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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

 
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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ASPECTO DA VIDA DO REI D. DINIS 
 
É fora de dúvida que el-rei D. Dinis foi envolvido nas questões de 
sucessão ao Trono de Castela, principalmente, pelo Infante D. 
Afonso, seu irmão, cujo procedimento determinou as muito 
justificadas reclamações de D. Sancho IV.  
 
A consideração que D. Dinis, pelas suas sábias e retas resoluções, 
merecia aos diversos partidos militantes, trouxe-lhe a glória de 
restabelecer a paz entre Castela e Aragão, e de restaurar o sossego 
no primeiro destes reinos, que vinha, de muito, sendo dilacerado 
pela terrível guerra civil, que tanto sangue ali fizera derramar.  
 
Na convenção de 1297 (tratado de Alcanizes), que se seguiu ao 
restabelecimento da paz, o que de importante resultou para a nossa 
terra da participação de el-rei D. Dinis nas dissensões e lutas em 
Castela, foi a cedência a Portugal das povoações de Olivença e 
Campo Maior, cedência que a Rainha D. Maria de Castela incluíra 
na convenção como prova do alto apreço em que tinha a aliança do 
rei português com o jovem rei D. Fernando, seu filho.  
 
Temos assim recordado o ano em que a importante vila e praça de 
Campo Maior ficou fazendo parte do reino de Portugal. 
 
Não se encontra notícia da fundação de Campo Maior, nem de 
quem fossem os seus fundadores. A história escrita desta vila vem 
do começo do século XIII; nela se atribui a uma família de Badajós, 
de apelido Peres, a sua conquista aos Mouros em 1229, e a doação da 
terra conquistada à igreja de Santa Maria do Castelo daquela cidade, 
sendo o Bispo de Badajós D. Frei Pedro Peres.  



 
2

 
Logo que Campo Maior veio para a Coroa de Portugal, el-rei D. 
Dinis, segundo consta, deu-lhe foral com muitos privilégios, e 
apressou-se em mandar-lhe edificar um castelo no sítio mais alto. Da 
fundação deste castelo e da circunstância de concorrerem muitas 
pessoas ao seu abrigo, construindo casas junto das novas muralhas, 
e ainda de se ter decidido que era mais conveniente estender a 
povoação para o lado de campo maior, derivam os etimologistas e 
nome da vila, que foi primeiro o da nova povoação.  
 
Esqueceram porém os referidos etimologistas, que as terras e vila de 

Campo Maior foram cedidas a Portugal pela convenção de 1297 ; mas 
não foram também os castelhanos que puseram o nome a esta 
antiquíssima vila, porque já assim se denominava quando foi 
tomada aos mouros pela família Peres, de Badajós.  
 
El-rei D. Dinis doou esta vila, em 1301, à Infanta D. Branca, sua 
irmã, e por morte desta princesa, a D. Affonso Sanches, seu filho 
natural. Esta doação e a importância da praça de Campo Maior, 
levam naturalmente a pensar nas graves discórdias entre el-rei D. 
Dinis e seu filho D. Afonso (D. Affonso IV), que se acentuaram 
principalmente no fim no seu reinado, e que, sem a intervenção da 
Rainha Santa Isabel, seriam resolvidas numa pavorosa batalha.  
 
A página mais brilhante de Campo Maior, na história de Portugal, é 
seguramente a que descreve o rigoroso sítio que foi posto àquela 
praça em 4 de outubro de 1712, por ocasião da guerra entre Portugal 
e Espanha, no começo do reinado de D. João V. O exército espanhol, 
sob o cominando do Marquês de Bay, compunha-se de trinta e três 
batalhões de infantaria e de setenta esquadrões de cavalaria. A 
praça, a que foram dados três assaltos, depois de um assédio de 
vinte e nove dias, foi afincadamente defendida pela guarnição 
portuguesa, comandada pelo Mestre de campo general, Conde da 
Ribeira, que tinha conseguido introduzir-se na praça quatro dias 
depois de se ter estabelecido o cerco.  
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Tinham sido reparados, com muito custo, os enormes estragos que a 
praça padeceu com este cerco, quando, no dia 16 de setembro de 
1723, caiu um raio sobre a torre grande do castelo, onde estava o 
paiol da pólvora. Foi medonha a explosão, que não só reduziu a 
ruínas uma grande parte da praça, e destruiu mais de oitocentas 
casas, mas vitimou numerosas pessoas; o estampido da explosão 
ouviu-se à distância de muitas léguas.  
 
El-rei D. João V mandou reedificar a praça, aumentando muito as 
suas fortificações, em cuja construção se adotaram todos os 
progressos da ciência militar. As suas defensas foram mandadas 
ampliar consideravelmente, passando a serem dez os baluartes, que 
na reconstrução de el-rei D. João IV eram nove, e ficando com os 
competentes revelins, fossos e estrada coberta. 

 
--- 

ANTÔNIO JOSÉ DE ÁVILA 
"A nova carta corográfica de Portugal" (1909) 

Pesquisa e adequação ortográfica: Iba Mendes (2019) 
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BEM ENTENDI, MEU AMIGO... 
 

Bem entendi, meu amigo, 
que mui gram pesar houvestes 

quando falar nom podestes 
vós noutro dia comigo, 
mais certo seed’amigo 
que nom foi o vosso pesar 

que s’ao meu podess’iguar. 
 

Mui bem soub’eu por verdade 
que érades tam coitado 
que nom havia recado, 

mais amigo acá tornade; 
sabede bem por verdade 
que nom foi o vosso pesar 

que s’ao meu podess’iguar. 
 

Bem soub’, amigo, por certo, 
que o pesar daquel dia 

vosso, que par nom havia, 
mais pero foi encoberto, 

e por em seede certo 
que nom foi o vosso pesar 

que s’ao meu podess’iguar. 
 

Ca o meu nom se pod’osmar, 
nem eu nom pudi negar. 

 

 
 

AMIGA, MUIT’A GRAM SAZOM.. 
 

Amiga, muit’a gram sazom 
que se foi daqui com el-rei 
meu amigo; mais já cuidei 
mil vezes no meu coraçom 
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que algur morreu com pesar, 
pois nom tornou migo falar. 

 
Porque tarda tam muito lá 
e nunca me tornou veer, 

amiga, s’i veja prazer, 
mais de mil vezes cuidei já 
que algur morreu com pesar, 
pois nom tornou migo falar. 

 
Amiga, o coraçom seu 
era de tornar ced’aqui, 

u visse os meus olhos em mi, 
e por em mil vezes cuid’eu 
que algur morreu com pesar, 
pois nom tornou migo falar. 

 

 
 

QUE TRIST’HOJ’É MEU AMIGO... 
 

Que trist’hoj’é meu amigo, 
amiga, no seu coraçom, 
ca nom pôde falar migo 

nem veer-m’, e faz gram razom 
meu amigo de trist’andar, 

por m’el nom ver e lh’eu nembrar. 
 

Trist’anda, se Deus mi valha, 
ca non me viu, e dereit’é; 
e por esto faz sem falha 

mui gram razom, per bõa fé, 
meu amigo de trist’andar, 

por m’el nom ver e lh’eu nembrar. 
 

D’andar triste faz guisado, 
ca o nom vi, nem viu el mi, 
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nem ar oíu meu mandado; 
e por em faz gram dereit’i 

meu amigo de trist’andar, 
por m’el nom ver e lh’eu nembrar. 

 
Mais, Deus, como pode durar, 
que já nom morreu com pesar? 

 
 

 
DOS QUE ORA SOM NA HOSTE... 

 
Dos que ora som na hoste, 

amiga, querria saber 
se se verram tard’ou toste, 

por quanto vos quero dizer: 
porque é lá meu amigo. 

 
Querria saber mandado 

dos que alá som, ca o nom sei, 
amiga, par Deus, de grado, 

por quanto vos ora direi: 
porque é lá meu amigo. 

 
E queredes que vos diga? 

Se Deus bom mandado mi dê, 
querria saber, amiga, 

deles novas, vedes porquê: 
porque é lá meu amigo. 

 
Ca por al nom, vo-lo digo. 

 

 
 

QUE MUIT’HÁ JÁ QUE NOM VEJO... 
 

Que muit’há já que nom vejo 
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mandado do meu amigo, 
pero, amiga, pôs migo 
bem aqui u mi ora sejo 

que logo m’enviaria 
mandad’ ou s’ar tornaria. 

 
Muito mi tarda, sem falha, 

que nom vejo seu mandado, 
pero houve m’el jurado 

bem aqui, se Deus mi valha, 
que logo m’enviaria 

mandad’ ou s’ar tornaria. 
 

E que vos verdade diga: 
el seve muito chorando, 
er seve por mi jurando, 
u m’agora sej’, amiga, 

que logo m’enviaria 
mandad’ ou s’ar tornaria. 

 
Mais pois nom vem, nem envia 

mandad’, é mort’ou mentia. 
 

 
 

CHEGOU-M’ORA AQUI RECADO... 
 

Chegou-m’ora aqui recado, 
amiga, do voss’amigo, 
e aquel que falou migo 

diz-mi que é tam coitado 
que per quanta poss’havedes 

já o guarir nom podedes. 
 

Diz que hoje, tercer dia, 
bem lhi partírades morte 

mais houv’el coita tam forte 
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e tam coitad’er jazia 
que per quanta poss’havedes 

já o guarir nom podedes. 
 

Com mal que lhi vós fezestes 
jurou-m’, amiga fremosa, 
que, pero vós poderosa 

fostes d’el quanto quisestes, 
que per quanta poss’havedes 

já o guarir nom podedes. 
 

E gram perda per fazedes 
u tal amigo perdedes. 

 
 

 
O MEU AMIG’, AMIGA, NOM QUER’ EU... 

 
O meu amig’, amiga, nom quer’ eu 

que haja gram pesar nem gram prazer, 
e quer’ eu este preit’ assi trager 
ca m’atrevo tanto no feito seu: 
nom o quero guarir nem o matar, 

nem o quero de mi desasperar. 
 

Ca se lh’eu amor mostrasse, bem sei 
que lhi seria end’ a tam gram bem 

que lh’haveriam d’entender por em 
qual bem mi quer, e por em esto farei: 

nom o quero guarir nem o matar, 
nem o quero de mi desasperar. 

 
E se lhi mostrass’ algum desamor 
nom se podia guardar de morte 

tant’ haveria em coita forte; 
mais por eu nom errar end’ o melhor, 

nom o quero guarir nem o matar, 
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nem o quero de mi desasperar. 
 

E assi se pode seu tempo passar 
quando com prazer, quando com pesar. 

 
 

 
AMIGA, BOM GRAD’HAJA DEUS... 

 
Amiga, bom grad’haja Deus 
do meu amigo_que a mi vem 
mais podedes creer mui bem 
quando o vir dos olhos meus, 

que poss’aquel dia veer 
que nunca vi maior prazer. 

 
Haja Deus ende bom grado 

porque o faz viir aqui 
mais podedes creer por mi 
quand’eu vir o namorado 

que poss’aquel dia veer 
que nunca vi maior prazer. 

 
 

 
VÓS, QUE VOS EM VOSSOS CANTARES MEU... 

 
Vós, que vos em vossos cantares meu 

amigo chamades, creede bem 
que nom dou eu por tal enfinta rem 
e por aquesto, senhor, vos mand’eu 

que bem quanto quiserdes des aqui 
fazer, façades enfinta de mi. 

 
Ca demo lev’essa rem que eu der 

por enfinta fazer ou mentir al 
de mim, ca me nom monta bem nem mal, 



 
10

e por aquesto vos mand’eu, senhor, 
que bem quanto quiserdes des aqui 

fazer, façades enfinta de mi. 
 

Ca mi nom tolh’a mi rem, nem mi dá, 
de s’enfinger de mi mui sem razom 

ao que eu nunca fiz se mal nom, 
e por em, senhor, vos mand’ora já 

que bem quanto quiserdes des aqui 
fazer, façades enfinta de mi. 

E estade com’estades de mi 
e enfingede-vos bem des aqui. 

 
 

 
ROGA-M’HOJE, FILHA, O VOSS’AMIGO... 

 
Roga-m’hoje, filha, o voss’amigo 

muit’aficado que vos rogasse 
que de vos amar nom vos pesasse 

e por em vos rogu’e vos castigo 
que vos nom pês de vos el bem querer 

mais nom vos mand’i, filha, mais fazer. 
 

El m’estava em vós falando 
e m’esto que vos digo rogava; 

doí-me d’el, tam muito chorava, 
e por em, filha, rogu’e mando 

que vos nom pês de vos el bem querer 
mais nom vos mand’i, filha, mais fazer. 

