese a mỹ  

 

/pet·/ mas eu direẏ como o 

outro de manhaã serra 

molher  

·/dev·/ ah ah ah tudo se 

acha ẽ tua casa· sẏsos 

letras graças  

/pet·/ digote que Ja ujmos 

mujtas moças sesudas e 

mujtas uelhas doudas 

/dev·/ e se te nyso vaẏ 

allgũa cousa ẽ mjnha casa 

ha de setenta anõs alẏ a 

tẽes nã te he neçesario yr 

maJs longe  

/pet·/ eu to agardeço mas 

por agora na ribeira ha 

desas que farte  

/dev·/ vedes aquẏ hũa 

graça por outra e ficamos 

em Joguo auiuauão ho 

esprẏto por nã pagarẽ a 

dinheiro  

/pet/ que dizes ·  

/dev/ que os outros querẽ 

de tẏ cõselho e eu querẏa 

graças  

 

/pet·/ ah isso te faleçe / 

mas deixando aguora as 

graças e os pareçeres 

sofrer tal erro como esse? 

De. Outro tal me 

acontecesse a mim. 

Pe. Mas eu direy como ho 

outro, de menhaã seraa 

molher. 

De. Ah, ah, ah, tudo se 

acha em tua casa, sisos, 

letras, & graças. 

Pe. Digo te que ja vimos 

muytas moças sesudas, & 

muytas velhas doudas. 

De. E se nisso vay algũa 

cousa, em minha casa a ha 

de bõs annos, a hi a tẽs 

nam he necessario ir mais 

longe. 

Pe. Eu to agradeço, mas 

por agora na ribeyra ha 

dessas que farte. 

De. Vedes aqui hũa graça 

por outra, que ficamos em 

jogo. 

 

 

Pe. Que dizes?    

(De.) Que os outros 

querem de ti conselhos, & 

eu queria graças. 

 

Pe. Ah, isso te falece. Mas 

deixando as graças aos 

pareceres alheos, rogote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEV. – Como que não 

víssemos por aqui moças 

sesudas e velhas doudas 

que farte; e se muito te 

comprirem, de minha casa 

podes ser servido. 

 

 

PET. – Eu to agradeço 

muito, mas por agora na 

praça estão às moscas. 

DEV. – Tomai lá! Assi 

fazem, pagam ũa graça 

com outra! 

 

PET. – Que dizes? 

DEV. – Que tudo se acha 

em ti: sisos, graças e 

galantarias. 
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alheos rogote que me digas 

o teu neste caso que o 

estimareẏ mũjto  

/dev·/ espera dar cõselho a 

todo mũdo easi o soubeste 

tomar para tẏ  

/pet·/ na propẏa causa nã 

he nỹguẽ bom Juiz dizẽ os 

dereitos  

/dev·/ nisto porẽ me afirmo 

que fostes anbos ditosos· 

qual o foi maJs ysto não 

seẏ· por que dela tãbem 

que diremos senão que foi 

algũa boa deuação que fez·  

 

que agora ha deser honrada 

e acatada dos grãdes e dos 

pequenos 

· pet·/  falas como quẽ ho 

entende por que de Juri· as 

molheres dos doutores hão 

de ser chamadas senhoras 

easẏ hão de ser preferẏdas 

has outras nos asẽtos <das 

JgreJas> e toda çirẏmonia 

o que Jaa·/ utinuẏ ẏn fati 

cũtingençia  

·/dev·/ tem bem que comer 

prẏncipalmẽte as moças 

fremosas· como lucreçia ẽ 

lhe darẽ primeiro a paz 

na JgreJa·  

que me digas ho teu neste 

caso, que ho estimarey 

muyto. 

De. Esperas dar conselho a 

todo mundo, & assi ho 

soubeste tomar pera ti. 

Pe. Na propria cousa nam 

he ninguẽ bom juyz, dizem 

os dereytos. 

De. Nisto porem me 

affirmo, que ambos fostes 

ditosos. Qual ho foy mais 

nam sey, porque della 

tambem que diremos, se 

nam que foy algũa boa 

deuaçã que fez? que agora 

ha de ser honrrada, 

estimada, & acatada dos 

grãdes & dos pequenos. 

Pe. Falas como quem o 

entende, porque de iure as 

molheres dos doutores ham 

de ser chamadas senhoras, 

& ham de ser preferidas às 

outras nos lugares da 

ygreja, & de todalas outras 

cerimonias. (Quod iã 

obtinuit in facti cõtingẽtia)  

De. Tem bem de comer, 

principalmente as moças 

fermosas como Lucrecia. 

Pe. Atee lhe dar primeyro 

a paz na ygreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PET. – De ti me vem que 

me alevantas os espiritos; 

mas, falando de siso, 

grandes privilégios tem as 

mulheres dos Doutores, se 

os elas entendessem. 
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outra fome he a que as elas 

mata  

/pet/ que dizes ·/dev/· 

diguo que noos outros qua 

sem letras casẏ que somos 

hũs corpos sem almas  

 

 

 

/pet/ grãdes omẽs hahẏ sem 

letras· porẽ hũa cõcrusão 

heçerta que açiençia 

pertençe ao esprẏto e nã ao 

corpo domde ẏnferẽ os 

nosos doutores notabiliter 

est cumunis opinio·  

que se nã pode doutorar 

huũ omẽ morto  

 

/dev·/ e isso he çerto  

/pet·/ certẏsẏmo  

/dev·/ esta uos diguo <eu 

que sã graças que nã as do 

meu soldado> que he graça 

que nã as mjnhas e que 

maJs queres· ves aquẏ ao 

pee da letra cabra morta 

não diz mee  

/pet/ como  

dev·/ diguo que mui fundas 

sam estas vosas letras 

 

·pet·/ pois majs te quero 

De. Outra fome he a que as 

ellas mata. 

Pe. Que dizes?   (De.) Digo 

que nos outros ca sem 

letras quase que somos hũs 

corpos sem almas.    

 

 

 

(Pe.) Grandes homẽs ha hi 

sem letras. Porem hũa 

conclusam he certa que  a 

sciencia pertence ao spirito 

& nam ao corpo. Donde 

inferẽ os nossos doutores. 

Notabiliter & est 

communis opinio. Que se 

nam pode doutorar hũ 

homem morto. 

De. Isso he certo?    

(Pe.) Certíssimo. 

De. Esta vos digo eu que  

he graça & não as minhas.  

 

 

Que mais quereis vedelo 

aqui ao pee da letra, Cabra 

morta nam diz mee. 

pe. Como?  

(De.) Digo que muy 

fundadas sam estas vossas 

letras. 

pe. Poys mais te quero 

 

 

DEV. – Que negra 

consolação, principalmente 

para as belas mal 

maridadas! E assi os outros 

homens, em vosso respeito, 

certo que se podem chamar 

corpos sem almas. 

PET. – Donde 

singulamente vão inferindo 

os nossos Doutores que se 

não pode doutorar um 

homem morto. 

 

 

 

 

 

DEV. – Isso é certo? 

PET. – Certíssimo. 

 

 

 

 

DEV. – Que mais queres? 

Eis o que se diz de cabra 

morta: não diz me. 

 

 

 

 

PET. – Espantas-te? Pois 



390 

 

aJnda dizer neste 

proposito· e he que cabẽdo 

nas molheres serẽ 

enperatrizes e rainhas· não 

cabe todauja nelas esta 

dinjdade de doutor por 

maJs letras que saibam 

/dev·/ esas nã tem esprito  

 

·/pet·/ nã entra por hẏ o 

gato as filhos que o 

argumẽto proçede negatiue 

e nã afirmatiue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/dev·/ ẽ fym llaa vos 

emtemdeẏs   Amtre uos 

nosoutros comemos das 

uosas mjgalhas /  

 

 

 

 

ainda dizer neste proposito. 

E he, que cabendo nas 

molheres ser emperatrizes 

& raynhas, nam cabe 

todauia esta dignidade de 

doutor por mais letras que 

saybam. 

De. Estas nam tem 

espirito? 

Pe. Nam entra per hi o gato 

aos filhôs: que ho 

argumento procede 

negatiuæ & nõ affirmatiuæ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De. Em fim iaa vos 

entendeis entre vos. Nos 

outros comemos das vossas 

migalhas.  

 

 

 

 

nota mais que cabendo nas 

mulheres tam altos títulos, 

como é Condessas, 

Duquesas, Rainhas, 

Imperatrizes, etc. mas 

doutoras isso não, por mais 

letras que tenham. 

DEV. – E essas não tem 

espirito? 

PET. – Subtiliter, 

Devorante; mas 

respondendo breviter, 

declaro-me, que o do 

espirito que disse, procede 

negative, non affirmative. 

DEV. – Todavia a mulher 

do cavaleiro, tam pouco se 

chama cavaleira, nem 

escudeira a do escudeiro. 

PET. – Porque não são 

Amazonas que tragam 

armas e escudo; e por isso 

logo das nossas disse, por 

mais letras que saibam. 

Que te parece? 

DEV. – Não sei, lá vos 

entendeis. Grande vida 

levais! 

PET. – Assi podemos dizer 

co aquele nosso grande 

Justiniano: Noctes ducimus 

insomnes, etc. 

DEV. – Pois dêsse vosso 
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tão vão he este como o 

meu solldado e não cõujda 

tambẽ · que faço aquẏ / 

domino doutor tudo estaa 

bẽ cuidado e asẏ saira 

como de mão de mestre / 

mãdas de mỹ algũa cousa 

maJs·  

 

pet·/ a leẏ damjzade he 

vẏverẽ os amjgos deuorãte 

entre sy ẽ comunjdade /  

asẏ que das mjnhas cousas 

podes fazer como das tuas 

propyas vaẏ as boas oras 

 

dev·/ follgue todo mũdo co 

meu bem vedesme rico e 

abastado o que não tiuer 

tudo são maJs duas pasadas 

ate casa do doutor tall seJa 

sua saude/  

nũca lhe comj hũa soo vez 

ẽ casa· e sabees que uos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam vão he este como ho 

meu soldado, mas nam 

conuida tambem. Que faço 

aqui? Domino doutor, tudo 

estaa bem cuydado,  assi 

sayraa como de mão de 

mestre, mãdas de mĩ algũa 

cousa mais?  

 

pe. Deuorante a ley da 

amizade he viuer os 

amigos entre si em 

cõmunidade. Assi que das 

minhas cousas podes fazer 

como das tuas proprias. 

Vay aas boas oras. 

De. Folgue todo mundo 

com meu bem. Vedesme 

rico & abastado, o que nam 

tiuer tudo sam mais duas 

passadas ate a casa do 

doutor. Tal seja sua vida 

nunca lhe comi hũa soo vez 

em casa. E sabeis que vos 

Justiniano não sei que eu já 

ouvi dizer. 

PET. – E quê? 

DEV. – Que não fôra ele 

dos mais Católicos. 

PET. – Oh! línguas de 

serpente! escrevendo ele 

tam altamente de Summa 

Trinitate e Fide Catholica? 

DEV. – Tam enfadonho é 

êste e tam vão como o meu 

soldado, e não convida 

tambem. Que faço aqui? 

Mandas de mi algũa cousa 

mais? 

 

 

PET. – Não al senão que 

sou teu, eu e quanto tenho. 

 

 

 

 

 

DEV. – Eis-me rico e bem-

aventurado. Assi viva ele e 

assi medre.  

 

 

 

 

E despois sabeis que vos 
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despois respondẽ as 

pressas· prouão uos por 

seus textos que palauras de 

cortezẏa nã obrygão / nũca 

tais textos vẏstes e não 

aJais uos medo que eu 

coestes tais faça muj<ta> 

farẏnha # 

 

 

 

 

Sce IIII·  petronyo·  

soo· 

 

Sequãdo ẽpregas o teu 

dinheiro he tamanho 

cõtentamento ẽpregalo bem 

que sera ao ẽpregar do 

coração eda liberdade / ho 

omẽ dodia que naçe [*] ate 

que more / não faz maior 

cousa que a do seu 

casamẽto se ho bem cujda /  

 

se cõpras huũ caualo mãco 

ou huũ escrauo doẽte ha 

seisçẽtas lleys que te 

socorã perdendose njso 

quatro reis /  

 

na tua molher ẽ que estaa 

tua homra toda e de teus 

despoys respondẽ às 

pressas. Provã uos por seus 

textos, que as palauras de 

cortesia nã obrigã. Nũca 

taes dereytos vistes, & nam 

ajais vos medo que eu cõ 

elle faça muyta farinha. 

 

 

              

   Scena. IIII. 

            Petronio  soo. 

 

SE quando empregas teu 

dinheiro, he tamanho  ho 

contentamento empregalo 

bem, que faraa empregar 

ho coração & a liberdade? 

Ho homẽ do dia que nace 

atee a morte nam faz 

mayor cousa que a do 

casamento se ho bẽ cuyda.  

 

E se compras hũ caualo 

manco, ou hũ escrauo 

doente ha hi seys cẽtas leys 

que te socorrã perdẽdo 

nisso quatro reys.  

 

Ora tua molher em que 

estaa tua honra toda, & de 

respondem por suas leis? 

Que palavras de cortesia 

não obrigam. Nunca tais 

direitos vistes. Acham que 

ũa só palavra obriga, e 

muitas não: não hajais vós 

medo que co estes tais eu 

faça muita farinha. 

 

 

 

SCENA IV 

PETRÓNIO, só. 

 

 

 

 

 

 

 

Des que homem nasce té 

que morre, não trata cousa 

de mor peso que a do seu 

casamento, que cada dia 

rematamos tam levemente. 

Grande feito, que se te 

vendem um rocim manco, 

ou ũa mula maliciosa, logo 

i são mil leis a te ajudar, e 

tem procuradores tanto que 

dizer e alegar;  

e na tua mulher, por quem 

deixamos os pais e e as 
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filhos· e que he aoutra 

ametade da tua allma e do 

teu coração se ta erarão e 

não vem certa aquj callarão 

as lleis e não ha remedio 

nenhũu / poriso estiue asi 

tanto tẽpo / nẽ cuẏdaua 

nũca ẽ me casar que não 

fose posto ẽ agunẏa esuase 

guteyras de sangue / 

aguora falão todos tanto 

desta lucreçia· edizẽ tanto 

bem dela·/  

que naquele cuidado ẽ que 

como diguo soya o coração 

dafrontar aguora descansa 

que fara omẽ se nã regerse 

pollo que todo mũdo diz e 

faz·  

·donde todos dizẽ bem 

emaJs no tẽpo dagora 

aJnda deue dauer maJs 

bem / edoutra parte asẏ 

mesmo ella como moça 

sesuda llança suas cõtas e 

vee pasar aboa vẽtura pela 

sua porta quela meter ẽ 

casa que não sam acertos 

estes de cada dẏa euvẏm 

aquẏ roubado de quãto 

tinha saluo das mjnhas 

lletras que os Jmjguos 

vençedores naõ puderão 

teus filhos, & que he outra 

ametade de tua alma & do 

teu coração se ta errão nam 

vem certa. Aqui calaram as 

leys & nã ha hi remedio 

nenhũ: Por isso estiue assi 

tanto tempo, nẽ cuydaua 

nũca em me casar: que nam 

fosse posto em grande 

agonia & suasse goteyras 

de sangue. E agora falão 

todos nesta Lucrecia tanto, 

& dizem tanto bẽ della, que 

naquelle cuydado em que 

(como digo) se sohia ho 

coração de afrontar, agora 

descansa. E que faraa 

homem se nam regerse 

polo que todo mundo diz & 

faz? Dõde todos dizẽ bẽ, & 

mais no tẽpo dagora: ainda 

deue dauer mais bẽ. E 

doutra parte assi mesmo 

ella como moça sesuda 

lança suas contas, vee 

passar a boa vẽtura pola 

porta, & quela meter em 

casa. Que nã sam isto 

acertos de cada dia,  

& eu vim roubado de quãto 

tinha: saluo das letras, com 

que os ĩmigos vẽcedores nã 

poderã.  

mãis, ali nos desampara 

tudo, e só a morte pode ser 

boa.  

 

 

Pelo qual estive tanto 

tempo solteiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vim aqui com sós as letras, 

de que me a fortuna não 

pode roubar:  
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fazer / nenostrũ comitio 

presequerentur yter como 

diz boeçio  

lloguo em dous dias fuẏ 

estimado e conheçido 

depois co tenpo ecosaber 

som vyndo aeste estado 

asẏ dautorẏdade como de 

fazenda que não eẏ enveJa 

a nenhũu meu Jguall / certo 

que esta nosa çiẽcia que 

çiẽçia he apesar de muitos 

não selhe pode negar grãde 

auẽtagẽ sobre todas as 

outras / os teollogos  

jazem metidos por eses 

mosteẏros mãtidos has 

esmollas  

fyllosofos Jaa  pasarão com 

suas barbas / mall avẏndos 

hũs cõ hos outros aos 

poetas podeislhe dyzer o 

que dẏse a formjga A 

çigara /  

poẏs cantara no verão que 

baillase no Jnverno / 

oradores Jaa se não 

acustumão nos hos tyramos 

das vezes / anse mister hũa 

soo vez na ujda para as 

obedyẽçias do papa e aJnda 

ẽtam faz o orador arẽgua e 

buscão huũ doutor que a 

Ne nostrũ comites 

perssequerẽtur iter. Como 

diz Boecio.  

 

 

 

 

E louuores a nosso senhor 

nã ey enueja a nenhũ meu 

ygual. E certo que esta 

nossa sciẽcia he apesar de 

muytos, & nã se lhe pode 

negar grãde ventajẽ sobre 

todalas outras [[tras]].  

Os Theologos, que he ho 

milhor, jazem metidos por 

esses mosteyros mantidos 

de esmolas. Os 

philosophos ja passaram 

com suas barbas longas 

mal auindos huũs com os 

outros. Os poetas 

poderlheys dizer o que 

disse a formiga aa cigarra. 

Poys que cantou no verão, 

que baylasse no inuerno. E 

oradores ja se nam 

costumão: nos os tiramos 

das vezes, ham se mister 

hũa soo vez na vida pera as 

obediencias do Papa: & 

inda entam faz hum orador 

a arenga, & busca hum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co elas me remediei, que a 

estes nossos direitos não se 

lhes pode negar o senhorio 

de todas as outras ciências. 

Os Teólogos jazem por 

todos esses mosteiros 

mendicantes, como se eles 

chamam.  

Filósofos já passaram, mal 

avindos uns co‘s outros, 

com suas barbas e 

gravidades. Poetas tudo 

põem em flores, polo fruito 

não espereis.  

 

 

Os Oradores nós os tiramos 

das sua vezes.  
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digua por maJs autorydade  

 

/ estrolloguos sẽpre andão 

no por vẏr o seu tẽpo nũca 

chegua /  

 

fisycos bẽ ganhão de 

comer porẽ se fora por 

vontade de catam o mayor / 

nũca elles ẽtrarão ẽ roma /  

sorllẏgiães sam hũs 

remẽdoẽs de peles rotas e 

cascos quebrados  

llogẏcos e artistas debatem 

cõtinuamẽte esobre a llam 

da porca /  

 

 

 

 

 

 

 

 

ẽfim o Jurista soo pode 

andar co o peito 

alleuantado satisfeito do 

seu saber  

 

 

todos do maior ate o  

menor tem dele neçesẏdade 

cada dya e cada ora  

doutor que lha diga, por 

mays autoridade.  E os 

Astrologos sempre 

sonham no porvir, ho seu 

tempo nunca chega.  

 

Fisicos bem ganham de 

comer, porem se fora por 

vontade de Catam mayor, 

nunca elles entraram em 

Roma. Çurgiões sam 

remendões de peles rotas & 

cascos quebrados.  

Logicos & artistas debatẽ 

continuadamente, & he 

sobre a laã da porca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em fim os juristas soo 

podem andar com ho peyto 

aleuantado, satisfeytos de 

seu saber.  

 

 

Todos do mayor ate ho 

menor tem delle 

necessidade cada dia & 

 

 

Os Astrólogos sempre 

tratam do porvir, de que 

eles nem ninguem sabe 

pouco nem muito. Físicos 

ganham bem de comer, 

porém é co ourinho na 

mão.  

 

 

 

 

Artistas debatem sempre 

sôbre a lã da porca, e antre 

todos estes não há um 

homem de negócio. 

Sómente o Jurisconsulto é 

o que pode tratar e rematar 

dúvidas de substancia. 

Todavia frades entremeter-

se queriam, mas não tem 

asas com que voem, que a 

vontade não lhes falece.  

Só o Jurista pode andar c‘o 

peito alto e satisfeito do 

seu saber,  

quer seja pera concertar as 

cousas desta vida, quer da 

outra.  
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aquẏ estaa o põto tudo o 

mays he vemto  

creme que te não busca se 

não quem taa mjster  

 

que o mẽ sera aquelle que 

llaa vẽ ao menos o traJo 

não he da terra ##· 

 

 

 

Sce ·v·  guydo/  petronẏo /· 

 

 

quãdo poderei eu serujr 

tantas merçes adeus que 

me por tantas vezes· tem 

liurado do mar e dos 

Jmigos  

 

 

 

 

 

 

/pet/ se fose este meu 

Jrmão guẏdo que me daa 

ho ar dele como me ujrẏa 

a tenpo  

/guy/· nauegamos por este 

mar estreito / duã parte 

ha imigos mortais e da 

outra ha Jmiguos da fee 

cada hora. Aqui estaa ho 

ponto, todo ho mays he 

vẽto. Creeme que te nam 

busca se nam quem te ha 

mister.  

Que homẽ seraa aquelle 

que laa vem? ao  menos no 

trajo nam he da terra. 

 

               Scena. V. 

 Guido hirmão do Doutor  

 Petronio.        Petronio.  

 

 

QVando poderey eu seruir 

tantas merces a deos, que 

me tem liurado por tantas 

vezes do mar & dos 

immigos. 

 

 

 

 

 

 

Pe. Se fosse este meu 

hirmão Guido, que me daa 

ho aar delle, como me 

veria.  

 

 

 

 

 

Isto é o que te revela, e crê-

me que te não busca 

ninguem senão o que te há 

mister. 

 

 

 

SCENA V 

GUIDO. PETRÓNIO. 

 

 

GUID. – Ainda não me 

parece que ponho os pés 

em cousa firme. 

PET. – Um estrangeiro 

vejo. Quero ver se traz 

novas. 

GUID. – Este mar 

tamanho, tam bravo, tam 

mudável, tam espantoso, 

quem ousou primeiramente 

de acometer? 

PET. – Não sei se me 

engana o desejo: mas êste 

me parece Guido, meu 

irmão, por que esperava. 

GUID. – E mais nesse 

tempo, em que homem que 

no mar entra, o menos que 

teme é o mesmo mar. 
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pollo quall são tantos hos 

perẏguos que se vẏerão 

Jaa ater ẽ pouco hos das 

tromẽtas  

/pet·/ sem duujda este he / 

o grãde desejo me não 

deixa acabar de conhecer / 

o meu boõ jrmão boa 

seJa a tua vynda· es tu es 

tu tenho te e não o acabo 

de crer  

·/ como veẽs  

/gui/· meu paẏ e meu 

Jrmão pois te acho não 

poso vyr senão bem  

/pet·/ nosso senhor seJa 

llouuado e as cousas da 

fazẽda  

 

·/gui/ desas pode omẽ dizer 

co aquele diuino poeta / per 

mare pauperiũ fugẽs per 

saxa per ẏgneis  

·/pet/ transiuimus per ẏgnẽ 

et aquã et duxisti nos Jm 

refrigerẏũ diz o salmjsta  

 

/guẏ/ asẏ queira deus que 

na uerdade quẽ no tenpo 

daguora segue a uida do 

mar· nã tem rezão nẽ 

ẽtendimento domẽ  

/pet/ terram autem dedi 

 

 

 

 

Sem duuida que este he, ho 

grande desejo mo nã 

deixaua conhecer.  

 

 

 

 

Como veẽs? 

Gui. Oo meu pay e meu 

hirmão, poys te acho, nã 

posso vir se nam bem. 

 

Pe. E as cousas da fazenda. 

 

 

Gui. Desses pode homẽ 

dizer com aquelle supremo 

poeta. Per mare pauperiem 

fugiẽs per saxa per ignes. 

Pe. Pertransiuimus per 

ignem, & aquam, & eduxi 

sti nos in refrigerium, diz 

ho Psalmista. 

G. Assi queyra Deos, que 

na verdade: quem no tẽpo 

dagora segue a vida do mar 

nam tem rezã, nem 

entendimento de homẽ. 

Pe. Terram ante dedit filijs 

 

 

 

 

PET. – Sem dúvida, este 

me parece. 

GUID. – Quem sempre 

anda coberto de nossos 

imigos e da fé. 

PET. – Sem dúvida algũa 

êste é: Ó meu irmão Guido, 

boa seja a tua vinda! 

GUID. – Meu irmão e pai, 

és tu êste? 

 

 

PET. – Pois tu és vindo a 

salvamento, êste sou, e 

tudo é salvo. 

GUID. – Se ainda o bem 

soubesses, segundo se os 

tempos tornaram aos 

navegantes! Ah, pecador de 

mim! que bem deveram de 

abastar os seus males 

próprios de mar. 
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filis ominũ  

/guẏ·/e eles fogẽ desa terra 

que lhes deus deu como se 

fosem peixes  

/pet/ as lleis Jnpyryaes seys 

meses do ano de fendião ho 

nauegar  

 

 

/guẏ/ todos doze odiuerão 

de defender por boa rezão 

/pet/ veẽs aJnda aguora 

como estiueres dous dias 

em terra ueras as paixois 

que qua uão e bradaras 

outra vez pollo mar  

/guẏ/ bem seẏ que asẏ são 

os omẽs mas por agora 

amỹ Asẏ me pareçe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/·pet/ dizeme daquela nosa 

minina· descobrjste maJs 

allguãs novas  

/guẏ/ sẏ descobrẏ e loguo 

me quero despeJar delas / 

hominum. 

G. E elles fogem dessa 

terra que lhe Deos deo, 

como se fossem peixes. 

Pe. As leys imperiays seys 

meses no anno defendiam 

nauegar. 

 

 

G. Todos doze se ouuerã 

de defẽder por boa rezã. 

Pe. Vees que ainda agora 

como estiueres dous dias 

em terra, veras as payxões 

que vão, & bradaras outra 

vez polo mar. 

Gui Bem sey que assi sam 

os homẽs, mas por agora a 

mĩ assi mo parece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe. Dizeme daquella nossa 

menina, descobriste mais 

algũas nouas? 

Gui. Si descobri, & logo 

me quero despojar dellas. 

 

 

 

 

PET. – Qui descendendunt 

mare in navibus, viderunt 

opera eius, e por isso as 

nossas leis seis meses do 

ano defendem a navegação. 

GUID. – Todos doze a 

deveram de defender. 

PET. – Inda agora vens; 

como esteveres em terra 

dous dias, tornarás outra 

vez a bradar pelo mar. 

 

GUID. – Bem sei que assi 

somos feitos. 

 

PET. – E todavia eu bem 

folgo de vires assi 

aborrecido dêstes 

caminhos, se não é grande 

perda da fazenda. 

GUID. – Tudo passou 

tormenta, e porém estamos 

em Palermo, e acho-te vivo 

e são. 

PET. – E daquela nossa 

minina descobriste nova 

algũa? 

GUID. – Dir-t‘-ei o que 

pude saber. Em Serdenha 
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pasando de mayorca 

açerdenha açertouse na 

mesma nao huũ noso 

pisano e falando duãs 

cousas nas outras  como se 

faz diseme que a ujra ẽ 

frorẽça ẽ casa duũ çidadão 

honrado e depois ẽ roma 

tambẽ ẽ casa do mesmo 

frorẽtẏm  

pet/ ẽ roma ora ha daa por 

perdida de todo  

/ 

 

 

 

guy/ era hũ bãqueẏro / que 

seguia a corte romaã cõ sua 

molher e filhos  

/pet/ nã me fales na queles 

cleriguos llẏures ricos e 

ouçiosos  

 

 

 

/guẏ/ A ydade aseguraua 

aJnda ẽtão nã cuides mal· 

que era Jnposẏveel  

pet/ tanto maJs feito romão  

 

/guẏ/ como quer que seJa 

segũdo Aquele cõtaua a 

roma foi ter ·/ mas cõtou 

Passando de Mayorca a 

Cerdenha, acertouse na 

mesma nao hũ nosso 

Pisano, & falando de hũas 

cousas em outras, como se 

faz: disse que a vira em 

Florẽcia em casa de hũ 

cidadã hõrado, & despoys ẽ 

Roma ẽ casa do mesmo 

Florentin. 

Pe. Em Roma? ora a daa 

por perdida de todo. 

 

 

 

 

Gui. Era hũ banqueyro que 

seguia a corte romaã com 

sua molher & filhos. 

Pe. Nã me fales naquelles 

ricos, ouciosos, liures. 

 

 

 

 

G. A idade a seguraua 

ainda ẽtão que era 

impossiuel. 

Pe. Tanto mais feyto 

romão. 

Gui. Como quer que seja, 

segũdo o que elle cõtaua, a 

Roma foy ter. Mas contaua 

achei um nosso paisano e 

conhecente; êste me contou 

que a vira despois em 

Florença e despois em 

Roma. 

 

 

 

 

 

PET. – Em Roma! Ora a dá 

por pedida de todo! 

GUID. – Não sabes que as 

duas partes de Florença são 

passadas com este seu Papa 

a Roma? 

 

 

 

PET. – Não me fales 

naqueles clérigos tam ricos 

e tam ociosos, que eu não 

cuido que Deus, com toda 

sua paciência, os possa 

sofrer muito tempo.  

GUID. – Inda então pola 

idade era cousa impossível. 

 

PET. – Tanto mais feito 

romão. 

GUID. – Contava mais que 

dera em Roma a peste em 

casa daquele mercador 
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mais que lloguo Aquele 

verão moreu ho frorẽtẏm 

de peste e toda a gẽte de 

casa soomẽte A minina· 

que deus saluara milagrosa 

mẽte per meio duũ dom 

abade Jrmão do frorẽtim 

omẽ de muj<to> cõto que 

tinha sua remda nesta terra 

ẽ que estamos pera omde 

se lloguo vẏera  

/pet/ e no mais  

/guẏ/· nã me soube dizer 

maJs/  

pet/ e isso foẏ muỹto  

/guẏ/ agora pregũtaremos e 

cõ estes sẏnais se ela ujua 

he nã a podemos errar  

/pet·/ daqui por diante se 

asẏ he maior mal me 

pareçe achala que perdela· 

busquea quẽ quiser  

/guẏ/ por que  

/pet/ por que as molheres 

nã hão damdar mujtos 

camjnhos que são cousa 

dilicada e pirẏguosa 

quebrão como ujdro  

 

 

 

 

 

mais, que logo aquele 

verão morreo ho Florẽtin 

de peste & toda a gẽte de 

casa, somẽte a menina. 

Quila Deos saluar 

milagrosamẽte, per meio 

de hũ dõ abade irmão do 

Florentin, homẽ de muyta 

conta, que tinha sua rẽda 

nesta terra onde estamos, 

para onde se logo viera. 

Pe. E nam mais?    

(Gui.) Nã me soube dizer 

mais. 

Pe. Isso foy muyto.   

(Gui.) Agora pergũtaremos 

cõ estes sinais: se ella viua 

he, nã a poderemos errar. 

Pe. Daqui por diante mayor 

mal me parece achala, que 

perdela: busquea quem 

quiser. 

Gui. Porque?    

(Pe.) Porque as molheres 

nam ham de andar muytos 

caminhos, que sam cousa 

perigosa & delicada & 

quebra como vidro. 

 

 

 

 

 

florentino, onde a menina 

estava, e que um Dom 

Abade seu irmão dele, 

homem religioso e bom, a 

trouxera para esta terra, 

onde ele tinha renda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora com estes sinais não 

te pode errar. 

 

PET. – Daqui por diante 

busque-a quem quiser. 

 

 

GUID. – Porquê? 

PET. – Porque as mulheres 

não hão de andar muitos 

caminhos, que são ũa 

perigosa mercadaria: 

quebram como vidro.  

GUID. – Em tempo de 

tantos trabalhos e tamanhas 

mudanças, que menos se 

podia acontecer? 

PET. – Eu to direi, perder-
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/guẏ·/ mjlhor o fara deus / 

antes de nenhuã cousa 

vamos por amor de mỹ a 

dar lhe graças· do maJs 

esperemos bẽ  

/pet/ vamos e tenho mujtas 

cõtas pera te dar / em casa 

as fallaremos  

/guẏ/ mujto em boas oras· 

#####· 

fim do terçeiro auto ·/ 

 

 

Auto quarto  / casiano /  

soo ·/   Sce  I · 

 

de me nã poder ter as 

lagrẏmas cõ piedade deste 

moço me sahẏ qua para 

fora· deuia de folgar cõ 

todo mal que lhe neste caso 

vẏese e nã poso co a 

vontade /  

crẏeyo e co amor que lhe 

tenho quãto digo e faço 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gui. Milhor ho fara Deos. 

Antes de nenhũa cousa 

vamos por amor de mĩ a 

darlhe graças, do mais 

esperemos bẽ. 

Pe. Vamos que tenho 

muytas contas pera te dar, 

em casa falaremos.  

Gui. Muyto nas boas 

horas. 

 

 

 

Acto. IIII.  Scena.  I             

Casiano soo. 

 

 

DE me nam poder ter as 

lagrimas cõ piedade deste 

moço me say ca pera fora. 

Deuia de folgar cõ todo ho 

mal que lhe neste caso 

viesse, & nam posso com a 

võtade.  

E vejo com ho amor que 

lhe tenho, que quãto digo 

se de todo, que nunca dela 

mais soubéramos. 

GUID. – Iremos por estes 

sinais mais avante, pola 

ventura não será o mal 

tanto. Tenho necessidade 

de repousar, que inda me a 

cabeça dá voltas. 

 

 

 

 

 

PET. – Vamos, e lá te darei 

muitas outras contas. 

 

 

 

 

   

             ACTO IV 

   SCENA I 

        CASSIANO, só. 

 

De não poder mais ter às 

lágrimas, me saio cá pera 

fora.  
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tudo são disimullaçois  

 

ẽ nenhuã cousa diz o rostro 

co coraçam  

entrou o coẏtado ẽ casa 

maJs morto que ujuo co a 

perda da sua carta  

eu fiz que o nã uja· nẽ 

achara menos· ele foise 

dereitamente onde lhe 

acarta ficara / como achou 

cobrou cor rio falou e 

Jemtamos ẽ paz· acabando 

de comer meteose na 

camara eu pus me 

despreẏtar· alj dise e fez 

cousas como fora de seu 

siso falaua / co acarta como 

se fora pessoa ujua / 

aJudauao a dor do 

casamẽto A dizer palauras 

que eu não podẏa sofrer· e 

per vezes fugẏ dalẏ agora 

fuJo de toda acasa  fartese 

de chorar e desabafara 

cũpra aguora co a dor asua 

võtade / polla uẽtura asẏ 

saẏra daquela obrẏguacão / 

que desatinada doudiçe he 

esta dos amores porque nã 

prẽdem estes doudos como 

fazẽ aos outros / çerto que 

os nã deixão de prẽder senã 

& faço, tudo sam 

dissimulações, & em 

nenhũa cousa diz ho rosto 

cõ ho coração.  

Entrou ho coytado em casa 

mais morto que viuo, com 

a perda de sua carta.  

Eu fiz que ho nã via, nẽ 

achaua menos: elle foy 

direyto onde a carta ficara, 

como a achou, cobrou cor, 

falou, rio, jãtamos em paz. 

Aca|bando de comer, 

meteose na camara, & eu 

pusme a espreitar.  

Ali disse, & fez cousas 

como homẽ fora de seu 

siso. Falaua cõ a carta, 

como se fosse pessoa viua, 

ajudauao a dor do 

casamento. Disse palauras 

que eu nã podia sofrer, & 

per vezes fogi dali: agora 

fujo de toda a casa. Fartese 

de chorar desabafará,  

viua agora cõ a dor à sua 

võtade, pelavẽtura assi 

sayrá daquela obrigaçã. 

Que desatinada doudice he 

esta dos amores, porque nã 

prẽdẽ estes doudos, como 

fazẽ aos outros? Certo que 

os nã deixã senã porque 

 

 

Não sei que faça a êste 

moço:  

entrou desatinadamente em 

casa em busca de sua carta, 

eu dissimulei, fazendo que 

entendia em outras cousas;  

 

 

êle, como a achou, tornou 

em sua côr e acordo, falou, 

riu, finalmente jentámos 

em paz: mas despois que 

passou e cuidou, recolheu-

se à camara, ali fez suas 

lamentações;  

 

 

 

eu que o espreitava e que o 

criei não no pude sofrer 

mais. Venho fugindo à 

minha fraqueza; chore à 

sua vontade, e desabafará, 

que a sangria dêstes males 

tais, são as lágrimas. 

Despois que chorar muito, 

tornará a rir.  
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por que sam doudos mãsos 

e nã atirão co as pedras as 

gentes· ẽ todas as outras 

suas obras que maJs craras 

doudiçes quereẏs /  

ho andar ho sospirar hos o 

lhos o desaseseguo ate ho 

vistir /  

que sandeu he estoutro que 

lla vem corendo tão 

desatinadamẽte /  

nã eraua eu ora mujto que 

este he o bom de callẏdẏo 

prẏuado e cõselheiro 

damẽte todo fallso e todo 

roẏm ### 

 

 

 

 

 

Sce II· Callẏdio / casẏano / 

 

Aparta aparta que prouo os 

meus pees pera quãto sam 

ora pes que auos se tor nã 

mjnhas esperamças nas 

presas se  conheçẽ os 

Amjguos / garda de diante 

garda que uai sobraposta  

 

·/cAs·/  sẏsto nã he vynho  

 

sam doudos mãsos,  

& nã tirã cõ as pedras à 

gẽte. Em todas as suas 

obras que mais claras 

doudices quereis?  

ho andar ho sospirar, os 

olhos, ho desassossego ate 

ho vestir‘  

que sandeu he estoutro que 

laa vem correndo tão 

desatinadamente?  

Nam erraua ora muyto, que 

este he ho bom Calidio 

priuado & cõselheyro 

Damente, todo falso & 

roym. 

 

       

   

   Scena. II. 

      Calidio.   Casiano. 

 

 

AParta aparta que prouo os 

meus pees pera quãto sam, 

ora pees que a vos se tornã 

as minhas esperãças, nas 

pressas se conhecem os 

amigos. Guarda de diante 

guarda, guarda que vay 

sobre aposta. 

Cas. Se isto nam he vinho 

que me matem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas que doudo é o que 

vem correndo?  

Não lhe errava eu ora 

muito o nome, que êste é 

Calídio: que cabeça! 

 

 

 

 

 

   

  SCENA II        

CALÍDIO.  CASSIANO. 

 

 

CAL. – Aparta, aparta, que 

provo estes meus pés para 

quanto são. Quero ver o 

que tenho neles, nas 

pressas se conhecem os 

amigos. Guarda de diante, 

guarda, que vai sôbre 

aposta. 

CAS. – Isto passa já de 

doudice e deve ser vinho. 
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/call·/ estes pẽteados que 

pareçẽ molheres estes 

rebuçados que as uezes não 

são o mẽs  

estes frades que andão per 

cõpaso  

 

 

 

/cas·/ ora nũca vẏ bebado 

tão desenvollto dos pees  

·/cAl/ estes das damas que 

trazẽ senpre os olhos polas 

Janelas outros pẽsatiuos 

que nẽ andão em çeo nẽ em 

terra / todos me deixẽ a rua 

que ha eẏ mjster por 

aguora  

/cAs·/ quero chamar este 

desatinado / calẏdio torna 

caa / /cal·/ uaẏ mandar a 

tua casa quẽ quer que es 

/cas·/ torna te diguo e se 

não /cal·/ como se não  

que ẽ ora ma lla fuy / 

casẏano he / pior encõtro 

he este ede que me eu não 

gardaua  

·/cas·/ nã cansas de ser 

sandeu· e sem vergonha 

/cal·/ senpre eu tal fuẏ da 

tua boca  

cas·/ senpre tais forão as 

Cal. Estes penteados que 

parecem molheres, estes 

rebuçados que aas vezes 

nam sam homẽs,  

estes contempratiuos que 

andam por compasso. 

 

 

 

Cas. Ora nunca vi bebado 

tã desenuolto dos pês. 

Cal. Estes das damas que 

trazem sempre os olhos 

polas janelas, outros 

pensatiuos que nam andam 

em ceos, nem em terra, 

todos me deixem a rua que 

a hey mister por agora. 

ca. Quero chamar este 

desatinado. calidio torna ca  

cal. Vay mandar a tua casa 

quem quer que es. 

cas. Torna digo & se nam.    

(cal.) Como se nam? 

 Casiano he que ora maa 

laa fuy. Pior encontro he 

este, & de que me nam 

guardaua. 

cas. Nam cansas de ser 

sandeu & sem vergonha. 

cal. Sempre ho eu tal fuy 

de tua boca. 

cas. Sempre tais foram as 

 

 

 

 

 

 

CAL. – Não se me ponha 

ninguém diante, se não 

quer saber como encontro. 

CAS. – Ora nunca vi 

bêbado tam desenvolto dos 

pés;  

 

 

 

 

 

 

quero-o chamar; Calídio! 

Calídio! 

 

 

 

 

CAL. – Aquele é Cassiano, 

assi somos neste mundo, e 

eu buscava Amente. 

 

CAS. – Ó doudo, que te 

míngua para tirares pedras 

à gente? 

CAL. – E disso que me 

míngua me pesa. 
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tuas obras  

/cal·/ pois trago te huãs 

grãdes nouas  

/cas·/ antes querẏa que 

fosem boas /cal·/ he boas 

/cas·/ por que mas nã das  

 

·/cal·/ espera huũ pouco e 

descãsareẏ  

/cas·/ selas forão mas Ja 

mas deras· agora te creo 

dizemas e acaba Jaa  

/cal·/ como e por mall 

queres saber o bem  

/cas·/ santos hahẏ que se nã 

querẽ senão por mall  

/cal·/ ora diguo que seJa 

asẏ sabe que teẽs noso amo 

dentro ẽ palermo /  

pareçẽ te estas nouas· 

damjguo  

/cas·/ qual  amo dizes·  

cal·/ mosem gallbano 

conheçelo  

/cas·/ tu estas ẽ ti   

cal·/ e tu nã ouues  

onde auja aguora dachar 

pees ẽprestados pera estar 

 

/cas·/ senpre has de 

chacorear  

/cal·/ chamas chacorear 

dizer te estando ho que he 

tuas obras. 

cal. Poys tragote hũas 

grandes nouas. 

cas. Antes queria que 

fossem boas.  (cal.) E boas. 

cas. E porque mas nam 

daas? 

cal. Espera hũ pouco 

descansarey. 

cas. Se ellas foram maas ja 

mas tu deras, agora te creo 

dizemas & acaba jaa. 

cal. Como por mal queres 

saber ho bem? 

cas. Pessoas ha hi que se 

nã querẽ se nam por mal. 

cal. Ora digo que seja assi 

sabes que tẽ nosso amo 

dentro em Palermo: que te 

parece? sam estas nouas 

damigo? 

cas. Qual amo dizes?  

(cal.) Galbano conhecelo? 

 

cas. Tu estaas em ti? 

cal. E tu nã no ves?  

onde auia agora de achar 

pês emprestados pera 

estar? 

cas. Sempre has de 

chocarrear. 

cal. Chamas chocarrear 

dizerte o que he? 

CAS. – Porquê? 

CAL. – Não sabes tu 

aquele dito tam verdadeiro: 

que o homem ou havia de 

ser Rei ou doudo? 

CAS. – Pois quant‘à de 

doudo, eu te asseguro.  

CAL. – Dos doudos todos 

se rim, e não se espanta 

ninguem. 

CAS. – Mal se podem rir 

os a que eles fazem mal. 

CAL. – E eu que mal te 

fiz? 

CAS. – Quantos passamos 

em Palermo, que são 

muitos. 

CAL. – E assi o dizes a 

todo mundo? 

CAS. –E ainda essa má 

vingança não queres que 

tome? 

CAL. – E assi o hás de 

dizer a nosso amo. 

CAS. – Quando será isso? 

CAL. – Cedo. 

CAS. – Onde? 

CAL. – Nesse mesmo 

Palermo. 

CAS. – Doudo, que nunca 

homem sabe quando fala 

de verdade!  

CAL. – Agora. 
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/cas·/ como sabes yso  

/cal·/ tenho grãdes duas 

testemunhas aque o crẏ 

/cas·/ que tais /cal·/ estes 

meus olhos belos que o 

ujrão /cas·/ honde  

/cal·/ ẽ huã nao que agora 

aribou despanha e ele 

pareçeme que sequerẏa vẏr 

aterra  

/cas·/ por que o não 

esperauas /cal·/ esa he Jaa 

outra de mãda  

 

/cas·/ vẽ apos mỹ  

/cal·/ amjguo uai por agora 

soo· que não he tẽpo de 

cortesẏas que presa leua e 

co aluoroço cuida que me 

leua apos sẏ /  

mal fyz de lhe dar tão boas 

nouas mas não soube como 

me desẽvollvese dele /  

yr earama pela uẽtura nos 

nã ueremos maJs /  

hamẽte nã seẏ que faça que 

o toma esta ujnda de seu 

paẏ ẽ forte cõJuũção /  

por causa do casamẽto· 

andaua perto de ser doudo /  

 

aguora farlhẏa deus merçe 

sẽdoudeçese tamanha ha de 

cas. Como sabes isso? 

cal. Tenho grãdes duas 

testemunhas a quẽ ho cri. 

cas. Que tais?  (Cal.) Estes 

meus olhos bellos que ho 

viram   (Cas.) Onde? 

cal. Em hũa nao que agora 

arribou Despanha: 

pareceme que se queria vir 

a terra. 

cas. Porque nam esperauas.  

(Cal.) Esta he ja outra 

demanda.   

 

(Cas.) Vente depos mĩ.  

cal. Amigo vay por agora 

soo, que nam he tempo de 

cortesias: que pressa leua, 

& cõ ho aluoroço cuyda 

que me leua apos si,  

mal fiz de lhe dar tã boas 

nouas, mas nam soube 

como me desembaraçasse 

delle. Ir eramaa, pola 

ventura nos nam veremos 

mais. Amente nam sey que 

faraa, que  ho toma esta 

vinda de seu pay em forte 

conjunçã por causa do 

casamento: andaua perto de 

ser doudo: agora farlhehia 

Deos merce se 

endoudecesse de todo, 

CAS. – Quem to disse? 

 

 

CAL. – Estes meus olhos 

belos. 

CAS. – Em que lugar? 

CAL. – Na ribeira. 

 

 

 

CAS. – Porque o não 

acompanhavas?  

CAL. – Vim diante a dar 

recado. 

CAS. – Torna após mim. 

Vai. 

 

 

 

   

           SCENA III 

           CALÍDIO, só. 

Por agora só. Folguei de 

me despejar dêste por 

buscar Amente para lhe dar 

estas boas novas, com que 

haja seu conselho, que eu 

havido tenho o meu de 

apanhar os pés. 

 Andava o triste para 

perder o siso c‘o negro 

casamento. Agora que fará 

com tal ajuda?  
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ser a sua door  

ho apetitosos feitos por 

uosas uõtades que ẽ fim vẽ 

a ser o que nã podeis ouuir 

ẽtão allẏ esmoreçer /  

porẽ quereis que uos diga 

paẏ e filho são bem se hão 

da uir /  

amỹ cũpre de buscar 

guarida / ho velho ha de 

folgar muito de lhe 

desculparẽ  o filho   

ja sabeis como ho amor 

faz que senpre desculpa /  

o filho como ujr o pai e lhe 

perdoar o pasado 

abryrselhe hão os olhos e 

lançara mjlhores cõtas poys 

que remedyo para a paixão 

do uelho e do hayo eu volo 

direẏ / calljdyo tem toda a 

cullpa· elle hẏa ele ujnha 

elle tornaua· se elle nã fora 

/ mas eu tanbẽ que fareẏ / 

chamẽ calidio  

busquẽ calẏdio e calẏdio 

nã apareçe perequẏ foi 

perelẏ ueyo· fogido he 

fogydo nã he /  

deẏxar ẽtão asoprar o uelho 

asua võtade / lla se 

avenhão grãde he o mũdo 

tão pouco tenho aquẏ 

tamanha ha de ser sua dor. 

Oo apetitosos feytos aas 

vossas vontades, que em 

fim vem a ser o que nam 

podeys ouuir, entam ali 

esmorecer. Porẽ quereys 

que vos diga, pay & filho 

sam bem se hã de auir  

a mĩ cumpreme de buscar 

guarida: ho velho ha de 

folgar muyto de lho 

desculparem.  

 

 

Ho filho como vir ho pay 

& lhe perdoar ho passado, 

abrirselhe hã os olhos, 

lançarã milhores cõtas. 

Poys que remédio para a 

payxã do velho & do ayo? 

Eu volo direy. Calidio tẽ 

toda a culpa, elle hia, elle 

vinha, elle tornaua, se elle 

nam fora. Mas eu tambẽ 

que farey, chamẽ Calidio, 

busquem Calidio:  

nam aparece. Por aqui foy, 

por ali veo, fogido he, 

fogido nam he,  

deyxar entam assoprar ho 

velho aa sua vontade, laa 

se auenham, grande he ho 

mundo: tanto tenho aqui 

 

Ai, mimosos, criados em 

vossos apetites, que em fim 

vem a ser o que não quereis 

crer, nem ouvir: então 

esmorecer! 

 Mas pai e filho são.  

 

A mim só cumpre buscar 

meu remédio, e mais com 

tal valedor como tenho no 

Aio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas eu esta conta faço, que 

tam pouco tenho aqui 
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como em chẏpre sobre a 

terra anda o auer / abastem 

me por agora boõs pees e 

arezoada lẏnguoa· / quẽ 

saye da nosa casa aquy 

temos amẽte esta he mor 

afrõta / mas tãobẽ seha de 

pasar çerto he que o auja 

de saber porẽ não quisera 

eu ser o allgoz ##· 

 

Amẽte / calydio /·  Sce  III· 

 

 

casẏano não he ẽ toda a 

casa nẽ apareçe ẽ toda a 

praça que querera ẏsto 

dizer / mas por que estou 

eu perdendo tempo de que 

tenho tão pouquo  

quero buscar calẏdẏo e 

repartiremos os negoçios 

que são mũjtos·   

/cal·/ Jnda mal por que eles 

sam tantos maJs dos que tu 

cujdas  

/am·/ oJe co a presa da 

carta nã pudemos falar 

anosa uõtade  

/cal·/ amẽte muj<to>  

menos podemos agora 

/am·/ calidio tu venhas na 

boa ora  

como em Chipre, sobre a 

terra anda ho auer, abastam 

me por agora bõs pees, & 

arrezoada lingoa. Quem 

sae de nossa casa. Aqui 

temos Amente: esta he mor 

afrõta, mas tambẽ se ha de 

passar. Certo he que ho 

auia ja de saber, porẽ nam 

queria eu ser ho algoz. 

          

   Scena. III. 

         Amente.  Calidio. 

 

CAsiano nam he em toda a 

casa, nẽ aparece por toda a 

praça, que quereraa isto 

dizer? mas por que estou 

eu perdendo ho tempo, de 

que tenho tam pouco: 

quero buscar Calidio, 

repartiremos os negocios, 

que sam muytos. 

Cal. Inde mal porque elles 

sam tantos, & mays do que 

tu cuydas. 

Am. Oje com a pressa da 

carta, nã pudemos falar aa 

nossa vontade. 

cali. Amente muyto menos 

podemos agora. 

Am. Calidio tu venhas na 

boa hora. 

como em Valença; bons 

pés tenho e arrezoada 

língua, do mais (como 

dizem) sôbre a terra anda o 

haver. Quem sai de nossa 

casa? 

 

 

 

 

 

        SCENA IV 

AMENTE.  CALÍDIO. 

 

AM. – Cassiano não 

aparece, nem Calídio. 

Onde fugirei dum, e onde 

acharei o outro! 

 

 

 

 

 

CAL. – No peor não falas, 

que é teu pai! 

AM. – Hoje co a pressa da 

carta não tivemos tempo. 

CAL. – Cada vez se ele vai 

encurtando mais, Amente. 

AM. – Quem me chama? Ó 

meu Calídio, que a ti 

buscava eu! 
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/cal· nessa nã uenho eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

·/am·/ por que amjgo meu 

questamos desapresados de 

casiano  

/cal·/ porque sobreueẏo 

outra maior presa  

·/am·/ como mayor  

/cal·/ pera que sam 

prelongas tragote muj<to> 

mas nouas  

/am·/ do  casamẽto  

/cal/ de teu paẏ  

/am·/ he morto ou como  

 

 

 

/cal·/ tu e eu amẽte somos 

os mortos que elle ujuo he 

e são <he> 

/am·/ Jso he bem 

cal·/ edentro ẽ palermo  

 

/am·/ yso he mal  

/cal·/ nã ves quã perto 

estaua o mall do bem  

Cal. Nessa nam venho eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am. Porque amigo meu, 

que estamos desapressados 

de Casiano. 

Cal. Porque sobreueyo 

outra mayor pressa. 

Am. Como mayor.  

Cal. Para que sam 

perlongas, tragote muyto 

maas  nouas.  

Amen.) Do casamento. 

Ca. Mas de teu pay.   

(Am.) He morto, ou como? 

 

 

 

Ca. Tu e eu somos mortos, 

que elle viuo & saão he, 

 

Am. Isso he bem.    

(Ca.) He dentro em 

Palermo. 

Amen. Isso he mao. 

Cal. Nam ves quã perto 

estaua ho mal do bem. 

CAL. – E eu a ti. 

AM. – Desviemo-nos, e 

vamos buscar algum lugar 

em que falemos à nossa 

vontade. 

CAL. – Ó Amente, à nossa 

vontade não podemos nós 

falar. 

AM. – Porquê, Calídio? 

 

 

CAL. – Despois que me 

deixaste, dei comigo na 

ribeira, que me temia muito 

do mar e velava-me dele: 

em fim, tantas vezes fui lá, 

até que arrecadei. 

AM. – E quê, Calídio? 

CAL. – Achei novas de teu 

pai. 

AM. – Triste de mim! é ele 

morto? Que assi te 

demudaste. 

 

CAL. – Tu e eu, Amente, 

somos os mortos, que êle 

vivo é e são. 

AM. – Isso é bem. 

CAL. – E dentro em 

Palermo. 

AM. – Isso é mal. 

CAL. – Não vês quam 

perto estava o mal do bem? 
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/am·/ uaite dẏ que zombas  

 

/cal·/ ẏreẏ que asẏ me 

cũpre poriso aJamos loguo 

o teu cõselho· que o meu 

aujdo he /   

/am·/ como o sabes 

·/cal·/ nã percas tenpo vyo 

co estes olhos  

 

 

 

 

 

 

 

/am·/ falastelhe  

/cal·/ falar ou como / 

ualeome que o uẏ 

prẏmeyro/ como dizẽ do 

llobo que doutra maneyra 

aJnda agora nã fallara 

/am·/ honde ho ujste  

/cal·/ na rẏbeyra que 

senpre me doya o cabelo 

pera aquela parte e hya llaa 

mjll vezes ao dẏa  

/am·/ feito he loguo ysto se 

me tu verdade cõtas  

/cal·/ daho logo por feito 

auȷa destar zombando 

cõtiguo tão pesada mẽte 

/am·/ que faremos amjguo 

Amẽ. Vayte di que 

zombas. 

Cal. Irey que assi me 

cumpre, porisso ajamos 

logo teu conselho, que ho 

meu auido he. 

Amente.) Como ho sabes. 

Cal. Nã percas tempo, vi 

ho com estes olhos. 

 

 

 

 

 

 

 

Amen.) Falastelhe? 

Cal. Falar, ou como? 

Valeome:que ho vi 

primeyro, como dizem do 

lobo: que doutra maneyra 

ainda agora nam falara.  

Am. Onde ho viste. 

Cali. Na ribeyra: que 

sempre me doya ho cabelo 

pera aquella parte, hia laa 

mil vezes ao dia. 

A. Feyto he logo isto, se 

me tu verdade contas. 

Ca. Daho logo por feyto, 

auia de estar zombando 

contigo tam pesadamente. 

Amẽ. Que faremos amigo 

AM. – Contas-me tu 

verdade, Calídio?  

CAL. – Muito contra 

minha vontade. 

 

 

 

 

 

AM. – Que te parece desta 

sua vinda a tal tempo? 

CAL. – A meu parecer, o 

Aio o mandou chamar, e 

assi quando lhe agora dei a 

nova, não duvidou dela 

muito. 

AM. – Falaste-lhe? 

CAL. – Falar dizes? Valeu-

me que i vi primeiro que 

êle a mim. Doutra maneira 

(como dizem do lobo) 

tolhera-me a fala de todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM. – Que conselho, 
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meu calydyo  

·/cal·/ este he o põto e 

digote por que nã erres que 

este negoçio nã he todo 

huũ nẽ tẽ a mesma cura  

teu paẏ querte mor bem 

que asẏ mesmo / nẽ he 

vyndo a palermo ẽ busca 

doutra cousa  

 

 

 

 

ẽcomẽdate aquele amor /  

eu nã seẏ outro santo aque 

me ẽcomẽde senão aos 

meus pees  

 

 

/am·/ como e a tall tenpo 

me deẏxaryas tu  

·/cal·/ que remedẏo· a 

neçesidade nã tem lleẏ 

queres que te digua o teu 

medo he de paẏ e o meu 

medo he de Jmjguos / ẽ 

fẏm faze cõta que oJe 

acabão muj<tas> cousas 

que nã podião durar senpre 

/am·/ antre esas nũca 

pudera cuidar que ẽtrase 

anosa amȷzade  

/cal·/ se o diabo sabe e 

meu Calidio. 

Cal. Esse he ho ponto. E 

digote porque nam erres 

que esse negocio nam he 

todo hũ, nem tẽ a mesma 

cura. Teu pay querte mor 

bem que a sy mesmo, nam 

he vindo em Palermo em 

busca doutra cousa:  

 

 

 

 

encomendate a aquelle 

amor. Eu nã sey outro 

sancto a que me 

encomendar se nam aos 

meus pees. 

 

A. Como a tal tempo me 

deyxarias tu? 

cali. Que remedio? a 

necessidade nam tem ley, 

queres que te diga, ho teu 

medo he de pay: & ho meu 

he de immigos. Em fim 

faze conta que oje acabã 

muytas cousas que nã 

podiã durar sempre. 

Am. Entre estas nũca eu 

pude cuydar que acabasse a 

nossa amizade. 

cali. Se ho diabo sabe, & 

amigo meu Calídio? 

CAL. – Amente, o espaço é 

pouco, as palavras não 

podem ser muitas.Teu pai 

bem o conheces, há de 

trazer suas contas 

repartidas em duas partes 

não iguais, convem a saber: 

a ti reprender-te, e a mim 

castigar-me. Bem sabes 

que se criou em Gales; 

aquele amor de pai que o 

cá traz te há de valer, não 

te encomendes a outro 

santo. A mim é necessário 

encomendar-me aos meus 

pés. Oulá, quem é aquele? 

Todo homem me agora 

parece valenciano. 

AM. – Assi me deixarias 

em tal desemparo? 

CAL. – Tu mesmo me 

devias de aconselhar que 

fugisse, se te lembrasse o 

perigo em que me vês, pois 

é tanto mor que o teu. 

AM. – Lembra, mas não 

vês em que tempo me êste 

mal toma? 
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pode tãto que uaẏ aquẏ 

trazer o uelho de teu paẏ a 

tall tenpo/ ou quẽ vẽ llaa 

todo omẽ me pareçe 

<agora> teu paẏ  

/am·/ aquele he deuorãte 

gramde amjguo que Jaa foẏ 

da mjnha mesa todos me 

vos hys huũ e huũ  

cal·/ se vise ẽ que te 

pudese aproueitar de tudo 

me esqueçerẏa mas eu não 

o uejo nem tu não mo 

dyzes ####· 

 

 

Sce IIII·    deuorãte   /  

amẽte /   calẏdio  /· 

 

pareçeme deuorãte que se 

te uai ordenãdo de tornares 

a picar no dẽte que tãto 

quer dizer como de 

tornares a morer de fome 

·/am·/ gardemonos deste nã 

nos veJa  

·/cal·/ nã aJas medo que 

nos cometa que nã estamos 

anbos muito cõpadres  

 

·/dev·/ bem me pareçia a 

mȷ  que tinhamos forte 

cõpitidor  

pode tanto, que vay aqui 

trazer ho velho de teu pay a 

tal tempo. Ou quẽ vem laa, 

todo homẽ me parece agora 

teu pay. 

Am. Aquelle he Deuorante, 

grande amigo que foy ja da 

minha mesa, todos me vos 

is hũ a hũ. 

cali. Se visse em que te 

podesse aproueytar, tudo 

me esqueceria, mas eu nam 

ho vejo, & tu nam mo 

dizes. 

           Scena.  IIII 

          Deuorante.  

    Calidio.    Amente. 

 

PAreceme Deuorante que 

se tordena tornares a picar 

no dente, que quer dizer, 

tanto, como tornares a 

morrer de fome. 

Am. Guardemonos deste 

nam nos veja. 

Cal. Nam ajas medo que 

nos cometa, que nam 

estamos ambos muyto 

compadres.  

De. Bem me parecia a mĩ 

que tínhamos forte 

competidor.    

 

 

 

 

 

 

CAL. – Se visse em que te 

pudesse ser bom, tudo o 

mais esqueceria. 

 

 

            SCENA V 

       DEVORANTE.     

  AMENTE.  CALÍDIO. 

 

DEV. – Em Doutor me 

falais em tempo de paz? 

Bem me parecia a mim que 

havia o negócio de dar a 

través. 

Am. –Aquele é Devorante, 

que já tambem foi dos 

meus em mais bonança: 

todos me vos is um e um. 
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/am·/ que dizes 

·/cal·/ nã seẏ mjll sentidos 

que tiuese todos terẏa 

acupados cõ teu paẏ  

/dev·/ o meu brẏobrys 

cuida que nã a hẏ maJs que 

os seus mõtantes e gollpes 

de uẽto  

/cal·/ daa o demo que he 

huũ truão pareçeme· que 

fala na tauola redomda 

·/dev·/ finall mẽte o doutor 

leuou a moça aguora ẽ 

forcar serujdores  

deixaẏos uos eles mãçebos 

despostos pentear e 

gollpear  

/am·/ ouues calidio  

·/dev·/ he hũ doutor uelho 

cõ seus abitos llongos 

aseus pasos cõtados 

matalhe ha lebre dẏante  

 

/am·/ ouujste aguora  

·/cal·/ agorasẏ· o diabo o 

trouxe a tal tẽpo /·  

 

 

 

 

 

 

 

(Amen.) Que diz? 

Cal. Nam sey, mil sentidos 

que tiuesse, todos teria 

ocupados com teu pay. 

De. He meu Briobris cuyda 

que nam ha hi mays que 

seus montantes & golpes 

de vento: 

cali. Daho ho demo, que he 

hũ truhã, pareceme que fala 

na tauola redonda. 

De. Finalmente ho doutor 

leuou a moça, agora 

enforcar seruidores, 

deyxayos vos elles 

mãcebos despostos golpear 

& pentear. 

Am. Ouues Calidio.    

(De.) He hum doutor 

velho, com seus abitos 

longos & passos contados, 

matalhes a lebre diante. 

 

Am. Ouuiste agora? 

cali. Agora sy, ho diabo ho 

trouxe a tal tempo. 

DEV. – Quando êle aqui 

veo ter de Pisa, não trazia 

aquela barriga, porque 

naquela sua terra 

acostumava-se então o 

ferro, e aqui agora 

costuma-se mais a pena. 

AM. – Que diz? 

CAL. – Mil sentidos que 

tivesse, todos traria 

ocupados com teu pai. 

 

 

 

 

 

 

 

DEV. Em fim, que houve 

de levar a moça. Agora 

enforcar servidores. 

 

 

 

AM. – Entendeste? 

DEV. – Mancebos 

barbipoentes, bem 

despostos. Vem um doutor 

velho, com hábitos longos, 

e derruba-lhes a lebre 

diante! 
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·am·/ pois que te pareçe 

/cal·/ e aquele que sabe 

/dev·/ forte mẽte atalharão 

ao meu negoçio Ja eu ouuj 

dizer queres boa moça 

reçebea lloguo / o doutor 

sabya da manha e fezeo asẏ 

/am·/ que te pareçe calẏdio  

 

/cal·/ não cõfyo ẽ cousa 

que este dẏgua  

/dev/ veo huũ Jrmão do 

doutor que era fora 

acharãose todos ẽ huã 

JgreJa / nã agardarão pera 

maJs tarde / esta noyte hão 

de cear ẽ casa de betrando 

muito ei de trabalhar pelo 

meu quinhão  

/cal· quẽ nã tiuese outro 

cuidado  

 

/am·/ que te pareçe calẏdio  

 

·/cal·/ que queres que te 

diga asẏ se faz a fortuna 

mall sobre mall  

/am·/ daquẏ nã pudera ella 

pasar  

 

 

 

 

amẽ. Poys que te parece.  

(cali.)  Aquelle que sabe? 

De. Fortemente atalharam 

ao meu negocio. Ia eu ouui 

dizer. Queres boa moça 

recebea logo. Ho doutor 

sabia da manha & felo assi. 

Amẽ. Que te parece 

Calidio. 

cal. Nam confio em cousa 

que este diga. 

De. Veyo hũ yrmão do 

Doutor que era fora, 

acharãse todos na ygreja 

nam agardarão pera mais 

tarde, esta noyte ham de 

cear em casa de Bertrãdo, 

muyto ey de trabalhar polo 

meu quinhã. 

cal. Quem nam tiuesse 

outro cuydado. 