 
Ca de vos el amar de coraçom 

nom vej’eu rem que vós i percades, 
sem i mais haver, mais ganhades, 

e por esto, pola mia bẽençom, 
que vos nom pês de vos el bem querer 

mais nom vos mand’i, filha, mais fazer. 
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PESAR MI FEZ MEU AMIGO... 
 

Pesar mi fez meu amigo, 
amiga, mais sei eu que nom 
cuidou el no seu coraçom 
de mi pesar, ca vos digo 
que ant’el querria morrer 
ca mi sol um pesar fazer. 

 
Nom cuidou que mi pesasse 

do que fez, ca sei eu mui bem 
que do que foi nom fora rem; 

por em sei, se em cuidasse, 
que ant’el querria morrer 
ca mi sol um pesar fazer. 

 
Feze-o por encoberta, 

ca sei que se fora matar 
ante que a mi fazer pesar, 

e por esto sõo certa 
que ant’el querria morrer 
ca mi sol um pesar fazer. 

 
Ca de morrer ou de viver 

sab’el ca x’é no meu poder. 
 

 
 

AMIGA, SEI EU BEM D’UNHA MOLHER... 
 

Amiga, sei eu bem d’unha molher 
que se trabalha de vosco buscar 
mal a voss’amigo po-lo matar; 

mais tod’aquest’, amiga, ela quer 
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porque nunca com el pôde poer 
que o podesse por amig’haver. 

 
E busca-lhi convosco quanto mal 

ela mais pode, aquesto sei eu; 
e tod’aquest’ela faz polo seu 

e por este preit’, e nom por al, 
porque nunca com el pôde poer 
que o podesse por amig’haver. 

 
Ela trabalha-se a gram sazom 
de lhi fazer o vosso desamor 

haver e há ende mui gram sabor; 
e tod’aquest’, amiga, nom é senom 

porque nunca com el pôde poer 
que o podesse por amig’haver. 

 
E por esto faz ela seu poder 

para fazê-lo convosco perder. 
 

 
 

O VOSS’AMIGO TAM DE CORAÇOM... 
 

O voss’amigo tam de coraçom 
pom ele em vós seus olhos e tam bem, 
par Deus, amiga, que nom sei eu quem 

o verá que nom entenda que nom 
pod’el poder haver d’haver prazer 
de nulha rem senom de vos veer. 

 
E quem bem vir com’el seus olhos pom 

em vós, amiga, quand’ante vós vem, 
se xi nom for mui minguado de sem, 
entender pode d’el mui bem que nom 

pod’el poder haver d’haver prazer 
de nulha rem senom de vos veer. 
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E quand’el vem u vós sodes, razom 
quer el catar que s’encobra; e tem 

que s’encobre, pero nom lhi val rem 
ca nos seus olhos entendem que nom 

pod’el poder haver d’haver prazer 
de nulha rem senom de vos veer. 

 

 
 

COM’OUSARÁ PARECER ANTE MI... 
 

Com’ousará parecer ante mi 
o meu amigo, ai amiga, por Deus, 

e com’ousará catar estes meus 
olhos se o Deus trouxer per aqui, 
pois tam muit’há (que) nom veo veer 

mi e meus olhos e meu parecer? 
 

Amiga, ou como s’atreverá 
de m’ousar sol dos seus olhos catar 
se os meus olhos vir um pouc’alçar, 

ou no coraçom como o porrá, 
pois tam muit’há (que) nom veo veer 

mi e meus olhos e meu parecer? 
 

Ca sei que nom terrá el por razom, 
como quer que m’haja mui grand’amor, 
de m’ousar veer, nem chamar senhor, 

nem sol nom o porrá no coraçom, 
pois tam muit’há (que) nom veo veer 

mi e meus olhos e meu parecer. 
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EM GRAVE DIA, SENHOR, QUE VOS OÍ... 
 

Em grave dia, senhor, que vos oí 
falar e vos virom estes olhos meus! 
– Dized’amigo que poss’eu fazer i, 

em aqueste feito, se vos valha Deus. 
– E faredes mesura contra mi, senhor? 

– Farei, amigo, fazend’eu o melhor. 
 

– U vos em tal ponto eu oí falar, 
senhor, que nom pude depois bem haver! 

– Amigo, quero-vos ora preguntar 
que mi digades o que poss’i fazer? 
– E faredes mesura contra mi, senhor? 

– Farei, amigo, fazend’eu o melhor. 
 

Des que vos vi e vos oí falar, nom 
vi prazer, senhor, nem dormi, nem folguei! 

– Amigo, dizede, se Deus vos pardom, 
o que eu i faça ca eu nom o sei? 

E faredes mesura contra mi, senhor? 
– Farei, amigo, fazend’eu o melhor. 

 

 
 

O VOSS’AMIG’, AMIGA, VI ANDAR... 
 

O voss’amig’, amiga, vi andar 
tam coitado que nunca lhi vi par, 

que adur mi podia já falar, 
pero quando me viu disse-m’assi: 
Ai, senhor, id’a mia senhor rogar 
por Deus que haja mercee de mi.... 

 
El andava trist’e mui sem sabor, 

como quem é tam coitado d’amor 
e perdudo o sem e a color, 
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pero quando me viu disse-m’assi: 
Ai, senhor, id’a mia senhor rogar 
por Deus que haja mercee de mi.... 

 
El, amiga, achei eu andar tal 

como morto, ca é descomunal 
o mal que sofr’e a coita mortal, 
pero quando me viu disse-m’assi: 
Ai, senhor, id’a mia senhor rogar 
por Deus que haja mercee de mi.... 

 

 
 

DIZEDE POR DEUS AMIGO... 
 

– Dizede por Deus amigo: 
tamanho bem me queredes 

como vós a mi dizedes? 
– Si, senhor, e mais vos digo: 
nom cuido que hoj’home quer 

tam gram bem no mund’a molher. 
 

– Nom creo que tamanho bem 
mi vós podéssedes querer 
camanh’a mi ides dizer. 

– Si, senhor, e mais direi em: 
nom cuido que hoj’home quer 

tam gram bem no mund’a molher. 
 

– Amigu’eu nom vos creerei, 
fé que dev’a Nostro Senhor, 

que m’havedes tam grand’amor! 
– Si, senhor, e mais vos direi: 
nom cuido que hoj’home quer 

tam gram bem no mund’a molher. 
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NOM POSS’EU, MEU AMIGO... 

 
– Nom poss’eu, meu amigo, 

com vossa soidade 
viver, bem vo-lo digo, 

e por esto morade, 
amigo, u mi possades 

falar e me vejades. 
 

Nom poss’u vos nom vejo 
viver, bem o creede, 

tam muito vos desejo, 
e por esto vivede, 

amigo, u mi possades 
falar e me vejades. 

 
Naci em forte ponto; 

e, amigo, partide 
o meu gram mal sem conto, 

e por esto guaride, 
amigo, u mi possades 

falar e me vejades. 
 

– Guarrei, bem o creades, 
senhor, u me mandardes. 

 
 

 
POR DEUS, AMIGO, QUEM CUIDARIA... 

 
Por Deus, amigo, quem cuidaria 

que vós nunca houvéssedes poder 
de tam longo tempo sem mi viver! 

E des oimais, par Santa Maria, 
nunca molher deve, bem vos digo, 

muit’a creer per juras d’amigo. 
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Dissestes-m’ u vos de mim quitastes: 

Log’aqui serei convosco, senhor...; 
e jurastes-mi polo meu amor 

e des oimais pois vós perjurastes, 
nunca molher deve, bem vos digo, 

muit’a creer per juras d’amigo. 
 

Jurastes-m’entom muit’aficado 
que logo logo, sem outro tardar, 

vos queríades pera mi tornar, 
e des oimais, meu perjurado, 

nunca molher deve, bem vos digo, 
muit’a creer per juras d’amigo. 

 
E assi farei eu, bem vos digo, 

por quanto vós passastes comigo. 
 

 

 
O MEU AMIGO HÁ DE MAL ASSAZ... 

 
O meu amigo há de mal assaz 

tant’, amiga, que muito mal per é 
que no mal nom há mais, per bõa fé, 

e tod’aquesto vedes que lh’o faz: 
porque nom cuida de mi bem haver 
viv’em coita, coitado por morrer. 

 
Tanto mal sofre, se Deus mi perdom, 

que já eu, amiga, d’el doo hei, 
e, per quanto de sa fazenda sei, 
tod’este mal é por esta razom: 

porque nom cuida de mi bem haver 
viv’em coita, coitado por morrer. 
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Morrerá desta, u nom pode haver al, 
que toma em si tamanho pesar 

que se nom pode de morte guardar; 
e, amiga, vem-lhi tod’este mal 

porque nom cuida de mi bem haver 
viv’em coita, coitado por morrer. 

 
Ca se cuidasse de mi bem haver, 

ant’el querria viver ca morrer. 
 

 

 
MEU AMIGO, NOM POSS’EU GUARECER... 

 
Meu amigo, nom poss’eu guarecer 

sem vós nem vós sem mi; e que será 
de vós? Mais Deus, que end’o poder há, 

lhi rogu’eu que ele queira escolher 
por vós, amigo, e desi por mi, 

que nom moirades vós, nem eu assi 
 

Como morremos, ca nom há mester 
de tal vida havermos de passar, 
ca mais nos valrria de nos matar 

mais Deus escolha, se a el prouguer, 
por vós, amigo, e desi por mi, 

que nom moirades vós nem eu assi 
 

Como morremos, ca ena maior 
coita do mund’ou ena mais mortal 
vivemos, amigo, e no maior mal, 

mais Deus escolha, se a el prouguer, 
por vós, amigo, e desi por mi, 

que nom moirades vós, nem eu assi 
 

Como morremos, ca per bõa fé 
mui gram temp’há que este mal passou 
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per nós, e passa, e muito durou; 
mais Deus escolha, como quem ele é, 

por vós, amigo, e desi por mi, 
que nom moirades vós, nem eu assi 

 
Como morremos, e Deus ponha i 

conselh’, amigo, a vós e a mi. 
 

 

 
QUE COITA HOUVESTES, MADR’E SENHOR... 

 
Que coita houvestes, madr’e senhor, 
de me guardar, que nom possa veer 

meu amigu’e meu bem e meu prazer! 
Mais, se eu posso, par Nostro Senhor, 

que o veja e lhi possa falar, 
guisar-lhe-ei e pês a quem pesar. 

 
Vós fezestes todo vosso poder, 

madre e senhor, de me guardar que nom 
visse meu amigu’e meu coraçom! 

Mais, se eu posso, a todo meu poder, 
que o veja e lhi possa falar, 

guisar-lhe-ei e pês a quem pesar. 
 

Mia morte quisestes, madr’, e nom al 
quand’aguisastes que per nulha rem 

eu nom viss’o meu amigu’e meu bem! 
Mais, se eu posso, u nom pod’haver al, 

que o veja e lhi possa falar, 
guisar-lhe-ei e pês a quem pesar. 

 
E se eu, madr’, esto poss’acabar 
o al passe como poder passar. 
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AMIGO FALS’E DESLEAL... 
 

Amigo fals’e desleal, 
que prol há de vos trabalhar 
d’ em a ma mercee cobrar, 
ca tanto o trouxestes mal 

que nom hei de vos bem fazer 
pero m’eu quisesse poder. 

 
Vós trouxestes o preit’assi 
come quem nom é sabedor 

de bem nem de prez nem d’amor, 
e porem creede per mi 

que nom hei de vos bem fazer 
pero m’eu quisesse poder. 

 
(Vós) caestes em tal cajom 

que sol conselho nom vos sei, 
ca já vos eu desemparei 

em guisa, se Deus mi pardom, 
que nom hei de vos bem fazer 

pero m’eu quisesse poder. 
 

 

 
MEU AMIGO VEM HOJ’AQUI... 

 
Meu amigo vem hoj’aqui 
e diz que quer migo falar, 
e sab’el que mi faz pesar, 

madre, pois que lhi eu defendi 
que nom fosse per nulha rem, 

per u eu foss’, e ora vem 
 

Aqui, e foi pecado seu 
de sol poner no coraçom, 

madre, passar mia defensom, 
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ca sab’el que lhi mandei eu 
que nom fosse per nulha rem, 

per u eu foss’, e ora vem 
 

Aqui, u eu com el falei 
per ante vós, madr’e senhor; 

e oimais perde meu amor 
pois lh’eu defendi e mandei 
que nom fosse per nulha rem, 

per u eu foss’, e ora vem 
 

Aqui, madr’, e pois fez mal sem, 
dereit’é que perca meu bem. 

 
 

 
QUISERA VOSCO FALAR DE GRADO... 

 
Quisera vosco falar de grado, 

ai meu amigu’e meu namorado, 
mais nom ous’hoj’eu convosc’a falar, 
ca hei mui gram medo do irado; 
irad’haja Deus quem me lhi foi dar. 