 

Amẽ. Que te parece 

Calidio!    

(cal.)  Queres que te diga 

assi faz a fortuna mal sobre 

mal. 

Amẽ. Daqui nam poderaa 

ella passar. 

 

 

 

 

AM. – Parece que fala no 

Doutor. 

DEV. – E o meu soldado 

mui posto em sair para 

domingo com ũa invenção 

de labirintos por Lucrécia! 

 

AM. – Ó meu coração! 

 

 

 

DEV. – Esta noite teremos 

festas e cea.  

 

 

 

 

 

AM. Que te parece? 

CAL. – Calaceiro, que 

nunca sonha em al, salvo 

em convites! 

 

 

 

 

 

 

DEV. – Fortemente 

atalharam a minha 

negociação, que eu andava 

por alongar, e encurtaram-

ma; agora quero buscar o 
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/dev·/ tornei a casa dei as 

novas Ao meu soldado fẏz 

por meter o feito azõbarẏa· 

e nã me ouvera de sair bem 

/ ele Ja polla prẏmeira 

arenegou dous pares de 

vezes  

des hẏ tomou a capa e a 

espada e dise contra mỹ / 

tu deuorãte afirmaste que 

llucreçia he casada co esse 

doutor ou que he /  

cujdei que me querẏa 

matar / porẽ que auja Jaa 

de fazer dise que sẏ ora te 

torna a firmar dise elle que 

he uiuua / e ẏsto dito 

partiose a graã presa 

</·cal·/> amẽte torna ẽ tẏ 

veste remedẏado que huũ 

solldado matou o doutor 

/am·/ matou ou como  

/cal·/ tanto mõta que dise 

que o auja de matar  

/am·/ tenpo te pareçe este 

pera graças  

/cal·/ que queres que faça 

/dev·/ eu cõ quãto creo 

majs nas pallauras do 

euãgelho que nas daquele 

 

 

 

De. Torney a casa dey as 

nouas ao meu soldado, fiz 

por meter ho feyto a 

zombaria. Nam me ouuera 

de sair bem, elle pola 

primeyra arrenegou dous 

pares de vezes,  

então tomou a capa & 

espada & disse contra mĩ. 

Tu deuorante affirmaste 

que Lucrecia he casada 

com esse doutor, ou que 

he? Cuydey que me queria 

matar, porem que auia ja 

de fazer? disse que si. Ora 

te torna a affirmar que he 

viuua. Isto dito partiose a 

gram pressa. 

cal. Amente torna em ti. 

Veste remedeado, que ho 

soldado matou o doutor. 

amẽ. Matou ou como?   

(Cal.) Tanto monta, disse 

que ho auia de matar. 

amẽ. Tempo te parece este 

pera graças! 

cal. Que queres que faça! 

De. Eu cõ quanto creo mais 

nas palauras do Euãgelho 

que nas daquelle tal. 

dos labirintos, e tirá-lo-ei 

daquele trabalho em que 

anda. 
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tal· todauja o maJs seguro 

he senpre o mjlhor nã me 

vem por agora bem sua 

cõpanhẏa· o diabo he 

muito sotẏll donde omẽ nã 

cuida dalẏ se aleuãta a 

lebre / nã quero que digão 

depois deuorãte andaua co 

elle tãbẽ era no cõselho /  

Ja oJe me acheẏ no cõçerto 

do casamẽto /  

areneguo ora desta moça / 

eu seẏ como se ẽpeção 

estas meadas·  

quẽ ao diante nã olha atraz 

caẏe senão quãto aJnda me 

quero desujar mays· 

#####· 

 

Sce ·v·   Amẽte / calẏdio /· 

 

tu vees a que eu são 

chegado· aquẏ nã ha maJs 

que fazer / 

 

 

cujdeẏ que me eras majs 

neçesarẏo do que me es· 

agora ueJo que me sobeJão 

muj<tas> cousas· e a ujda 

tambẽ  

/cal·/ que fareẏ este he 

moço / mimoso sẽ 

todauia ho mais seguro he 

sempre milhor, nam me vẽ 

por agora bem sua 

companhia ho diabo he 

muy sotil, dõde homem 

nam cuyda da hi se leuanta 

a lebre, nam quero que 

digam depoys. Deuorante 

andaua com elle, tambem 

era no conselho. Ia oje me 

achey no concerto do 

casamẽto. Arrenego ora 

desta moça, eu sey como se 

empeçam estas meadas. 

Quem a diante nam olha, 

atras acha: se nam quanto 

ainda me quero desuiar 

mais. 

 

 

amẽ. Tu vees a que sam 

chegado. Aqui nã ha mais 

que fazer,  

 

 

cuydey que me eras mais 

necessario, do que me es. 

Agora vejo que me sobejã 

muytas cousas, & a vida 

tambem. 

cal. Que farey? este he 

moço mimoso sem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENA VI 

AMENTE.   CALÍDIO. 

 

AM. – Você vê a que 

termo eu sou chegado, 

segundo as novas que tu 

dũa parte e Devorante 

doutra me dais? Cuidei que 

tinha de ti algũa 

necessidade; mas pois as 

cousas assi vão, té a vida 

me sobeja: procura pola 

tua. 

CAL. – Vós outros 

mimosos, logo quereis 
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espyrẏẽçia apertão no 

mujtos males Jũtamẽte/ 

cujdo e cujdo  

 

he A tudo acho ẽcõujnẏẽtes 

/ pois Jsto saida ha de ter 

/ e nã se ha oje dacabar o 

mũdo·/ ẽ fim aos ousados 

aJuda a furtuna pera yso 

são hos omẽs / pera esperar 

grã<des> medos / ora vẽ 

qua amẽte nã nos  

remdamos tão asinha / 

vergonha noso serẏa dar 

asẏ as costas· [tão asinha] 

aos Jmjguos lloguo a 

prẏmeira grita 

veJamos lhe sequer ho 

rostro  

/am·/ o casamento he feito 

betrãdo uẽçido meu paẏ ẽ 

palermo  

/cal/ ora calte aos grandes 

males grãde coração  

mujtas cousas nos fycão 

aJnda por saber 

/am·/ quais  

/cal·/ mujtas como dẏguo / 

que cabeça agora a de 

deuorãte para nos 

ẽforcarmos [so] pollo seu 

dito  

/am·/ e nã sabes tu como 

experiẽcia, apertãno 

muytos males juntamente. 

Cuydo & cuydo,  

ando & ando,  

& acho mil inconuenientes. 

Poys nam ha oje ho mundo 

dacabar,  

em fim aos ousados ajuda a 

fortuna: pera isso sam os 

homẽs pera esperar os 

medos. Ora vem ca 

Amente nã nos rendamos 

tam asinha:  

vergonha nossa seria dar 

assi as costas aos ĩmigos. 

Logo aa primeyra grita,  

 

vejamoslhe se quer ho 

rosto.  

amẽ. Ho casamento he 

feyto, Bertrando vencido, 

meu pay em Palermo. 

cal. Ora calate. Aos 

grandes males, grandes co-

rações: muytas cousas nos 

ficã inda por saber. 

amẽ. Quaes?    

(Cal.) Muytas, como digo: 

que cabeça agora a de 

Deuorante pera nos 

enformarmos polo seu dito. 

 

amẽ. E nam sabes tu como 

morrer. 

AM. – Não se ajuntaram 

embalde tantos males a um 

tempo. 
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tudo Ja andaua para acabar 

/ quãto maJs que as maas 

nouas senpre são 

verdadeyras  

/cal/ muito mall serẏa se 

asẏ fose e maJs aJnda esta 

[*] por descobrẏr o 

prẏnçipall ponto  

/am·/ que ponto  

/cal/ a võtade de lucreçia  

 

/am·/ aẏ calẏdio  

/cal/ que aẏ  

/am·/ que fraca esperãça he 

a da uõtade duã molher 

/cal/ queres dizer como de 

foaã  

/am·/ e de foam e de foaã  

 

 

 

 

cal·/ dame qua esa mão 

seras omẽ para me 

aJudares A cometer huũ 

feito que tenho cuidado 

/am·/ sẏ sereẏ  

/cal·/ olha o que dizes 

/am·/ em tanta 

desesperação que poso eu a 

reçear  

/cal·/ ora escuita a vỹda de 

teu paẏ he a que nos aquẏ 

ja tudo andaua pera acabar? 

quanto mais que as maas 

nouas sempre sam 

verdadeyras.  

Cal. Muyto mal seria se 

assi fosse. & mais inda està 

por descobrir ho principal 

ponto. 

A. Que ponto Calidio.    

(Ca.) A võtade de 

Lucrecia. 

Amẽ. Ah Calidio.     

(Cal. ) Que ah.   

(Am.)  Que fraca esperança 

he a de hũa molher. 

Cal. Queres dizer como a 

de foão. 

Amẽ. E a de foão, & a de 

foaã. 

 

 

 

Cal. Dame ca essa mão. 

Seraas homem pera me 

ajudares a cometer hũ feyto 

que tenho cuydado.   

(Amẽ.) Si serey. 

Cas. Olha que dizes?   

(Amẽ.) Em tanta 

desesperação que posso eu 

recear? 

Cal. Ora escuyta, a vinda 

de teu pay he a que nos faz 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAL. – Tam pouca 

confiança tens em 

Lucrécia? 

AM. – Ah, Calídio! 

CAL. – Que ah Calídio? 

AM. – Que esperança tam 

fraca! 

CAL. – Queres dizer como 

de foão. 

AM. – E de foão e de foão. 

 

CAL. – Naquilo tem razão, 

e mais nesta terra, em que 

o poerão mui asinha em 

cantar seciliano, como 

dizem. Vem cá, Amente, 

serás homem pera me 

ajudar a um feito? 

 

 

AM.– Em tal desesperação, 

que posso eu arrecear? 

 

CAL. – Ora bem vês que 

esta vinda de teu pai 
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faz todo mall e que nos 

atalha atudo aquẏ cunpre 

dacodir ao comselho  

·/am·/ nã ueJo como  

 

/cal/ eu to direẏ riamonos 

dele e façamos como que 

nũca tall omẽ vimos <nẽ 

conheçemos> por maJs 

graujdade cõ que venha nẽ 

por maJs vallẽçeano que 

nos fale  

/am·/ zombas he nũ 

tamanho estremo da mjnha 

ujda te daa o coração esse 

vagar  

/cal·/ não zombo he tenho 

maJs presa da que cuẏdas· 

mas Jnda te torno a dizer 

que nã sinto outro nenhuũ 

remedyo  

·/am·/ remedyo chamas 

haver eu de negar meu paẏ  

/cal·/ çerto que mjlhor 

serẏa metereste nas suas 

mãos e perderes a saudade 

a Lucrecia 

·/am·/ yso nã pode ser ẽ 

quãto eu tiuer allma· e 

coração  

/cal·/ pois sisto nã pode ser 

estoutro nã pode amdar 

destas duas escolhe quall 

aqui todo mal,  & a que nos 

atalha tudo: aqui cumpre 

acudir com conselho. 

Amẽ. Nam vejo como.    

 

(Cal.) Eu to direy, riamo-

nos delle, façamos que 

nunca tal homẽ vimos nẽ 

conhecemos por mais 

grauidade com que venha, 

& por mais Valenciano que 

nos fale? 

Amẽ. Zombas em tamanho 

estremo de minha vida te 

daa ho coraçam esse 

vagar? 

Cal. Nã zombo & tenho 

mais pressa da que cuydas, 

mas ainda te torno a dizer 

que nam sinto outro 

remedio. 

Am. Remedio chamas auer 

de enganar meu pay? 

Ca. Certo que milhor seria 

meterte nas suas mãos & 

perder a saudade a 

Lucrecia. 

Amẽ. Isso nam pode ser 

em quanto eu tiuer alma & 

coração.    

(Cal.) Poys se isso nam 

pode ser ho outro nã pode 

andar: destas duas escolhe 

embaraça tudo, pelo qual 

aqui cumpre de acudir, se 

queres remédio.  

AM. – A maneira é a que 

não vejo. 

CAL. – Dir-to-ei. Façamos 

que não conhecemos teu 

pai, por mais Valenciano 

que fale. 

 

 

 

AM. – E em tamanha 

agonia podes estar 

gracejando? 

 

CAL. – Não gracejo, mas 

antes te dou um cavalo na 

batalha, se tu fores pera o 

tomar. 
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quiseres ou busca mjlhor 

cõselho  

/am·/ o mall aventurado de 

mỹ  

/cal·/ nã he tenpo de mjmos 

cunpre de tomar cõcrusão /  

 

aysto que te diguo / eu te 

aJudareẏ· pera teu paẏ nã 

has mjster aJuda  

/am·/ easẏ que 

remedẏamos  

/cal·/ sabes quãto que desta 

maneẏra tornaremos a por 

teu paẏ ẽ valença ẽ corpo e 

ẽ alma por que cujda 

aguora que soube mujto ẽ 

dar qua cõsiguo ẏtem 

diremos maJs que tudo 

ysto sam artes e manhas de 

casiano· e ficaremos asẏ 

por parte  

 

/am·/ não seẏ negar A 

verdade  

/cal/ teẽs muy danosa 

manha por que acharas 

mujtos que taa neguẽ e 

terteam grãde Avãtagẽ 

ẏnagibilibus como dizẽ 

estes latinairos  

/am·/ auerdade loguo se 

vee que aproueita negala 

qual quiseres, ou busca 

milhor conselho. 

Amẽ. Oo malauenturado 

de mim. 

Cal. Agora nam he tempo 

de mimos, cumpre de 

tomar concrusam.  

A isto que te digo eu te 

ajudarey, pera teu pay nam 

ha mister ajuda. 

Amẽ. E assi que 

remedeamos? 

cal. Sabes quanto? 

tornamos a por teu pay em 

Valença em corpo & alma: 

porque cuyda agora ho 

velho que soube muyto em 

dar ca consigo. Itẽ diremos 

mais que tudo isto sam 

artes & manhas de 

Casiano, & ficarnosha assi 

por parte. 

 

Amẽ. Nam sey negar a 

verdade. 

cal. Tẽs muy dãnosa 

manha porque acharaas 

muytos que ta neguem, & 

tertehão grande auentajẽ in 

agibilibus, como dizem 

estes latinarios. 

Amẽ. Averdade logo se 

vee, que aproueyta negala? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM. – E a meu Aio que lhe 

faremos? 

CAL. – Como quê? 

Diremos que esse é o que 

faz todas estas calabreadas, 

e que traz este velho falso 

aqui com nome de teu pai, 

e assi não recolheremos em 

casa um nem outro. 

AM. – Nisso bem vejo eu o 

êrro, o remédio não o vejo. 
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/cal·/ huã cousa he vela 

outra cousa prouala· antes 

que ta prouẽ tem bẽ que 

fazer huũ Juiz he sospeẏto 

outro acupado outro 

uagaroso atoda testemunha 

ha contraditas / rezões vão 

rezões vem entretãto como 

dizẽ daa deus do seu bem / 

 

 nã vees que ẽ todas as 

demãdas ha opinioeẽs e 

letrados danbas as partes· 

fala co estes precuradores e 

ueras o que te dizẽ  

/am·/ nã temos  tanto 

tempo  

/cal·/ ouueme llogo que 

servẏ hũs anos huũ grande 

o fiçiall daquele ofiçio e o 

seu prjmeiro e maJs 

prẏnçipall mãdamẽto he 

negar tudo o que se cõtra tẏ 

pede  

/am·/ yso sera nas cousas 

doujdosas  

·/cal·/ desta maneira se 

negando dizẽ eles que se 

faz tudo doujdoso e nã he 

muito que bẽ sabes como 

as uertudes fẏcarão qua ẽ 

tres cousas· pedras eruas 

he palauras/  

cal.  Hũa cousa he vela, 

outra prouala: antes que ta 

prouem tẽs bem que fazer, 

hũ juys he sospeyto outro 

occupado, outro vagoroso. 

A toda testemunha ha 

cõtraditas, rezões vam, 

rezões vem, entre tanto 

(como dizem) daa Deos do 

seu bẽ: 

 & em todas as demandas 

ha opiniões & letrados 

dambalas partes. Fala com 

estes procuradores & 

veraas o que te dizem. 

Amẽ. Nam temos tanto 

tempo. 

cal. Ouueme logo, que 

serui hũs annos hũ grande 

official daquelle officio: & 

ho seu primeyro & 

principal mandamento, he 

negar tudo o que contra si 

se pede. 

Amẽ. Isso seria nas cousas 

duuidosas. 

cal. Desta maneyra (.s. 

negando) dizem elles que 

se faz tudo duuidoso. E 

nam he muyto, porque bem 

sabes como as virtudes 

ficarão ca em tres cousas, 

pedras, heruas, palauras: 
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pareçe que ao negar cayo 

lhe ẽ seu quẏnhão fazer 

duvydas onde as uezes has 

não ha / e neste meo tenpo 

se nos asẏ pareçer 

poderemos mãdar dizer ao 

doutor duas palauras ha 

orelha· que nã seJa llẏbelos 

dar nẽ llides cõtestar /  

 

 

 

ou quãdo maẏs nã 

puderemos diremos que es 

casado coella·/ ẽtão deixa 

tu ao doutor reuoluer seus 

bartolos que ham bẽ soo 

neste põto que suar e tres 

suar  

/am·/ a todos me mãdas 

erar e a lucreçia tambẽ 

/cal·/ es moço estas cousas 

hão mjster coração domẽ  

 

 

 

ẽsẏnate senpre asaẏr do 

mayor perẏguo [*] <nã> 

sabes que quẽ dũa escapa 

que ujue çentanos /  

depois nã faleçerão 

descullpas e quãdo 

faleçerem tudo serẏa dizer 

Parece que ao negar cayo 

em seu quinhão fazer 

duuidas onde aas vezes as 

nam ha. E neste meyo 

tempo se nos assi parecer, 

poderemos mandar dizer ao 

Doutor duas palauras aa 

orelha, que nam sejã 

libellos dar, nem lites 

contestar.  

 

 

E quando mais nam 

podermos, diremos que es 

casado cõ ella, então deixa 

tu ao Doutor resoluer seus 

Bartolos, que elle tambem 

soo neste ponto ha de suar 

e tressuar.  

Amẽ. A todos me mãdas 

errar? & a Lucrecia tãbẽ? 

cal. Es moço, estas cousas 

hão mister coração de 

homem.  

 

 

Ensinate sempre a sair do 

moor perigo. Bem sabes 

que quem de hũa escapa 

cem annos viue, despoys 

nam faleceram desculpas, 

& quãdo falecerẽ tudo 

seraa dizer:  

 

 

CAL. – Eu to direi. 

Podemos acudir ao genócio 

[sic] do casamento, como 

d‘antes, e, se cumprir, 

diremos duas palavras ao 

Doutor, que não sejam 

libelos dar, nem lides 

contestar. 

AM. – Chamar-se-ão à 

justiça. 

CAL. – Que fraco remédio 

uns e os outros!  

E quanto ao Doutor, deixá-

lo revolver seus Bártolos. 

 

 

 

AM. – Assi que tambem 

queres que erre a Lucrécia? 

CAL. – Por amor da 

mesma Lucrécia. 

AM. – Al quisera eu fazer 

por ela. 

CAL. – Não pode por 

agora. És moço, ensina-te a 

acudir sempre ao mor 

perigo. 

AM. – Não tenho rosto 

contra a verdade. 

CAL. – Acharás logo 

muitos que o tenham, e 
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que los erros por amores 

dinos saõ de perdonare / 

teu paẏ reçebera toda 

descullpa· lucreçia ficara 

maJs obrẏgada finall mẽte 

boõ ou mao este he o meu 

cõselho / nã ueJo outro 

remedio a esta ujnda tão 

supeta eatão mao tẽpo  

 

/am·/ não sera mjlhor 

fugiremos  

·/cal·/ entre tanto daa o 

casamento por comsumado 

que asẏ lhe chamão  

 

/am·/ o trjste que soo na 

mjnha morte não ha 

Jncomujnjẽte nenhũ que 

fareẏ  

/cal·/ negua como te dyguo 

segura o rostro Jura brada / 

esbrauea bate nos peitos 

daa cõtas a todo mũdo 

Jnportuna a deus eaos 

omẽs aJnda que ẽfades 

desẏmulla  

/am·/ cõ tudo yso o dereẏto 

nã pode trocer  

 

/cal·/ muito cõfẏas neste 

dereẏto poys nã sabes hũ 

grãde mall que tẽ  

que los yerros por amores 

dignos son de perdonar. 

Teu pay receberaa toda 

desculpa, Lucrecia ficaraa 

mais obrigada. Finalmente 

boõ ou mao, este he ho 

meu conselho, nam vejo 

outro remedio a esta vinda 

tam supita & a tão mao 

tempo. 

Amẽ. Nam seraa milhor 

fugirmos? 

cal. Entre tanto daa ho 

casamento por consumado, 

que assi lhe chamão os 

bachareis.  

Amẽ. Oo triste & soo na 

minha morte nam ha hi 

inconueniente nenhũ, que 

farey? 

cal. Nega como te digo, 

segura ho rosto, jura, 

brada, esuece, bate nos 

peytos, daa cõtas a todo 

mũdo, importuna a Deos & 

aos homẽs, ainda que 

enfades dissimula. 

Am. Que monta, que ho 

direyto nã se pode torcer. 

 

cal. Muyto confias neste 

direyto, poys nam sabes hũ 

grande mal que tem. 

ficar-te-ão co grande 

aventagem in agilibus, 

como dizem estes práticos. 

AM. – Logo a mentira se 

estrema da verdade. 

CAL. – Antes se vieram a 

parecer tanto, que cada dia 

se passa ũa por outra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM. – Triste de mim, que 

farei? 

 

 

CAL. – Se queres 

conselho, nega, e senão, 

entrega-te. 

AM. – Como hei de negar 

cousa tam sem dúvida? 

CAL. – Negando (dizem 

eles) se faz tudo duvidoso. 

AM. – Mas não se faz por 

isso torto do direito, nem 

direito do torto. 

CAL. – Antes que isso se 

declare, um juiz é suspeito, 

outro ocupado, outro 
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/am·/ que tall  

/cal·/ que se não pode 

apallpar nẽ ver / e se huũ 

dẏz que asẏ estaa dereyto/ 

outro dẏz que estaa torto / 

mas nos somos tais como o 

uilão que ẽquãto ha seu 

cõselho e o coelho vaise 

lhe /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e bẽ diguo eu / vees teu paẏ 

eẏ llo apareçe  

/am·/ por honde  

/cal·/ polo quãto daquelas 

casas grãdes quãto puderes 

allcançar co a ujsta que 

fazes espera homde te vaas 

que eu era o que auja de 

fugir  

/am·/ calẏdio lenbrate de 

mȷ  e perdoame que se não 

pode esperar o rostro do 

paẏ a que teẽs errado  

/cal·/ espera coutro tãto he 

co senhor  

Amẽ. Que tal? 

cal. Que se nam pode 

apalpar nem ver, & se hum 

diz que assi estaa direyto, 

outro diz que estaa torto: 

mas nos somos taes como 

ho vilam, que em quãto ha 

seu conselho vayselhe ho 

coelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E bẽ digo eu, ves teu pay 

que parece.   

(Am.) Onde 

cal. Polo canto daquellas 

casas grandes quanto podes 

alcançar com a vista que 

fazer? Espera onde vaas, 

que eu era o que auia de 

fogir primeyro. 

Amẽ. Calidio lembrate de 

mĩ: que se nam pode 

esperar ho rosto do pry a 

que tẽs errado. 

cal. Espera que outro tanto 

he com ho senhor.  

vagaroso. Isto não é tempo 

de mimos, teu pai não 

tardar. 

AM. – De que me velarei 

em tamanho aperto? 

CAL. – Do 

desavergonhamento sobre 

todas as cousas. Brada, 

jura, esbravea, queixa-te, 

chama por justiça, olha 

pera o Céu. 

AM. – Morreu-me o 

coração de todo. 

CAL. – A mau tempo te 

deixou, mal o fez contigo. 

AM. – Não me ficou outra 

cousa, senão mãos pera me 

matar. 

CAL. – E a mim pés pera 

fugir; e vê-lo que aparece! 

AM. – Aquele é, não o 

posso esperar. 

 

CAL. – Que fazes? onde te 

vás? torna, que eu era o 

que havia de fugir. 

 

AM. – Perdoa-me, Calídio, 

e lembra-te de mim, que se 

não pode sofrer o rosto do 

pai a que tens errado. 

CAL. – Foi-se e deixa-me a 

mim co‘s combates. Que 
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todauja partẏo e nã foẏ 

pera tão bom cõselho como 

lhe daua / ẽ  fẏm crede que 

nã vallẽ nada estes 

frãgalhos das pernas 

dellguadas / asẏ vaẏ 

deẏxame cos debates e 

pomse ẽ salluo que fareẏ / 

que eẏ ahy de fazer se não 

falar co os pees /  

 

 

quero prẏmeyro ver huũ 

pouco maJs deste negoçio 

que ele mesmo me dira 

como faça ##· 

 

 

 

 

 

 

Sce vi    gallbano / velho/  

viduall servydor /  calidio · 

 

 

 

Verdadeira mẽte ẽ quãto 

esta uida dura nã ha nela 

descanso nenhuũ ẽ que  

ẏdade estaua eu Jaguora 

pera a furtuna querer aJnda 

bulyr comjgo  e trazerme a 

Todauia partio & nam foy 

pera tam bõ conselho como 

lhe eu daua: em fim crede 

que nam sam pera nada 

estes frangalhos de pernas 

delgadas. Assi vay? 

deixame com os debates & 

põete em saluo: que farey? 

que se ha aqui de fazer se 

nã falar cõ os pès!  

 

 

Quero primeyro ver hũ 

pouco mais deste negocio, 

elle mesmo mo diraa o que 

faça. 

 

 

 

 

   

   Scena.  V.  

          Galbano velho.    

         Vidual seruidor. 

           Calidio. 

 

 

VErdadeyramente em 

quanto esta vida dura, nam 

ha nella descanso nenhuũ. 

Em que idade estaua eu ja 

agora, pera a fortuna querer 

bulir aĩnda comigo, & 

farei? Que hei assi de fazer, 

senão ter-lhe companhia co 

fugir? Estes moços 

fouveiros são muito moles 

dos cascos. O homem há 

de ser calejado para correr 

o mole e o duro. Quanto 

folgara de nos vermos c‘o 

velho aos items! Que nos 

houvera assi de fazer por 

justiça? Teria procurador? 

E nós procurador. Diria o 

seu? E nós o nosso. Pois 

inda hei de espreitar mais 

dêste negócio, que não 

estamos agora em Valença, 

para havermos tamanho 

medo a este velho, que virá 

enjoado. 

 

         SCENA VII 

GALBANO. VIDAL. 

         CALÍDIO. 

 

 

 

GAL. – Em que idade 

estava eu já‘gora, para 

tornar a sofrer o mar e os 

marinheiros! 
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palermo per tantos 

trabalhos  

/vid·/ quãdo eses trabalhos 

vem sem cullpa dos omẽs ẽ 

tão tem eles rezão de se 

queẏxar  

/cal·/ este he vyduall 

crẏado antiguo de nosamo / 

os outros nã conheço roẏm 

gẽte me pareçe  

/gallb·/ mas quãdo me tu 

vyduall yso dizes de todo ẽ 

todo te esqueçe onde 

chegua ho amor dos filhos· 

que me fez Ja nestes dias· 

tornar asofrer as sem rezois 

do mar e dos marẏnheyros 

  

/vẏd·/ nã esqueçe mas 

lembrame Juntamẽte o 

respeẏto que diueras de ter 

aos teus anõs e aos outros 

filhos eatanta outra gente 

 

/gall·/ sabes vẏduall por 

que tu aguora es maJs 

sabedor que eu · por que 

não teẽs a mjnha door 

·/vid·/ o meu saber nã 

ponho eu senhor co teu· a 

dor sẏ ponho/ porẽ atẏ 

nesta tua vẏnda nã te 

lenbrou saluo este filho 

trazerme a Palermo por 

tantos trabalhos. 

vi. Quando os trabalhos 

vem sem culpa dos homẽs, 

entam tem elles rezam de 

se queyxar.  

cali. Este he vidual, criado 

antigo de nosso amo, os 

outros nam conheço, roim 

gente me parece. 

Gal. Mas quando me tu 

Vidual isso dizes, de todo 

em todo te esquece onde 

chega ho amor dos filhos, 

que me faz ja nestes dias 

tornar a sofrer as sem 

rezões do mar, & dos 

marinheiros. 

vi. Nam esquece, mas 

lembrame juntamẽte ho 

respeyto que ouuera de ter 

aos teus annos: & aos 

outros filhos, & a tanta 

outra gente. 

gal. Sabes Vidual porque 

tu es agora moor sabedor 

que eu, porque nam teẽs a 

minha dor. 

vi. Ho meu saber nam 

ponho eu com ho teu, a dor 

si ponho. Porem a ti nesta 

tua vinda, nam te lembrou 

se nam este filho soo. A mĩ 

 

 

VID. – Certo, regeste-te 

nisso polo amor de pai e 

não por razão. 

 

CAL. – Aquele é Vidal, 

homem de bem, criado seu 

amigo; os outros não 

conheço, roim gente me 

parece; ũa por ũa, não vem 

com êle Cassiano, de que 

muito folgo. 

GAL. – Issi assi é, mas que 

remédio? 

VID. – Deixá-lo lutar um 

pouco co a fome e frio, que 

eles to castigarão. 
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soo/ amỹ lenbrão me tãbẽ 

as outras cousas que dise 

/gall·/ nẽ eu não te diguo 

que açerteẏ mas que não 

pude maJs  

/vyd·/ omde força ẽtra nã 

ha que falar maJs  

/·gal·/ segũdo mediserão 

que amẽte de cada uez hẏa 

pera pyor ouue medo que 

todo outro remedẏo nã 

abastase/ eaJnda este 

mãde deus que abaste /  

he moço sẽ mall veo ter a 

terra piriguosa / que nã 

apousẽtarão qua os poetas 

as suas sereas sem causa 

/cal·/ Jaa o descullpa  

/gall·/ esobre tudo tais 

cõselheyros  

 

/cal·/ aqui somos uereis 

como se uaẏ cũprẏndo a 

mjnha profiçia  

/vid·/ quaes cõselheẏros· 

/gall/ os que comẽ e bebem 

e uestẽ do meu  

 

·/vid·/ cuitados dos 

serujdores / amẽte he o que 

errou e eles hos que hão de 

pagar / tudo quebra pollo 

maJs fraco  

lembrãme tambẽ as outras 

cousas que disse. 

gal. Ainda eu nam digo 

que acertey, mas que nam 

pude mays. 

vid. Onde força entra, nã 

ha que falar mays. 

gal. Segundo me disseram 

que Amente cada vez hia 

pera pior, ouue medo que 

todo outro remedio nam 

abastasse:  

 

he moço sem mal, veo ter a 

terra perigosa, que nam 

aposentarã ca os poetas as 

Sereas sem causa?  

Cal. Ia ho desculpa.   

(Gal.) E sobre tudo tais 

conselheyros. 

 

Cal. Aqui somos, vereis 

como se cumprem minhas 

profecias. 

Vi. Quais conselheiros?  

(Gal.)  Os que comem, & 

bebem & vestem do meu. 

 

Vi. Coytados dos 

seruidores, Amẽte he o que 

errou, & elles os que ho hã 

de pagar? tudo quebra polo 

mais fraco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAL. – Houve medo 

algum mau recado, que 

nessa terra aposentaram os 

Poetas as suas Sereas. 

 

 

 

VID. – Já é alguma 

maneira de desculpa. 

GAL. – Naquela  idade tam 

cega, e sôbre tudo tais 

conselheiros! 

CAL. – Aqui somos. 

 

 

VID. – Quais conselheiros? 

GAL. – Os que aqui tal 

vida levam às minhas 

custas. 

VID. – Coitados dos 

servidores! que inda hão-de 

fazer mais que servir? 

 

CAL. – Oh! que homem! 
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/cal·/ o bom precurador e 

maJs de graça· ysto he 

mjlagre  

/gall·/ aquela ydade he 

çegua· que não vee nada 

tudo vaẏ ẽ quẽ aguẏa 

·/vẏd·/ e o serujdor como 

pode guiar pois o seu ofiçio 

he obedeçer e serujr· do 

haẏo senpre te ouuj dizer 

que era sem cullpa  

/cal·/ adiante vaa tall omẽ / 

asẏ foẏ senpre / bom e 

desẽganado/  

aqueles outros topetudos nã 

hão daJudar cũa soo 

palaura nũca hos deus 

aJude  

 

/gal·/ aos doentes nã se 

lhes ha de fazer a uõtade 

mas o que for maJs sua 

saude / que depois ele o 

conheçera eagradeçera e 

rẏra estãdo das suas 

ameaças  

/·cal·/ aquele he forte põto 

veJamos o que allj diz o 

meu precurador  

 

/vid·/ nesas doẽças tudo 

fica pera o tenpo da saude  

entre tanto o doente Jaz na 

Cal. Oo bom procurador, 

& mais de graça, isto he 

milagre.  

Gal. Aquella idade he 

cega, & nam vee nada, 

tudo vay em quem a guia. 

Vi. E seruidor como pode 

guiar, poys seu officio he 

obedecer & seruir. Do ayo 

sempre ouui dizer que era 

sem culpa. 

Cal. Adiante vaa tal 

homem,  

 

aqueloutros tapetudos nam 

ham dajudar com hũa soo 

palaura, nũca os Deos 

ajude.  

 

Gal. Ao doente nam se lhe 

ha de fazer a vontade, mas 

o que for mais sua saude, 

que depoys elle ho 

conheceraa & agradeceraa, 

& riraa estando de suas 

ameaças. 

Cal. Aquelle he forte põto. 

Vejamos o que ali diz meu 

procurador. 

 

Vi. Nessas doenças tudo 

fica pera ho tempo da 

saude, entre tanto ho 

Sempre assi foi 

desenganado. 

GAL. – A mim eram 

obrigados a servir, que não 

a ele. 

VID. – Teu filho é já 

homem; e afora Cassiano, 

seu Aio, o ofício dos outros 

era servir, que não 

aconselhar. 

CAL. – Oh! bom 

procurador, e mais sem 

dinheiro! É um milagre. 

Aqueles outros 

carrancudos, não hajais vós 

medo que ajudem nem c‘ũa 

só palavra. Nunca os ajude 

Deus. 

GAL. – Ao doente não se 

lhe há de fazer a vontade; e 

que ele por então o não 

conheça, despois o 

conhecerá e agradecerá. 

 

 

CAL. – Aquele é forte 

ponto. Vejamos que ali 

responde o nosso 

procurador. 

VID. – Nesse caso que 

dizes, o que jaz doente, jaz 

fraco, e não pode fazer 

mais que ameaçar; 
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cama/ o fisico mãda/ nestas 

outras ho senhor he o que 

mãda e o que castigua  

 

/cal·/ ẏsto nã he Ja 

precurador mas he meu paẏ 

e meu deus  

/gall·/ cada huũ deuia de 

fazer o que deue ha 

uerdade  

/cal·/aquillo nã he nada 

semaJs põtos nã ha pera 

aquilo eu abasto  

/vid·/ auerdade çertamẽte 

senhor cousa santa he e 

pryçiosa/ mas he muito 

desaprazẏvel e nã a quer 

nỹguẽ ouvir  

/cal·/ ẏtem maJs estes 

querẽ que seJa omẽ 

martere de verdade por 

amor deles· diguo que o nã 

quero ser senão per deus 

quãdo yso  foor  

/gal·/ se desaprouuera a 

meu filho aprouvera a mỹ 

/vid·/ estavas llonge 

souberalo tarde e quãdo o 

souberas duuidaras mujto 

seera asẏ ou não que todo 

mũdo sabe Jaa da manha 

vỹgãse de tẏ e dizẽ que te 

castigão dos teus erros ẽtre 

doente jaz na cama, & ho 

fisico manda: nestoutro ho 

senhor he o que ho manda, 

& o que castiga. 

Cal. Este nam he ja meu 

procurador, mas he meu 

pay & meu bẽ todo.  

gal. Cada hũ deue fazer o 

que deue aa verdade.  

 

cali. Aquilo nam he nada, 

se mays pontos nam ha: 

pera aquilo eu abasto. 

vi. A verdade certamente 

senhor cousa sancta he, & 

preciosa: mas he muyto 

despraziuel, & nam a quer 

ninguem ouuir. 

cali. Item mais estes 

querem que seja homẽ 

martere da verdade por 

amor delles: digo que ho nã 

quero ser, se nam por Deos 

quando isso for. 

gal. Se desaprouuera a meu 

filho, aprouuera a mĩ. 

vi. Estauas longe, 

souberalo tarde, & quãdo 

ho souberas duuidaras 

muyto, se era assi se nam: 

que todo ho mundo sabe ja 

da manha. Vinganse de ti, 

& dizem que te castigam 

nest‘outro põem-te logo as 

mãos e vingam-se. 

 

CAL. – Isto não é já 

procurador, mas um pai. 

 

GAL. – Já te disse que a 

mim houveram eles de ter 

respeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VID. – Estavas longe, 

acudirias tarde; entretanto 

o espancado andara 

espancado, o roto roto, o 

agravado agravado. 
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tanto o descallso anda 

descallso  

 

o roto roto e o açoutado 

açoutado / e maJs que he 

AJnda andar agravado 

todos se caregão cõtiguo 

poucos te escutão he eses 

estão buçeJando· e 

chamãdote ẽfadonho que 

nũca ẽ all fallas se não nos 

teus agrauos  

/gall·/ mas foẏ muỹ bẽ 

feito seguir os apetites duũ 

moço e deixar mo asẏ 

aperder e a fazẽda  co elle  

 

/cal·/ aẏ aẏ Ja se o uelho 

asanha asẏ fazẽ quãdo nã 

achão que responder  

/vid·/ senhor somos ẽ tenpo 

que nỹguẽ nã quer cõselho 

/ e ẽ que todos trazẽ na 

boca como se fose huũ 

muȷ to bom dito / dame 

dinheiro e não me dees 

cõselho / porẽ todos hos 

eros de teu filho atequi são 

de moço nã entra neles 

malẏçia nenhũa· co esta 

tua vẏnda tudo se curara 

bem  

/gall/ asẏ o queira deus  

de teus erros: entre tãto ho 

descalço anda descalço 

(como eu agora ando) ho 

roto anda roto, ho coitado 

he coitado. E mais inda 

que peça he andar 

agrauado. todos se 

carregam contigo, poucos 

te escuytã, & esses  

chamante enfadonho, que 

nunca al falas, senam nos 

teus agrauos. 

gal. Mas foy muy bẽ feyto 

seguir os apetitos de hũ 

moço, & deytarmo assi a 

perder, & a fazẽda cõelle, 

 

Cali. A ha, ja se ho velho 

assanha, assi fazem quando 

nam acham que responder. 

Vi. Senhor somos em 

tempo em que ninguẽ quer 

conselho, & em que todos 

trazẽ na boca, como se 

fosse muyto bom dito. 

Dame dinheiro, nam me 

des conselho. Porẽ todos os 

erros de teu filho sam de 

moço, atequi nam entra 

nelles malicia nenhũa: cõ 

esta tua vinda se curara bẽ. 

 

gal. Assi ho queyra Deos. 

 

 

 

 

CAL. – E mais, que peça é 

andar agravado! que fogem 

de ti ũa légua, como de cão 

doente. 

 

 

 

 

GAL. –Mas foi bem feito 

deitar assi a perder um 

moço tam bem 

principiado?  

 

CAL. – Já se o velho 

assanha; assi fazem quando 

os atalham por razão. 

VID. – Estamos em tempo 

em que ninguem quer ouvir 

conselho. Ora achas 

Amente vivo e são: tudo o 

mais se fará bem. 

 

 

 

 

 

 

 

GAL. – Assi o queira 
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/cal·/ este vidual me 

desamedorẽtou de todo / 

nosamo andaua Jaa polas 

ramas e nã achaua a que se 

pegar / quero tambẽ 

apalpar ho velho / na praça 

delreẏ estamos eu lljure 

sam Justiça ha na terra 

/gall·/ aquj nesta praça me 

dẏserão que era a pousada· 

laa ueJo ujr aquẽ 

pregũtaremos [oulla]· e 

este he calydyo este he 

oullaa gẽtẏll omẽ [que] Ja 

me não conheçeis  

/cal·/ nã me cõtenta a 

ẽtrada·/ o senhor ysto he 

sonho ou que direẏ muito 

boa seJa a tua vẏnda· que 

mjlagre he este que estou 

como pasmado  

 

·/gal·/ achastes aquẏ boa 

meyJoada 

·/cal·/ nã seẏ dos outros eu 

aJnda que a nã achase boa 

cõujnha me destar e serujr  

 

/gall·/ a quem  

/cal·/ a todos quãtos ha ẽ 

casa onde me nã foẏ dado 

carguo nenhũ senão de 

 

Cal. Este vidual me 

desamedrentou de todo, 

nosso amo andaua polas 

ramas, & nam achaua a que 

se apegar. Quero tambem 

apalpar ho velho: na praça 

del Rey estamos, eu liure 

sam, justiça ha na terra, 

gal. Aqui nesta praça me 

disseram que era a 

pousada, la vejo vir a quem 

pregũtaremos. Ou ou, ah, 

he este Calidio? Este he, 

oula gentil homẽ, nam me 

conheceys. 

Ca. Nam me contenta nada 

a entrada. Oo senhor isto 

he sonho, ou que direy? 

Muyto boa seja tua vinda, 

que milagre he este 

tamanho? que estou como 

pasmado.  

Gal. Achastes aqui boa 

meyjoada? 

Cal. Nam sey dos outros, 

eu ainda que a nã achasse 

boa, conuinhame estar & 

seruir. 

Gal. A quem?   

(Cali.) A quantos ha em 

casa, onde me nam foy 

dado cargo, se nam de 

Deus. 

CAL. – Digo-vos que êste 

Vidal me curou de todo do 

meu medo. A razão o velho 

a conhece já, do mais que 

me pode fazer? Sei que não 

estamos em Valença 

d‘Aragão. 

 

VID. – Por aqui me 

disseram que pousava; não 

vejo a quem preguntar. 

CAL. – Quero acometer o 

velho. Que pode ser mais? 

GAL. – Cá vem um. E é 

or‘êste o bom de Calídio? 

CAL. – Que é isto, 

milagre, ou sonho? 

 

 

 

 

 

GAL. – De que te 

espantas? 

CAL. – De não saber se 

estou em Valença, se em 

Palermo. 
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serujr  

/gal·/ quero disimullar / he 

amẽte ẽ casa  

/cal·/ não senhor  

/gal·/ e casiano  

/cal·/ tão pouco  

/gall/ e honde he a pousada 

se me qujserdes aguasalhar 

que uenho cansado  

/cal·/ senhor esta he oulla 

abrẏ aquẏ abrẏ 

prestesmente  

/gall/ auos outros diguo 

seste roim duujdar a ẽtrada 

da porta Aujsainos que mo 

metais dentro por força nã 

me deis depois descullpas  

 

/vyd·/ ah senhor  

/gall/ nã me digais nada  

·/cal·/ abrẏ bẽ a porta / 

senhor esta he a pousada 

/gall/ vaẏ diante mostrar 

nos has o camjnho  

/cal·/ nã ha maJs que 

mostrar voume ẽ busca 

damẽte  

 

gall/ loguo yras agasalha 

prẏmeyro os ospedes  

/cal·/ nã tenho cõ que  

 

/gall/ co a boa võtade  

seruir. 

gal. Quero dissimular, He 

amente em casa?  

Cal. Nam senhor.    

(Gal.) E Casiano?   

(Ca.   Tãpouco 

Gal. Onde he a pousada, se 

me quiseres agasalhar, que 

venho cansado? 

Ca. Senhor nesta he, oula? 

Abri aqui, abri, 

prestesmẽte. 

Gal. A vos outros digo. Se 

este roym duuidar a 

entrada da porta, auisaynos 

que mo metays dẽtro  por 

força, nam me deys 

despoys desculpas. 

Vi. A senhor?    

(Gal.) Nam me digas nada.  

 

 

Vay diante,  mostrarnos as 

a pousada.  

Ca. Nã ha mays que 

mostrar: voume ẽ busca 

damẽte 

 

Gal. Logo iras, agasalha 

primeiro os ospedes. 

Cali. Nam tenho com que.    

 

(Gal.) Com a vontade. 

 

GAL. – Quero dissimular 

co êste roim. Estais cá 

todos de saúde? 

CAL. – Todos por agora. 

 

GAL. – Guia pera a 

pousada, que venho 

cansado, queria repousar. 

CAL. – Aqui é. Oulá, abri! 

Esta gente não ouve. Abri, 

digo! 

GAL. – Em quanto êste 

fala co‘s de casa, falo eu 

com vós outros: trazei-me 

êste raposo diante de vós, e 

se revelar, entre por força. 

 

VID. – Ah! senhor! 

GAL. – Cala-te! Boa 

parece a sua casa, e em 

bom lugar.  

 

 

CAL. – Dizem-me que não 

são cá Amente nem 

Cassiano, vou-me em sua 

busca. 

GAL. – Agasalha os 

hóspedes primeiro. 

CAL. – Não tenho com 

quê. 

GAL. – Co a boa vontade. 
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/cal·/ oullaa yso que quer 

dizer quereis prouar forças 

comjguo o lhaẏ que 

chamareẏ pola Justiça 

cuidais que esta mos ẽ 

valença  

/gall/ tapa lhe a boca grẏfo 

e tuu fromante çarra aporta 

sobre tẏ #######· 

fim do quarto auuto /· 

 

 

Auto quȷ to /   reẏmalte  soo 

/·  Sce I· 

 

 

nesta mjnha deradeira 

Jornada he todo o periguo 

deste meu caminho / se 

aquẏ acho a filha que 

busquo / todos os trabalhos 

que nelle pasei e muy<tos>
 
 

outros se me tornarão ẽ 

descanso / mas se a não 

achar que farei que na 

mjnha esperãça aJnda que 

era fraca / todo mal pasaua 

bem / sẽ ella como pasarey 

o que fica da ujda / como 

pasareẏ tãbẽ o pasado que 

Cali. Oula que quer isso 

dizer? quereys prouar 

forças comigo: olhay que 

chamarey pola justiça, 

Cuydays que estamos em 

Valença. 

Gal. Tapalhe a boca Grifo, 

tu Formante cerra a porta 

sobre ti. 

 

 

        Acto. V. 

        Scena. I. 

 Reynalte soo que he pay 

da Lucrecia. 

 

NEsta minha derradeyra 

jornada he todo ho perigo 

deste meu caminho. Se 

aqui acho a filha que busco 

todos os trabalhos que 

nelle achey & outros 

muytos se me tornarã  em 

descãso, mas se a nã acho, 

que farey? que na minha 

esperãça ainda que era 

fraca todo  ho  mal passaua 

bẽ: sem ella como passarey 

o que  fica de vida: & 

como passarey ho passado, 

CAL. – Oulá, que quer isso 

dizer? Quereis provar 

forças comigo? Olhai que 

chamarei por justiça: Oh! 

Oh! 

 

GAL. – Tapa-lhe essa 

boca, Grifão, e tu, 

Feramonte, desapega-lhe 

essa mão da porta e fecha 

sôbre ti. 

 

  ACTO V 

            SCENA I 

       REINALDO, só. 

 

 

No cabo desta minha tam 

longa e trabalhosa jornada, 

quando os outros 

descansam, começa o mor 

cansaço meu, co a dúvida 

que tenho se acharei ũa 

filha em cuja busca venho.  

 

Té‘gora na minha 

esperança ia passando 

meus males. Sem ela, 

como passarei isso que fica 

de vida?  
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de novo tornara sobre mỹ e 

mematara / eu apreçebido 

uenho e feitas traguo 

mjnhas cõtas e o coração 

ẏgoall a todas as partes 

quãto pude e porẽ ao 

abaixar do gollpe a carne 

he fraca e areçea / aquele 

foi o meu prẏmeiro amor· 

aquele sera ho deradeyro / 

que a filha escasamente me 

lenbra senão for por sua 

mãy / que me a morte 

leuou tãto antes de seu 

tempo / seme tanbẽ tem 

leuada a filha fareẏ cõta 

que me nã quis deixar neste 

mũdo cousa cõ que me 

cõsollase / aperda da mãẏ 

me lançou ditalẏa onde 

pasara o milhor de minha 

ujda a filha que ẽtão deixei 

naçida de poucos dias· me 

torna agora qua / quãdo a 

nobre çidade de pisa· ueo a 

poder de seus Jmiguos era 

dentro huũ grãde amjguo 

meu de que fiara todos os 

meus segredos· he a moça 

tanbem ·/ allj se me 

perderão anbos que nũca 

maJs soube parte dele nẽ 

della · eJaa ẽ allguã 

que de nouo tornaraa sobre 

mĩ & matarmeha: Eu 

apercebido venho, & feytas 

trago minhas contas, & ho 

coraçã igualado a todas as 

partes: porẽ ao abaixar do 

golpe a carne he fraca: & 

arrecea. Aquelle foy o meu 

primeiro amor, aquelle 

seraa ho derradeiro: que a 

filha escassamente me 

lembra, se nam por sua 

mãy, que me a morte leuou 

tanto antes do seu tempo. 

Se me tãbẽ tem leuada a 

filha farey conta que me nã 

quis deixar neste mũdo cõ 

que me consolasse.  

A perda da mãy me lãçou 

de Italia onde passaua ho 

milhor da minha vida. A 

filha que entam deyxey 

nacida de poucos dias me 

torna agora laa. Quando a 

nobre cidade de pisa veo a 

poder de seus imigos, era 

dentro hũ meu amigo, de 

que fiaua todos meus 

segredos, & a moça tambẽ: 

ali se me perderam ambos, 

que nunca mays soube 

parte delle nẽ della. E ja se 

me em algũa maneira tinha 

 

 

 

 

 

 

O mor bem que neste 

mundo tive que foi a mãi 

desta moça, a morte mo 

levou dias há, o da filha 

que me em seu lugar 

ficava, se mo tambem tem 

levado, fê-lo cruelmente 

comigo, que me não deixou 

nesta vida a que possa 

alevantar sómente os olhos. 

Aquele foi meu primeiro 

amor, aquele será o 

derradeiro. A grande dor da 

sua morte me lançou então 

de toda Itália, o desejo da 

filha me torna agora cá.  

 

 

Deixei-a encomendada a 

um Doutor, grande amigo 

meu em Pisa, onde então 

estudava; entretanto que 

aquela nobre cidade esteve 

em pé, sempre tinha novas; 

dês que ela caiu, fiquei às 

cegas,  
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maneyra me tinha curado o 

tenpo como vedes que faz / 

quãdo me diserão do 

amjguo que era ujuo e 

pasado a esta terra / 

desẽtam nã me deu ho 

coração maJs vagar nẽ 

descãso allguũ / ate que me 

trouxe qua tão longe e por 

tantos trabalhos / antes 

quero cayr que estar 

depẽdurado / ao menos 

vereẏ o amjguo que da 

filha bẽ cujdo que se vẏva 

fora que alguũ recado 

ouuera ẽ tanto tempo /  

seJa Jaa o que quiser /  

oJe he o dẏa da sentença  

Ja seẏ o que eẏ de fazer de 

mỹ /  

saberei ao menos o que 

eide fazer do meu que os 

dias vão hũs apos outros e 

nã dão uagar destar 

cuidando /  

des oJe maJs tempo he 

dentrouxar e fazer prestes /  

santa maria que fortes 

brados vem aquele omẽ 

dando os pees pera qua o 

trazẽ mas os olhos ẽ casa 

fycam que tamtas vezes 

olha pera llaa #####· 

curado ho tẽpo (como 

vedes que faz) quando me 

disserã do amigo que era ca 

vindo, & passado nesta 

terra:  

Des de entam nam me deu 

ho coraçã mays vagar, nẽ 

descanso algũ, ate que me 

trouxe ca tam longe, & por 

tantos trabalhos. Antes 

quero cayr que estar 

depẽdurado, ao menos 

verey ho amigo, que da 

filha nã faço conta, que bẽ 

cuydo que se viuo fora, que 

algum recado ouuera em 

tanto tempo. Seja ja o que 

quiser oje he ho dia da 

sentença: ja sey o que ey 

de fazer de mĩ:  

saberey ao menos o que ey 

de fazer do meu. Que os 

dias vanse hũs a pos 

outros, & nã dam vagar de 

estar homẽ cuydando. Des 

doje mais, tẽpo he de 

entrouxar & fazer prestes.  

Sancta Maria que fortes 

brados vem aquelle homẽ 

dando. Os pees pera ca ho 

trazẽ, mas os olhos em casa 

ficam, que tantas vezes 

olha pera laa. 

té‘gora que venho a 

Palermo, onde me disseram 

que acharia o amigo, em 

cuja busca ando há dias. 

Assi venho com tam pouca 

certeza, e quanto mais me 

vou chegando a esta minha 

esperança, tanto se me faz 

ela mais pequena!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje é o dia da sentença, 

eu apercebido venho para 

tudo; todavia, ao abaixar 

do golpe, a carne é fraca e 

estremece toda. Achasse já 

o amigo, vê-lo-ia, e saberia 

da filha em que parte ma 

come a terra, se já lá é, e 

então determinarei de mim 

e do meu o que me parecer. 

Que fortes brados vem 

aquele homem dando! Os 

pés para cá o trazem, os 

olhos parece que lhe ficam 

atrás naquela casa para 

onde olha. 
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Sce II  calydio    reimalte / 

 

 

çidadãos de palermo omẽs 

de bem nesta uosa terra nã 

ha Justiça nesta uosa terra 

nã ha llẏberdade  

/ 

 

 

reym·/ tamanhas duas 

cousas· querias loguo que 

aqui ouuese  

/cal·/ o doudo de mỹ sẽ 

cabeça /acõselhaua muito 

aoutrẽ  e pera mỹ nã soube 

tomar cõselho  

/reim·/ a mujtos acõteçe 

que se tẽ por mujto 

sabedores   

/cal·/ uelho falso 

disẏmulado como me 

ẽganou· cha mei por deus 

chamei polos santos bradei 

por Justiça /  

lembreẏ lhe que era 

crẏstam· tudo foẏ ẽvallde 

cuidei que era lljure nã ho 

sam·  

que me serue esta mȷnha 

liberdade·  

reim·/ tarde ujeste a cair 

   

   Scena. II. 

       Calidio.    Reinalte. 

CIdadãos de Palermo, 

homẽs de bẽ. Nesta vossa 

terra nã ha justiça? Nesta 

vossa terra nã ha líberdade.  

 

 

 

Rey. Tamanhas duas 

cousas querias logo que 

aqui ouuesse! 

cali. O doudo de mi sem 

cabeça, acõselhaua ho 

outro muyto: & pera mi nã 

soube tomar cõselho. 

Rey. A muytos acontece, 

que se tem por muyto 

sabios. 

cali. Velho falso, 

dissimulado, como me 

enganou. Chamey por 

Deos. Chamey polos 

sanctos. Bradey por justiça. 

Lembreylhe que era 

Christão. Tudo foy 

embalde. Cuydey que era 

liure: & eu nã ho sam,  

de que me serue esta minha 

liberdade.  

Re. Tarde vieste cayr na 

   

 SCENA II 

 CALÍDIO.  REINALDO. 

 

CAL. – Regedores, 

cidadãos, homens de bem, 

os grandes e os pequenos 

todos me acudi, todos me 

valei, que a todos releva, se 

aqui há algũa lembrança de 

liberdade e justiça! 

REIN. – Tamanhas duas 

cousas cuidavas tu d‘achar 

assi polas ruas? 

CAL. – No meo do dia, no 

meo de Palermo não me 

ouve ninguém, não me 

acode ninguém! 

REIN. – Cala-te ora com 

teu mal. 

CAL. – Que fazem aqui 

tantas varas de justiça? 

REIN. – Que riso! 

CAL. – Todo o mundo 

dorme? 

REIN. – Dormes? tu 

sonhas? tu tresvalias? 

 

CAL. – Ah! cidadãos, que 

todos somos escravos! 

 

 

REIN. – Já vai entrando em 
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nacõta  

/cal·/ velho pratico corera 

como dizẽ seca e meca / 

trazia cuidado o que auja 

de fazer mjlhor queu o de 

que me auja de gar dar /  

 

meteo me ẽ casa por força 

açoutoume matoume /  

ysto se auja de fazer ẽ terra 

de xristãos  

 

/reim·/ aJmda aquele 

todauja sonha ẽ lljberdade 

/cal·/ se me nã uou espir 

nuu ante hos regedores· ese 

me nã prouerẽ co Justiça 

acabareẏ de saber que pode 

aqui cada huũ fazer o que 

quiser asua vontade / [que] 

ẽtão fartareẏ tambẽ  a 

mjnha e vẏngar meẏ 

/reim·/ e os ameaçados 

pam comẽ  

/cal·/ como he asi auja ẏsto 

de pasar / prometouos que 

nã fique oJe rua nẽ praça ẽ 

todo palermo ẽ que nã dee 

grẏtos  como doudo /  

quero que saiba todo mũdo 

se me podião fazer maJs ẽ 

terra de turcos  

 

conta. 

cali. Ho velho pratico, que 

correo (como dizem) a 

seca, & a meca: & trazia 

cuydado o que auia de 

fazer, milhor que eu o de 

que me auia de guardar. 

Meteome em casa: por 

força, açoutoume, 

matoume. Isto se auia de 

fazer em terra de 

Christãos? 

Re. Inda aquelle toda via, 

sonha em liberdade. 

Cal. Se me nam despir ante 

os regedores: & se me nam 

prouẽ com justiça, 

acabarey de saber que  

pode aqui fazer cada hũ o 

que quiser aa sua vontade: 

entan farey eu tambem a 

minha, & vingar me ey. 

Re.  Os ameaçados pão 

comẽ.  

cali. Como assi auia de 

passar? Prometouos que nã 

fique oje rua, nem praça 

em todo Palermo, em que 

nam dee gritos como 

doudo, pera que saiba todo 

ho mundo se me podiã 

fazer mays em terra de 

Turcos. 

seu acordo. 

 

 

 

 

 

CAL. – Assi há isto de 

passar? Esfolou-me, 

açoutou-me, matou-me!  

 

 

 

 

 

 

Se me a justiça não acode, 

acaberei de entender que 

faz cada um nesta terra o 

que lhe vem à vontade, e 

farei tambem o que me à 

minha mais der que faça. 

 

REIN. – Olha não vás, 

como dizem, de mal a pior. 
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/reim·/ omẽ es de mujtos 

acordos nã faras nada  

/cal·/ antre tanta gẽte nã 

pode ser que allguẽ nã aJa 

doo de mỹ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/reim·/ fraca cõsolação e 

porẽ muȷ tos acustumão a 

mỹgoa doutras mjlhores·/ 

apaixonado vai  

pareçeme que Jaa vj aquele 

omẽ e não me pode 

lembrar onde / nã me deu 

soomẽte vagar pera lhe 

pergũtar cousa nenhũa 

outros uejo aque 

pregumtareẏ #· 

 

 

Sce III·   /  brẏobrẏs· /  

deuorãte /  reimalte /· 

 

não pode ser outra cousa 

senão que elle se 

ẽcomẽdou oJe aquãtos 

Re. Homẽ es de muytos 

acordos, nam faras nada. 

Cal. Entre tanta gente, nam 

pode ser que algũ nã aja 

doo de mĩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re. Fraca consolaçã. E 

porem muytos a acostumã 

a mingoa doutras milhores. 

Apayxonado vay. 

Pareceme que ja vi aquelle 

homẽ, nam me pode 

lembrar onde? Nam me 

deu soomente lugar pera 

preguntar cousa algũa. 

Outro vejo a quẽ 

preguntarey. 

 

     Scena. III. 

   Briobis.    Deuorante.  

             Reynalte. 

 

NAm pode ser outra cousa, 

se nam que se encomendou 

elle oje a quãtos diabos ha 

 

 

 

 

CAL. – Velho falso, 

dissimulado, como me 

acolheu! Bem empregado 

foi em mim. Mas vejo vir 

Devorante com seu 

soldado, a que tempo! 

Quando eu buscava quem 

houvesse de mim dó e me 

aconselhasse, outra gente 

me cumpre buscar. 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

          SCENA III 

  

         BRIOBRIS.   

     DEVORANTE.    

        REINALDO. 

 

 

BR. – Não acharemos hoje 

êste Doutor e faremos esta 

demanda mais curta que a 
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diabos ha no Jnferno· que 

me asẏ andão desujando 

·/dev·/ se eu esa deuação 

soubese tambẽ a eu farja 

por aguora que me não 

poso desujar de tẏ  

brẏ/ toda a çidade corẏ ẽ 

sua busca / dize não se 

chama ele petronjo   

dev·/ sẏ chama  

/brẏ/ o qua[nto] fazẽ estes 

diabos por quẽ se lhe 

ẽcomẽda  

/dev·/ de meu cõselho 

deuiallo tambẽ dencomẽdar 

aeses mesmos dẏabos que 

o leuasẽ / questa he 

pequena presa pera as tuas 

unhas   

brẏ/ se o eles lloguo lleuasẽ 

bom cõselho era o teu / 

mas eẏ medo que me leue 

ele a mỹ prẏmeyro 

llucreçia  

/·reim·/ asi auja nome a 

mjnha filha e petronio se 

chamaua o meu amjguo 

/dev·/ verdade he que eu uẏ 

maos sẏnais diso ser asẏ 

como te cõtei   

/brẏ·/ vistelhe lloguo a elle 

maos sẏnais de ujda  

·/dev·/ nã seJas tão 

no inferno, que mo assi 

andaram desuiando. 

De. Se eu essa deuaçam 

soubesse, tambẽ a eu faria 

por agora, que me nam 

posso desuiar de ty. 

Bri. Toda a cidade corri 

em sua busca. Dizeme, nã 

se chama elle Petronio?   

(Deuo.) Si chama. 

Bri. O quanto fazem estes 

diabos, por quem se a elles 

encomenda. 

De. De meu conselho, 

diueralo tambẽ de 

encomẽdar a esses mesmos 

diabos que ho leuassem: 

que esta he pequena presa 

pera as tuas vnhas. 

Bri. Se ho elles logo 

leuassem, bõ conselho era 

ho teu, mas ey medo que 

me leue elle primeyro a 

minha Lucrecia.  

Rey. Assi auia nome a 

minha filha, & Petronio se 

chamaua ho meu amigo. 

De. Verdade he que eu vi 

maos sinays de isso ser assi 

como te eu contey. 

Bri. Viste logo a elle maos 

sinays de vida.  

De.  Nã sejas tã accidental, 

das suas audiências. 

DEV. – Nunca homem 

acha o que busca.  

REIN. – Mande Deus não 

seja eu assi. 

 

BR. – Não acabaremos 

com êste Doutor, co êste 

Petrónio? 

REIN. – Assi se chamava 

aquele amigo que aqui 

busco. 

BR. – Já revolvi toda a 

cidade. 

DEV. – Aprenderia quando 

era escolar a se fazer 

invisível. 

BR. – Cumpre-lhe logo 

andar sempre metido na 

sua serpente. 

DEV. – Ah! Ah! Ah! 

BR. – Tu ris-te? 

DEV. – Quem se terá às 

tuas graças? mas dar-t‘-ia 

um conselho d‘amigo. 

BR. – Que tal? 

DEV. – Pois não podes 

alcançar o que desejavas, 

que desejes o que podes.  

BR. – Como me enfadam 

estes sisos, que todos 

trazem na boca e ninguem 

por obra! 
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açidemtall tudo queres 

leuar auãte por força de 

braços e não teẽs paçiẽçia 

nenhuã  

/brẏ/ como me ẽfadão estes 

sesudos co estas suas 

paçiẽçias·  dize me onde tẽ 

a casa pois o não acho por 

fora / nã me ha oJe 

descapar nẽ debaixo da 

terra / que sete braçadas 

ẽtrareẏ por ella demtro / 

apos este doutor como 

pedra de corẏsquo  

 

 

 

 

 

/dev·/ santa barbora virgẽ / 

cuidei que era morto  

/ brẏ·/ por que mo não 

dizes  

/dev·/ Junto daquela JgreJa 

allta /  

brẏ/ bẽ estaa perto tem 

outra pousada mais çerta / 

eu o tirareẏ ora do cuidado 

enque amda 

·/dev·/ Jaa la vai outra vez· 

este bẽ tem que me nã 

ronpe muito a capa que lho 

tudo queres leuar auãte por 

força de braços, & nã tẽs 

paciẽcia nenhũa. 

 

Bri. Como me enfadã estes 

sesudos, com estas suas 

paciencias. Dizeme onde 

tem a casa, poys ho nã  

acho porfora: nã me ha oje 

descapar, nẽ debaixo da 

terra: que sete braçadas 

entrarey por ella como 

pedra de corisco a pos esse 

doutor. 

 

 

 

 

 

De. Sancta Barbara virgem, 

cuydey que era morto: 

Bri. Porque mo nam dizes.  

 

De. Iunto daquella igreja 

alta. 

Bri. Bem estaa, perto tẽ 

outra pousada mais certa? 

Eu ho tirarey hora do 

cuydado em que anda. 

De. Ia la vay outra vez: 

este bem tenho, que me nã  

rompe a capa que  lho vaa 

REIN. – E Lucrécia havia a 

minha filha nome.
478

 

 

 

BR. – E senão nunca mais 

cingeria a espada.Onde tem 

êste Doutor a pousada? 

DEV. – Junto daquela 

igreja alta. 

BR. – Bem está, perto tem 

logo outra pousada para 

mais dias. 

DEV. – Não no há agora 

d‘achar em casa. 