 
Em cuidados de mil guisas travo 

por vos dizer o com que m’agravo; 
mais nom ous’hoj’eu convosc’a falar, 

ca hei mui gram medo do mal bravo; 
mal brav’haja Deus quem me lhi foi dar. 

 
Gram pesar hei, amigo, sofrudo 

por vos dizer meu mal ascondudo; 
mais nom ous’hoj’eu convosc’a falar, 

ca hei mui gram medo do sanhudo; 
sanhud’haja Deus quem me lhi foi dar. 

 
Senhor do meu coraçom, cativo 
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sodes em eu viver com que vivo; 
mais nom ous’hoj’eu convosc’a falar, 

ca hei mui gram medo do esquivo; 
esquiv’haja Deus quem me lhi foi dar. 

 
 

 
VI-VOS, MADRE, COM MEU AMIG’AQUI... 

 
Vi-vos, madre, com meu amig’aqui 
hoje falar, e houv’em gram prazer 

porque o vi de cabo vós erguer 
led’, e tenho que mi faz Deus bem i, 

ca, pois que s’el ledo partiu d’aquem, 
nom pôde seer senom por meu bem. 

 
Ergueu-se ledo e riio já, o que 

mui gram temp’há que el nom fez, 
mais, pois já esto passou esta vez, 

fiqu’end’eu leda, se Deus bem mi dê, 
ca, pois que s’el ledo partiu d’aquem, 
nom pôde seer senom por meu bem. 

 
El pôs os seus olhos nos meus entom 

quando vistes que xi vos espediu, 
e tornou contra vós led’e rijo 

e por end’hei prazer no coraçom, 
ca, pois que s’el ledo partiu d’aquem, 
nom pôde seer senom por meu bem. 

 
E pero m’eu da fala nom sei rem, 

de quant’eu vi, madr’, hei gram prazer em. 
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GRAM TEMP’HÁ, MEU AMIGO, QUE NOM QUIS DEUS... 
 

Gram temp’há, meu amigo, que nom quis Deus 
que vos veer podesse dos olhos meus, 

e nom pom com tod’esto em mi os seus 
olhos mia madr’, amigu’, e pois est assi 

guisade de nos irmos, por Deus, daqui, 
e faça mia madre o que poder desi. 

 
Nom vos vi há gram tempo, nem se guisou, 

ca o partiu mia madr’ a quem pesou 
daqueste preit’e pesa, e mi guardou 

que vos nom viss’, amigu’, e pois est assi 
guisade de nos irmos, por Deus, daqui, 

e faça mia madre o que poder desi. 
 

Que vos nom vi há muit’e nulha rem 
nom vi des aquel tempo de nenhum bem, 

ca o partiu mia madr’e fez por em 
que vos nom viss’amigu’e, pois est assi, 

guisade de nos irmos, por Deus, daqui, 
e faça mia madre o que poder desi. 

 
E se nom guisardes mui ced’assi, 

matades vós, amigu’, e matades mi. 
 

 

 
DE MORRERDES POR MI GRAM DEREIT’É... 

 
De morrerdes por mi gram dereit’é, 

amigo, ca tanto paresqu’eu bem 
que desto mal grad’ hajades vós em 

e Deus bom grado, ca, per bõa fé 
nom é sem guisa de por mi morrer 

quem mui bem vir este meu parecer. 
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De morrerdes por mi nom vos dev’eu 
bom grado poer, ca esto fará quem quer 

que bem cousir parecer de molher; 
e, pois mi Deus este parecer deu, 
nom é sem guisa de por mi morrer 

quem mui bem vir este meu parecer. 
 

De vós por mi amor assi matar 
nunca vos d’esto bom grado direi 
e, meu amigo, mais vos eu direi, 

pois me Deus quis este parecer dar: 
nom é sem guisa de por mi morrer 

quem mui bem vir este meu parecer 
 

Que mi Deus deu, e podedes creer 
que nom hei rem que vos i gradecer. 

 

 

 
O VOSS’AMIG’, AI AMIGA... 

 
O voss’amig’, ai amiga, 
de que vós muito fiades, 

tanto quer’eu que sabiades 
que unha que Deus maldiga, 

vo-lo tem louqu’e tolheito, 
e moir’end’eu com despeito. 

 
Nom hei rem que vos asconda 

nem vos será encoberto, 
mais sabede bem por certo 

que unha que Deus cofonda 
vo-lo tem louqu’e tolheito, 

e moir’end’eu com despeito. 
 

Nom sei molher que se pague 
de lh’outras o seu amigo 
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filhar, e por em vos digo 
que unha que Deus estrague 

vo-lo tem louqu’e tolheito, 
e moir’end’eu com despeito. 

 
E faço mui gram dereito 

pois quero vosso proveito. 
 

 

 
AI, FALS’AMIGU’E SEM LEALDADE... 

 
Ai, fals’amigu’e sem lealdade, 

ora vej’eu a gram falsidade 
com que mi vós há gram temp’andastes 

ca doutra sei eu já por verdade 
a que vós a tal pedra lançastes. 

 
Amigo fals’e muit’encoberto, 
ora vej’eu o gram maldeserto 

com que mi vós há gram temp’andastes, 
ca doutra sei eu já bem por certo, 

a que vós a tal pedra lançastes. 
 

Ai, fals’amigu’, eu nom me temia 
do gram mal e da sabedoria 

com que mi vós há gram temp’andastes, 
ca doutra sei eu que o bem sabia, 

a que vós a tal pedra lançastes. 
 

E de colherdes razom seria 
da falsidade que semeastes. 
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MEU AMIG’, U EU SEJO... 
 

Meu amig’, u eu sejo 
nunca perco desejo 

senom quando vos vejo, 
e por em vivo coitada 
com este mal sobejo 

que sofr’eu, bem talhada. 
 

Viver que sem vós seja 
sempr’o meu cor deseja 

vós, atá que vos veja, 
e por em vivo coitada 
com gram coita sobeja 
que sofr’eu, bem talhada. 

 
Nom é senom espanto, 
u vos nom vejo, quanto 
hei desej’e quebranto, 
e por em vivo coitada 
com aqueste mal tanto 
que sofr’eu, bem talhada. 

 
 

 
POR DEUS, PUNHADE DE VEERDES MEU... 

 
Por Deus, punhade de veerdes meu 

amig’, amiga, que aqui chegou 
e dizede-lhi, pero me foi greu, 

o que m’el já muitas vezes rogou: 
que lhi faria end’eu o prazer 

mais tolhe-m’ende mia madr’o poder. 
 

De o veerdes gradecer-vo-lo-ei 
ca sabedes quant’há que me serviu, 

e dizede-lhi, pero lh’estranhei, 
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o qu’el me rogou cada que me viu: 
que lhi faria end’eu o prazer 

mais tolhe-m’ende mia madr’o poder. 
 

De o veerdes gram prazer hei i 
pois do meu bem desasperad’está; 

por end’amiga dizede-lh’assi: 
que o que m’el por vezes rogou já, 

que lhi faria end’eu o prazer 
mais tolhe-m’ende mia madr’o poder. 

 
E por aquesto nom hei eu poder 
de fazer a mim nem a el prazer. 

 
 

 
AMIGO, POIS VOS NOM VI... 

 
Amigo, pois vos nom vi, 

nunca folguei nem dormi, 
mais ora já des aqui 
que vos vejo folgarei 
e veerei prazer de mi 

pois vejo quanto bem hei. 
 

Pois vos nom pudi veer 
jamais nom houvi lezer 

e, u vos Deus nom quis trager, 
que vos vejo, folgarei 

e veerei de mim prazer 
pois vejo quanto bem hei. 

 
Des que vos nom vi, de rem 

nom vi prazer e o sem 
perdi, mais, pois que mi avem 

que vos vejo, folgarei 
e veerei todo meu bem 
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pois vejo quanto bem hei. 
 

De vos veer a mim praz 
tanto que muito_e assaz, 

mais u m’este bem Deus faz, 
que vos vejo, folgarei 
e haverei gram solaz 

pois vejo quanto bem hei. 
 

 

 
POIS QUE DIZ MEU AMIGO... 

 
Pois que diz meu amigo 
que se quer ir comigo, 

pois qu’ a el praz 
praz a mi, bem vos digo, 

est’é o meu solaz. 
 

Pois diz que todavia 
nos imos nossa via, 

pois qu’ a el praz, 
praz-m’e vej’i bom dia, 

est’é o meu solaz. 
 

Pois m’ende levar vejo 
que est’é o seu desejo, 

pois qu’ a el praz, 
praz-mi muito sobejo 

est’é o meu solaz. 
 

 

 
POR DEUS, AMIGA, PÊS-VOS DO GRAM MAL... 

 
Por Deus, amiga, pês-vos do gram mal 

que dizend’and’aquel meu desleal, 



 
29

ca diz de mi e de vós outro tal, 
andand’a muitos, que lhi fiz eu bem, 

e que vós soubestes tod’ este mal, 
de que eu nem vós nom soubemos rem. 

 
De vos em pesar é mui gram razom, 
ca dizend’anda mui gram traiçom 

de mim e de vós, se Deus mi perdom, 
u se louva de mim que lhi fiz bem, 
e que vós soubestes end’a razom, 

de que eu nem vós nom soubemos rem. 
 

De vos em pesar dereito per é, 
ca diz de mim gram mal, per bõa fé, 

e de vós, amiga, cada u s’é 
falando; ca diz que lhi fiz eu bem 

e ca vós soubestes todo com’é, 
de que eu nem vós nom soubemos rem. 

 
 

 
FALOU-M’HOJ’O MEU AMIGO... 

 
Falou-m’hoj’o meu amigo 

mui bem e muit’humildoso 
no meu parecer fremoso, 
amiga que eu hei migo, 

mais pero tanto vos digo: 
que lhi nom tornei recado 

ond’el ficasse pagado. 
 

Disse-m’el, amiga, quanto 
m’eu melhor ca el sabia: 

que de quam bem parecia 
que tod’era seu quebranto, 

mais pero sabede tanto: 
que lhi nom tornei recado 
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ond’el ficasse pagado. 
 

Disse-m’el: Senhor, creede 
que a vossa fremosura 

mi faz gram mal sem mesura, 
por em de mi vos doede.... 

Pero, amiga, sabede 
que lhi nom tornei recado 

ond’el ficasse pagado. 
 

E foi-s’end’el tam coitado 
que tom’end’eu já cuidado. 

 
 

 
NOM SEI HOJ’, AMIGO, QUEM PADECESSE... 

 
Nom sei hoj’, amigo, quem padecesse 
coita qual padesco que nom morresse, 
senom eu, coitada, que nom nacesse, 
porque vos nom vejo com’eu queria; 

e quisesse Deus que m’escaecesse 
vós que vi, amigo, em grave dia. 

 
Nom sei, amigo, molher que passasse 

coita qual eu passo que já durasse 
que nom morress’ ou desasperasse, 
porque vos nom vejo com’eu queria; 

e quisesse Deus que me nom nembrasse 
vós que vi, amigo, em grave dia. 

 
Nom sei, amigo, quem o mal sentisse 

que eu senço que o sol encobrisse 
senom eu, coitada, que Deus maldisse 
porque vos nom vejo com’eu queria 
e quisesse Deus que nunca eu visse 

vós que vi, amigo, em grave dia. 



 
31

 

 
 

BOM DIA VI AMIGO... 
 

Bom dia vi amigo 
pois seu mandad’hei migo, 

louçana. 
 

Bom dia vi amado 
pois migu’hei seu mandado, 

louçana. 
 

Pois seu mandad’hei migo 
rogu’eu a Deus e digo, 

louçana. 
 

Pois migu’hei seu mandado 
rogu’eu a Deus de grado, 

louçana. 
 

Rogu’eu a Deus e digo 
por aquel meu amigo, 

louçana. 
 

Rogu’eu a Deus de grado 
por aquel meu amado, 

louçana. 
 

Por aquel meu amigo 
que o veja comigo, 

louçana. 
 

Por aquel namorado 
que fosse já chegado, 

louçana. 
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NOM CHEGOU, MADR’, O MEU AMIGO... 
 

Nom chegou, madr’, o meu amigo, 
e hoj’est o prazo saído, 
Ai madre, moiro d’amor! 

 
Nom chegou, madr’, o meu amado, 

e hoj’est o prazo passado. 
Ai madre, moiro d’amor! 

 
E hoj’est o prazo saído, 

por que mentio o desmentido. 
Ai madre, moiro d’amor! 

 
E hoj’est o prazo passado, 

por que mentio o perjurado. 
Ai madre, moiro d’amor! 

 
Por que mentio o desmentido, 
pesa-mi, pois per si é falido. 

Ai madre, moiro d’amor! 
 

Por que mentio o perjurado, 
pesa-mi, pois mentio per seu grado. 

Ai madre, moiro d’amor! 
 

 

 
DE QUE MORREDES, FILHA, A DO CORPO VELIDO?... 

 
– De que morredes, filha, a do corpo velido? 

– Madre, morro d’amores que mi deu meu amigo. 
Alva, e vai liero. 
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– De que morredes, filha, a do corpo louçano? 
– Madre, moiro d’amores que mi deu meu amado. 

Alva, e vai liero. 
 

Madre, morro d’amores que mi deu meu amigo 
quando vej’esta cinta que por seu amor cingo. 

Alva, e vai liero. 
 

Madre, morro d’amores que mi deu meu amado 
quando vej’esta cinta que por seu amor trago. 

Alva, e vai liero. 
 

Quando vej’esta cinta que por seu amor cingo 
e me nembra, fremosa, como falou comigo. 

Alva, e vai liero. 
 

Quando vej’esta cinta que per seu amor trago 
e me nembra, fremosa, como falámos ambos. 

Alva, e vai liero. 
 

 

 
AI FLORES, AI FLORES DO VERDE PINO... 

 
Ai flores, ai flores do verde pino, 
se sabedes novas do meu amigo! 

Ai Deus, e u é? 
 

Ai flores, ai flores do verde ramo, 
se sabedes novas do meu amado! 

Ai Deus, e u é? 
 

Se sabedes novas do meu amigo, 
aquel que mentiu do que pôs comigo? 

Ai Deus, e u é? 
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Se sabedes novas do meu amado, 
aquel que mentiu do que m’há jurado, 

Ai Deus, e u é? 
 

Vós me perguntades polo voss’amigo? 
E eu bem vos digo que é san’ e vivo. 

Ai Deus, e u é? 
 

Vós me perguntades polo voss’amado? 
E eu bem vos digo que é viv’ e sano 

Ai Deus, e u é? 
 

E eu bem vos digo que é san’ e vivo, 
e será vosc’ ant’ o prazo saído. 

Ai Deus, e u é? 
 

E eu bem vos digo que é viv’e sano, 
e será vosc’ant’o prazo passado. 

Ai Deus, e u é? 
 

 

 
LEVANTOU S’A VELIDA... 

 
Levantou s’a velida, 

levantou-s’alva, 
e vai lavar camisas 

eno alto. 
Vai-las lavar alva. 

 
Levantou-s’a louçana, 

levantou-s’alva, 
e vai lavar delgadas 

eno alto. 
Vai-las lavar alva. 
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E vai lavar camisas, 
levantou-s’alva; 

o vento lh’as desvia 
eno alto. 

Vai-las lavar alva. 
 

E vai lavar delgadas, 
levantou-s’alva; 

o vento lh’as levava 
eno alto. 

Vai-las lavar alva. 
 

O vento lh’as desvia, 
levantou-s’alva; 

meteu-s’alva em ira 
eno alto. 

Vai-las lavar alva. 
 

O vento lh’as levava, 
levantou-s’alva; 

meteu-s’alva em sanha, 
eno alto. 

Vai-las lavar alva. 
 

 

 
AMAD’E MEU AMIGO... 

 
Amad’e meu amigo, 

valha Deus! 
Vede la frol do pinho 

e guisade d’andar. 
 

Amigu’e meu amado, 
valha Deus! 

Vede la frol do ramo 
e guisade d’andar. 
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Vede la frol do pinho, 

valha Deus! 
Selad’ o baiozinho 
e guisade d’andar. 

 
Vede la frol do ramo, 

valha Deus! 
Selad’ o bel cavalo 
e guisade d’andar. 

 
Selad’ o baiozinho, 

valha Deus! 
Treide-vos, ai amigo, 

e guisade d’andar. 
 

(Selad’ o bel cavalo, 
valha Deus! 

Treide-vos, ai, amado, 
e guisade d’andar.) 

 
 

 
PERA VEER MEU AMIGO... 

 
Pera veer meu amigo 

que talhou preito comigo, 
alá vou, madre. 

 
Pera veer meu amado, 

que mig’há preito talhado, 
alá vou, madre. 

 
Que talhou preito comigo, 

é por esto que vos digo: 
alá vou, madre. 
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Que mig’há preito talhado, 
é por esto que vos falo: 

alá vou, madre. 
 

 

 
MIA MADRE VELIDA... 

 
Mia madre velida, 
vou-m’a la bailia 

do amor. 
 

Mia madre loada, 
vou-m’a la bailada 

do amor. 
 

Vou-m’a la bailia 
que fazem em vila 

do amor. 
 

Vou-m’a la bailada 
que fazem em casa 

do amor. 
 

Que fazem em vila 
do que eu bem queria, 

do amor. 
 

Que fazem em casa 
do que eu muit’amava, 

do amor. 
 

Do que eu bem queria; 
chamar-m’am garrida 

do amor. 
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Do que eu muit’amava; 
chamar-m’am perjurada 

do amor. 
 

 

 
AMIGA, FAÇO-ME MARAVILHADA... 

 
– Amiga, faço-me maravilhada 
como pode meu amigo viver 

u os meus olhos nom (o) podem veer, 
ou como pod’alá fazer tardada, 

ca nunca tam gram maravilha vi, 
poder meu amigo viver sem mi, 

e, par Deus, é cousa mui desguisada. 
 

– Amiga, estad’ ora calada 
um pouco e leixad’a mim dizer, 

per quant’eu sei cert’e poss’entender: 
nunca no mundo foi molher amada 

como vós de voss’amigu’; e assi, 
se el tarda, sol nom é culpad’i, 

se nom, eu quer’em ficar por culpada. 
 

– Ai amiga, eu ando tam coitada 
que sol nom poss’em mi tomar prazer, 

cuidand’em como se pode fazer 
que nom é já comigo de tornada; 

e, par Deus, por que o nom vej’aqui, 
que é morto gram suspeita tom’i, 
e, se mort’é, mal dia eu fui nada. 

 
– Amiga fremosa e mesurada, 

nom vos digu’eu que nom pode seer 
voss’amigo, pois hom’é, de morrer, 

mais, par Deos, nom sejades sospeitada 
d’outro mal d’el, ca, des quand’eu naci, 
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nunca d’outr’home tam leal oí 
falar; e quem end’al diz, nom diz nada. 

 
 

 
 

AMIGO, QUEREDES-VOS IR?... 
 

– Amigo, queredes-vos ir? 
– Si, mia senhor, ca nom poss’al 

fazer ca seria meu mal 
e vosso; por end’a partir 

mi convem daqueste logar. 
– Mais que gram coita d’endurar 

mi será, pois m’é sem vós vir! 
 

Amigu’, e de mim que será? 
– Bem, senhor bõa, e de prez; 
e pois m’eu for daquesta vez 
o vosso mui bem se passará, 
mais morte m’é de m’alongar 

de vós e ir-m’alhur morar. 
– Mais, pois é vós ũa vez já! 

 
Amigu’, eu sem vós morrerei. 

– Nom o querrá Deus esso, senhor, 
mais pois u vós fordes nom for 

o que morrerá eu serei; 
mais quer’eu ant’o meu passar 

ca_assi do voss’aventurar, 
ca eu sem vós de morrer hei! 

 
Queredes-m’, amigo, matar? 

– Nom, mia senhor, mais por guardar 
vós mato-mi, que m’o busquei. 
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VALER-VOS-IA, AMIGO, SE HOJ’... 

 
Valer-vos-ia, amigo, se hoj’ 

eu ousasse, mais vedes quem 
m’o tolhe daquest’ e nom al: 

mia madre, que vos há mortal 
desamor; e com este mal 

de morrer nom mi pesaria. 
 

Valer-vos-ia, par Deus, meu bem, 
se eu ousasse, mais vedes quem 

me tolhe de vos nom valer: 
mia madr’ é que end’(há) o poder 

e vos sabe gram mal querer 
e por em mia morte querria. 

 
 

 
CHEGOU-M’AMIGA RECADO... 

 
Chegou-m’amiga recado 

daquel que quero gram bem, 
que pois que viu meu mandado 

quanto pode viir vem; 
e and’eu leda por em 
e faço muit’aguisado. 

 
El vem por chegar coitado 
ca sofre gram mal d’amor; 

er anda muit’alongado 
d’haver prazer nem sabor 

senom ali u eu for, 
u é todo seu cuidado. 

 
Por quanto mal há levado, 

amiga, razom farei 
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de lhi dar end’algum grado, 
pois vem, como lh’eu mandei, 

e logu’el será, bem sei, 
do mal guarid’e cobrado, 

 
E das coitas que lh’eu dei 

des que foi meu namorado. 
 

 

 
COITADA VIV’, AMIGO, PORQUE VOS NOM VEJO... 

 
Coitada viv’, amigo, porque vos nom vejo, 

e vós vivedes coitad’e com gram desejo 
de me veer e mi falar, e por em sejo 

sempr’em coita tam forte 
que nom m’é senom morte 

como quem viv’, amigo, em tam gram desejo. 
 

Por vos veer, amigo, vivo tam coitada 
e vós por me veer que oimais nom é nada 

a vida que fazemos; e maravilhada 
sõo de como vivo sofrendo tam esquivo 

mal, ca mais mi valrria de nom seer nada. 
 

Por vos veer, amigo, nom sei quem sofresse 
tal coita qual eu sofr’e vós que nom morresse; 

e com aquestas coitas eu, que nom nacesse, 
nom sei de mim que seja 

e da mort’hei enveja 
a tod’home ou molher que já morresse. 

 

 
 

AMIGA, QUEM VOS (AMA)... 
 

Amiga, quem vos (ama) 
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(e por vós) é coitado 
e se por vosso chama 

des que foi namorado, 
nom viu prazer, sei-o eu, 

(e) por em já morrerá 
e por aquesto m’é greu. 

 
Aquel que coita forte 
houve des aquel dia 

que vos el viu, que morte 
lh’é, par Santa Maria, 

nunca viu prazer, nem bem, 
(e) por em já morrerá 

(e) a mim pesa muit’em. 
 

 

 
VAI-S’O MEU AMIG’ALHUR SEM MIM MORAR... 

 
Vai-s’o meu amig’alhur sem mim morar, 

e, par Deus, amiga, hei end’eu pesar 
porque s’ora vai e no meu coraçom 

tamanho qu’esto nom é de falar, 
ca lho defendi e faço gram razom. 

 
Defendi-lh’eu que se nom fosse daqui, 

ca todo meu bem perderia per i, 
e ora vai-s’e faz-mi gram traiçom, 

e des oimais nom sei que seja de mi 
nem vej’i, amiga, se morte nom. 

 
 

 
PRAZ-M’ A MI, SENHOR, DE MORRER... 

 
Praz-m’ a mi, senhor, de moirer 
e praz-m’ ende por vosso mal, 
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ca sei que sentiredes qual 
míngua vos pois hei-de fazer; 
ca nom perde pouco senhor 
quando perde tal servidor 

qual perdedes em me perder. 
 

E com mia mort’ hei eu prazer 
porque sei que vos farei tal 

míngua qual fez homem leal 
o mais que podia seer 

a quem ama, pois morto for; 
e fostes vós mui sabedor 

d’eu por vós a tal mort’haver. 
 

E, pero que hei-de sofrer 
a morte mui descomunal, 

com mia mort’oimais nom m’em chal, 
por quanto vos quero dizer: 
ca meu serviç’e meu amor 
será-vos d’escusar peior 

que a mim d’escusar viver. 
 

E certo podedes saber 
que, pero s’ o meu tempo sal 

per morte, nom há já i al 
que me nom quer end’eu doer 

porque a vós farei maior 
míngua que fez Nostro Senhor 

de vassal’a senhor prender. 
 

 

 
OIMAIS QUER’EU JÁ LEIXÁ-LO TROBAR... 

 
Oimais quer’eu já leixá-lo trobar 
e quero-me desemparar d’amor, 

e quer’ir algunha terra buscar 
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u nunca possa seer sabedor 
ela de mi nem eu de mia senhor, 

pois que lh’é d’eu viver aqui pesar. 
 

Mais Deus! que grave cousa d’endurar 
que a mim será ir-me d’u ela for; 

ca sei mui bem que nunca poss’achar 
nenhũa cousa ond’haja sabor 

senom da morte; mais ar hei pavor 
de m’a nom querer Deus tam cedo dar. 

 
Mais se fez Deus a tam gram coita par 

come a de que serei sofredor, 
quando m’agora houver d’alongar 

d’aquesta terra u est a melhor 
de quantas som, e de cujo loor 
nom se pode per dizer acabar. 

 

 
 

SE HOJ’EM VÓS HÁ NENHUM MAL, SENHOR... 
 

Se hoj’em vós há nenhum mal, senhor, 
mal mi venha daquel que pod’ e val 

se nom que matades mi, pecador, 
que vos servi sempr’ e vos fui leal 
e serei já sempr’, enquant’eu viver, 
e, senhor, nom vos venh’ esto dizer 

polo meu, mais porqu’a vos está mal. 
 