BR. – Esperarei até noite, 

não tem onde se me acolha; 

sete braças entrarei depós 

ele pola terra dentro, como 

pedra de corisco. 

DEV. – Santa Bárbara 

Virgem, cuidei que era 

morto! Pater noster pola 

alma do Doutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
478 Note-se que nem Devorante nem Briobris mencionaram o nome de Lucrécia. Falha do autor? 
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vaa mostrar / pareçeme que 

não quer lleuar obrẏgações 

cõsiguo / como omẽ neste 

mũdo nã sabe pera onde 

vaẏ nẽ para onde vem / 

omde fuẏ ẽcontrar co este 

meu soldado· andando 

desujãdo me delle / deus  

me garde dos maos 

ẽcontros  

/reim·/o coração me quer 

saltar do peito fora ouço 

falar ẽ lucreçia ouço falar 

ẽ petronẏo e em doutor / 

estou dentro ẽ palermo· 

lenbrese deus da mjnha 

agonẏa·  

quero pergũtar aeste /· 

amjguo deus te sallue  

 

/dev·/ asẏ faça a tẏ senhor 

e amjguo meu·/ que omẽ 

seraa este  

/reim·/ dizeme por cortesẏa 

a que petronio he huũ ẽ que 

falauas  

/dev·/ huũ bom doutor  

 

 

 

/reẏ·/ naturall daquẏ  

 

/dev·/ não mas de pissa  

amostrar, pareceme que nã 

quer leuar obrigações 

cõsigo. Como homẽ neste 

mundo nã sabe pera onde 

vay, nẽ pera on de vẽ? 

onde fuy encontrar este 

meu soldado, andandome 

desuiando delle. Deos me 

guarde de maos encontros. 

 

Rey. Ho coraçã me quer 

saltar do peyto,  

ouço falar em Petronio, & 

em Doutor, & estou ẽ 

Palermo:  

lẽbrese Deos de minha 

agonia. 

 Quero preguntar a este 

homẽ. Amigo, Deos te 

salue. 

De. Assi faça a ti senhor & 

amigo meu. Que homẽ 

seraa este?    

(Rey.)   Dizeme por tua 

vida, que Petronio he hũ 

em que falauas? 

D. Hum bõ doutor.    

 

 

 

(Rey.)  Natural daqui? 

 

De. Nã, mas de Pisa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REIN. – Estou em 

Palermo, ouço falar em 

Petrónio Doutor, ouço falar 

em Lucrécia, que cuidarei?  

 

 

 

Quero falar ao que fica só 

no terreiro. Amigo, Deus te 

salve. 

DEV. – Sejas vindo nas 

muitas boas horas.  

REIN. – Por cortesia, que 

Petrónio é um em que 

faláveis? 

DEV. – Porque o 

preguntas? 

REIN. – Por bem. 

DEV. – Não é natural desta 

terra. 

REIN. – Donde veio aqui 

ter? 

DEV. – De Pisa, nobre 
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/rey·/ de que ydade  

 

/dev·/ pouco mais ou 

menos sera dos sesemta  

 

 

 

 

/reẏ/ não pode ser outro / e 

a lucreçia que nomeastes  

/dev·/ tomai laa que bom 

recado o meu ẽtão muito 

recatado são / e estoutro 

esteue ouujndo quãto 

falauamos que seẏ eu a 

guora omde ysto ẏraa ter 

/reẏ/ não me respomdes·  

 

/dev·/ outro foẏ o que falou 

ẽ lucreçia  

/reẏ/ e tu não sabes quẽ ella 

he  

/dev·/ no maJs que ouujlla  

gabar de fremosa e boa 

filha  

/reẏ/ naturall daquẏ  

/dev·/ nã seẏ tanto dasua 

fazẽda  

/reẏ/ de que ydade  

/dev·/ tudo sabemos se te 

muito relleua  

 

 

(Rey.)  De que idade. 

 

De. Pouco mays ou menos 

seraa dos sessenta. 

 

 

 

 

Rey. Nã pode ser outro. E 

a Lucrecia que nomeaste? 

De. Tomay laa, que bõ 

recado ho meu. E entã 

muito recatado sam, & 

estoutro esteueme ouuindo 

quanto falaua, que sey eu 

onde isto iraa ter. 

Rey. Nã me respõdes    

 

(De.)  Ho outro foy o que 

falou em   Lucrecia.  

(Rey.) E tu nã sabes quẽ 

ella he? 

De. No mais que ouuila 

gabar de fermosa & boa 

filha  

Rey. Natural daqui? 

De. Nam sey tanto de sua 

fazenda. 

Re. De que idade? 

De. Tudo saberemos se te 

muyto releua. 

 

cidade de Toscana. 

REIN. – De que idade, 

pouco mais ou menos? 

DEV. – D‘arredor dos 

sessenta. 

REIN. – Casado, ou 

solteiro? 

DEV. – Antre ũa coisa e 

outra. 

REIN. – Pois a idade não é 

já muita para esposado. 

Tambem faláveis em ũa 

Lucrécia.  

 

DEV. – Muitas cousas quer 

êste saber de mim . Que sei 

eu onde isto irá ter? 

REIN. – Não me 

respondes? 

DEV. – O outro foi que 

falou em Lucrécia. 

REIN. – Si, mas falava em 

som como que a conhecias. 

DEV. – Não sei mais que 

ouvi-la por aí gabar de 

fermosa.  

REIN. – Natural, ou 

estrangeira? 

 

DEV. – Muito anda êste 

após as naturezas. Amigo e 

senhor meu, tudo 

saberemos, se nisso te vai 
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/reẏ/ e que brauuras erão 

aquelas daquele teu amjguo 

cõtra petronẏo  

/dev·/ amjguo dizes nũca ẽ 

toda mjnha ujda faleẏ co 

elle outro tanto como a 

guora  

/reẏ/ por que era aquela sua 

payxão   

dev·/ nũca follgo de saber 

paixois de nỹguẽ querẏa 

viver ẽ paz e em prazer cõ 

todos se pudese  

/reẏ·/ estaas ẽ teu syso· 

porẽ muito ho ameaçaua nã 

me diras por que  

/dev/ fortomẽ he este cõ 

suas pergũtas / senhor meu 

se te njso uaj alguã cousa 

por huã boa çea que me 

des eu to segurarey / mas 

ha de ser boa  

/reẏ/ ẽfim que nã queres 

dẏzer fica nas boas oras· 

este me pareçe dũs 

chacoreyros que senpre ha 

nestes lugares grandes nã 

me fio ora muito nas suas 

pallauras quero buscar 

petronio e aujsallo  

 

/dev·/ e da çea nã dise 

 

Re. Que bramuras eram 

aquellas daquelle teu 

amigo contra Petronio? 

De. Amigo dizes: em toda 

minha vida faley outro  

tanto com elle como agora.  

 

Rey. Porque era aquella 

sua payxam?  

De. Nunca folgo de saber 

paixões de ninguẽ: cõ 

todos se podesse queria 

viuer em paz, & em prazer.  

Rey. Estaas em teu siso, 

porem muyto ameaçaua,  

nam me diras porque?  

De. Forte homẽ he este cõ 

suas preguntas. Senhor 

meu, se te nisso vay algũa 

cousa, por hũa boa cea que 

me dees, eu to segurarey: 

mas ha de ser boa.  

Rey. Em fim, que mo nam 

queres dizer? Ficate nas 

boas horas. Este me parece 

de hũs chocarreiros que 

sempre ha nestes lugares 

grãdes. Nã me fio ora 

muyto em suas palauras, 

quero buscar Petronio & 

auisalo. 

De. E da cea nam disse 

algũa cousa. 

REIN. – E aquele teu 

amigo, porque ameaçava 

tanto o Doutor? 

DEV. – Amigo, ou como? 

Nunca outro tanto com êle 

falei como agora. 

 

REIN. – Parecia que tinha 

dele algũa paixão. 

DEV. – Lá se avenham co 

as paixões; dos prazeres 

queria parte, das paixões lá 

se avenham. 

REIN. – E êste teu amigo é 

tam merencório como 

parece. 

DEV. – Que forte 

preguntador! Cuida que me 

tem alugado! Por pouco 

que me peites eu to 

segurarei desta vez. 

 

REIN. – Êste me parece 

duns truães que sempre há 

nos lugares grandes. Vou-

me em busca de Petrónio. 
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nada· nã fez deus outro 

remedẏo para estes tais 

como tocar lhes ẽ dous reis 

de custo loguo atalhais as 

praticas / ysto he segredo 

desgrẏma quãdo me veJo ẽ 

allguã afronta faço hu a 

ponta a bollsa / alẏ uereis 

logo fugẏr muito maJs que 

se lhe atirase as minjnas 

dos olhos·/ nã ujstes o 

pregũtador donde me aquy 

saya de traues / quãto se to 

ha mjster para ujuer neste 

mũdo / que seẏ eu aguora 

quẽ este he e o que lhe 

njsto vaẏ hũa por hu a 

mujtas cousas queria saber 

de mỹ / e se lhe eu dera 

atrella quisera saber muȷ tas 

maJs porẽ deuorãte ha Ja 

maJs duũ par de dias que 

naçeo e lançou o bastão no 

meẏo / ẽfim boõ solldado 

mao solldado nã se me a 

cho eu outro /  

e queres que uos digua hẏ 

nã ha ouro sem fezes·  

nẽ pode ser tudo como omẽ 

querẏa  

se me as uezes ẽfada e he 

moucarão as mjnhas custas 

/·     e eu tãbẽ som 

nada. Nam fez Deos outro  

remedio pera estes taes 

como tocarlhes em dous 

reys de custo, logo atalhais 

a praticas. Isto he segredo 

desgrima, quãdo me vejo 

em algũa afronta faço hũa 

ponta aa bolsa, ali vereis 

vos fugir muyto mais, que 

se lhe tirasse as meninas 

dos olhos. Nam vistes que 

perguntador? donde me 

aqui saya de traues: quanto 

se ha mister pera viuer 

neste mundo, que sey eu 

agora quẽ este he? & o que 

lhe nisso vay. Hũa por hũa 

muytas cousas queria saber 

de mĩ, & se lhe eu dera 

trela quisera saber muytas 

mais. Porem Deuorante ha 

ja mais de hũ par de dias 

que naceo, & lançoulhe ho 

bastão no meyo: em fim 

bom soldado mao soldado 

nã se me acho outro.  

E quereis que vos diga? hi 

nam haja ouro sem fezes, 

nem pode ser tudo como 

homem quer.  

Se me aas vezes enfada, & 

he moucarrão aas minhas 

custas. Eu tambem sou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEV. – Vistes o grande 

preguntador donde me 

agora saía de través?  

 

Que sei eu quem êste é, 

nem que por aqui andará 

espreitando? Ũa por ũa, 

muitas cousas queria saber 

de mim.  
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gargãtam as suas tudo omẽ 

ha de dizer / o que prazer 

he  nã fazer cõta co a 

ospeda no cabo da mesa·  

ora qua vẽ outro do mesmo 

traJo ueJamos se he tão 

seco de pontos como o que 

llaa vaẏ  

eu vos direẏ o meu 

cabedal· todo he ẽ 

palauras yso avemturo ##· 

 

 

Sce IIII·      galbano /        

deuoramte /· 

o noso bom de calidio 

partio e nã esperou maJs 

rezois agorasẏ vaa buscar 

amẽte e leue nouas de 

quãta boa ujda tem 

leuada ẽ palermo as 

mjnhas custas começe a 

descõtar  

/dev·/ uelho e de ma graça  

não esta aquj o ganho 

muito çerto mas Ja eẏ de 

uer o que he/  

 

 

 

 

 

gargantam aas suas, todo 

homem ha de saber que 

prazer he nam fazer conta 

com a ospeda ao cabo da 

mesa. Caa vem outro do 

mesmo trato, vejamos se he 

tam seco de pontos como o 

que  la vay.  

 

 

Isso auenturo. 

 

       Scena.  IIII. 
                                  

Galbano.    Deuorante. 

 

 

HO nosso bõ Calidio partio 

& nã esperou mais rezam. 

Agora si hiraa buscar 

Amente. 

 

 

 

 

De. Velho, & de maa 

graça, nam estaa aqui ho 

ganho, mas ja ey de ver o 

que  he.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro vejo dos mesmos 

trajos, vejamos se é outro 

tal; 

 

mas eu vos direi, o meu 

cabedal tudo é palavras, 

isso aventuro. 

 

    SCENA IV 

              GALBANO. 

           DEVORANTE. 

GAL. – O bom Calídio 

partiu, não pola fria (como 

dizem) mas pela quente, 

como cuido que ele vai: vá, 

e leve novas aos outros. 

 

 

 

DEV. – Velhos, e mais de 

má graça: não está aqui 

muito certo o ganho. 

GAL. – De quanto bom 

tempo tem aqui levado, 

descontem. 

DEV. – E sobretudo contas 

e descontas não me apraz. 

GAL. – Servidores todos se 

tem uns co‘s outros; não 
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senhor meu pareçeis me 

estrãgeiro /  

eu seẏ que cousa he andar 

por terras alheas e são 

grãde piloto desta bara se 

te puder fazer alguũ 

serujço o fareẏ çerto cõ 

espiçiall vontade e saam /·  

 

como poderas uer pelas 

obras  

/galb/ muito to agardeço / 

mas eu nã tenho a quẏ 

negócios de mercadorias 

somẽte uenho ẽ busca duũ 

filho meu que andaua 

perdido nesta terra  

 

 

/dev·/ seJa nas boas oras· e 

os sinais· 

/gall·/ he huũ moço 

espanholl· que aJnda nã ha 

vyntanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor meu, pare-

|[[re]]cesme estrangeiro,  

eu sey que he andar por 

terras alheas, & sam grande 

piloto desta barra, se te 

poder fazer algũ seruiço 

faloey certo com especial 

vontade que pera isso 

tenho. 

 

 

Gal. Muyto to agradeço, 

mas eu nam tenho aqui 

negocios de mercadorias: 

soomente venho em busca 

de hũ filho meu que andaua 

perdido nesta terra.    

 

 

(De.) Seja nas boas horas. 

E os sinais? 

Gal. He hũ moço Espanhol 

que ainda nã ha vinte 

annos.    

 

mo açoutaram bem, mas já 

é começo de paga. 

DEV. – Dai-o ao demo, em 

pagas anda, e não me deve 

nada. Que sei se lhe 

deverei eu e andará 

arrecadando? Mas tudo é 

provar.  

Deus te salve, senhor meu, 

pareces-me estrangeiro, e 

eu sei que cousa é andar 

por terras alheas: ofereço-

te o meu serviço. 

 

 

 

 

 

 

GAL. – Muito to agradeço. 

DEV. – Tens negócio na 

terra? 

GAL. – Não de 

mercadorias, como pola 

ventura cuidarás: mas 

busco um filho mancebo, 

que se me perdeu por aqui. 

DEV. – Terra é pera isso, 

mas os sinais? 

GAL. – Um mancebo 

valenciano, que já lhe 

começará de vir a barba. 

Soía de ser gentil-homem. 
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/dev·/ o nome  

/gall·/ chamase amẽte  

 

 

/dev·/ como senhor e tu es 

mosem gallbano de 

valemça / de quẽ tantas 

uezes ouuj falar  

/gall·/ eu por meus pecados  

 

/dev·/ mujto boa seJa a tua 

vẏmda / quãto que follguo / 

asy por te conheçer / como 

por que se nã acabase de 

perder huũ tão bom filho 

/gall/ para mẏ nã foẏ elle 

bom  

/dev·/ he moço aẏdade tem 

toda acullpa  

/gall/ e allguã terão os 

omẽs tambẽ  

/dev·/ tudo pode ser vysteo 

Jaa  

/gall/ nã aJnda mas llaa he 

ydo calẏdio ẽ sua busca / 

bẽ o conheçeras tambẽ que 

he omẽ do tenpo  

 

/dev·/ como mjnhas mãos 

 

 

 /gall·/ quãdo o ujres rogo 

te que lhe pergũtes como 

(De.) Ho nome.   

(Gal.) Chamase Amẽte. 

 

 

De. Como senhor? & tu es 

Mosem Galbano de 

Valença? de que tantas 

vezes ouui falar. 

Gal. Eu por meus 

peccados. 

De. Muy boa seja a tua 

vinda, quanto folgo, assi 

por te conhecer, como 

porque se nam acabasse de 

perder hũ tam bom filho. 

Gal. Pera mim nam foy 

elle bom. 

De. He moço, a idade tem 

culpa. 

Gal. E algũa teram os 

homẽs tambem. 

De. Tudo pode ser. Visteo 

ja? 

Gal. Nã ainda, mas laa he 

ido Calidio em sua busca, 

bem ho conheceraas 

tambem, que he homem do 

tempo. 

De. Como as minhas mãos. 

 

 

Gal. Quando ho vires rogo 

te que lho perguntes como 

DEV. – O nome? 

GAL. – Amente, se o ele cá 

não mudou, como fez a 

outras cousas. 

DEV. – Como? e tu és 

Galbano, seu pai, em que 

tantas vezes ouvi falar? 

 

GAL. – Eu, por meus 

pecados. 

DEV. – Aqui pousa, e por 

sinal que tem um Aio, que 

se chama Cassiano e um 

servidor por nome Calídio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAL. – Conheces bem 

toda essa gente? 

 

DEV. – Como minhas 

mãos: mas como não estão 

aqui contigo? 

GAL. – Estamos 

desavindos. 
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estamos ambos  

/dev·/ yso por que  

/gall/ por que me dyuera de 

cõujdar por rezão pois eu 

ujnha de fora eele estaua 

como ẽ sua casa / e ẽfẏm 

eu fuẏ o que o comujdeẏ  

 

/dev·/ de ganho sam 

cõujdador he o velho /  

este sẏ que não o 

pergũtador que llaa vaẏ / 

trarẏas fruẏtas de vallẽça / 

grão feito he das 

prefeẏções que usays 

naquella uosa çidade toda 

he chea de prẏmor e 

gallantarẏa  

/gall·/ nã he como cuidas 

tudo isso he Ja pasado a 

portugall / e no cõujte de 

que te fallo nã ouve huũ 

soo bocado fresco todos 

forão sallgados  

 

/dev·/ mall me pareçe ẏsto 

e pior o som sonete / 

auerdade senhor he que eu 

nã fallo aese omẽ dyas ha / 

llaa garde teu cõuite para 

quẽ qujser  

/gall·/ o que nã sabes como 

este foẏ saboroso  

estamos ambos.  

De. Isso porque?    

(Gal.) Porque me diuera de 

conuidar por rezam, porque 

eu vinha de fora, & elle 

estaua como em sua casa: 

& em fim eu fuy o que ho 

conuidey. 

De. De ganho sam, 

conuidador he ho velho. 

Isto si, que nam ho 

perguntador que laa vay, 

traria as fruytas de 

Valença. Gram feyto he 

das perfeyções que vsais 

naquella vossa cidade, toda 

chea de galantarias. 

 

Gal. Nam he como cuydas, 

tudo isso he ja passado a 

Portugal. E no conuite que 

falo nam ouue hũ soo 

bocado fresco todos foram 

salgados. 

 

De. Mal me parece isto, & 

pior ho sonsonete. A 

verdade senhor he, que eu 

nam falo ha dias a esse 

homem, laa guarde seus 

conuites pera quẽ quiser.  

(Gal.) Ah que nã sabes 

como foy saboroso. 

 

DEV. – Asinha isso foi! 

GAL. – Não por minha 

culpa, que em chegando 

logo convidei Calídio de 

boa vontade. 

 

 

 

 

DEV. – Traria fruitas de 

Valença, que está homem 

pasmado de tanta gentileza 

e perfeição. 

 

 

 

 

GAL. – Tempo foi já, tudo 

isso é passado a Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



449 

 

/dev·/ poys hu a cousa te 

quero dizer que topaste cõ 

huũ omẽ que se lhe ẽtende 

arazoadamente destas 

Joẏas da garganta / e pois 

vem apreposito e es 

conujdador / por merçe que 

me digas qual yguarẏa 

tendes llaa ẽtre uos por 

maJs saborosa  

gall·/ a vẏngança  

/dev·/ ẏsto vaẏ de mall ẽ 

pẏor mas quero desimular / 

yso senhor sam alegorẏas 

eu nã falo senã ao pee da 

letra  

gal·/ e eu ao pee da letra te 

diguo / que ẽ chegãdo antes 

somẽte que me asentase 

mãdeẏ abryr a calẏdio 

pollas costas cõ açoutes e 

que me soube açima de 

quãtos mãJares qua 

podereis usar entemdeste 

me aguora  

/dev·/ aguora sẏ a ẏso 

chamo eu falar ao pee da 

letra  

/gall/ aquele Jaa pagou mas 

aJnda me ficão outros 

/dev·/ outros ou como 

/gall·/ malluados tredores 

que tamto do meu aqui tem 

De. Poys hũa cousa te 

quero dizer, que topaste cõ 

hũ homem que se lhe 

entende arrezoadamente 

dessas joyas de garganta. E 

poys vem a proposito & es 

conuidador, por merce que 

me digas qual iguaria 

tendes laa entre vos outros 

por mais saborosa? 

Gal. A vingança.    

(De.) Isto vay de mal em 

pior, quero dissimular.  

Isso senhor sam alegorias, 

mas eu nam falo se nam ao 

pee da letra. 

Gal. E eu ao pee da letra 

digo, que em chegando 

antes soomẽte que me 

assentasse, mandey abrir 

Calidio com açoutes polas 

costas, o que me soube 

milhor que quantos 

manjares podereis vsar: 

entendeste me agora? 

De. Agora si. Isso chamo 

eu falar ao pee da letra. 

 

Gal. Aquelle ja pagou, mas 

ainda me ficão outros. 

De. Outros, ou como?   

(Gal.)  Maluados tredores,  

que tanto do meu tequi tem 

DEV. – Tam convidador 

vinhas? 

GAL. – Havia muito que 

não nos víramos. 

DEV. – Assi hão de ser os 

homens da tua calidade. 

Ora dize-me: que iguarias 

haveis lá entre vós por 

mais saborosas? 

 

GAL. – A vingança. 

 

 

DEV. – Eu falo em 

iguarias, não em alegorias.  

 

GAL. – Queres que te diga 

o claro: vinguei-me em 

chegando desse ladrão, que 

mandei açoutar. Nunca me 

cousa assi soube, 

entendeste-me?  

 

 

 

DEV. – Agora si, isso 

chamo eu falar ao pé da 

letra. 

GAL. – Ora já aquele 

pagou, os outros pagarão. 

DEV. – Outros, ou como? 

GAL. – Truães malvados, 

que tanto do meu aqui tem 
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comjdo e bebido  

/dev·/ Ja eu la vou na 

ẽvollta não foi ora este 

mjlhor açerto de seu 

dereẏto· mãdou abryr o 

outro polas costas mãdara 

abrẏr a mỹ polla barẏga·/ 

dira que anda ẽ busca de 

seus dobrois  

/gall·/ comer · beber / 

Jugar / frasquear as custas 

da barba llongua / ora me 

deixaẏ queu uos fareẏ 

amargar os bocados que 

uos tanbẽ souberão  

/dev·/ nã pudera neste 

mũdo falar maJs craro cõ 

que negro cõujdador fuẏ 

topar  

 

 

/gall·/ follgastes ẽ tão 

auoso prazer aguora mo 

pagareẏs auoso pesar 

<dev·/> que areneguo de tẏ 

e de toda tua valẽça se me 

agora has de pedyr cõta do 

que comẏ Jaa ha tanto 

tempo / tão tarde esc[õ]taes 

laa ou como  

/gall·/ aquele me pareçe 

casẏano / tãbẽ o deueis de 

conheçer  

comido & bebido. 

De. Ia eu laa vou na volta. 

Nã sey ora, este milhor 

acerto de seu dinheiro, 

mandou abrir ho outro 

polas costas, mandaraa 

abrir a mĩ pola barriga, & 

diraa que anda em busca 

dos seus dobrões. 

Gal. Comer, & beber & 

jugar, & frasquear, aa custa 

de barba longa. Ora me 

deixay, que eu vos farey 

amargar os bocados que 

vos tambẽ souberã. 

De. Nam se podera neste 

mundo falar mais craro, 

com que negro conuidador 

fuy topar.  

 

 

Gal. Folgastes entam a 

vosso prazer. Agora mo 

pa|gareis a vosso pesar. 

De. Arrenego de ti  

& da tua Valença, se me 

agora aas de pedir cõta do 

que comi ha tanto tempo. 

Tam tarde se escota laa, ou 

como?  

Gal. Aquelle me parece 

Casiano, tambem ho deues 

de conhecer. 

comido e bebido! 

DEV. – Comigo o há. 

GAL. – Mas eu vo-lo farei 

amargar. 

DEV. – Já me a mim 

começa o mau sabor da 

boca. 

 

 

GAL. – Comer, beber, 

jogar, franquear! 

 

 

 

 

DEV. – Que mais claro 

quereis que um homem 

fale? Com que negros 

convidadores vou topar 

hoje! Quero me acolher 

com minha honra, se puder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAL. – É aquele Cassiano? 
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/dev·/ senhor meu sẏ 

conheço aquele he /  

ora me daẏ por huũ dos 

cõujdados do uelho se me 

não acolho que ho hayo 

sẽpre me qujs mall· 

/gall·/ presa tras deue saber 

da mjnha vẏmda  

dev·/ quãtos segredos 

agora tereys de falar ambos 

não uos quero estoruar / 

mãdas de mỹ alguũ seruiço 

/gall/ não estrouaras que 

njsto não ha segredos 

/dev·/ eu tão bẽ tenho que 

fazer  

/gall· espera que he yso por 

que foges / foise sera 

allguũ doudo nã poso 

cuydar hall que asẏ core / 

quero esperar casẏano em 

casa ## 

 

 

 

 

Sce ·v·              casẏano 

soo /· 

venho espantado dos 

acõteçimẽtos andando ẽ 

busca de nosamo  

acheẏ reẏmalte noso 

De. Senhor meu si 

conheço, aquelle he.  

Ora me day per hũ dos 

conuidados do velho, se me 

nã acolho, que ho ayo 

sempre me quis mal. 

Gal. Pressa traz deue de 

saber da minha vinda. 

De. Quãtos segredos agora 

tereis de falar ambos.  

Nã vos quero estoruar, 

mãdas de mĩ algũ seruiço. 

Gal. Nam estoruaraas, que 

nisto nam ha segredos. 

De. Eu tambem tenho de 

falar hũ pouco. 

Gal. Espera, porque foges. 

Foyse seraa algũ doudo. 

Que assi foge, nam posso 

cuydar al que assi corre, 

quero esperar Casiano em 

casa.  

 

 

        

  Scena.  V. 

           Casiano soo. 

 

 

VEnho espantado dos 

acontecimentos. Andãdo 

em busca de nosso amo, 

achey Reynalte nosso 

DEV. – Aquele é, um bom 

homem.  

Ora me contai co‘s 

convidados, se mais aqui 

espero.  

 

 

 

Quantas cousas tereis 

ambos de falar, pois vos 

ainda não vistes! Quero 

despejar. 

GAL. – Espera, cearemos 

todos. 

DEV. – Não curo de 

convites. 

GAL. – Que é isso, porque 

corres? Deve de ser algum 

desassisado, e deu-lhe o 

vento na corda. Vou-me 

esperar Cassiano em casa e 

assentar-m‘ei, que inda não 

tive vagar. 

 

 

   

  SCENA V 

       CASSIANO, só. 

 

 Venho pasmado dos 

acontecimentos. Andando 

em busca de nosso amo, fui 

dar com Reinaldo, nosso 
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naturall que tão bẽ aquj he 

vẏndo / ahũ trouxe qua huũ 

filho perdido e ao outro 

huã filha que perdera  

o filhos filhos estes são os 

uosos descãsos·  

doutra parte tendo o doutor 

petronjo cõçertado seu 

casamẽto que lhe nã faleçia 

nada· vẽ reimalte de 

valença e achão todos por 

suas cõtas que lucreçia he 

aquela filha em cuJa busca 

reẏmalte vem  

 

 

 

e sobre tudo afilhada do 

doutor  

asẏ lhe pudera ser maJs e 

sabelo tarde /  

o outro cuẏtado que estava 

Ja co <a bo>[*]oca aberta 

pera papar a moça / ficara 

sonhãdo co ella  

bem dizẽ que mujtas 

cousas acõteçem antre o 

bocado e a boca /  

venhamos a meu crẏado 

amẽte a cuJo prazer se 

estas cousas todas rodearão 

/ reimalte he rico nã tem 

filho nẽ filha salluo esta 

natural, que tambẽ aqui he 

vindo. A hũ trouxeo ca hũ 

filho perdido, & ao outro 

hũa filha que perdera.  

Oo filhos, oo filhos, estes 

sam os vossos descansos. 

Doutra parte tendo ho 

doutor Petronio concertado 

ho casamento que lhe nam 

faltaua nada, vem Reynalte 

de Valẽça & acham todos 

por maas contas, que 

Lucrecia he aquella filha 

em cuja busca Reynalte vẽ.  

 

 

 

E sobre tudo afilhada do 

doutor,  

assi lhe podera ser mais, & 

sabelo tarde.  

Ho outro coytado que 

estaua ja com a boca aberta 

pera papar a moça, ficaraa 

sonhando com ella.  

Bem dizem que muytas 

cousas acontecem entre ho 

bocado, & a boca. 

Venhamos a meu criado 

Amente, a cujo prazer se 

estas cousas rodearã. 

Reynalte he rico, nam tem 

filho nem filha, saluo esta 

natural, que agora tambem 

chegou. A um trouxe cá um 

filho perdido, ao outro ũa 

filha, que perdera muito 

há! Ó filhos desejados, e 

estes são os vossos 

descansos? Doutra parte, 

tendo o Doutor concertado 

seu casamento, chega 

Reinaldo e acha neste 

próprio dia, nesta hora, 

neste ponto, que Lucrécia, 

aquela que a todos nos tem 

dado tanto trabalho, é a sua 

própria filha, que andava 

buscando por mar e por 

terra,  

e sobre tudo que é afilhada 

do mesmo Doutor.  

Assi lhe pudera ser inda 

mais e não se saber a 

tempo. O coitado que não 

via já o dia nem a hora, e 

que estava co a boca aberta 

para papar a moça, ficará 

assi co ela às moscas.  

 

 

 

E polo contrário, meu 

criado Amente, que lhe era 

já posto o cutelo na 

garganta, esperando só 
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que aquẏ achou daẏ a por 

molher damẽte / quãdo ele  

estaua por se ẽforcar / asẏ 

negoçea a furtuna a quilo 

que lhe a ela apraz e asẏ 

fica o meu trabalho todo 

ẽvalde / e a mjnha paixão 

mall tomada·  

nã seẏ que diga as cousas 

deste mũdo / huãs pareçẽ 

que se ganhão todas por 

delẏgẽçia outras por acerto 

soo·  

pera tudo hẏ ha ẽxẽpros e 

rezões vou me auer nosso 

amo #####· 

 

 

 

 

Sce vj       deuorante /· soo· 

 

 

custado me ouuera muito 

do meu e pegasẽ outras 

poucas ao hayo· veres que 

lhas hão de pegar que o 

velho o estaua dizẽdo nũca 

tal vistes  

 

 

que aqui achou: daya por 

molher de Amente quando 

elle estaua pera se enforcar: 

assi negocea a fortuna o 

que lhe a ella apraz. E assi 

fica ho meu trabalho todo 

embalde, & a minha 

payxão mal tomada.  

Nam sey que diga aas 

cousas deste mundo, hũas 

parece que se ganham 

todas por diligencia, outras 

por acerto soo:  

pera tudo ha hi exemplos & 

corações. Voume ver nosso 

amo. 

 

 

 

 

      Scena. VI.   

          Deuorante soo. 

 

 

CVstado me ouuera muyto 

do meu, & pegassem outras 

poucas ao ayo. Vereis que 

lhas hã de pegar, que ho 

velho ho estaua dizendo: 

nunca ho tal vistes,  

 

 

polo pregão, vem a fortuna 

melhor casamenteira muito 

que Dório, e negocea-lho 

tudo a pedir de boca.  

 

 

 

 

Que diremos às cousas 

dêste mundo? ũas parece 

que se alcançam a poder de 

negociação e viva 

diligência, outras por só 

dita e bom acêrto. Já 

acharei nosso amo em casa; 

vou-me lá dar-lhe estas 

novas, e passarão as 

paixões e tormentas que 

tam armadas estavam. 

 

   

 SCENA VI 

       DEVOTANTE, só. 

 

Venho espreitando o Aio, 

por ver se o convidará 

também o velho em 

chegando. Como fez a 

Calídio, quisera fazer a 

mim, mas Devorante não 

dorme. Como me quisera 

acolher aquele velho falso! 