Ca, par Deus, mal vos per está, senhor 
desi é cousa mui descomunal 

de matardes mim, que merecedor 
nunca vos foi de mort’, e pois que al 

de mal nunca Deus em vós quis poer, 
por Deus, senhor, nom queirades fazer 

em mim agora que vos estê mal. 
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QUE RAZOM CUIDADES VÓS, MIA SENHOR... 

 
Que razom cuidades vós, mia senhor, 

dar a Deus, quand’ant’El fordes, por mi 
que matades, que vos nom mereci 
outro mal senom que vos hei amor 
aquel maior que vo-l’eu poss’haver, 

ou que salva lhi cuidades fazer 
da mia morte, pois por vós morto for? 

 
Ca na mia morte nom há razom 

bona que ant’El possades mostrar, 
desi nom o er podedes enganar, 

ca El sabe bem quam de coraçom 
vos eu am’e nunca vos errei; 

e por em quem tal feito faz bem sei 
que em Deus nunca pod’achar perdom. 

 
Ca de pram Deus nom vos perdoará 

a mia morte, ca El sabe mui bem 
ca sempre foi meu saber e meu sem 

en vos servir. Er sabe mui bem 
que nunca vos mereci por que tal 

morte por vós houvesse, por em mal 
vos será quand’ant’El formos alá. 

 
 

 
QUANT’EU, FREMOSA MIA SENHOR... 

 
Quant’eu, fremosa mia senhor, 

de vós receei a veer 
muit’er sei que nom hei poder 
de m’agora guardar que nom 
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(vos) veja; mais tal confort’hei 
que aquel dia morrerei 

e perderei coitas d’amor. 
 

E como quer que eu maior 
pesar nom podesse veer 

do que entom verei, prazer 
hei ende, se Deus mi perdom, 

porque por morte perderei 
aquel dia coita que hei 

qual nunca fez Nostro Senhor. 
 

E, pero hei tam gram pavor 
d’aquel dia grave veer 

qual vos sol nom posso dizer, 
confort’hei no meu coraçom 

porque por morte sairei 
aquel dia do mal que hei 

peior do que Deus fez peior. 
 

 

 

VÓS MI DEFENDESTES, SENHOR... 
 

Vós mi defendestes, senhor, 
que nunca vos dissesse rem 

de quanto mal mi por vós vem; 
mais fazede-me sabedor, 

por Deus, senhor, a quem direi 
quam muito mal levei 

por vós, se nom a vós, senhor? 
 

Ou a quem direi o meu mal, 
se o eu a vós nom disser, 

pois calar-me nom m’é mester 
e dizer-vo-lo nom m’er val? 

E pois tanto mal sofr’assi 
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se convosco nom falar i 
por quem saberedes meu mal? 

 
Ou a quem direi o pesar 

que mi vós fazedes sofrer 
se o a vós nom for dizer, 

que podedes conselh’i dar? 
E por em, se Deus vos perdom, 

coita deste meu coraçom, 
a quem direi o meu pesar? 

 

 
 

COMO ME DEUS AGUISOU QUE VIVESSE... 
 

Como me Deus aguisou que vivesse 
em gram coita, senhor, des que vos vi! 

Ca logo m’El guisou que vos oí 
falar, desi quis que er conhocesse 
o vosso bem a que El nom fez par; 

e tod’aquesto m’El foi aguisar 
ental que eu nunca coita perdesse. 

 
E tod’est’El quis que eu padecesse 

por muito mal que me lh’eu mereci, 
e de tal guisa se vingou de mi; 

e com tod’esto nom quis que morresse, 
porque era meu bem de nom durar 

em tam gram coita nem tam gram pesar; 
mais quis que tod’este mal eu sofresse. 

 
Assi nom er quis que m’eu percebesse 
de tam gram meu mal, nem o entendi, 

ante quis El que por viver assi, 
e que gram coita nom mi falecesse, 
que vos viss’eu, u m’El fez desejar 

des entom morte que mi nom quer dar, 
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mais que vivendo peior atendesse. 
 

 

 
NUNCA DEUS FEZ TAL COITA QUAL EU HEI... 

 
Nunca Deus fez tal coita qual eu hei 
com a rem do mundo que mais amei, 

des que a vi, e am’e amarei. 
Noutro dia, quando a fui veer, 

o demo lev’a rem que lh’ eu falei 
de quanto lh’ ante cuidara dizer. 

 
Mais tanto que me d’ ant’ ela quitei 

do que ante cuidara me nembrei, 
que nulha cousa ende nom minguei. 
Mais quand’ er quix tornar pola veer 

a lho dizer, e me bem esforcei, 
de lho contar sol nom houvi poder. 

 

 
 

DA MIA SENHOR QUE EU SERVI... 
 

Da mia senhor que eu servi 
sempr’e que mais ca mi amei, 

veed’, amigos, que tort’hei 
que nunca tam gram torto vi; 

ca pero a sempre servi 
grand’é o mal que mia senhor 

mi quer, mais quero-lh’eu maior 
 

Mal que posso; sei per gram bem 
lhi querer mais c’a mim nem al, 

e se aquest’é querer mal, 
est’é o que a mim avem; 
ca pero lhi quero tal bem 
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grand’é o mal que mia senhor 
mi quer, mais quero-lh’eu maior 

 
Mal que posso; se per servir 

e pela mais ca mim amar, 
se est’é mal, a meu cuidar 

este mal nom poss’eu partir; 
ca, pero que a fui servir, 

grand’é o mal que mia senhor 
mi quer, mais quero-lh’eu maior 

 
Mal que poss’ e, pero nozir 

nom mi devia desamor, 
c’al que no bem nom há melhor. 

 
 

 
EM GRAM COITA, SENHOR... 

 
Em gram coita, senhor, 
que peior que mort’é, 

vivo, per bõa fé, 
e polo voss’amor 
esta coita sofr’eu 

por vós, senhor, que eu 
 

vi polo meu gram mal; 
e melhor mi será 

de moirer por vós já; 
e, pois me Deus nom val, 

esta coita sofr’eu 
por vós, senhor, que eu 

 
polo meu gram mal vi; 
e mais mi val morrer 

ca tal coita sofrer 
pois por meu mal assi 
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esta coita sofr’eu 
por vós, senhor, que eu 

 
vi por gram mal de mi, 
pois tam coitad’and’eu. 

 
 

 
SENHOR, POIS QUE M’AGORA DEUS GUISOU... 

 
Senhor, pois que m’agora Deus guisou 

que vos vejo e vos posso falar, 
quero-vo’la mia fazenda mostrar 
que vejades como de vós estou: 

vem-mi gram mal de vós, ai mia senhor 
em que nunca pôs mal Nostro Senhor. 

 
E, senhor, gradesc’a Deus este bem 

que mi fez em mi vós fazer veer, 
e mia fazenda vos quero dizer 

que vejades que mi de vós avem: 
vem-mi gram mal de vós, ai mia senhor 
em que nunca pôs mal Nostro Senhor. 

 
E nom sei quando vos ar veerei 
e por em vos quero dizer aqui 

mia fazenda, que vos sempr’encobri, 
que vejades o que eu de vós hei: 

vem-mi gram mal de vós, ai mia senhor 
em que nunca pôs mal Nostro Senhor. 

 
Ca nom pôs em nós mal Nostro Senhor 

senom quant’a mim fazedes, senhor. 
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POIS MIA VENTURA TAL É JÁ... 
 

Pois mia ventura tal é já 
que sodes tam poderosa 

de mim, mia senhor fremosa, 
por mesura que em vós há, 
e por bem que vos estará, 

pois de vós nom hei nenhum bem, 
de vos amar nom vos pês em, 

senhor. 
 

E pois por bem nom teedes 
que eu haja de vós grado 
por quant’afã hei levado 
por vós; ca assi queredes, 

mia senhor, fé que devedes 
pois de vós nom hei nenhum bem, 

de vos amar nom vos pês em, 
senhor. 

 
E, lume destes olhos meus, 
pois m’assi desemparades 
e que me grado nom dades 
como dam outras aos seus, 

mia senhor, polo_amor de Deus, 
pois de vós nom hei nenhum bem, 

de vos amar nom vos pês em, 
senhor. 

 
E eu nom perderei o sem 

e vós nom perdedes i rem, 
senhor. 
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SENHOR, DIZEM-VOS POR MEU MAL... 
 

Senhor, dizem-vos por meu mal 
que nom trobo com voss’amor, 
mais ca m’hei de trobar sabor; 
e nom mi valha Deus nem al 
se eu trobo por m’em pagar, 

mais faz-me voss’amor trobar. 
 

E essa que vos vai dizer 
que trobo porque me pagu’em, 
e nom por vós que quero bem, 

mente; ca nom veja prazer, 
se eu trobo por m’em pagar, 

mais faz-me voss’amor trobar. 
 

E pero quem vos diz que nom 
trobo por vós que sempr’amei, 

mais por gram sabor que m’end’hei, 
mente; ca Deus nom mi perdom, 

se eu trobo por m’em pagar, 
mais faz-me voss’amor trobar. 

 
 

 
TAM MUITO MAL MI FAZEDES, SENHOR... 

 
Tam muito mal mi fazedes, senhor, 

e tanta coita e afam levar, 
e tanto me vejo coitad’andar 

que nunca mi valha Nostro Senhor 
se ant’eu já nom queria morrer 
e se mi nom fosse maior prazer. 

 
Em tam gram coita viv’ a gram sazom 

por vós, senhor, e levo tanto mal 
que vos nom posso, nem sei, dizer qual 
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e por aquesto Deus nom mi perdom 
se ant’eu já nom queria morrer 
e se mi nom fosse maior prazer. 

 
Tam muit’é o mal que mi por vós vem 

e tanta coita lev’e tant’afam 
que morrerei con tanto mal de pram 

mais pero, senhor, de vós nom mi dê bem 
se ant’eu já nom queria morrer 
e se mi nom fosse maior prazer. 

 
Ca mais meu bem é de morte sofrer 

ante ca sempr’en tal coita viver. 
 

 
 

GRAVE VOS É DE QUE VOS HEI AMOR... 
 

Grave vos é de que vos hei amor 
e par Deus aquesto vej’eu mui bem, 

mais empero direi-vos ũa rem 
per boa fé, fremosa mia senhor: 

se vos grav’é de vos eu bem querer, 
grave est a mi, mais nom poss’al fazer. 

 
Grave vos é, bem vej’eu qu’ é assi, 

de que vos amo mais ca mim nem al 
e qu’est’é mia mort’e meu gram mal; 

mais par Deus, senhor, que por meu mal vi, 
se vos grav’é de vos eu bem querer, 

grav’ est a mi, mais nom poss’al fazer. 
 

Grave vos est, assi Deus mi perdom, 
que nom podia mais, per boa fé, 
de que vos am’, e sei que assi é, 

mais par Deus, coita do meu coraçom, 
se vos grav’é de vos eu bem querer, 
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grave est’a mi, mais nom poss’al fazer. 
 

Pero mais grave dev’a mim seer 
quant’é morte mais grave ca viver. 

 
 

 
POIS QUE VOS DEUS FEZ, MIA SENHOR... 

 
Pois que vos Deus fez, mia senhor, 

fazer do bem sempr’o melhor, 
e vos em fez tam sabedor, 
unha verdade vos direi, 

se mi valha Nostro Senhor: 
érades bõa pera rei. 

 
E pois sabedes entender 

sempr’o melhor e escolher, 
verdade vos quero dizer, 

senhor, que servh’ e servirei: 
pois vos Deus atal foi fazer, 

érades bõa pera rei. 
 

E pois vos Deus nunca fez par 
de bom sem nem de bem falar, 

nem fará já, a meu cuidar, 
mia senhor, por quanto bem hei, 

se o Deus quisesse guisar, 
érades bõa pera rei. 

 

 
 

SENHOR, DES QUANDO VOS VI... 
 

Senhor, des quando vos vi 
e que fui vosco falar 
sabed’agora per mi 
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que tanto fui desejar 
vosso bem; e pois é si, 
que pouco posso durar 
e moiro-m’assi de chão 
porque mi fazedes mal 
e de vós nom ar hei al 

mia morte tenho na mão. 
 

Ca tam muito desejei 
haver bem de vós senhor, 

que verdade vos direi 
se Deus mi dê voss’amor: 
por quant’hoj’eu creer sei, 
com cuidad’e com pavor 
meu coraçom nom é são 
porque mi fazedes mal 
e de vós nom ar hei al 

mia morte tenho na mão. 
 

E venho-vo-lo dizer, 
senhor do meu coraçom, 
que possades entender 
como prendi o cajom 

quando vos eu fui veer; 
e por aquesta razon 

moir’assi servind’em vão 
porque mi fazedes mal 
e de vós nom ar hei al 

mia morte tenho na mão. 
 

 

 
UM TAL HOME SEI EU, AI BEM TALHADA... 

 
Um tal home sei eu, ai bem talhada, 
que por vós tem a sa morte chegada. 
Veedes quem é, seed’em nembrada: 
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eu mia dona. 
 

Um tal home sei que perto sente 
de si morte certamente. 

Veedes quem é, venha-vos em mente: 
eu mia dona. 

 
Um tal home sei, aquest’oíde, 

que por vós morr’e vo-lo partide. 
Veedes quem é, nom xe vos obride: 

eu mia dona. 
 

 
 

PERO QUE EU MUI LONG’ ESTOU... 
 

Pero que eu mui long’ estou 
da mia senhor e do seu bem, 

nunca me dê Deus o seu bem, 
pero m’eu lá long’estou, 
se nom é o coraçom meu 

mais perto dela que o seu. 
 

E pero long’estou dali 
d’u agora é mia senhor, 

nom haja bem da mia senhor, 
pero m’eu long’estou dali 
se nom é o coraçom meu 

mais perto dela que o seu. 
 

E pero longe do logar 
estou, que nom poss’al fazer, 

Deus nom mi dê seu bem-fazer, 
pero long’estou do logar, 
se nom é o coraçom meu 

mais perto dela que o seu. 
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C’a vezes tem em al o seu, 
e sempre sigo tem o meu. 

 

 
 

SEMPR’EU, MIA SENHOR, DESEJEI... 
 

Sempr’eu, mia senhor, desejei 
mais que al, e desejarei, 

vosso bem que mui servid’hei, 
mais nom com asperança 

d’haver de vós bem, ca bem sei 
que nunca de vós haverei 

senom mal e viltança. 
 

Desej’eu mui mais d’outra rem 
o que mi pequena prol tem, 

ca desej’haver vosso bem 
mais nom com asperança 

que haja do mal que mi vem 
por vós, nem galardom por em, 

senom mal e viltança. 
 

Desej’eu com mui gram razom 
vosso bem, se Deus mi perdom, 

mui mais de quantas cousas som, 
mais nom com asperança 
que sol coid’ eno coraçom 

haver de vós por galardom 
senom mal e viltança. 

 
 

 
SE EU PODESS’ORA MEU CORAÇOM... 

 
Se eu podess’ora meu coraçom, 
senhor, forçar e poder-vos dizer 
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quanta coita mi fazedes sofrer 
por vós, cuid’eu, assi Deus mi perdom, 

que haveríades doo de mi. 
 

Ca, senhor, pero me fazedes mal 
e mi nunca quisestes fazer bem 

se soubéssedes quanto mal mi vem 
por vós, cuid’eu, par Deus que pod’e val 

que haveríades doo de mi. 
 

E pero m’havedes gram desamor 
se soubéssedes quanto mal levei 
e quanta coita, des que vos amei, 

por vós, cuid’eu, por boa fé, senhor, 
que haveríades doo de mi, 

e mal seria se nom foss’assi. 
 

 

 
QUANT’HÁ, SENHOR, QUE M’EU DE VÓS PARTI... 

 
Quant’há, senhor, que m’eu de vós parti, 

a tam muit’há que nunca vi prazer 
nem pesar, e quero-vos eu dizer 

como prazer nem pesar nom er (vi): 
perdi o sem e nom poss’estremar 

o bem do mal nem prazer do pesar. 
 

E des que m’eu, senhor, per bõa fé, 
de vós parti, creed’agora bem 

que nom vi prazer nem pesar de rem, 
e aquesto direi-vos porque (é): 

perdi o sem e nom poss’estremar 
o bem do mal nem prazer do pesar. 

 
Ca, mia senhor, bem des aquela vez 
que m’eu de vós parti, no coraçom 
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nunca ar houv’eu pesar des entom 
nem prazer, e direi-vos que mo fez: 

perdi o sem e nom poss’estremar 
o bem do mal nem prazer do pesar. 

 

 
 

ORA VEJ’EU BEM, MIA SENHOR... 
 

Ora vej’eu bem, mia senhor, 
que mi nom tem nem unha prol 

d’eno coraçom cuidar sol 
de vós, senom que o peior 
que mi vós poderdes fazer 

faredes a vosso poder. 
 

Ca nom atend’eu de vós al, 
nem er passa per coraçom, 

se Nostro Senhor mi perdom, 
senom que aquel maior mal 
que mi vós poderdes fazer 

faredes a vosso poder. 
 

E sol nom met’eu em cuidar 
de nunca de vós haver bem, 

ca sõo certo d’ũa rem: 
que o mais mal e mais pesar 
que mi vós poderdes fazer 

faredes a vosso poder. 
 

Ca Deus vos deu end’o poder 
e o coraçom de mo fazer. 
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QUEM VOS MUI BEM VISSE, SENHOR... 
 

Quem vos mui bem visse, senhor, 
com quaes olhos vos eu vi 
mui pequena sazom há i, 

guisar-lh’ia Nostro Senhor 
que vivess’em mui gram pesar 
guisando-lh’o Nostro Senhor 

como m’a mi foi guisar. 
 

E quem vos bem com estes meus 
olhos visse, creede bem, 

que se nom perdess’ant’o sem, 
que bem lhi guisaria Deus 

que vivess’em mui gram pesar 
se lh’o assi guisasse Deus 
como m’a mi foi guisar. 

 
E, senhor, quem algũa vez 
com quaes olhos vos catei 

vos catasse, por quant’eu sei, 
guisar-lh’ia quem vós tal fez 

que vivess’em mui gram pesar 
guisando-lh’o quem vós tal fez, 

como m’a mi foi guisar. 
 

 
 

NOSTRO SENHOR, HAJADES BOM GRADO... 
 

Nostro Senhor, hajades bom grado 
por quanto m’hoje mia senhor falou; 

e tod’esto foi porque se cuidou 
que andava doutra namorado, 

ca sei eu bem que mi nom falara 
se de qual bem lh’eu quero cuidara. 
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Porque mi falou hoj’este dia, 
hajades bom grado, Nostro Senhor; 

e tod’esto foi porque mia senhor 
cuidou qu’eu por outra morria, 
ca sei eu bem que mi nom falara 

se de qual bem lh’eu quero cuidara. 
 

Porque m’hoje falou, haja Deus 
bom grado, mais desto nom fora rem 

se nom porque mia senhor cuidou bem 
que doutra eram os desejos meus, 
ca sei eu bem que mi nom falara 

se de qual bem lh’eu quero cuidara. 
 

Ca tal é que ante se matara 
ca mi falar, se o sol cuidara. 

 
 

 
A MIA SENHOR QUE EU POR MAL DE MI... 

 
A mia senhor que eu por mal de mi 
vi, e por mal daquestes olhos meus, 

e por que muitas vezes maldezi 
mi e o mund’e muitas vezes Deus, 
des que a nom vi nom er vi pesar 

d’al, ca nunca me d’al pudi nembrar. 
 

A que mi faz querer mal mi medês 
e quantos amigos soía_haver, 

e desasperar de Deus, que mi pês, 
pero mi tod’este mal faz sofrer, 

des que a nom vi nom er vi pesar 
d’al, ca nunca me d’al pudi nembrar. 

 
A por que mi quer este coraçom 

sair de seu lugar, e por que já 
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moir’e perdi o sem e a razom, 
pero m’este mal fez e mais fará, 

des que a nom vi nom er vi pesar 
d’al, ca nunca me d’al pudi nembrar. 

 
 

 
POIS QUE VOS DEUS, AMIGO, QUER GUISAR... 

 
Pois que vos Deus, amigo, quer guisar 

d’irdes a terra d’u é mia senhor, 
rogo-vos ora que por qual amor 
vos hei lhi queirades tanto rogar 

que se doia já do meu mal. 
 

E d’irdes i tenh’eu que mi fará 
Deus gram bem, poi-la podedes veer; 

e, amigo, punhad’em lhi dizer, 
pois tanto mal sofro, gram sazom há, 

que se doia já do meu mal. 
 

E pois que vos Deus aguisa d’ir i 
tenh’eu que mi fez El i mui gram bem, 

e pois sabede-lo mal que mi vem 
pedide-lh’i mercee por mi, 
que se doia já do meu mal. 

 
 

 
A TAL ESTADO M’ADUSSE, SENHOR... 

 
A tal estado m’adusse, senhor, 
o vosso bem e vosso parecer 

que nom vejo de mi nem d’al prazer 
nem veerei já, enquant’eu vivo for, 

u nom vir vós que eu por meu mal vi. 
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E queria mia mort’e nom mi vem, 
senhor, porque tamanh’é o meu mal 

que nom vejo prazer de mim nem d’al, 
nem veerei já, esto creede bem, 

u nom vir vós que eu por meu mal vi. 
 

E pois meu feito, senhor, assi é, 
querria já mia morte, pois que nom 
vejo de mi nem d’al nulha sazom 
prazer, nem veerei já per bõa fé, 

u nom vir vós que eu por meu mal vi, 
 

pois nom havedes mercee de mi. 
 

 
 

O QUE VOS NUNCA CUIDEI A DIZER... 
 

O que vos nunca cuidei a dizer 
com gram coita, senhor, vo-lo direi, 
porque me vejo já por vós morrer, 

ca sabedes que nunca vos falei 
de como me matava voss’amor; 

ca sabedes bem que d’outra senhor 
que eu nom havia pavor nem hei. 

 
E tod’aquesto mi fez fazer 

o mui gram medo que eu de vós hei, 
e desi por vos dar a entender 

que por outra morria de que hei, 
bem sabedes, mui pequeno pavor; 
e des oimais, fremosa mia senhor, 

se me matardes, bem vo-lo busquei. 
 

E creede que haverei prazer 
de me matardes, pois eu certo sei 
que esso pouco que hei-de viver, 
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que nenhum prazer nunca veerei; 
e porque sõo desto sabedor, 

se mi quiserdes dar morte, senhor, 
por gram mercee vo-lo terrei. 

 
 

 
QUE MUI GRAM PRAZER QUE EU HEI, SENHOR... 

 
Que mui gram prazer que eu hei, senhor, 
quand’em vós cuid’, e nom cuid’ eno mal 

que mi fazedes!, mais direi-vos qual 
tenh’eu por gram maravilha, senhor, 
de mi viir de vós mal, u Deus nom 

pôs mal de quantas eno mundo som. 
 

E, senhor fremosa, quando cuid’eu 
em vós e nom eno mal que mi vem 

por vós, tod’aquel temp’eu hei de bem, 
mais por gram maravilha per tenh’eu 

de mi viir de vós mal, u Deus nom 
pôs mal de quantas eno mundo som. 

 
Ca, senhor, mui gram prazer mi per é 

quand’em vós cuid’, e nom hei de cuidar 
em quanto mal mi fazedes levar; 

mais gram maravilha tenh’eu que é 
de mi viir de vós mal, u Deus nom 

pôs mal de quantas eno mundo som. 
 

Ca, par Deus, semelha mui sem razom 
d’haver eu mal d’u o Deus nom pôs, nom. 
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SENHOR FREMOSA, NOM POSS’EU OSMAR... 
 

Senhor fremosa, nom poss’eu osmar 
que est aquel em que vos mereci 

tam muito mal quam muito vós a mi 
fazedes; e venho-vos perguntar 

o por que é, ca nom poss’entender, 
se Deus me leixe de vós bem achar, 

em que vo-l’eu podesse merecer. 
 

Se é, senhor, porque vos sei amar 
mui mais que os meus olhos, nem ca mi, 

e assi foi sempre des que vos vi; 
pero sabe Deus que hei gram pesar 

de vós amar, mais nom poss’al fazer; 
e por em vós, a que Deus nom fez par, 

nom me devedes i culpa põer. 
 

Ca sabe Deus que se m’end’eu quitar 
podera des quant’há que vos servi, 

mui de grado o fezera logu’i; 
mais nunca pudi-o coraçom forçar 

que vos gram bem nom houvess’a querer; 
e por em nom dev’eu a lazerar, 

senhor, nem devo por end’a morrer. 
 

 

 
NOM SEI COMO ME SALV’A MIA SENHOR... 

 
Nom sei como me salv’a mia senhor 
se me Deus ant’os seus olhos levar, 

ca par Deus nom hei como m’assalvar 
que me nom julgue por seu traedor 
pois tamanho temp’há que guareci 

sem seu mandad’ oir e a nom vi. 
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E sei eu mui bem no meu coraçom 
o que mia senhor fremosa fará 

depois que ant’ela for: julgar-m’á 
por seu traedor com mui gram razom, 

pois tamanho temp’há que guareci 
sem seu mandad’ oir e a nom vi. 