454 

 

 

nã fala senão como reẏ de 

palermo asẏ asopra easẏ 

ameaça / por fee tenho que 

nos quisera caçar todos ẽ 

casa como perdyzes ẽ [y 

aho] / não seẏ se faço mall 

de tornar peraquẏ  

porẽ nã veJo de que me 

tema mas querẏa ver este 

prazer do hayo· poẏs Ja 

calẏdio pagou o seu 

quẏnhão de que mujto 

follguo que asẏ me 

queẏmou oJe o sangue / 

amtre tanto o meu solldado 

acudyra perequy omde me 

deẏxou / fazeẏ cõta que 

não acharẏa o doutor / de 

maa graça ha de vyr / mas 

eu uos dyreẏ quẽ foguo 

quer as unhas o descobre / 

tamtas voltas lhe darey ate 

que lhe ache a Junta / 

perẏguoso dẏa he este 

loguo começou mall  

mas ouvera dacabar pyor  

e mãde aJnda deus que 

acabe bem / as oras da çea 

vamse  

e eu estou aJndaasẏ a deus 

mjserẏcordẏa·/  

quẽ vẽ llaa  

 

nam fala se nam como rey 

de Palermo. Assi assopra, 

assi ameaça, por fe tenho 

que nos quisera caçar todos 

em casa como perdizes em 

laço. Eu nam sey se faço 

mal de tornar por aqui,  

mas nam vejo de quem me 

tema: mas queria ver este 

prazer do ayo, poys ja 

Calidio pagou seu quinhã, 

de que muyto folgo, que 

assi me queymou oje ho 

sangue.  

Entre tanto ho meu soldado 

acudiraa pera onde me 

deixou. Fazey conta que 

nam acharia ho doutor: de 

maa graça ha de vir, mas 

eu vos direy quem fogo 

quer com as vnhas ho 

descobre, tantas voltas lhe 

darey, ate que lhe acerte a 

junta. Perigoso dia he este, 

& logo começou em mal, 

mas ouuera dacabar em 

pior. E mande Deos que 

acabe bem, vãse as horas 

da cea,  

& eu estou ainda sem 

comer, assi a Deos 

misericordia. Quem vem 

Nunca se outro tal viu. 

Cuida que é senhor de 

Palermo, assi ameaça e assi 

assopra.  

 

 

 

 

 

Custado me houvesse do 

meu muito, se pegasse 

outras poucas ao Aio com 

toda sua gravidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou, quem vem lá? Cuidei 
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cuẏdeẏ outra vez que era 

tomado· maa cousa he 

andar temẏdo / deixẽme 

ujuer dise o outro que se 

temja e matẽme quãdo 

quiserẽ / que foi mjlhor 

dito que nenhuũ dos do 

meu soldado / estes são 

amẽte e calẏdio de presa vẽ 

tem rezão tall hospede hão 

dachar ẽ casa /  

este mallvado tẽ Jaa 

reçebydo o que lhe vinha a 

sua parte andara aguora a 

chegãdo os outros /  

se lhe nã pergũto pollo 

cõujte do uelho que me oJe 

ẽcomẽdou·  

veJamos aguora que trouas 

faz dẏmprovyso #####· 

 

 

Sce vɩȷ      Amẽte  /  

calydio /  deuorante / 

 

por amor de deus te roguo 

calydio meu amjgo e maJs 

que Jrmão que se nestas 

cousas que me cõtas aJnda 

ha allguã duujda que mo 

digas  

/cal·/ asẏ acharas tudo 

laa? Cuydey outra vez que 

era tomado, mas cousa he 

andar temido, deixẽme 

viuer (dizia ho outro que se 

temia) & matẽme quando 

quiserem: que foy milhor 

dito que nenhũ dos do meu 

soldado. Estes sam Amẽte 

& Calidio, depressa vem, 

& tem rezão que tal 

hospede hã de achar em 

casa. Este maluado tem ja 

recebido o que lhe vinha na 

sua parte, andaraa agora 

chegando os outros.  

Se lhe nam pergunto polo 

conuite do velho que me 

oje encomendou,  

& vejamos agora que 

trouas faz demprouiso. 

 

   Scena. VII. 

       Amente.    Calidio. 

             Deuorante. 

 

POr amor de Deos te rogo 

Calidio amigo meu, & mais 

que hirmão, que se nestas 

cousas que me contas ha 

ainda algũa duuida que ma 

digas. 

Cal. Assi acharaas tudo.   

que me atalhava por 

est‘outra parte.  

 

 

 

 

 

Estes são Amente e 

Calídio, e ainda não sei o 

que será, que êste malvado 

tem já o seu quinhão, e 

andará ajuntando mais 

convidados.  

 

 

Mas que me não vingo eu 

do truão, que me assi hoje 

queimou o sangue? 

Vejamos que trovas agora 

faz de improviso. 

 

   

   SCENA VII 

    AMENTE.    CALÍDIO. 

           DEVORANTE. 
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/am·/ espera nã queria 

ẽtender Jsto dũa maneira e 

tu que mo diseses doutra  

 

/cal·/ espero  

/am·/ que he aqui reẏnallte 

o rico de ualemça / e que 

tem achado e asentado que 

lucreçia he sua filha / e 

afilhada do doutor petronio  

/cal·/ muito cõtra sua 

võtade  

/am·/ de quẽ calydẏo  

/cal·/ do mesmo doutor nã 

temas doutra parte  

/am·/ e que achauão çertas 

todas as auenturas por que 

lucreçia aquẏ veo ter de 

que nos cõtauão  

/cal·/ que queres maJs o 

doutor o nã pode negar 

  

dev·/ huũ destes anda fora 

de sẏ cõ çeumes o outro cõ 

açoutes  

nã he de crer cousa que 

digam  

/am·/ que te dareẏ amjgo 

da mjnha alma por 

tamanhas nouas por quẽ 

me podião elas vjr senã por 

tẏ  

/cal·/ dame outros tantos 

(Amẽ.) Espera nam queria 

entender isto de hũa 

maneyra, & tu que mo 

dissesses doutra.    

(Cal.) Espero. 

amẽ. Que he aqui Reynalte 

ho rico de Valença? & que 

tem achado & assentado 

que Lucrecia he sua filha, 

& afilhada do Doutor? 

Cal. Muyto contra sua 

vontade. 

amẽ. De quẽ Calidio?   

(Cal.) Do mesmo doutor, 

nam temas doutra parte. 

amẽ. E que acharão certas 

todas as auẽturas, porque 

Lucrecia aqui veyo ter, de 

que nos contauão. 

Cal. Que queres mais? ho 

mesmo Doutor ho nã pode 

negar. 

De. Hũ destes anda fora de 

si com ceumes, & ho outro 

com açoutes,  

por isso nam he de crer 

cousa que digam.  

Amẽ. Que te darey amigo 

da minha alma por tão boas 

nouas? por quem me 

podiam ellas a mim vir se 

nam por ti? 

Cal. Dame outros tantos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM. – Tais novas me 

trazes tu, Calídio, com tal 

rosto?  
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açoutes como me deu teu 

paẏ que ẽ fim estes são os 

galardões de uos outros 

/dev·/ o maluado como hos 

conheçes  

/am·/ deixa esa paixão 

calidio por amor de mỹ e 

aJudame a tamanho prazer 

que nã poso co elle e eẏ 

medo de me dar o miollo 

huã vollta  

/cal·/ maJs pesada foy huũ 

pouco amjnha cargua e 

lleuey a eu soo  

/am·/ nã digas calydio 

amjgo que eu tambẽ lleuey 

grande parte  

 

 

 

/cal·/ mostrame ora huũ 

soo  sẏnal· de trezẽtos que 

te eu podereẏ amostrar 

neste meu corpo   

am·/ não serão menos os 

meus se se pudesẽ ver  

 

/cal·/ poys eu não reçebo 

pagua que não veJa  

/dev·/ com tiguo me tenho 

falas quãto hade falar huũ 

omẽ  

/am·/ ora calẏdio Jrmão se 

açoutes como me deu teu 

pay, que em fim estes sam 

os galardões de vos outros. 

De. Ho maluado como os 

conhece. 

Amẽ.  Deixa essa payxão 

por amor de mĩ Calidio, 

ajudame a tamanho prazer, 

que nam posso cõ elle, & 

ey medo de me dar ho 

miolo hũa volta. 

C. Mais pesada foy a 

minha carga & leueya eu 

soo. 

Amẽ. Nam digas isso 

Calidio amigo, que eu 

recebi tambem grande 

parte. 

 

 

Cal. Mostrame hora huũ 

soo sinal, de trezentos que 

eu te mostrarey neste 

corpo. 

Amẽ. Nã serã menos os 

meus se se podessem ver. 

 

Cal. Poys eu nam recebo 

paga que nam vejo. 

De. Contigo me tenho, 

falas como ha de falar hũ 

homem. 

Amẽ. Ora Calidio yrmão se 

 

 

 

 

 

Não te pude ser bom no teu 

mal, perdoa-me, e ajuda-

me a sofrer tanto bem, que 

não tenho ôutrem com 

quem o parta. 

 

CAL. – Do mal partiste 

comigo bem, do bem 

partirás mal. 

AM. – Não me doeu nada 

menos que a ti. 

CAL. – Não sei, mas bem 

te punhas em salvo. 

AM. – Lá me coube o meu 

quinhão. 

CAL. – Mostra-me ora em 

ti algum sinal dos meus 

açoutes por êste corpo. 

 

AM. – Não teriam menos 

os meus, se os pudesses 

ver. 

CAL. – Pois eu não recebo 

pagas invisíveis. 

DEV. – Quanto que sabe 

êste malvado! Co ele me 

tenho. 

AM. – Assi me contas de 
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for como esperamos tu 

ueras camanha he atua 

parte  

/call·/ uos outros amjgos 

meus sois tais cos 

serujdores como astrologos 

que falão senpre no por ujr 

e nũca açertão  

/dev·/ cuidaua eu que ujnha 

este fora de sẏ tem maJs 

folegos que huũ gato e sabe 

maJs que sete pelẏteiros
  

 

/am·/ bẽ vees tu que ao 

presẽte eu não poso  

/cal·ẏ/ e depois nã 

quereras /·am·/ farteẏ mill 

juramẽtos  

/calẏ/· terẏa bom penhor 

pelo meu  

/dev/ çerto he que antes o 

eu querẏa de prata ou 

douro  

/am·/ pois se cuẏdase  

que ẽ mỹ podẏa auer 

tamanho desagardeçimẽto  

cõ mjnhas mãos me 

matarya /  

 

 

o que omẽ nã cuida <he> o 

que  acõteçe mujtas uezes  

/dev/ pera que he maJs 

for como nos esperamos tu 

veràs quanto he aa tua 

parte. 

Cal. Vos outros amigos 

meus cõ seruidores soys 

tays como estrologos que 

falam sempre no por vir & 

nunca acertam. 

De. Cuydaua eu que vinha 

este fora de si, tẽ mais 

folegos que hũ gato, & 

sabe mais que sete 

peliteyros.  

 

 

 

Amẽ.  Farte ey mil 

juramentos. 

Cal. Teria boõ penhor polo 

meu. 

De. Certo he que antes ho 

eu queria de prata, ou de 

ouro. 

Amẽ.  Poys se cuydasse 

que em mim podia auer 

tamanho 

desagradecimento, 

matarmia com minhas 

mãos. 

Cal. Oo que homem, nam 

cuyda muytas vezes em o 

que acontece. 

De. Pera que he mais? 

Reinaldo, e que é Lucrécia 

sua filha, e filha tambem 

espiritual do Doutor? 

CAL. – Assi passa. 

DEV. – Um dêstes anda 

fóra de si com a dor, outro 

com ciumes: não lhes creo 

nada. 

 

 

 

 

AM. – Ó Calídio, amigo da 

minha alma, que te direi? 

que te darei? que te farei 

por tais novas, e a tal 

tempo? 

CAL. – Outras tais 

alvíxaras como as de teu 

pai, que em fim estes são 

os vossos galardões. 

DEV. – Ó falso, como os 

conhece bem! 

AM. – Hei medo que me 

dê o miolo volta c‘o prazer. 

CAL. – E a mim c‘o pesar. 

AM. – Prometo-te que eu 

te agalardoe, como tal 

obrigação merece. 

CAL. – A vós outros mais 

vos lembra um serviço por 

fazer, que cento feitos. 

DEV. – Dai-o ao diabo, 
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estou pera dizer que este 

roẏm sabe tanto comeu 

/am·/ bem seẏ que estas 

rindo e que o não cuidas 

asẏ para que he maJs o 

tenpo te dou por 

testemũnho  

/calẏ/ he maa segurança 

/dev·/ não pode ser pyor 

/am·/ ho nã me desgostes 

tornemos por tua ujda 

aquelas novas que Jaa  me 

pareçe que as sonheẏ  

 

/calẏ/ easẏ he poys te a 

furtuna tudo negoçeou 

dormỹdo tu  

/am·/ dizeme por tua vẏda 

como se asemtarão tantas e 

tamanhas cousas ẽ tão 

pequeno espaço de tenpo  

 

/calẏ/ por que te apanhou o 

vento a lenha como dizẽ as 

velhas· e trouxe tanbẽ oJe 

huũ Jrmão do doutor de 

sobre mar que aproueitou 

mujto / anbrosia asi mesmo 

como dise era ahẏ / 

auerdade loguo tem pees e 

mãos e logo vaẏ auãte cada 

cousa respondia aoutra  

e todas ujerão ẽ seu llugar 

estou pera dizer que este 

roim sabe tanto como eu. 

Amẽ. Bem sey que estaas 

rindo, & que ho nã cuydas 

assi. Pera que he mais? ho 

tempo dou por testemunha. 

 

Cal. He maa segurança.   

(De.) Nam pode ser pior. 

Amẽ. Oo nam me 

desgostes, tornemos por 

tua vida a aquellas nouas, 

que ja me parece que as 

sonhey. 

Cal. Assi he, poys que a 

fortuna te negoceou tudo 

dormindo tu. 

Amẽ. Dizeme por tua vida: 

como se assentaram 

tamanhas & tantas cousas 

em tão pequeno espaço de 

tempo?  

Cal. Porque te apanhou ho 

vẽto a lenha, como dizem 

as velhas. E trouxe tambem 

outro hirmão do doutor de 

sobre mar que aproueitou 

muyto. Ambrosia como te 

digo era ahi,  

a verdade logo tem pees & 

mãos, & logo vay auante. 

Cada cousa respondia a 

outra, & todas vieram a seu 

que ainda fala a propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM. – Como se pôde 

desempeçar tal meada em 

tam pouco tempo! 

 

 

CAL. – A verdade logo vai 

por diante, e foi grande 

ajuda a velha que hoje 

achei com Alda. 
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que nã sobeJaua nada nẽ 

mỹguaua  

/dev·/ Jalhe eẏ de crer 

quãto diser  

que nouas a qui tenho para 

o meu solldado /  

esta vos diguo eu que ha de 

ser çea que nã a do velho 

falso valẽçeano /  

pasemos oJe bem e a 

menhaã seraa como deus 

qujser  

/am·/ o doutor  

/calẏ/ nũca vẏ omẽ ujuo 

tam morto  

/am·/ nã dizia nada  

/calẏ/ todauja maJs era que 

nada· 

/am·/ e que calydio  

/cal·/ laa tocou hũs pontos 

de latiis que me 

desaprouverão  

/am·/ que tais e 

entendesteos  

·/cal·/ aleuãtou os dedos e 

per eles fazia suas cõtas· e 

repartiçois do dereito 

diujno e umano 

 ẽ que ujnha cõcurdẏmdo 

que neste seu caso cabẏa 

despẽsação  

/am·/ como despemsação 

/calẏ/ eaJnda te diguo que 

lugar, & nam sobejaua 

nada nem mingoaua. 

De. Iaa lhe ey de crer 

quanto disser.  

Que nouas aqui tenho pera 

ho meu soldado,  

esta vos digo eu que ha de 

ser cea que nam a do velho 

falso, & Valenciano. 

Passemos oje bem, a 

menhaã seraa como Deos 

quiser.    

(Amẽ.) E ho doutor? 

Cal. Nunca vi homem viuo 

tam morto,  

Amẽ. Nam dizia nada. 

Cal. Todavia mais era que 

nada.  

Amẽ.  Que Calidio?   

(Cal.) Laa tocou hũs 

poucos de latins que me 

desaprouueram. 

Amẽ.  Que tays? 

Entendesteos? 

Cal. Aleuantou os dedos & 

com elles fazia suas contas 

e repartições de dereyto 

diuino & humano:  

em que vinha concluyndo 

que neste seu caso cabia 

dispensaçam. 

Amẽ. Como dispensaçam? 

Cal. Ainda te digo que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM. – O Doutor estaria 

finado. 

 

 

CAL. – Todavia ele falava. 

 

AM. – E quê? 

CAL. – Uns poucos de 

seus latins. 

 

AM. – Que tais? 

 

CAL. – Alevantou dous 

dedos, nos quais repartiu 

seus direitos naturais e 

espirituais, concluindo 

todavia que naquele caso 

cabia dispensação. 

 

AM. – Como dispensação? 

CAL. – E ainda te digo que 
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soltou maJs huã maa 

palaura que por dinheiro nã 

ficase  

 

 

 

/am·/ ha calẏdio que yso 

me tinhas aJnda por dizer  

/cal·/ sabes por que  

/am·/ por que amjguo meu  

 

/calẏ/ por nã acabares de 

sayr de teu sẏso dizẽdo te 

como este perẏguo pasou  

 

/am·/ aẏ dizemo por ujda 

de quãto bẽ queres  

calẏ/ nã quero bem a 

pessoa ujua rogame por 

amor de quãto mall quero e 

seras aujado  

·/am·/ asẏ to roguo easẏ to 

peço  

/cal·/ bẽ estaa ora queres 

saber que desfez todas as 

rezões doutorais cõ seus 

argumẽtos 

·/am·/ quẽ meu calydio 

·/cal·/ quẽ pudẏa ser senão 

Lucrecia 

·/am·/ de que maneyra 

/cal·/ dise que nã querẏa 

/am/ ho feito de lucreçia  

soltou hũa maa palaura 

mais, que por dinheiro nam 

ficasse. 

 

 

 

Amẽ. Ah Calidio, isso me 

tinhas ainda por dizer? 

Cal. Sabes porque?    

(Amẽ.) Porque amigo 

meu? 

Cal. Por nam acabares de 

sayr de teu siso dizendo te 

este perigo, & como 

passou.  

Amẽ. Ay dizemo por vida 

de quanto bem queres. 

Cal. Nam quero bem a 

viua pessoa. Rogamo por 

amor de quanto mal quero  

&  seraas auiado. 

Amẽ. Assi to rogo & to 

peço. 

Cal. Bem estaa. Ora queres 

saber quem desfez todas as 

rezões do doutor com seus 

argumẽtos? 

Amẽ. Quem meu Calidio? 

Cal. Quem podia ser se 

nam Lucrecia?  

Amẽ. De que maneyra.   

(Cal.)  Disse que nã queria.  

Amẽ. Oo feyto de 

soltou ũa má palavra. 

AM. – Que tal, triste de 

mim? 

CAL. – Disse que por 

dinheiro não ficasse, e 

bateu na bolsa. 

AM. – A essa não chamas 

tu mais que má palavra? 

Chamo-lhe eu mortal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAL. – Mas sabes quem 

desatou todos aqueles 

empeços e razões 

doutorais? 

AM. – Quem, Calídio? 

CAL. – Lucrécia. 

 

AM. – Como? 

CAL. – Disse que não 

queria que toda sua vida 



462 

 

 

·/calẏ·/ que naçera 

estrangeẏra e ujuera 

estrãgeira agora que a 

deixasẽ yr serujr huũ pai a 

que tanto deuja  

 

/am·/ e o paẏ  

/cal·/ leuou a filha <nos 

braços> e lançoulhe a sua 

bẽção  

/dev·/ esta mjnha 

negoçeação seduũ cabo 

sara do outro adoeçe  

vedes me outra  vez de 

perda cõ o meu soldado 

que ha llogo de querer 

matar toda valẽça  

/am·/ como pudeste saber 

tanta cousa  

 

/calẏ/ e maJs tẽdo tanto ẽ 

que cuidar que tu não dizes 

/ mas Jaouujrẏas dizer que 

ho coração mãda o corpo / 

asẏ acabou aquela esperãça 

do doutor mas Ja se falaua 

ẽ outra <cousa> 

 

/am·/ ẽ que[m]  

/cal·/ ẽ hũa[s] <das> filhas 

de betrando Ja sabes que 

tem mujtas  

Lucrecia. 

Cal. Que nacera 

estrangeira, que viuera 

estrangeira. Agora que a 

leyxassem yr  alograr  & 

seruir hũ pay a que tanto 

queria. 

Amẽ. E o pay?   

(Cal.) Leuou a filha nos 

braços & lançoulhe a sua 

benção. 

De. Esta minha 

negoceaçam se de hũ cabo 

sara do outro adoece. 

Vedes me outra vez de 

perda co meu soldado, que 

ha logo de querer matar 

toda Valença. 

amẽ. Como podeste saber 

tanta cousa? 

 

cal. E mais tendo tanto em 

que cuydar, que tu nã 

dizes, mas ja ouuirias que 

ho coraçam manda o corpo. 

E assi acabou aquella 

esperança do doutor, mas 

ja se falaua em  outra  

cousa.  

amẽ. Em que?    

(cal.) Em hũa das filhas de 

Bertrando, que ja sabes que 

tem muytas.  

fora órfã e estrangeira; 

agora que lhe deixassem ir 

a servir aquele pai, a que 

tanto devia, e lográ-lo 

algum tempo. 

AM. – Oh! feito de 

Lucrécia! 

 

 

 

 

DEV. – Estava recolhendo 

novas pêra o meu soldado, 

agora ei-las todas 

entornadas, que deixará 

logo o Doutor e há de 

querer pôr toda Valença à 

espada. 

AM. – Como pudeste saber 

tanta cousa em tam pouco 

tempo? 

CAL. – Tive cuidado. 

AM. – E eu terei 

lembrança. 

CAL. – Para quando? 

AM. – Bem vês tu que 

agora eu não posso. 

CAL. – E despois não 

quererás. 
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·/am·/ asẏ he bẽ seẏ quãto 

te deuo /  

mas tu nã cuidas ẽ tamanho 

prazer como sera ẏremos 

todos pera ualemça  

 

/cal·/ eu nã / senão ueJo 

prẏmeiro aquele prazer da 

morte do outro  

/am·/ e quẽ he que aJnda to 

nã pergũtei  

cuida que aJnda nã estou ẽ 

mỹ  

/cal/ huũ omẽ que se chama 

mosẽ galbano conheçello  

 

/am·/ o meu Jrmão nũca 

deus tal queira por amor de 

mỹ que lhe perdoes  

 

/cal/ mas por amor de mỹ 

que nã seJas tu tamanho 

perdoador dos meus 

açoutes 

·/dev·/ que faço eu estando 

pera quãdo agardo que me 

nã vyngo deste ladrão de 

calydẏo· quãdo acolhereẏ 

eu as mãos outro tal tenpo 

deus uos salue aJnda que 

fale onde me nã chamão 

descullpame o prazer que 

tenho do teu bẽ amẽte de 

amẽ. Assi he. Bem sey que 

te deuo muyto,  

tu nam cuydas em tamanho 

prazer, como seraa 

yrmonos todos pera 

Valença.  

cal. Eu nam, se nam vejo 

primeyro aquelle prazer da 

morte do outro. 

amẽ.  E quem he esse, que 

ainda to nã perguntey? 

Cuydas que estou em mim. 

 

cal. Hum homem, que se 

chama Mosem Galbano. 

Conhecelo? 

amẽ. Oo meu hirmão, 

nunca Deos tal queyra. Por 

amor de mim que lhe 

perdoes. 

cal. Mas por amor de mim 

que nam sejas tu tamanho 

perdoador dos meus 

açoutes.  

De. Que faço eu estando 

aguardando? que me nã 

vingo deste ladrã de 

Calidio? Quãdo acolherey 

eu aas mãos outro tal tẽpo? 

Deos te salue, [ainda] que 

fale onde me nam chamão, 

desculparmeha ho prazer 

que tenho Amente de teu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEV. – Evangelho! Mas 

porque me não vingo eu 

dêste roim de Calídio, e 

que lhe tardo mais?  

 

Deus vos salve, e a ti, 

Calídio, prol faça. 

CAL. – Passo, que falamos 

em segredo. 
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que Jaa seẏ parte /  

e qua a meu amjguo 

calydẏo querẏa pergũtar 

por huũ cõujte que lhe teu 

paẏ deu ẽ chegamdo / proll 

faça a tanta prẏuãça nã 

abastaua a do filho 

·/cal·/ nã hẏas tu oJe tão 

gracioso serão mjlagres do 

ujnho  

/dev·/ nẽ tu nã hẏas de tão 

maa graça serã mjlagres da 

prẏuãça /  

mas se te dura aJmda 

aquela uea do trouar 

ronperemos aquy huũ par 

de lanças diante damẽte e 

ele seJa o Juiz  

 

/am·/ perdoanos deuorãte 

que temos all que fazer 

fẏcara pera outrora  

/dev·/ Ja eẏ deuer pera 

quamto he façase prestes 

ou me não desafẏase 

#####· 

dev/  

calẏdio  Ja eu  uj  outromẽ 

mais sam das costas que tẏ 

pulgas seẏ que te não comẽ 

vergois  pode  ser  que   sẏ 

cal·/  

cão daçougue deuoramte 

lanbe espetos que te uaas· 

bem: por que ja sey parte 

delle. E ca a meu amigo 

queria preguntar por hũ 

conuite que lhe deu teu pay 

em chegando. Prol faça a 

tanta priuança, nam 

abastaua a do filho? 

Cal. Nam hias tu oje tam 

gracioso, serã milagres do 

vinho. 

De. Nem tu nam hias de 

tam maa graça: sam 

milagres da priuança.  

Mas se te dura ainda 

aquella vea de trouar, 

romperemos aqui hũ par de 

lanças, diante de Amente: 

& elle seja ho juyz. 

 

Am. Perdoame Deuorãte, 

que temos al que fazer, 

fique pera outra hora. 

De. Ia ey de ver pera 

quanto he, & façate 

prestes, ou me nam 

desafiasse. 

 

Calidio ja eu vi outro homẽ  

mays saão das costas que ti,  

pulgas sey que te nam comẽ,  

vergões pode ser que sy.  

 Calidio. 

Cão daçougue Deuorante 

Lambe spetos que te vaas 

 

 

 

 

DEV. – Não ias tu hoje de 

tam má graça, quando 

trovavas de improviso. 

CAL. – Nem tu de tam 

boa. Serão milagres do 

vinho. 

DEV. – Isso se poderá 

dizer mais por ti, pois te 

convidaram em chegando. 

CAL. – E tu em convites. 

DEV. – Dura-te ainda 

aquela vea de trovar? 

Romperemos aqui um par 

de lanças, por festa, diante 

de Amente. 

AM. – Deixa-o pera outra, 

Devorante, que temos al 

em que entender. 

DEV. – Já hei de ver para 

quanto é, que não me valeu 

hoje co ele ereita nem sopé. 

 

DEV. –  

Calídio, j‘eu vi outro homem 

mais são das costas que ti. 

Porque te torces assi? 

Pulgas sei que te não comem, 

vergões pode ser que si. 

CAL. –  

Devorante que se tanja, 
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grifo  que ao çeo subẏras· 

se  te põem carne diante· 

 

 

 

 

 

/Am·/ ora bem esta asẏ   

tal por tal nã seJa maJs por 

aguora  

dev/ diguo que são cõtente 

seJa tudo oJe a tua võtade 

aJmda/ que nos has de 

roubar esta çidade de quãto 

bẽ tinhamos nela·/  

e eẏ medo que nos leues 

todos apos tẏ  

/·am·/ de todos nã seẏ mas 

cõ tiguo folguarẏa eu 

mujto  

/dev·/ ora bẽ veremos  

/am·/ nã estas loguo tanto 

de camjnho  

/dev·/ dizẽme que temdes 

laa grandes trẏnchantes e 

cortão mũjto meudo 

·/cal·/ este bylhafrão que 

senpre anda sonhãdo ẽ 

carnyça  

/dev·/ e não me acheẏ oJe 

na tua  

·/am·/ ey te de tapar a boca 

calydyo· 

/cal·/ Jaa deixo  

Grifo que ao ceo subiraas 

 Se te põe carne diante. 

 

 

 

 

 

Amẽt. Hora bẽ estaa assi: 

tal por tal, nam seja mais  

por agora. 

Deuo. Digo que sam 

contente que seja tudo aa 

tua vontade, inda que nos 

has de roubar esta cidade 

de quanto bẽ tinhamos 

nella. E ey medo que nos 

leues todos a pos ti. 

Amẽ. De todos nã sey, mas 

cõtigo folgaria muyto. 

 

De. Hora bem veremos:  

nã estaas logo tãto de 

caminho.  

Dizem me que tendes laa 

grãdes trinchantes, & que 

cortam muito a meude. 

Cal. Este bilhafrã que 

sempre anda sonhando na 

carniça. 

De. E nam me achey oje na 

tua.  

Ey te de tapar essa boca.    

 

(Cali.) Ia ho deyxo.  

que se cante em Paraíso, 

não é aquela a tua granja, 

pois se lá fala de siso,  

e não é terra de manja. 

  

DEV. – Não valha, que não 

foi polos consoantes. 

AM. – Não seja mais, 

ambos o fizestes bem. 

 

DEV. – Tudo se faça hoje à 

tua vontade, e tudo seja 

festa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAL. – Donde aventou 

este corvo carniçal a 

carniça? 

DEV. – E errei hoje a tua, 

que foi arrezoada. 

AM. – Não lhe respondas, 

Calídio. E tu, Devorante, 

não fales mais, sob pena de 
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·/am·/ anbos sois omẽs 

pera dar cõta de uos omde 

quer que uos achardes 

ambos ficais por boõs 

uamonos ver meu paẏ / tu 

deuorãte onde podes esta 

noite mjlhor çear / do maJs 

aueras teu conselho  

/dev·/ ora nũca uj omẽ falar 

majs a  preposẏto /  

calẏdio dame qua esa mão 

e seJamos amjgos· e 

façamos o que nos amẽte 

rogua / e dirte eẏ de que 

maneyra que eu tambẽ por 

te dizer verdade nã me fyo 

ora muito de quam que 

mãqueJa /  

mas metamolo ẽ casa nos 

fiquemolo / esprejtando a 

porta / seo mar andar chão 

nauegaremos /  

ẽtretanto bom he ter huũ 

pee na terra e se nos 

quiserem tomar mouramos 

como omẽs  

/am·/ fẏaẏuos ẽ mỹ que A 

tormẽta he pasada eu uos 

 

 

 

 

 

Amẽ. Ambos soys homẽs 

pera dar conta de vos onde 

quer que vos achardes, 

ambos ficays por boõs: 

vamos ver meu pay. Tu 

deuorante onde podes esta 

noyte milhor cear? Do 

mays aueras teu conselho. 

De. Hora nunca vi homẽ 

falar mays a proposito. 

Calidio dame ca essa mão, 

& sejamos amigos & 

façamos o que nos Amẽte 

manda & roga. Dirte ey de 

que maneyra, que eu tambẽ 

por te dizer verdade, nam 

me fio hora muyto de cão 

que manqueja.  

Mas metamolo em casa, 

nos ficaremos espreytando 

aa porta. Se ho mar andar 

chão nauegaremos,  

& entre tanto bõ he ter hũ 

pee na terra: se nos 

quiserem tomar morramos 

como homẽs. 

Amẽ. Fiayuos em mĩ que a 

tormenta ja he passada. 

te ser aquela porta cerrada 

em quanto aqui estivermos. 

DEV. – Não me verás mais 

boquejar. 

AM. – Ora nos vamos cear 

com meu pai. 

DEV. – Ele mesmo me 

convidava, pouco há. 

CAL. – Eu não vou por 

agora a essa casa: perdoar-

m‘ás. 

AM. – Como? e tu só me 

hás de falecer, em quem eu 

tinha toda minha 

esperança? 

DEV. – Vem cá, Calídio, 

dá-me essa mão, sejamos 

amigos, e dir-t‘ei como 

façamos, que eu também 

não me fio ora muito de 

ninguém.  

Acompanhemos Amente 

até a porta, daí 

espreitaremos, e assi como 

veremos, assi haveremos 

nosso acordo. Já sabes o 

que se diz: não te fies, e 

não te enganarão. 

 

 

AM. – Ditos de gente baixa 

e desconfiada! I comigo 

seguramente. 
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aseguro  

/cal·/ e pasou toda sobolas 

mjnhas costas  

·/dev·/ por yso podias hyr 

diamte seguramẽte  

/cal·/ esa nã fareẏ eu Jaa  

 

/am·/ ora eu entro vos 

outros espreẏtaẏ  

/dev·/ nã ouue mjster 

roguadores /  

ho filho deẏtouse ẽ terra 

aos pees do paẏ / o uelho 

como ho asẏ vyo 

começarão lhe lloguo 

acorer as llagrẏmas ẽ fyo / 

e sem maJs poder falar hũa 

soo palaura aleuãtou o e 

lançoulhe mujtas uezes a 

sua bẽção /  

orde nã festas alẏ são as 

mjnhas mãgas· o doutor Ja 

fez outros cõçertos vos nã 

espereys aquẏ polo 

casamẽto que se ha de 

fazer ẽ valẽça  

bryobrys cõtentarsea com 

dizer que lhe fogẏram 

todos de medo ##·     

 

fim dos estrãgejros #· 

 

 

Cali. E passou toda sobre 

as minhas costas. 