 
E pois tamanho foi o erro meu 

que lhi fiz torto tam descomunal, 
se m’a sa gram mesura nom val, 

julgar-m’á por em por traedor seu, 
pois tamanho temp’há que guareci 

sem seu mandad’ oir e a nom vi. 
 

Se o juízo passar assi, 
ai eu cativ’, e que será de mi? 

 
 

 
QUIX BEM, AMIGOS, E QUER’E QUERREI... 

 
Quix bem, amigos, e quer’e querrei 
ũa molher que me quis e quer mal 

e querrá; mais nom vos direi eu qual 
é a molher, mais tanto vos direi: 

quix bem e quer’e querrei tal molher 
que me quis mal sempr’e querrá e quer. 

 
Quix e querrei e quero mui gram bem 
a quem mi quis mal e quer e querrá, 
mais nunca homem per mi saberá 
quem é; e pero direi-vos ũa rem: 

quix bem e quer’e querrei tal molher 
que me quis mal sempr’e querrá e quer. 

 
Quix e querrei e quero bem querer 
a quem me quis e quer, per bõa fé, 
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mal, e querrá; mais nom direi quem é, 
mais pero tanto vos quero dizer: 

quix bem e quer’e querrei tal molher 
que me quis mal sempr’e querrá e quer. 

 
 

 
SENHOR, NOM VOS PÊS SE ME GUISAR DEUS... 

 
Senhor, nom vos pês se me guisar Deus 

algunha vez de vos poder veer, 
ca bem creede que outro prazer 
nunca veram estes olhos meus 

se nom se mi vós fezéssedes bem, 
o que nunca será per nulha rem. 

 
E nom vos pês de vos veer, ca tam 
cuitad’ando que querria morrer, 
e aos meus olhos podedes creer 

que outro prazer nunca tal veram 
se nom se mi vós fezéssedes bem, 
o que nunca será per nulha rem. 

 
E se vós vir, pois que já moir’assi, 
nom devedes ende pesar haver, 

mais (dos) meus olhos vos poss’eu dizer 
que nom veram prazer d’al nem de mi 

se nom se mi vós fezéssedes bem, 
o que nunca será per nulha rem 

 
Ca d’eu falar em mi fazerdes bem, 

como falo, faç’i mingua de sem. 
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SENHOR FREMOSA E DE MUI LOUÇÃO... 
 

Senhor fremosa e de mui loução 
coraçom, e querede-vos doer 

de mi, pecador, que vos sei querer 
melhor ca mi; pero sõo certão 

que mi queredes peior d’outra rem, 
pero, senhor, quero-vos eu tal bem 

 
Qual maior poss’, e o mais encoberto 

que eu poss’; e sei de Brancafrol 
que lhi nom houve Flores tal amor 

qual vos eu hei; e pero sõo certo 
que mi queredes peior d’outra rem, 
pero, senhor, quero-vos eu tal bem 

 
Qual maior poss’; e o mui namorado 
Tristam sei bem que nom amou Iseu 
quant’eu vos amo, esto certo sei eu; 

e com tod’esto sei, mao pecado, 
que mi queredes peior d’outra rem, 
pero, senhor, quero-vos eu tal bem 

 
Qual maior poss’, e tod’aquest’avem 

a mim, coitad’ e que perdi o sem. 
 

 

 
ORA, SENHOR, NOM POSS’EU JÁ... 

 
Ora, senhor, nom poss’eu já 

por nenhũa guisa sofrer 
que me nom hajam d’entender 

o que eu muito receei, 
ca m’entenderám que vos sei, 

senhor, melhor ca mim querer. 
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Esto receei eu muito_há 
mais esse vosso parecer 
me faz assi o sem perder 

que des oimais, pero m’é greu, 
entenderám que vos sei eu, 

senhor, melhor ca mim querer. 
 

Veed’em vós como será 
ca, par Deus, nom hei já poder 
que em mim nom possa veer 

quem quer que me vir des aqui 
que vós sei eu por mal de mi, 

senhor, melhor ca mim querer. 
 

 

 
SENHOR, HOJ’HOUVESSE EU VAGAR... 

 
Senhor, hoj’houvesse eu vagar 
e Deus me desse end’o poder, 

que vos eu podesse contar 
o gram mal que mi faz sofrer 

esse vosso bom parecer, 
senhor, a que El nom fez par. 

 
Ca se vos podess’i falar, 
cuidaria muit’a perder 

da gram coita e do pesar 
com que m’hoj’eu vejo morrer, 

ca me nom pod’escaecer 
esta coita que nom há par. 

 
Ca me vós fez Deus tant’amar, 

er fez-vos tam muito valer, 
que nom poss’hoj’em mi osmar, 

senhor, como possa viver, 
pois me nom queredes tolher 
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esta coita que nom há par. 
 

 

 
QUE SOIDADE DE MIA SENHOR HEI... 

 
Que soidade de mia senhor hei 

quando me nembra dela qual a vi, 
e que me nembra que bem a oí 

falar; e por quanto bem dela sei, 
rogu’eu a Deus que end’há o poder, 
que ma leixe, se lhi prouguer, veer 

 
cedo; ca, pero mi nunca fez bem, 

se a nom vir, nom me posso guardar 
d’ensandecer ou morrer com pesar; 

e, porque ela tod’em poder tem, 
rogu’eu a Deus que end’há o poder, 
que ma leixe, se lhi prouguer, veer 

 
cedo; ca tal a fez Nostro Senhor, 

de quantas outras no mundo som 
nom lhi fez par, a la minha fé, nom; 

e poi-la fez das melhores melhor, 
rogu’eu a Deus que end’há o poder, 
que ma leixe, se lhi prouguer, veer 

 
cedo; ca tal a quis Deus fazer 

que, se a nom vir, nom posso viver. 
 

 

 
PERO EU DIZER QUISESSE... 

 
Pero eu dizer quisesse, 
creo que nom saberia 
dizer, nem er poderia, 
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per poder que eu houvesse 
a coita que o coitado 

sofre que é namorado 
nem er sei quem m’o crevesse 

 
senom aquel a quem desse 

amor coita todavia 
qual a mim dá noit’e dia. 

Este cuido que tevesse 
que digu’eu muit’aguisado, 
ca outr’homem nom é nado 

que esto creer podesse. 
 

E por em quem bem soubesse 
esta coita, bem diria 
e sol nom duvidaria, 

que coita que Deus fezesse, 
nem outro mal aficado, 

nom fez tal, nem é pensado 
d’homem que lhi par posesse. 

 
 

 
AI SENHOR FREMOSA, POR DEUS... 

 
Ai senhor fremosa, por Deus, 

e por quam boa vos El fez, 
doede-vos algũa vez 

de mim e destes olhos meus 
que vos virom por mal de si, 
quando vos virom, e por mi. 

 
E porque vos fez Deus melhor 
de quantas fez, e mais valer, 

querede-vos de mim doer 
e destes meus olhos, senhor, 
que vos virom por mal de si, 
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quando vos virom, e por mi. 
 

E porque o al nom é rem 
senom o bem que vos Deus deu, 

querede-vos doer do meu 
mal e dos meus olhos, meu bem, 

que vos virom por mal de si, 
quando vos virom, e por mi. 

 
 

 
SENHOR FREMOSA, POR QUAL VOS DEUS FEZ... 

 
Senhor fremosa, por qual vos Deus fez 

e por quanto bem em vós quis poer, 
se m’agora quiséssedes dizer 

o que vos já perguntei outra vez, 
tenho que mi faríades gram bem 

de mi dizerdes quanto mal mi vem 
por vós, se vos est’é loor ou prez. 

 
Ca, se vos fosse ou prez ou loor, 

de me matardes seria razom, 
e nom diria eu por ende nom, 
mais d’atanto sede sabedor: 

que nenhum prez nem loor nom vos é; 
ant’errades muito, per bõa fé, 

de me matardes, fremosa senhor. 
 

E sabem quantos sabem vós e mim 
que nunca cousa como vós amei; 
desi sabem que nunca vos errei 

(e) er sabem que sempre vos servi 
o melhor que pud’ e soubi cuidar; 

e por em fazedes de me matar 
mal, pois vo-l’eu, senhor, nom mereci. 
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QUER’EU EM MANEIRA DE PROENÇAL... 

 
Quer’eu em maneira de proençal 

fazer agora um cantar d’amor, 
e querrei muit’i loar mia senhor 

a que prez nem fremosura nom fal, 
nem bondade; e mais vos direi em: 
tanto a fez Deus comprida de bem 

que mais que toda las do mundo val. 
 

Ca mia senhor quiso Deus fazer tal, 
quando a fez, que a fez sabedor 

de todo bem e de mui gram valor, 
e com tod’esto é mui comunal 
ali u deve; er deu-lhi bom sem, 

e desi nom lhi fez pouco de bem 
quando nom quis que lh’outra foss’igual. 

 
Ca em mia senhor nunca Deus pôs mal, 

mais pôs i prez e beldad’e loor 
e falar mui bem, e riir melhor 
que outra molher; desi é leal 

muit’, e por esto nom sei hoj’eu quem 
possa compridamente no seu bem 
falar, ca nom há, tra-lo seu bem, al. 

 
 

 
    MESURA SERIA, SENHOR... 

 
Mesura seria, senhor, 

de vos amercear de mi, 
que vós em grave dia vi, 

e em mui grave voss’amor, 
tam grave que nom hei poder 
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d’aquesta coita mais sofrer 
de que muit’há fui sofredor. 

 
Pero sabe Nostro Senhor 

que nunca vo-l’eu mereci, 
mais sabe bem que vós servi, 

des que vos vi, sempr’o melhor 
que nunca pudi fazer; 

por em querede-vos doer 
de mim, coitado pecador. 

 
Mais Deus que de tod’é senhor 

me queira põer conselh’i, 
ca se meu feito vai assi, 

e m’El nom for ajudador 
contra vós, que El fez valer 
mais de quantas fezo nacer, 

moir’eu, mais nom merecedor. 
 

Pero, se eu hei-de morrer 
sem vo-lo nunca merecer, 

nom vos vej’i prez nem loor. 
 

 

 
QUE ESTRANHO QUE M’É, SENHOR... 

 
Que estranho que m’é, senhor, 

e que gram coita d’endurar, 
quando cuid’em mi, de nembrar 

de quanto mal fui sofredor 
des aquel dia que vos vi, 

e tod’este mal eu sofri 
por vós e polo voss’amor. 

 
Ca des aquel tempo, senhor, 

que vos vi e oí falar, 
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nom perdi coitas e pesar 
nem mal nom podia maior, 

e aquesto passou assi, 
e tod’este mal eu sofri 

por vós e polo voss’amor. 
 

E por em seria, senhor, 
gram bem de vos amercear 

de mim que hei coita sem par, 
de qual vós sodes sabedor 
que passou e passa por mi 

e tod’este mal eu sofri 
por vós e polo voss’amor. 

 
 

 
SENHOR, CUITAD’É O MEU CORAÇOM... 

 
Senhor, cuitad’é o meu coraçom 

por vós, e moiro, se Deus mi perdom, 
porque sabede que des que entom 

vos vi, desi 
nunca coita perdi. 

 
Tanto me coita e trax mal Amor 
que me mata, seed’em sabedor; 
e tod’aquesto é des que, senhor, 

vos vi, desi 
nunca coita perdi. 

 
Ca de me matar Amor nom m’é greu, 

tanto mal sofro já em poder seu; 
e tod’aquest’é, senhora, des quand’eu 

vos vi, desi 
nunca coita perdi. 
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PREGUNTAR-VOS QUERO POR DEUS... 

 
Preguntar-vos quero por Deus 

senhor fremosa, que vos fez 
mesurada e de bom prez, 

que pecados forom os meus 
que nunca tevestes por bem 
de nunca mi fazerdes bem. 

 
Pero sempre vos soub’amar 

des aquel dia que vos vi, 
mais que os meus olhos em mi, 

e assi o quis Deus guisar, 
que nunca tevestes por bem 
de nunca mi fazerdes bem. 

 
Des que vos vi, sempr’o maior 

bem que vos podia querer 
vos quigi, a todo meu poder, 

e pero quis Nostro Senhor 
que nunca tevestes por bem 
de nunca mi fazerdes bem. 

 
Mais, senhor, ainda com bem 

se cobraria bem por bem. 
 

 

 
DE MUITAS COITAS, SENHOR, QUE LEVEI... 

 
De muitas coitas, senhor, que levei 

des que vos soubi mui gram bem querer, 
par Deus, nom poss’hoj’eu mi escolher 
end’a maior; mais per quant’eu passei, 

de mal em mal, e peior de peior, 
nom sei qual é maior coita, senhor. 
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Tantas coitas levei e padeci, 

des que vos vi, que nom poss’hoj’osmar 
end’a maior, tantas forom sem par, 
mais de tod’esto que passou por mi, 

de mal em mal, e peior de peior, 
nom sei qual é maior coita, senhor. 