De. Por isso podias jr 

diante seguramente. 

Cali. Essa nam farey eu 

jaa. 

Amẽ. Hora eu entro vos 

espreytay. 

De. Nam ouue mister 

rogadores,  

ho filho lançou se em terra 

aos pees do pay, ho velho 

como assi ho vio, 

começaranlhe logo a correr 

as lagrimas em fio,  

& sem mays falar palaura 

aleuantouho,  

& lançoulhe muytas vezes 

a sua benção.  

Ordenam festas, ali sam 

minhas mangas. Ho doutor 

ja fez outros concertos. 

Vos nam espereys aqui 

polo casamento, que se ha 

de hir fazer em Valença. 

Briobris contentar seha 

com lhe dizer que lhe 

fogiram todos de medo. 

 

 

 

 

 

 

 

O REPRESENTADOR: 

 

 

Não foram necessários 

rogadores, nem arengas: o 

filho lançou-se por terra 

aos pés do pai, ele co‘s 

olhos cobertos d‘água 

alevantou-o, de ũa parte e 

da outra as lágrimas 

supriram por palavras. A 

cea fez-se prestes. Ao 

Doutor e ao soldado não 

falecerão outros amores. 

As outras festas hão-se de 

fazer em Valença de 

Aragão. 
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                 CONCLUSÃO 

     

  

 Damos início a esta conclusão retomando a passagem de Auerbach com que abrimos a 

Introdução deste trabalho: ―Aquilo que somos, nós o somos por nossa história‖, diz o filólogo 

alemão. Se pensarmos na história da literatura e na história do teatro, o resgate de textos da 

Antiguidade Clássica – que estão na base da cultura de nossa civilização – e a retomada da 

imitatio como técnica de recriação literária, como técnica de reelaboração criativa de textos 

no Renascimento italiano foram fatores fundamentais para a formação da literatura moderna e 

para o surgimento do teatro moderno. O poeta cujos textos escolhemos para trabalhar está 

entre os primeiros a pôr mãos à obra de reconstrução do teatro clássico, desde que tomou para 

si o cargo de reformador da literatura portuguesa, introduzindo gêneros e subgêneros poéticos 

que trouxera na bagagem da Itália e que seriam imitados depois por muitos, fazendo escola – 

vide a obra do discípulo António Ferreira e a de Camões, para ficarmos apenas em dois bons 

exemplos da literatura clássica portuguesa.  

 No que diz respeito à comédia, Sá de Miranda fica atrás somente dos italianos. A 

primeira comédia regular do Renascimento, composta sob princípios clássicos, é La Cassaria, 

de Ludovico Ariosto, mestre e modelo do poeta filósofo português para a composição de suas 

comédias. I Suppositi, segunda comédia de Ariosto, é uma das bases de Os Estrangeiros, 

primeira comédia portuguesa nos moldes clássicos, e entrará também, mais tarde, na 

composição d‘A megera domada de Shakespeare, que não há muito teve seu entrecho 

reelaborado na criação de uma novela televisiva. O que se chama hoje intertextualidade era já 

presente nos textos da Antiguidade como método criativo de composição literária, que se 

repetiu no Renascimento, no classicismo literário, e repete-se hoje. Por fim, damos razão a 

Lucrécio, no seu De rerum natura, que já reconhecia: nullam rem e nihilo gigni...
479

  

 A comédia Os Estrangeiros é, como dissemos alhures, além de um documento 

literário representante de uma poética, um documento histórico e linguístico do Quinhentos. 

Ao longo dos anos que despendemos na execução deste trabalho de edição e de cotejo das 

fontes da primeira comédia mirandina, vimos surgirem novas pesquisas, novos trabalhos 

acadêmicos sobre Sá de Miranda e sua obra em geral e sobre as comédias em particular. Basta 

um passeio pela Internet para nos depararmos com diversos artigos, dissertações e teses sobre 

a obra mirandina. Isso leva a crer que estamos passando por um momento de merecida 

                                                             
479 ―Nada é gerado a partir do nada‖. Tradução nossa. 
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revalorização desse poeta que mudou a cena poética, literária e cultural de sua época em 

Portugal, abrindo um novo caminho para outra geração de artistas, pensadores de seu tempo, 

do porte dos já citados António Ferreira e Luís de Camões, que acabaram por tornar-se 

maiores em fama e prestígio que o mestre Sá. Porém, como diria o discípulo mais tarde, ―não 

resplandecia antes o Sol tanto‖.   

 Não seria de espantar-se que esta primeira tentativa mirandina de um texto cômico, 

moldado na fôrma clássica da Roma antiga e desconhecido de muitos naquele pequeno canto 

do mundo para cá dos Pirineus, tão mais interessado na canela trazida de ultramar que em 

novidades estéticas, não fosse bem sucedida e apreciada à sua época: a ação transcorre numa 

Itália invadida, saqueada e tomada por maus costumes; o texto é escrito em prosa e em língua 

vulgar, evocando outros textos e nomes dos antigos, citando expressões e versos latinos; 

mostra-se tão distante dos tradicionais e apreciados autos vicentinos que o autor precisa, num 

prólogo, explicar a que vem e apresentar o gênero novo: ―Ora me escutai se quiserdes, dir-

vos-ei quem sou, donde venho e a que venho. [...] Meu nome é Comédia.‖ No entanto, a 

novidade foi incentivada pela realeza, que tinha interesse em saber novas do mundo para lá 

dos Pirineus e em tomar parte da modernidade que já lá se instalara, como foi reportado na 

Introdução deste trabalho. Por séculos esta parte da obra mirandina foi menosprezada e 

tratada pela crítica somente como uma tentativa de pouco êxito de imitação do gênero antigo 

que se retomava então em Itália, que só interessou a uns poucos letrados e aos príncipes, 

amigos do poeta.  

 Hoje, não é de espantar-se que se estejam tornando, quase que pelos mesmos motivos 

que não foram apreciados antes, textos cobiçados por pesquisadores, que vêm cada vez mais 

reconhecendo a importância deste poeta iniciador, que, se não teve a propriedade de ser o 

melhor, teve a de ser o primeiro a se arriscar no terreno novo da estética clássica. Não é, de 

fato, sem bons motivos que chega esse reconhecimento. As comédias mirandinas, e em 

especial Os Estrangeiros, são textos inspiradores não só pelo que trazem de inovação estética 

e de técnica poética, mas também pelas inovações no conteúdo linguístico que apresentam. 

―Sente-se o esforço que realiza no sentido de dominar a língua e a técnica poéticas‖, dizemos 

com Hernani Cidade
480

 sobre o poeta do Neiva.  Além disso, tem-se que mencionar as 

possibilidades de estudos históricos, culturais, de costumes que o texto oferece. É, enfim, um 

texto muito rico em vários aspectos. 

                                                             
480 CIDADE, Hernani. Lições de Cultura e Literatura Portuguesa (séculos XV, XVI e XVII). 3. ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1951, v. 1, p. 191. 
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 Quanto à inovação estética, já se sabe que está na forma: a prosa em lugar do verso; e 

na fôrma do gênero imitado dos antigos: a comédia em lugar do auto. Pela técnica poética dos 

antigos, a imitatio, o poeta expõe sua erudição, evocando a todo momento o passado e dele 

trazendo nomes e versos célebres, contudo, não fica somente no mosaico de citações formado 

por eles, e com eles vai emendando ditos e expressões populares de sua terra, num confronto 

linguístico entre a mais pura expressão vernácula e o mais eruditus sermo, fio e urdidura que 

no tecer vão desenhando a Itália em tempo de Espanhóis e de Franceses e seus novos 

costumes, tema que foi de grande interesse na corte e para a realeza portuguesa naquele 

momento, como dissemos, e que pode ser hoje do interesse também de historiadores: é o 

relato do correspondente internacional, que assiste de perto a história acontecendo e a relata 

como de fato acontecia, o que já bem observou Earle.  

 Os Estrangeiros é um texto tão complexo que pode gerar estudos os mais variados. Do 

ponto de vista linguístico, daria já outro trabalho tão prazeroso de fazer como foi o nosso de 

busca de seus paradigmas literários no mestrado e este de edição das versões agora. Cremos 

que buscar as origens e usos daquelas expressões e ditos poupulares, com os quais o poeta 

recheou e deu liga ao texto daria, um trabalho dos mais gratificantes. Com o fim de dar algum 

destaque ao conteúdo linguístico tão interessante com que nos deparamos ao longo da edição, 

listamos em Apêndices, ao final da tese, primeiramente um glossário, trazendo vocábulos que 

não conhecíamos e cujos significados precisamos com frequência buscar nos dicionários de 

Bluteau e de Moraes. Depois, apresentamos uma listagem das frase e expressões latinas, que 

em sua maioria são proferidas pela personagem do Doutor, com suas traduções e referências. 

Em seguida, vem a parte mais graciosa e divertida do trabalho, que nos fez rir com gosto a 

cada vez que retomávamos os textos para revisão: uma seleção de ditos populares com que as 

personagens que representam as criaturas mais desprivilegiadas daquela sociedade vão nos 

encantando e fazendo-nos achar graça até de suas mazelas. Por último, apresentamos um 

índice de formas em que são encontradas amostras de fenômenos linguísticos próprios da 

linguagem manuscrita do período da escrita fonética que poderá ser do interesse de estudiosos 

do assunto.  

 Mas é especialmente para quem aprecia a poética daquela época de retomada dos 

clássicos antigos e, para além dos textos, dos preceitos clássicos de composição literária, para 

quem se interessa por aquela técnica de composição e recriação poética da imitação – que 

esteve na origem da tão rica literatura latina – e ainda mais especificamente pelo uso dessa 

técnica por Sá de Miranda, que é o nosso caso, que este é um texto sem precedentes. Desde a 
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carta-dedicatória e o prólogo, com seu conteúdo programático e explicativo, até o texto da 

comédia propriamente dita, com suas fórmulas e convenções do gênero, seus temas e tipos 

cômicos, juntamente com seus numerosos paradigmas literários, tem-se muitos motivos para a 

investigação científica. Some-se a isso ainda a existência de diferentes versões do texto e 

encontramos uma obra em tudo instigante.  

  Já é conhecida a existência na lírica mirandina de múltiplas reescrituras de um mesmo 

poema pela mão do próprio poeta, além das que se devem às diferentes leituras e 

interpretações de copistas e ao ―esquema de mote e glosa do trovadorismo peninsular‖.  Seja 

como for – por conta das modificações produzidas pela mão do poeta ou por outras mãos –, as 

diferenças encontradas no material com o qual trabalhamos e o conhecimento de que o autor 

tinha por hábito, ou princípio, retocar constantemente suas obras, obriga-nos a considerar Os 

Estrangeiros como um ―sistema de versões‖, tal qual Franco considerou em seu estudo sobre 

―o texto triplo de uma cantiga mirandina‖
481

 em que ―as variações são com certeza da mão de 

Sá de Miranda‖.
482

   

 Foi, porém, somente após completar a tarefa de edição do texto manuscrito, de 

transcrição da edição de 1559 e de cotejo destas fontes entre si e com a edição de Lapa que 

nos demos conta de que não poderíamos tratar os textos como variantes comuns, mas 

teríamos, sim, que pensar neles como textos diferentes, resultantes da recriação contínua a que 

se dedicava o poeta. Tal consideração afastou-nos da realização de uma edição crítica da peça. 

Até então, pensávamos nos textos contidos no Manuscrito Asensio e na edição de 1559 como 

variantes pertencentes a uma mesma família textual, das quais poderíamos talvez escolher ou 

extrair uma versão mais correta e definitiva, tratando-se o texto da edição de 1561como 

representante de uma outra linhagem de variantes. Não foi isso, porém, o que constatamos. 

Como se observa no cotejo das fontes, o texto manuscrito e o da edição de 1559 apresentam 

diferenças que não podem representar simplesmente uma emenda do autor ou um erro de 

cópia. Não são diferenças de grafia – não se seguia ainda nenhuma regra de correção gráfica 

na época – nem a supressão de um termo ou de um trecho por falha do copista o que 

encontramos ali, não são modificações que possam ser atribuídas, sem mais pensar, à má 

interpretação de quem copiou o texto. O que se nos apresenta não é outra coisa que não a 

recriação de uma história, que é recontada pelo seu autor com pequenas modificações a cada 

vez, como numa narrativa oral.  

                                                             
481 FRANCO, Marcia Arruda. O texto triplo de uma cantiga Mirandina. FLOEMA - Caderno de Teoria e 

História Literária. Ano II, n. 4, jul./dez. 2006. Vitória da Conquista: Edições Uesb, 2008, p. 143-158. 
482 Ibidem, p. 145. 
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 ―Chaque version, chaque ‗état du text‘ doit en principe être considéré, plutôt que 

comme le résultat d‘une émendation [...], une recréation.‖
483

, avalia Paul Zumthor, com quem 

concordamos, sobre o sistema de versões que se verifica na poética medieval, poética que 

vemos persistir no quinhentismo português.
484

 Sendo assim, não podemos falar em variante 

correta ou melhor lição ao tratarmos das versões que conhecemos da comédia Os 

Estrangeiros. 

 Até a chegada à forma que os estudiosos consideram ainda hoje como a definitiva, a 

da edição de 1561, o texto encolheu, foi cortado – talvez soasse mais a propósito, para ser tão 

horaciana quanto o poeta, dizer que foi ―limado‖ de seus excessos – e modificado tanto por 

supressões (mais numerosas) quanto por acréscimos (em menor número), tanto por 

deslocamento de trechos quanto pela troca de vocábulos ou de trechos inteiros, como no caso 

das citações em latim proferidas pelo doutor Petrônio. Esse trabalho de recriação, efetuado 

várias vezes até o ponto que conhecemos (quantas versões mais haveria entre a primeira e a 

última?) tem que ter gerado vários manuscritos autógrafos antes de apógrafos. 

 O texto da edição de 1559 é, certamente, proveniente de outra fonte, outro manuscrito 

que não o Asensio, apógrafo que teve em sua origem, sem dúvida, um outro autógrafo. Há no 

texto publicado por João de Barreira diferenças bastantes com relação ao manuscrito para se 

afirmar isso. Nele, também, já se pode verificar a ocorrência de algumas regras, embora não 

muitas, na pontuação e no uso de maiúsculas, fato que não se verifica no manuscrito, onde a 

escrita baseou-se na representação dos sons da fala (não havia acordo entre os escribas quanto 

a regras de ortografia) e a pontução quase nunca reflete uma pausa coerente com a mensagem 

do texto, o que pode caracterizar, a princípio, a anterioridade do texto contido no MS Asensio. 

 Outra das características que levam a considerar que o texto publicado em 1559 é 

posterior ao que se encontra no manuscrito, além das modificações na linguagem, é a 

supressão nele de longos trechos do anterior, numa espécie de enxugamento, como o que se 

deu com a versão publicada em 1561. Lembramos que, embora se verifiquem também alguns 

acréscimos, esta versão é bem menor que as outras consideradas anteriores. Comparemos 

alguns trechos das versões para que se comprove a tese: 

      

 

                                                             
483 Essai de poétique médiévale. Paris: Éditions du Seuil, 2000, p. 93. Nossa tradução: ―Cada versão, cada estado 

do texto deve em princípio ser considerado, preferencialmente que como resultado de uma emenda [...], uma 

recriação.‖  
484 Cf. FRANCO. O texto triplo de uma cantiga Mirandina... 
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MS  ASENSIO 

 

Ex. 1: 

não muda maJs vezes a 

regra de sam frãçisco os 

seus frades· que a nos a 

nosa 

 

Ex. 2: 

/·sar·/ nẽ eu não ouuera 

de sofrer aquela ujda· 

antes soubera perder 

quãto tinha serujdo· pois 

que remedio uaj meu 

amo enamorouseme desta 

lucreçia· 

 

Ex. 3: 

 

o que Jaa·/ utinuẏ ẏn fati 

cũtingençia  

 

Ex. 4: 

proçede negatiue e nã 

afirmatiue 

[não há] 

 

 

 

 

 

 

 

    EDIÇÃO DE 1559 

 

Ex. 1:  

[modificação linguística] 

nam muda mays vezes a 

regra hũ nauio que nos a 

nossa. 

 

Ex.: 2 

Sar. 

[supressão] 

[modificação linguística] 

 Agora de pouco a ca veo 

ho Doutor, namorouse 

desta Lucrecia, 

 

 

Ex. 3: 

[modificação linguística] 

(Quod iã obtinuit in facti 

cõtingẽtia) 

 

Ex.4:  

procede negatiuæ & nõ 

affirmatiuæ. 

[não há] 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO DE M. R. LAPA 

 

Ex. 1: 

[texto modificado, sem 

relação com as outras duas 

versões] 

 

 

Ex. 2: 

SAR. 

[supressão] 

[modificação linguística] 

– Vem o velho e namora-

se: 

 

 

 

Ex. 3: 

 

[supressão] 

 

 

Ex. 4: 

procede negative, non 

affirmative. 

[acréscimo] DEV. – 

Todavia a mulher do 

cavaleiro, tam pouco se 

chama cavaleira, nem 

escudeira a do escudeiro. 

PET. – Porque não são 

Amazonas que tragam 

armas e escudo; e por isso 
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/dev·/ ẽ fym llaa vos 

emtemdeẏs 

 

Ex. 5: 

[...] como diz boeçio  

lloguo em dous dias fuẏ 

estimado e conheçido 

depois co tenpo ecosaber 

som vyndo aeste estado 

asẏ dautorẏdade como de 

fazenda que não eẏ enveJa 

a nenhũu meu Jguall / 

 

Ex. 6: 

/pet·/ sem duujda este he 

[...] 

me não deixa acabar de 

conhecer / o meu boõ 

jrmão boa seJa a tua 

vynda· es tu es tu tenho te 

e não o acabo de crer  

·/ como veẽs  

 

Ex. 7:  

sabe maJs que sete 

pelẏteiros
  
/am·/ bẽ vees tu 

que ao presẽte eu não 

poso 
 
/cal·ẏ/ e depois nã 

quererás  /·am·/ farteẏ 

mill juramẽtos 

 

 

 

De. Em fim iaa vos 

entendeis entre vos. 

 

Ex. 5: 

[...] Como diz Boecio.  

 

[supressão] 

 

[modificação linguística] 

E louuores a nosso senhor 

nã ey enueja a nenhũ meu 

ygual. 

 

Ex. 6: 

Sem duuida que este he 

[...] 

mo nã deixaua conhecer.  

 

[supressão] 

 

 

Como veẽs? 

 

Ex. 7: 

sabe mais que sete 

peliteyros.  

[supressão] 

 

Amẽ.  Farte ey mil 

juramentos. 

logo das nossas disse, por 

mais letras que saibam. 

Que te parece? 

DEV. – Não sei, lá vos 

entendeis. 

 

Ex. 5: 

 

 

[supressão] 

 

 

 

 

 

 

Ex. 6: 

[modificação linguística] 

[acréscimo] 

 

 

 

[deslocamento] PET. – 

Sem dúvida algũa êste é: 

 

 

Ex. 7: 

 

 

[supressão] 

[modificação linguística] 
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 Vemos ao longo do cotejo, de que aqui apresentamos apenas alguns exemplos, que 

ocorrem muitas supressões e algumas modificações no texto de 1559 em relação ao do 

manuscrito. Não são estas provas cabais de que a versão manuscrita é anterior à da edição de 

1559, mas são indícios consideráveis. O mais importante, no entanto, é que, a nosso ver, são 

provas sufucientemente claras de que houve na origem de ambas as versões redações 

diferentes declinadas pela mão do próprio Sá de Miranda, ou seja, autógrafos diversos, assim 

como houve um autógrafo diverso desses também para a versão considerada última, que é 

repetida desde a edição de 1561. 

 Já havíamos concordado com Lapa, na Introdução deste trabalho, quanto à dificuldade 

de apurar-se a cronologia das obras de Sá de Miranda. Agora vamos demonstrar mais uma vez 

com o cotejo dos textos, para que não reste dúvida de tal dificuldade, que há um fato que se 

repete e que se pode verificar quando são comparados os dois textos anteriores com a redação 

que se tem por mais recente, a de 1561, seguida na edição de Lapa: há equivalência de 

vocábulos ou de trechos maiores no manuscrito e no texto da edição de Lapa, vocábulos ou 

trechos estes que são trocados por outros ou inexistem na edição de 1559. Esse fato aponta 

para a anterioridade do texto que foi publicado em 1559 em relação ao do manuscrito. A 

começar, note-se que há dedicatória na versão manuscrita e na última, mas não na de 1559, 

enquanto que existe argumento somente na de 1559. Outros trechos que se apresentam na 

edição de 1559 e não no texto manuscrito, que seriam dados como acréscimos na edição, 

poderiam ser dados como supressão no manuscrito, se considerarmos que esta redação é a 

posterior. Há, então, algumas modificações que podem levar à interpretação de anterioridade 

da versão publicada em 1559. Vejamos alguns exemplos: 

 

MS  ASENSIO 

 

Ex. 1: 

e veras como se ẽ [?] çento 

por huũ açipietis 

[supressão] 

 

 

 

    EDIÇÃO DE 1559 

 

Ex. 1:  

& veras como me faço 

conhecer, & como auerey 

por pouco pagar a cento 

por hũ.  

 

 

EDIÇÃO DE M. R. LAPA 

 

Ex. 1: 

 

        [supressão] 
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Ex. 2: 

heamado e temjdo  

como deus /  

huũ rolam nas armas 

pera as damas hũ 

narçis[o]  

e a mȷ  que se me daa [...] 

 

Ex. 3: 

nosso amigo briobris tẏnha 

bebido a mjnha reuelẏa· 

 

Ex. 4: 

/pet/ nã me fales na queles 

cleriguos llẏures ricos e 

ouçiosos  

 

Ex. 5: 

ẽtão deixa tu ao doutor 

reuoluer seus bartolos 

 

Ex. 6: 

[...] 

que llaa vaẏ  

eu vos direẏ o meu 

cabedal· todo he ẽ 

palauras yso avemturo ##· 

Ex. 2: 

he amado & temido 

juntamente como hũ rey.  

 [não há o trecho nesta 

versão] 

 

E a mi que se me daa [...] 

 

Ex. 3: 

nosso amigo Briobris tinha 

bebido jaa, elle verti[a], 

 

Ex. 4: 

Pe. Nã me fales naquelles 

ricos, ouciosos, liures. 

 

 

Ex. 5: 

então deixa tu ao Doutor 

resoluer seus Bartolos, 

 

Ex. 6: 

[...] 

que  la vay.  

    [não há] 

 

Isso auenturo 

Ex. 2: 

         [supressão] 

nas armas um Roldão, 

mais fermoso e mais 

namorado de si mesmo 

que Narciso. 

Mas a mim que se me dá? 

 

Ex. 3: 

O soldado bebera já à 

minha revelia.  

 

Ex. 4: 

Não me fales naqueles 

clérigos tam ricos e tam 

ociosos, 

 

Ex. 5: 

E quanto ao Doutor, deixá-

lo revolver seus Bártolos. 

 

Ex. 6: 

 

[supressão] 

mas eu vos direi, o meu 

cabedal tudo é palavras, 

isso aventuro. 

 

 

 

 Existiria, pois, como demonstrado acima, a possibilidade de que a versão da edição de 

1559 fosse anterior à manuscrita. Continuaremos, no entanto, defendendo nossa tese de 

anterioridade do texto manuscrito, agora com o argumento de que todas as modificações 
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apresentadas neste segundo quadro podem dever-se a falhas em apógrafos, a má interpretação 

de copistas. Não se sabe quantas variantes teriam existido entre o autógrafo e a última cópia, 

quantas leituras errôneas pode ter realizado um copista. Mas um só exemplo já nos garante 

que o editor do texto publicado em 1559 seguiu um apógrafo com incorreções. Vejamos este 

exemplo, tendo as duas fontes mais antigas acompanhadas de nossa edição modernizada, 

pontuada, para facilitar a compreensão da passagem: 

 

MS  ASENSIO 

 

e começou acõ tar suas 

proezas· minou tores 

dirobou põtes· escalou 

muros / matou· catiuou 

 

―e começou a contar suas 

proezas: minou torres, 

derrubou pontes, escalou 

muros, matou, cativou...‖ 

 

    EDIÇÃO DE 1559 

 

& começou de contar suas 

perlongas minotauras, 

derribou pontes, escalou 

muros, matou, catiuou.  

 

―e começou de contar suas 

perlongas minotauras: 

derribou pontes, escalou 

muros, matou, cativou...‖ 

EDIÇÃO DE M. R. LAPA 

 

Então começou a contar 

das suas façanhas: matou, 

venceu, cativou.  

 

 

 

 Não temos dúvida de que cada uma das fontes analisadas, cada uma das três versões 

que conhecemos d‘Os Estrangeiros teve sua origem em uma redação autógrafa diferente, 

recriação da obra pelo próprio autor. Há mais indícios de que esse fato seja verdadeiro do que 

de que as duas versões mais antigas tenham sido originadas de um mesmo autógrafo. E é 

provável que cada um dos autógrafos tenha gerado apógrafos. Sabemos já que a versão 

contida no Manuscrito Asensio é um apógrafo. Vemos agora, pelo último exemplo, que o 

trecho referente à versão de 1559 só pode provir da leitura equivocada de um copista, que 

interpretou como perlongas o termo proezas, e a este ligou um adjunto adnominal, 

minotauras, dando continuidade ao equívoco, quando o que se tem é o início da lista de 

proezas das quais o soldado se vangloria.  

 Acreditamos ter sido demonstrada com clareza, pelos exemplos destacados do cotejo 

das fontes, a ocorrência nos textos de modificações suficientemente importantes para 
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comprovar que cada um deles provém de uma diferente escritura autógrafa e que o texto d‘Os 

Estrangeiros passa por tantas modificações, que se vai transformando, a cada vez que o poeta 

nele mexe, noutro texto. 

 A nossa conclusão não pode ser outra senão a de que a edição de 1559 seguiu outro 

manuscrito que não o Asensio, que cada uma das fontes representa uma das diversas 

reescrituras por que passou a primeira comédia mirandina, cada uma das quais representando 

também um estágio que o autor julgou provisoriamente satisfatório, o que nos leva a dizer que 

não haveria versão que não fosse autorizada pelo autor, mas edição que o autor não aprovasse 

– caso da edição de 1559, que certamente seguiu uma cópia com erros de interpretação do 

copista.  

 Chegamos, assim, admitindo que autógrafos de redações diferentes estiveram na 

origem dos textos do Manuscrito Asensio, da edição de 1559 e da edição de 1561, e 

considerando a existência de apógrafos de todos os autógrafos, ao seguinte estema: 

 

            (A)         

              (B)        

      (C) 

           

  (α)  (β)        (γ) 

 

                      

 MS Asensio         Ed. 1559        Ed. 1561 

 

em que (A) é anterior a (B) e este é anterior a (C). 

 

 Temos, assim, um conjunto de versões de uma mesma história, um mesmo entrecho 

que se vai contando com outras palavras ao longo do tempo. Por conta dessa característica tão 

mirandina de composição, pudemos trazer nossa contribuição aos estudos literários, 

filológicos, linguísticos, quiçá históricos, pequena contribuição para cada uma dessas áreas, 

mas que aponta para a continuidade dos estudos sobre Sá de Miranda e sua obra, tão rica em 

motivos que está muito longe de esgotar-se num só trabalho.  

 Que esse tempo de revalorização do poeta perdure e traga mais frutos para as 

humanidades – tão bons quanto os que têm produzido Thomas Earle, da Universidade de 
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Oxford, e Marcia Arruda Franco, da Universidade de São Paulo, estudiosos da obra mirandina 

que já há algum tempo vêm dando notoriedade ao nome do poeta –, pois que existe ainda, 

como foi exposto, um vasto campo de pesquisa em aberto, a ser explorado linguística, 

literária, histórica e culturalmente neste texto teatral mirandino, como em outras obras de Sá 

de Miranda, não menos importantes. Mas esta comédia, especialmente, representa um 

importante documento e instrumento histórico para a compreensão da cultura do tempo em 

que foi produzida e para observar-se o diálogo que se estabelece entre as culturas européias da 

época – por isso acreditamos que com nossa edição pudemos também dar uma contribuição 

importante para os estudos e para o reconhecimento da relevância da obra de Sá de Miranda. 
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APÊNDICE  A 

 

Glossário – Termos e expressões de Os Estrangeiros 

 

Acatadura: 1. Expressão do semblante. 2. Disposição espiritual. 3. Aspecto, aparência. 

(HOUAISS) 

Adro: pátio descoberto e murado, comum em antigas igrejas, onde ficava o cemitério. Ser 

―mais carregado que um adro‖: ―A verdade é mais pesada que adro‖, Ulissipo, 113; ―triste 

como um adro, melancólico como um cemitério...‖ (BLUTEAU).   

Aldeã, mal atabiada: m.q. aldeã e mal ataviada: rústica, sem adornos; camponesa, 

malvestida. 

Al ou all: outra coisa; o mais. 

A lugares: em várias partes, a espaços. 

À míngua de boa cornadura não fique: não seja por falta de chifres. 

Andar pelas ramas: divagar; não abordar diretamente um assunto. Diz-se que alguém ―anda 

por las ramas‖ quando, em vez de se manter no assunto de que se fala, dá voltas e se desvia 

por outros caminhos, falando de coisas que não vêm ao caso. 

Anojador: aquele que causa aborrecimento. 

Anojar: aborrecer, causar desgosto. 

Antiga de dias: anciã. 

A ousadas: de forma arriscada. 

Apertados: m.q. apartados: pais apartados, pais distantes dos filhos. 

Apodar: zombar, escarnecer. 

Apercebido:  preparado, prevenido. 

Arremedar: imitar grotescamente, reproduzir. 

Avisado: 1. Que usa de cautela e prudência; ajuizado, sensato.  3. Que é discreto, reservado, 

moderado. (HOUAISS) 

Aziago: que traz má sorte; de mau agouro. (HOUAISS). 

Azos: oportunidades, comodidades. 
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Barbácio: Andreas Barbacius Siculus, único Barbácio ―doutor‖ encontrado, mencionado 

como coautor de um texto jurídico publicado em 1517 e 1518, em latim, na Itália, do qual 

restam quatro exemplares da segunda edição e um da primeira. In: 

<www.worldcat.org/title/clarissimi-profundissimique-iuris-vtriusque-ac-monarche-

interpretisque-subtilissimi-domini-baldi-perusini-lectura-super-libris-codicis-4-lectura-super-

septimo-octauo-nono-codicis/oclc/555403178> Acesso em 23/02/2011. Também foi um 

general romano, ao comando do exército, na Batalha de Argentoratum, 357 d.C. 

Bartolo: Bártolo de Sassoferrato (século XIV) é considerado o maior jurista da Europa 

medieval e um dos mais notáveis comentadores do Direito Romano, tanto que depois de sua 

morte se divulgou a máxima: “nemo bonus jurista nisi bartolista” — ―ninguém é bom jurista 

se não for bartolista‖.  Cf. WIGMORE, John H. Nova Methodus Discendae Docendaeque 

Jurisprudentiae. In: Harvard Law Review, vol. 30, n°. 8, Jun., 1917, p. 812-829.  Carolina 

Michaelis de Vasconcelos cita-o em ―Vida de Sâ de Miranda‖, capítulo introdutório de sua 

edição das Poesias..., p. IX: ―Iamos á Italia mercadejar, ou receber nas Universidades de 

Bolonha e Padua a tradição dos jurisconsultos romanos. João das Regras e João Teixeira 

trouxeram a Portugal o conhecimento de Baldo, de Bartolo e de Cino de Pistoja, e nada mais. 

A verdadeira gloria d‘esse paiz incommodava-nos pouco (...).‖  

Beltenebros: príncipe das trevas. 

Bilhafrão: ―aum. de bilhafre. Aulegraf. 175. BILHAFRE, s. m. ave de rapina, que só differe 

de açor, em ter as garras menos fortes. Eufr. I. I. p. 7. Ando mais çafaro que hum bilhafre.‖  

(BLUTEAU). Soa como ―urubu em cima da carniça‖. 

Boca que queres: viver a ―boca que queres‖ é viver fartando-se, com prazer; diríamos hoje 

viver ―no bem bom‖; ou ―a grande meu sabor‖, como diz o próprio Sá de Miranda na edição 

de 1561. 

Camanha: Como tamanha vem de tam magna (tão grande, em latim), assim camanha vem de 

quam magna (quão grande, em latim). 

Capa-em-colo: o pobre que não tem mais do que traz sobre si, e que pode facilmente 

levantar-se donde vive. (BLUTEAU) 

Carantonhas: caras feias; carrancas. O termo aparece na lírica mirandina com outro sentido. 

Em nota ao Epitalamio pastoril, nº 99, verso 10, à página 268 da edição de Lapa das Obras, a 

que recorremos neste trabalho, a acepção que o filólogo apresenta para o termo é de 

―blandícia, sedução‖.     

Comento: tradução literal de uma obra clássica para uso das escolas. ETIM. latim comentum: 

ficção, fingimento, invenção, descoberta etc. (HOUAISS). 
 

Cometer partido: oferecer, propor.  

Comichoso: descontentadiço, a quem nada agrada. (BLUTEAU) 
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Corisco: s. m. fenômeno aéreo, são cintas de fogo, que abrem nas nuvens, sem trovão: o 

vulgo crê que cai a pedra de corisco. (BLUTEAU). 

Correr Seca e Meca: andar de um lado para outro, por diferentes terras; andar por aqui e por 

acolá, correr mundo. 

Dar de olho: fazer aceno com os olhos, e dar a entender alguma coisa com esse aceno. 

(MORAES) 

De dias: homem de dias: ancião. (BLUTEAU). 

Defesso: m.q. defeso: proibido. 

Delamber: fig. Encher-se de vaidade ou presunção; envaidecer-se. Experimentar sensação de 

alegria; regozijar-se. (HOUAISS) 

Escontar: pagar sua parte numa conta. 

Esgrouvinhado: 1. De estatura elevada e magro, como um grou. 2. Que se apresenta com os 

cabelos desalinhados, revoltos, desgrenhados. (HOUAISS) 

Falecer: faltar 

Fazer farinha: é possível que seja o m.q. tirar farinha: levar vantagem. (HOUAISS) 

Fez a roda como pavão e passeia: exibiu-se; como se diz, pavoneou-se. 

Forte ponto: hora má. 

Francelho: ave de rapina do tamanho de um pombo, com rabo listado de pardo e branco. 

(MORAES) 

Frasquear: Em português europeu, ―enfrascar-se‖ corresponde ao ―embebedar-se‖ do Brasil. 

―FRASCARIA, s. f. Putaria. Ferreira. Cioso, 1. sc. 1. ‗em tavernas, e em frascarias.‘‖  

―FRASCÁRIO, adj. (...) dado a mulheres, putanheiro. Barros, 4. 5. 15. f. 319. Albuq.‖ 

(MORAES) 

Garelhano (Rio de Nápoles, na Campânia); Chirinola (Ceriñola: batalha de 1503, das 

guerras de Nápoles); Ravena; Milão: no texto, referem-se a campos de batalha onde lutou 

Briobris. 

Grosar: forma antiga de glosar: 1. Explicar por meio de glosa. 2. Exercer censura; crítica. 5. 

Desenvolver (um mote) em versos. Glosa: 3. Observação crítica ao comportamento ou ao 

trabalho de alguém; parecer contrário, desaprovação, censura. (HOUAISS).  

Hóspeda: ―s. f. Mulher que dá pousada nas estalagens, ou quartos de aluguer. §. Fazer a 

conta sem a hospeda: tomar as medidas sem consultar pessoa [...] que nos pode perturbar, e 

atalhar as determinações. Eufr. 3. 4.‖ (BLUTEAU). Ou seja, não dar satisfações a ninguém. 
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Maçaroca: fio torcido e enrolado no fuso. 

Malencônico: melancólico. 

Mantéu: capa provida de colarinho que usam os frades. (HOUAISS). No original, manteo: no 

traje antigo, era peça de adornar o pescoço; capa de frade com colarinho estreito (dela usavam 

os jesuítas) que vestiam sobre as túnicas... (MORAES). 

Meijoada (ameijoada): ―V. Ameijoar, §. Funcção de noite de jogo, ou mulheres: ‗nessas 

meijoadas sempre há pagodes, e bom vinho, que para ella (a mãi alcoviteira, que levava a 

filha a estas funcções) he o proprio reclamo‟. Ulis. l. 4, f. 54. ult. Ed. e f. 59. „alguma grande 

meijoada teve ella.‟ ‖ (MORAES). Ameijoada: (fig.) vida de dissolução, licenciosa, 

desordenada. (HOUAISS) 

Mosem - Mossem: prenome que se dava aos que não eram cavaleiros. Prenome usado dos 

Aragonezes, como Monseor dos Franceses e Misser dos italianos. (MORAES)   

Moucarrão: demasiadamente surdo (HOUAISS). No Moraes: adj. chulo. Muito mouco. Eufr. 

3. 5. 

Não entra por aí o gato às filhós: Hoje se diz ―não é por aí que vai o gato às filhós‖: é 

espreitando, discretamente, que o gato chega às filhós (bolinho doce).  

Nojo: Tristeza profunda; pesar, desgosto; aborrecimento.  

Peliteiro: m.q. pelliqueiro: ―o que prepara as pelles para forros, vestidos, etc. e as vende [...].‖ 

―Eufr.:  ‗sei mais que sete pelliteiros‘: frase proverbial.‖ (MORAES) 

Penso: pensamento. Eufr. f. 100: nem me lembrava por cuido, nem por penso. (BLUTEAU) 

Picada:  Que se encontra em ligeiro estado de embriaguez. (HOUAISS) 

Picar no dente: morder, espicaçar; picar com os dentes.  

Polleas: do espanhol ―polea‖, português ―polé‖: o aparelho de tortura. 
 

Prol faça: dê alvíssaras (LAPA), prêmio, recompensa. 

Rolam: refere-se ao guerreiro Orlando, do exército de Carlos Magno, que inspirou o Orlando 

Furioso, de Ariosto, e outras histórias de cavalaria, chamando-se às vezes Rolão, outras 

Rolando ou Orlando. 

Romper um par de lanças: duelar em versos de improviso, como repentistas. 

Sendeiro: cavalo velho e ruim. 

Soldados vãos: sodados vaidosos, miles gloriosus. 
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Sonsonete: ―s. m. O accento oratório com que se profere alguma ironia ou reflexão 

maliciosa.‖ (MORAES). Entonação característica de uma frase maliciosa ou irônica. 

(HOUAISS) 

Sorligião: provavelmente, o mesmo que ―çurgiões‖ (termo que aparece no Ato III, Cena IV, 

p. 48 da edição de 1559): cirurgiões. Etim. de cirurgião: 1297 celorgiãães, sXIII cilurgiano, 

sXIV solorgiães, sXV çirulurgiães, solirgiom, 1450-1516 solorgioens. (HOUAISS). 

Soticapa: adv. debaixo de capa. Aulegr. f. 6.(BLUTEAU). Socapa: adv. com pretexto. 

(BLUTEAU). Socapa: 1.disfarce. 2. Fingimento, manha. À socapa: de maneira furtiva, 

dissimuladamente (HOUAISS) 

Tanjam a mortos: toquem (instrumento musical ou sinos) para mortos. Soa como dizer 

―falem com as paredes‖.  

Taramullo: é possível, pelo sentido, que seja ―taramelo‖: língua, tagarelice, conversa fiada 

(HOUAISS); taramelear: falar muito (MORAES). Taramullos é um topônimo, nomeia uma 

vila rural da Galícia.  

Tomar a mulher em camisa: sem dote, nem doação por casamento. 

Triquestroques: trocadilhos (HOUAISS); jogos de palavras; ornamentos de linguagem 

(LAPA). 

Troçal: mesmo que torçal, cordão de seda com fios de ouro. 

Vaganao: (...) vadio que anda vagando. (BLUTEAU) 

Vésperas sicilianas: Carlos I d‘Anjou assumiu o trono da Sicília em 1266. Os franceses, 

então donos da ilha, passaram a ser hostilizados pelos sicilianos. Abriu-se, assim, o caminho 

para a revolta e os massacres que passaram à história como ‗as Vésperas Sicilianas‘. Conta-se 

que em 1282, em frente à Igreja do Espírito Santo, na hora da liturgia de orações das 

Vésperas, um soldado francês insultou uma siciliana. Quis revistá-la, alegando que ela 

escondia armas sob as roupas. Ela, nervosa, desmaiou nos braços do marido, que bradou: 

Morte aos franceses! O soldado foi assassinado por populares, ao que se seguiu o massacre de 

todos os franceses residentes em Palermo. A nobreza siciliana apoiou a revolta popular.  

Disponível em: <www.revistadigital.com.br/adagio.asp?NumEdicao=390&CodMateria=3404> 
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APÊNDICE  B 

 

Sentenças e versos latinos 

 

Animo redeundi: lembranças, o que vem à memória. 

Ardua materia et de apicibus iuris: matéria difícil e das sutilezas do Direito. 

De jure: de direito. 

Genus masculinum de iuri concepi femininum. ―O gênero masculino, de direito, concebe o 

feminino‖. É da Regule grammaticales: In genere, masculinum concipit femininum et 

neutrum... (Guarino Veronese) 

In agibilibus: nos negócios. 

Intempestiui funduntur vertice cane et dolor etatem iussit in esse suam. Boécio, versos 10 e 9, 

respectivamente, de Philosophiae Consolationis, I,1. ―De repente minha cabeça encheu-se de 

cabelos brancos ‖ e ―pois repentinamente veio a inesperada velhice / e com ela todos os seus 

sofrimentos.‖  A consolação da filosofia, I, 1, tradução de Willian Li. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. O trecho todo, de 9 a 12 é o seguinte: Venit enin properata malis inopina 

senectus / et dolor aetatem iussit inesse suam./ intempestiui funduntur uertice cani / et tremit 

effeto corpore laxa cutis: ―Pois repentinamente veio a inesperada velhice, / E com ela todos os 

seus sofrimentos. / De repente minha cabeça encheu-se de cabelos brancos, / E o meu corpo 

cobriu-se de rugas.‖ 

Negatiuæ et non affirmatiuæ: da negativa e não da afirmativa. Leges negativae: obrigam 

sempre e para sempre. Leges affirmativae: obrigam sempre, mas não para sempre. 

Ne nostrum comitio presequerentur iter: O verso de Boécio na Consolação da Filosofia, I,1, 

v.6, diz Ne nostrum comites prosequerentur iter.. Na tradução de Willian Li (São Paulo: 

Martins Fontes, 1998) - versos 5 e 6, para dar sentido completo: ―Pelo menos elas não foram 

tomadas de medo / Nem deixaram de ser companheiras neste amargo caminho.‖ 

Non refert: não importa. 

Notabiliter est communis opinion: ―Notavelmente (claramente), é opinião geral‖. 

Obtinuit in facti contingentia: obteve por contingência/circunstância do fato. 

Omnia fert aetas, animum quoque. ―O tempo leva tudo, até a memória.‖ Virgílio, Eclogas, 

9.51. 

Omnium rerum, heus, vicissitudo est. ―Oh! Tudo tem suas mudanças.‖ Terêncio, Eunuco, 276. 

―Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe.‖ 
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Patria est, ubicumque est bene. ―A pátria é todo lugar onde se está bem.‖ Cícero, Tusculanas, 

5.37.108. 

Per mare pauperium fugens per saxa per ignes: Horácio, Epístolas, I, 1, v. 46: per mare 

pauperiem fugens, per saxa, per ignes: para fugir da pobreza, por mar, por rochedos, por 

vulcões. 

Si fas es dicere: se é permitido assim dizer.  

Terram autem dedi filis hominum: ―Mas a terra ele a deu aos filhos dos homens.‖ O versículo 

completo é Caelum caeli Domino: terram autem dedit filiis hominum. Salmo 113 B, 16. 

Transiuimus per ignem, et aquam, et duxisti nos in refrigerium: ―Nós passamos pelo fogo e 

pela água, mas tu nos fizeste retomar fôlego.‖ Transiuimus per ignem et aquam, et eduxisti 

nos in refrigerium. Salmo 65, 12. 

Vir sapiens dominabitur astris: ―O homem sábio dominará os astros‖. Dito, que foi muitas 

vezes atribuído a Ptolomeu, aparece no comentário de John Danko da Saxônia (século XIV) 

ao Isagoge do astrólogo árabe Alchabitius (século X) e foi reproduzido por Francis Bacon em 

Advancement of Learning, 2.23.12 (1605). 
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APÊNDICE  C 

 

Seleção de ditos d’Os Estrangeiros 

 

A fome e a tardança levantam a cólera. 

À míngua de boa cornadura não fique. 

A necessidade não tem lei. 

Antes quero cair que estar dependurado. 

Ao doido e ao touro dar-lhe-ás o curro. 

Ao falar, grandes filósofos; ao obrar, ali me perdoai. 

Aos grandes males, grande coração. 

Aos ousados ajuda a fortuna. 

A quem mágoas lembram-se sempre, obrigações esquecem logo. 

Assim se faz a fortuna, mal sobre mal. 

As virtudes ficaram cá em três coisas: pedras, ervas e palavras. 

A verdade tem pés e mãos e logo vai avante. 

Cabra morta não diz mé. 

Correr a Seca e Meca. 

Cuidei de atalhar e arrodeei. 

Deixai correr os tempos, que eles descobrirão caminho. 

Deixem-me viver, disse o outro que se temia, e matem-me quando quiserem. 

Estes amores, o seu vício é a ociosidade: dela nascem e nela se criam. 

Faze conta que to disse uma pombinha à orelha... 

Fiai-vos lá em letras! 

Folgastes então a vosso prazer, agora pagareis a vosso pesar.  

Los yerros por amores dignos são de perdonar. 
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Muitas coisas acontecem entre o bocado e a boca. 

Não entra por aí o gato às filhós. 

Não há ouro sem fezes. 

Não me fio de cão que manqueja. 

Não muda mais vezes a regra de São Francisco os seus frades que... 

Não se há hoje de acabar o mundo. 

Na própria causa não é ninguém bom juiz. 

Nas pressas se conhecem os amigos. 

Neste mundo tudo é começos e novidades. 

No campo, lá são conhecidos os homens. 

O bom jogador emenda o mau lanço com o saber. 

O diabo é muito sutil, donde homem não cuida, dali se levanta a lebre. 

O mais seguro é sempre o melhor. 

Onde força entra, não há que falar mais. 

Os grandes desejos não sofrem tardança. 

Para isso são os homens, para esperar os medos. 

Perdido é quem atrás de perdido anda. 

Quem ao diante não olha, atrás cai. 

Quem duma escapa, vive cem anos. 

Quem fogo quer, com as unhas o descobre. 

Queres boa moça, recebe-a logo. 

Sabe mais que sete peliteiros. 

Se acolhe a moça às mãos a ousadas, que tenha cargo de vigiar as portas e as janelas. 

Se o mar andar chão, navegaremos. 

[São] tais como o vilão que, enquanto há seu conselho, o coelho vai-se-lhe. 

Te apanhou o vento a lenha. 
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Todas as coisas têm seu começo. 

Todos somos bem regidos na boca alheia. 

Tudo quebra pelo mais fraco. 

Valeu-me que o vi primeiro, como dizem do lobo... 

Vaso mau nunca quebra. 
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APÊNDICE  D 

 

Índice de formas da comédia Os Estrangeiros (Manuscrito Asensio) 

 

 O que se apresenta neste índice é uma amostra de vocabulário, que nos basta para que 

sejam observados alguns fenômenos linguísticos próprios da língua portuguesa à época, e que 

pode ser útil a quem tiver interesse em se aprofundar nas questões linguísticas que um texto 

como este pode levantar.  

 Observa-se que não há ainda nenhum padrão ortográfico – a escrita segue no período 

fonético; abreviaturas são freqüentes, como é sabido, em razão da escassez de papel. O uso 

das letras ramistas ainda não era comum quando foi copiado o manuscrito, e as variantes i, j, ȷ, 

J, y, ẏ e u, v ocorrem sem nenhum tipo de regra. 

 

 

FORMAS   FREQUÊNCIA  LOCALIZAÇÃO 

A/a(s) /ha(s)[art.]   1/14/2   2v./1r., 2v./1r., 2r. 

a  [prep.]    11 etc   1r., 2v., 2r. etc. 

a [pron.]    1   2v. 

abrais   [f. v.]   1   2v. 

acabar     1   2v. 

acabou  [f. v.]   2   2v. 

achareẏ [f. v.]   1   2r. 

acho [f. v.]    1   2r. 

acustumada    1   2r. 

afirma   [f. v.]   1   1r. 

agradeçase  [f. v.]   1   1r. 

aguora     4   2v., 2r. 

ahẏ/hẏ  [adv.]   1/1   2v./2v. 

aJnda/aJmda     2/1   1r., 2v./2v. 

aldeam     1   1r. 

algũs     2   1r., 2v. 

all/aall     1/1   1r./4r. 
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allda  [n. pr.]   1   1.v. 

altos     1   2v. 

alẏ  [adv.]   1   2v. 

ambrosia [n. pr.]   1   1.v. 

amdo   [f. v.]   1   2r. 

ameaçaua  [f. v.]   1   1v. 

Amente [n. pr.]   1   1v. 

amiguo(s)/amigo(s)   2/1   1r./1r. 

amtigua(s)/antiga(s)   2/1   1r., 2v/1r. 

amtiguo    1   1r. 

amtre     1   2v. 

andar      1   1r. 

anos     1   2v. 

antes      1   1v. 

ao(s)     5   1r., 2v. 

apertados    1   1r. 

apodais [f. v.]   1   2v. 

aquela     2   2v., 2r. 

aqui     1   2r. 

aremedar    1   1r. 

aremede [f. v.]   1   2v. 

ariosto  [n. pr.]   2   1r. 

artes     1   2v. 

asegurou [f. v.]   1   1r. 

aseseguo    1   2r. 

asi/asẏ     5/2   1r., 2v./2r. 

atabiada    1   1r. 

auẽdo  [f. v.]    1   2r. 

aveis  [f. v.]    1   2v. 

auia [f. v.]    2   2v. 

avogados    1   1r. 

bem     6   2v., 2r. 

boas     1   2v. 
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boca(s)     2   2v. 

braços     1   2v. 

briobrjs [n. pr.]   1   1v. 

cabo     1   2r. 

caçam  [f. v.]   1   1r. 

caio [f. v.]    1   2v. 

cair      1   1r. 

callidio/calljdio/calẏdio   [n. pr.] 1/1/1   1v./16v./16v. 

carta     1   2v. 

casamentejro    1   1v. 

casiano [n. pr.]   1   1v. 

causas     1   2v. 

cauarão [f. v.]   1   2r. 

chacoreẏro    1   1v. 

chamada    1   1v. 

chamais [f. v.]   1   2v 

cheo     1   1r. 

cõ     3   1r., 2v. 

cõçertarmos [f. v.]   1   2r. 

começão  [f. v.]   1   2v. 

Comedia/ comedia   2/5   1v., 2v./1v., 1r., 2v 

comedias     1   1r. 

comedimẽto    1   1r. 

comer     1   2v. 

comẽtos    1   1r. 

como     7 etc.   1r., 2v. 

comprẏã [f. v.]   1   2r. 

cõprẏhaa [f. v.]   1   1r. 

cõselho    1   2r. 

cõtemtareẏ    1   2v. 

coração/coraçaam   1/1   1r./1r. 

coria  [f. v.]    1   2v. 

cotouelo    1   2v. 
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coube   [f. v.]    1   2v. 

crer     2   2v., 2r. 

crjada     1   1v. 

crjado     1   1v. 

cuidarão  [f. v.]   1   1r. 

cuidei    [f. v.]    1   1r. 

cuideis   [f. v.]    1   2v. 

cuido  [f. v.]    1   1r 

da     4 etc.   1v., 2v., 2r. etc. 

dais [f. v.]    1   2v. 

daquele(s)    3   1r., 2v. 

dareis     1   2v. 

de      7 etc.    1v., 1r. etc. 

defesso     1   1r. 

dela     1   2r. 

dele     1   1r. 

depois     4   1r., 2v. 

desculpase [f. v.]   1   1r. 

deste     1   1r. 

destroyra [f. v.]   1   2r. 

deu [f. v.]    1   2r. 

deuorante  [n. pr.]   1   1v. 

deusa     1   2v. 

deueis  [f. v.]    1   2v. 

diabo     1   1r. 

diguo  [f. v.]    1   1r. 

dias     1   2v. 

diuido   [f. v.]   1   2v. 

diguo     [f. v.]   2   2v., 2r. 

diruos ei  [f. v.]   1   2v. 

diz   [f. v.]    1   1r. 

dizem   [f. v.]    2   1r., 2v 

dizer     1   1r. 
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do(s)     4   1v., 1r., 2v. 

dorjo [n. pr.]    1   1v. 

dormir     2   1r. 

doujda   [f. v.]    1   1r. 

dous     1   1r. 

doutor     4   1v., 1r. 

ds      2   2v., 2r. 

duas     1   1r. 

duũ     1   1r. 

dũs     1   2r. 

e/he     11 etc./1  1r., 2v./17v. 

edifiçios    1   2v. 

ẽ/en/em     3/2/7 etc.  1r., 2r./1r., 2v./1r., 2v., 2r. 

emtam/entam    1/1   2v./2v. 

emxerguais [f. v.]   1   2r. 

engenho    1   1r. 

ẽguanos    1   1r. 

encrespareis [f. v.]   1   2v. 

enparar    1   2v. 

enparo     1   2v. 

enpregua     [f. v.]   1   2v. 

enquãto    1   2r. 

enteradas [f. v.]   1   2v. 

ẽvenção    1   1r. 

eros     1   1r. 

escrauos    1   1r. 

escreuem  [f. v.]   1   2v. 

escrever/escreuer   1/1   1r./2v. 

escritura    1   1r. 

escutai   [f. v.]    1   2v. 

esperaueis [f. v.]   1   2v. 

espirjẽçia    1   9r. 

esta     3 etc   2v., 2r. etc 
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este     1   1r. 

estimada    1   2v. 

estiue [f. v.]    1   2v 

estramgeiros    1   2v. 

estrangeira    1   2v. 

eu     4 etc.   1r., 2v. 

eẏ   [f. v.]    1   2v. 

faAz     1   2v. 

faço [f. v.]    1   2r. 

fadas     1   2r. 

falar     1   2r. 

faleçer     1   2v. 

falo   [f. v.]    1   2v. 

fazer      1   1r. 

fazẏa 

feitos     1   2v. 

fero     1   2r. 

ferrara   [n. pr.]   1   1r. 

ficara   [f. v.]    1   2r.   

filhos     1   1r. 

filosofo    1   1r. 

fiz   [f. v.]    1   1r. 

fizese   [f. v.]    2   1r. 

foguo     1   2r. 

fogimdo  [f. v.]   1   2r. 

foi/foẏ/foy  [f. v.]   2/2/1   1r., 2v./1r./2r. 

fora [f. v.]    2   1r. 

forão [f. v.]    1   1r. 

forçarão  [f. v.]   1   1r. 

forças     1   2r. 

fra
co 

de ʃaa de mjramda/ f. d. s. 1/1   1v./1r. 

fremosos    1   2v. 

fugir     1   1r. 
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fui [f. v.]    2   2v. 

fundar     1   1r. 

furtuna     1   2v. 

gallbano [n. pr.]   1   1v. 

ganhando    1   2r. 

graças     1   1v. 

gramde/grãde     3/1   1r., 2v., 2r./2v. 

gramdeza    1   2v. 

greçia     1   2v. 

greguo     1   2v. 

guera     1   2r. 

guido [n. pr.]    1   1v. 

ha [f. v.]    2   1r., 2v. 

hayo     1   1v. 

he [f. v.]    7 etc.   1r., 2v. 

hia [f. v.]    1   1r. 

hiamos      [f. v.]   1   2r. 

hirmão     1   1v. 

ho(s)/o  [pron.]   2/3   2v.,2r./2r. 

honra     1   1r. 

horaçio/oraçio  [n. pr.]  1/1   1r./1r. 

horelhas    1   2r. 

hos estramgeẏros/os estramgeiros 1/1   1v./2v. 

hũa     4   1r., 2v., 2r. 

huũ(s)     3   1r., 2v. 

imiguos    1   2v. 

iso
485

     2   1r., 2v. 

Istranhais [f. v.]   1   2v. 

Jaa      6 etc.   1r., 2v., 2r. etc. 

Jmigua     1   2r. 

Jmperio    1   2v. 

Jntrepetações    1   1r. 

                                                             
485 Só aparece em ―por iso‖. 
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Jntrepetamdo    1   1r. 

Jogam  [f. v.]   1   1r. 

Jouuemos [f. v.]   1   2v. 

Jreges     1   1r. 

Jsto     2   1r. 

Jtaliana    1   1r. 

Juntamẽte    1   2v. 

Jurescõnsulto    1   1r. 

laa     2   2v., 2r. 

laberẏo  [n. pr.]   1   1r. 

larguo     1   1r. 

lenbrãça(s)    2   1r., 2r 

letras     1   1r. 

leuem
te
     1   1r 

lhe     3   1r. 

linguoa(s)/lẏnguoa   1/1   2v./2v. 

linguoagem    1   2v. 

loguo     3   1r., 2v. 

louuor/louvor    2/1   1r./1r. 

lugar      2   1r., 2r. 

lugares     1   1r. 

maas  [adj.]    2   1r., 2r. 

maJs     2   1r., 2v. 

mal/mall    3/1   1r., 2r./2v. 

mançebo    1   1v. 

manda     1   1r. 

mãdado    1   2v. 

mandar    1   2v. 

maneira/manr
a
    1/1   1r./2v. 

mãos     1   2v. 

mas [conj.]    2   1r. 

me     9 etc.   1r., 2v. etc. 

medo     1   2v. 
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medo     1   1r. 

memorẏa    1   2v. 

menos     1   2v. 

mesmo     2   1r., 2v. 

meteo   [f. v.]    1   1r. 

meu     4 etc.   1r., 2v., 2r. 

milhor     1   1r. 

m  /mỹ     1/3   2r./2v., 2r.  

moça     2   1v. 

molher     1   2v. 

mudamça    1   2r. 

mui     2   1r., 2v. 

mũdo     1   2r. 

mũitas     1   1r. 

muito/mũito/mujto(s)   3/1/2   1r./1r./2v., 2r. 

mỹguoa    2   2r., 4r. 

mẏnha     1   2v. 

na(s)     4   1r., 2v. 

nação     1   2v. 

naçi [f. v.]    1   2v. 

nada     1   2v. 

não/nã    16 etc./2   1r., 2v., 2r. etc./1r., 2v. 

naquela    1   2v. 

naturall     1   1r. 

natureza    1   2v. 

neçesidade    1   1r. 

negua   [f. v.]    1   1r. 

nẽ     3   1r., 2v., 2r. 

nenhuuã    1   1r. 

nesta     1   2v. 

neste     1   2r. 

nimguẽ    1   2v. 

no     2   1r. 
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nobre     1   1r. 

nome     2   2v. 

nos [prep. + art.]   1   2r. 

nos (outros) [pron.]   1   2v. 

nos [pron.]    3   2r. 

nosa     1   2r. 

nũca     3   1r., 2v. 

o(s)/ho(s) [art.]   16/3   1r., 2v., 2r./1r., 2v., 2r. 

olho     1   2v. 

omde/(d)onde/homde/honde  1/1/1/1   1r./2v./2v./19v. 

omẽ     1   1r. 

ora     3   2v., 2r. 

ou     3   1r., 2v. 

outra(s)    4   1r., 2v., 2r. 

outro(s)    6 etc.   1r., 2v., 2r. 

ouve    [f. v. de haver]  1   1r. 

ouuera   [f. v.]    2   1r. 

pai(s)     1   1r. 

pareçia   [f. v.]    1   2v. 

parte(s)    2   2v. 

partida     1   1r. 

pasatenpo    1   1r. 

passar     1   1r. 

paz 

pla  [prep. + art.]   1   2r. 

pera [prep.]    3   1r., 2v., 2r. 

perda     1   1r. 

perdam    2   2v. 

perdi [f. v.]    1   2v. 

perdoem  [f. v.]   1   1r. 

pertençem [f. v.]   1   2v. 

pesoa     1   1r. 

pesoas     1   1v. 
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petronjo [n. pr.]   1   1v. 

plauto  [n. pr.]   1   1r. 

pobre     1   2v. 

pode    [f. v.]    1   1r. 

podereis  [f. v.]   1   2v. 

poderosa    1   2r. 

podia    [f. v.]    1   1r. 

pois     1   1r. 

pola/polla [prep. + art.]  1/1   1r./2v. 

polo [prep. + art.]   1   2v. 

por/per     6/1   1r.,2v./2v. 

porẽ     1   2v. 

por que    3   2v. 

pos  [f. v.]    1   2r. 

pouco(s)    2   2v., 2r. 

pouo     1   2r. 

primeiramẽte    1   2v. 

prosa     1   2r. 

prẏmeira    1   2v. 

prẏmeiro    1   1r. 

prodẏguos    1   1r. 

prologuo    1   2v. 

prosa     1   1r. 

prouervio    1   2v. 

pudera  [f. v.]   1   1r. 

purtugues/portugues   1/1   2v. 

purtugueses    2   2v., 2r. 

qua   [adv.]    1   2v. 

quais     1   2r. 

qual     1   1r. 

quamdo    1   2r. 

quãto     2   1r./2v. 

que/q     39 etc./1   1r., 2v., 2r. etc./2v 
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quedas     1   2v. 

queiramos/queẏramos   1/1   2r./2r. 

quẽ/quem    2/4   1r., 2v/2v., 2r. 

querẽ [f. v.]    1   1r. 

querer     1   1r. 

queres  [f. v.]    1   2v. 

quereis   [f. v.]    1   2v. 

queẏmar    1   1r. 

quis     1   2v. 

quiserdes    1   2v. 

ramas     1   1r. 

remedẏos    1   1r. 

reẏnallte [n. pr.]   1   1v. 

Roma/roma   [n. pr.]  2/1   2v./2r. 

romãçe     1   2v. 

romper     1   1r. 

sabei  [f. v.]    1   2r. 

sagrada    1   1r. 

saiba     1   2v. 

saluo     1   2v. 

sam/são [f. v.]   4/1   2v., 2r./5r. 

samgue    1   2v. 

sargemta  [n. pr.]   1   1v. 

saẏam  [f. v.]    1   2v. 

se [pron.]    4 etc.   1r., 2v., 2r. etc. 

se  [conj.]    4 etc.   1r., 2v., 2r. etc. 

segũdo     1   1r. 

sei/seẏ   [f. v.]    2/1   2v., 2r./2r. 

seJa [f. v.]    1   1r. 

senpre     4   1r., 2v., 2r. 

sentimos [f. v.]   1   2r. 

ser     1   2v. 

seraa/sera [f. v.]   2/1   2v./2r. 
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seu(s)     3   1r., 2v. 

sobrançelhas    1   2v. 

sobre     1   2v. 

sois     1   2v. 

solldado(s)    2   1v., 1r. 

sono     1   1r. 

soo     1   2v. 

soomẽte    2   1v., 2v. 

s
or

     1   1r. 

sua     2   1v., 1r. 

sẏ [pron.]    1   2v. 

tall     1   1r. 

tam     1   2v. 

tamãnho     1   1r. 

tambem/tanbem/tão bẽ   2/2/2   1r., 2v./1r., 2r./9v., 10v. 

tamjam [f. v.]   1   9r. 

tamto(s)/tanto    3/1   1r./1r. 

tanta     1   1r. 

tanto     1   2r. 

temdes  [f. v.]   1   2r. 

tenpo     3   1r., 2v., 2r. 

tera     1   1r. 

teremçio   [n. pr.]   2   1r. 

testemunha    1   2v. 

tida [f. v.]    1   2v. 

titolo     1   1r. 

todas     2   2v. 

todauia     2   1r., 2v. 

todos     3   1r., 2v. 

tomase  [f. v.]    1   1r. 

tomei   [f. v.]    1   1r. 

tornarão   [f. v.]   1   2r. 

trabalho    2   1r. 
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tratadas    1   2r. 

trazida     [f. v.]   2   2v. 

trebaçio  [n. pr.]   1   1r. 

tres     1   1r. 

trimques troques/trinques...  1/1   2v./ 2r. 

tudo     3   1r., 2v., 2r. 

tulio  [n. pr.]    1   1r. 

uai [f. v.]    1   1r.   

uelha     1   1v. 

uelho     2   1v. 

uenho/venho    2/1   2v./2r. 

uẽto     1   9v. 

uersoos    1   2r. 

ujda     1   2r. 

uos/vos    5/1   2v., 2r./2r. 

V. A./vosa alteza   1/1   1r./2v. 

vãos     1   1r. 

vedes [f. v.]    1   2v. 

veio [f. v.]    1   1r. 

vejais [f. v.]    1   2r. 

veJo [f. v.]    1   2v. 

vendo [f. v.]    1   2r. 

ver     1   2r. 

vez     2   2r. 

viduall  [n. pr.]   1   1v. 

vistes/vẏstes/uystes   [f. v.]  1/1/1   3r. 

vivi  [f. v.]    1   2v. 

vyzẏnhos    1   2r. 

vosa/uosa    1/1   2v./2v. 

ẏtalẏa     1   2r. 
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Abreviaturas: 

adj.: adjetivo 

adv.: advérbio  

art.: artigo 

conj.: conjunção 

f. v.: forma verbal 

n. pr.: nome próprio 

part.: particípio 

prep.: preposição 

pron.: pronome 
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