 
Tantas coitas passei dê’ la sazom 

que vos vi, per bõa fé, 
que nom poss’osmar a maior qual é; 

mais das que passei, se Deus mi perdom, 
de mal em mal, e peior de peior, 

nom sei qual é maior coita, senhor. 
 

 

 
NOSTRO SENHOR, SE HAVEREI GUISADO... 

 
Nostro Senhor, se haverei guisado 
de mia senhor mui fremosa veer, 
que mi nunca fez nenhum prazer 

e de que nunca cuid’haver bom grado, 
pero filhar-lh’ia por galardom 
de a veer se soubesse que nom 

lh’era tam grave, Deus foss’em loado. 
 

Ca mui gram temp’há que ando coitado 
se eu podesse pola ir veer, 

ca depois nom me pôd’escaecer 
qual eu (a) vi, u ouvi Deus irado, 
ca verdadeiramente des entom 

nom trago mig’aqueste coraçom 
nem er sei de mim parte nem mandado. 

 
Ca me tem seu amor tam aficado 
des que se nom guisou de a veer 
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que nom hei em mim força nem poder, 
nem dormo rem nem hei em mim recado; 

e porque viv’em tam gram perdiçom 
que mi dê morte, peç’a Deus perdom, 
e perderei meu mal e meu cuidado. 

 
 

 
SENHOR, POIS ME NOM QUEREDES... 

 
Senhor, pois me nom queredes 

fazer bem, nem o teedes 
por guisado, 

Deus seja por em loado; 
mais, pois vós mui bem sabedes 

o torto que mi fazedes, 
gram pecado 

havedes de mi, coitado. 
 

E pois que vos nom doedes 
de mim, e sol nom havedes 

em cuidado, 
em grave dia fui nado; 

mais par Deus, senhor, seeredes 
de mim pecador, ca veedes 

mui doado 
moir’e de vós nom hei grado. 

 
E pois mentes nom metedes 
no meu mal, nem corregedes 

o estado 
a que m’havedes chegado, 

de me matardes faredes 
meu bem, pois m’assi tragedes 

estranhado 
do bem que hei desejado. 
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E, senhor, sol nom pensedes 
que pero mi morte dedes, 

agravado 
end’eu seja mais pagado. 

 
 

 
QUE GRAVE COITA, SENHOR, É... 

 
Que grave coita, senhor, é 

a quem (há) sempr’a desejar 
o vosso bem que nom há par 

com’eu faç’; e per bõa fé, 
se eu a Deus mal mereci 

bem se vinga por vós em mi. 
 

Tal coita mi dá voss’amor 
e faz-me levar tanto mal 
que esto m’é coita mortal 

de sofrer; e por em, senhor, 
se eu a Deus mal mereci 

bem se vinga por vós em mi. 
 

Tal coita sofr’, a gram sazom, 
e tanto mal e tant’afam 

que par de morte m’é de pram; 
e, senhor, por esta razom 
se eu a Deus mal mereci 

bem se vinga por vós em mi. 
 

E quer-se Deus vingar assi, 
como Lhi praz, por vós em mi. 
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DE MI VÓS FAZERDES, SENHOR... 
 

De mi vós fazerdes, senhor, 
bem ou mal, tod’est’em vós é, 

e sofrer m’é, per bõa fé, 
o mal; ca o bem, sabedor 

sõo que o nom hei-d’haver; 
mais que gram coit’há de sofrer 

quem é coitado pecador! 
 

Ca no mal, senhor, viv’hoj’eu 
que de vós hei; mais nulha rem 

nom atendo de vosso bem, 
e cuido sempre no mal meu 

que pass’e que hei-de passar, 
com haver sempr’(a) desejar 

o mui gram bem que vos Deus deu. 
 

E pois que eu, senhor, sofri 
e sofro por vós tanto mal, 

e que de vós nom atend’al, 
em que grave dia naci 

que eu de vós por galardom 
nom hei-d’haver se coita nom, 

que sempr’houvi des que vos vi. 
 

 

 
ASSI ME TRAX COITADO... 

 
Assi me trax coitado 

e aficad’amor, 
e tam atormentado 

que se nostro senhor 
a mha senhor nom met’em cor 

que se de mi doa, da mor- 
t'haverei prazer e sabor. 
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Ca viv’em tal cuidado 
come quem sofredor 

é de mal aficado 
que nom pode maior, 

se mi nom val a que em for- 
te ponto vi, ca já da mor- 

t'hei prazer e nenhum pavor. 
 

E faço mui guisado 
pois sõo servidor 

da que mi nom dá grado, 
querendo-lh’eu melhor 

ca mim nem al; por em conort’ 
eu nom hei já senom da mor- 

t', onde sõo desejador. 
 

 

 
O GRAM VIÇ’E O GRAM SABOR... 

 
O gram viç’e o gram sabor 
e o gram conforto que hei, 
é porque bem entender sei 

que o gram bem da mia senhor 
nom querrá Deus que err’em mi, 

que a sempr’ amei e servi 
e lhi quero ca mim melhor. 

 
Esto me faz alegre andar 
e mi dá confort’e prazer, 

cuidand’em como poss’haver 
bem daquela que nom há par, 
e Deus que lhi fez tanto bem, 

nom querrá que o seu bom sem 
err’ em mim, quant’é meu cuidar. 

 
E porend’ hei no coraçom 
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mui gram prazer, ca tal a fez 
Deus que lhi deu sem com bom prez 

sobre quantas no mundo som, 
que nom querrá que o bom sem 

err’em mim, mais dar-m’á, cuid’em, 
dela bem e bom galardom. 

 
 

 
SENHOR, QUE DE GRAD’HOJ’EU QUERRIA... 

 
Senhor, que de grad’hoj’eu querria, 

se a Deus e a vós aprouguesse, 
que u vós estades, estevesse 

com vós, que por esto me terria 
por tam bem andante 
que por rei nem ifante 

des ali adeante 
nom me cambiaria. 

 
E sabendo que vos prazeria 

que u vós morássedes, morasse, 
e que vós eu viss’e vós falasse, 

terria-me, senhor, todavia 
por tam bem andante 
que por rei nem ifante 

des ali adeante 
nom me cambiaria. 

 
Ca, senhor, em gram bem viveria 

se u vós vivéssedes, vivesse, 
e sol que de vós est’entendesse, 

terria-me, e razom faria, 
por tam bem andante 
que por rei nem ifante 

des ali adeante 
nom me cambiaria. 
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SENHOR FREMOSA, POIS NO CORAÇOM... 

 
Senhor fremosa, pois no coraçom 
nunca posestes de mi fazer bem, 

nem mi dar grado do mal que mi vem 
por vós, siquer teede por razom, 

senhor fremosa, de vos nom pesar 
de vós veer, se m’o Deus (a)guisar. 

 
Pois vos nunca no coraçom entrou 
de mi fazerdes, senhor, senom mal, 

nem ar atendo jamais de vós al, 
teede por bem, pois assi passou 

senhor fremosa, de vos nom pesar 
de vós veer, se m’o Deus (a)guisar. 

 
Pois que vos nunca doestes de mi, 

er sabedes quanta coita passei 
por vós, e quanto mal lev’e levei, 
teede por bem, pois que est assi, 

senhor fremosa, de vos nom pesar 
de vós veer, se m’o Deus (a)guisar. 

 
E assi me poderedes guardar, 

senhor, sem vós mal estar. 
 

 

 
NUNCA VOS OUSEI A DIZER... 

 
Nunca vos ousei a dizer 

o gram bem que vos sei querer, 
senhor deste meu coraçom, 

mais aque-m’em vossa prisom 
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de que vos praz de mi fazer. 
 

Nunca vos dixi nulha rem 
de quanto mal mi por vós vem, 

senhor deste meu coraçom, 
mais aque-m’em vossa prisom 

de mi fazerdes mal ou bem. 
 

Nunca vos ousei a contar 
mal que mi fazedes levar, 

senhor deste meu coraçom, 
mais aque-m’em vossa prisom 

de me guarir ou me matar. 
 

E, senhor, coita e al nom 
me forçou de vos ir falar. 

 
 

 
NOM ME PODEDES VÓS, SENHOR... 

 
Nom me podedes vós, senhor, 

partir deste meu coraçom 
graves coitas; mais sei que nom 

mi poderíades tolher, 
per bõa fé, nenhum prazer, 

ca nunca o eu pud’haver 
des que vos eu nom vi, senhor. 

 
Podedes mi partir gram mal, 

e graves coitas que eu hei 
por vós, mia senhor; mais bem sei 

que me nom podedes per rem 
tolher prazer nem nenhum bem, 
pois end’eu nada nom houv’em 

des que vos vi senom mal. 
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Graves coitas e grand’afam 
mi podedes, se vós prouguer, 

partir mui bem, senhor, mais er 
sei que nom podedes tolher, 
e que em mi nom há prazer, 
des que vós nom pudi veer, 

mais gram coit’e grand’afam. 
 

 

 
POIS ANTE VÓS ESTOU AQUI... 

 
Pois ante vós estou aqui, 

senhor deste meu coraçom, 
por Deus, teede por razom, 

por quanto mal por vós sofri, 
de vos querer de mim doer 
ou de me leixardes morrer. 

 
E pois do mal que eu levei 
muit’há vós sodes sabedor 
teede já por bem, senhor, 

por Deus, pois tanto mal passei, 
de vos querer de mim doer 
ou de me leixardes morrer. 

 
E pois que viv’em coita tal 
por que o dormir e o sem 
perdi, teede já por bem, 

senhor, pois tant’é o meu mal, 
de vos querer de mim doer 
ou de me quererdes valer. 
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SENHOR, QUE MAL VOS NEMBRADES... 
 

Senhor, que mal vos nembrades 
de quanto mal por vós levei 

e levo, bem o creades, 
que par Deus já poder nom hei 

de tam grave coita sofrer; 
mais Deus vos leixe part’haver 

da mui gram coita que mi dades. 
 

E se Deus quer que hajades 
parte da mia coita, bem sei, 

pero m’ora desamades, 
logu’entom amado serei 
de vós, e podedes saber 
qual coita é de padecer 

aquesta de que me matades. 
 

E, senhor, certa sejades 
que des entom nom temerei 
coita que mi dar possades 
e tod’o meu sem cobrarei 

que mi vós fezestes perder; 
e vós cobrades conhocer 

tanto que m’algum bem façades. 
 

 

 
AMOR, EM QUE GRAVE DIA VOS VI... 

 
Amor, em que grave dia vos vi, 

pois (a) que tam muit’há que eu servi 
jamais nunca se quis doer de mi; 

e pois me tod’este mal por vós vem, 
mia senhor haja bem, pois est assi, 

e vós hajades mal e nunca bem. 
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Em grave dia que vos vi, Amor, 
pois a de que sempre foi servidor 

me fez e faz cada dia peior; 
e pois hei por vós tal coita mortal, 

faça Deus sempre bem a mia senhor 
e vós, Amor, hajades todo mal. 

 
Pois da mais fremosa de quantas som 
(jamais) nom pud’haver se coita nom, 

e por vós viv’eu em tal perdiçom 
que nunca dormem estes olhos meus, 
mia senhor haja bem por tal razom, 
e vós, Amor, hajades mal de Deus. 

 
 

 
QUE PRAZER HAVEDES, SENHOR... 

 
Que prazer havedes, senhor, 
de mi fazerdes mal por bem, 

que vos quig’e quer’? E por em 
peç’eu tant’a Nostro Senhor 
que vos mud’esse coraçom 

que m’havedes tam sem razom. 
 

Prazer havedes do meu mal 
pero vos amo mais ca mi; 
e por em peç’a Deus assi, 

que sabe quant’é o meu mal, 
que vos mud’esse coraçom 

que m’havedes tam sem razom. 
 

Muito vos praz do mal que hei, 
lume daquestes olhos meus; 

e por esto peç’eu a Deus, 
que sab’a coita que eu hei, 
que vos mud’esse coraçom 
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que m’havedes tam sem razom. 
 

E se vo-lo mudar, entom 
poss’eu viver, (e) senom nom. 

 
 

 
SENHOR, QUE BEM PARECEDES... 

 
Senhor, que bem parecedes, 

se mi contra vós valvesse 
Deus, que vos fez, e quisesse 

do mal que mi fazedes 
mi fezéssedes enmenda; 

e vedes, senhor, quejenda 
que vos viss’e vos prouguesse. 

 
Bem parecedes sem falha 

que nunca viu homem tanto, 
por meu mal e meu quebranto; 

mais, senhor, que Deus vos valha 
por quanto mal hei levado 
por vós, haja em por grado 
veer-vos siquer já quanto. 

 
Da vossa gram fermosura 
ond’eu, senhor, atendia 

gram bem e grand’ alegria 
mi vem gram mal sem mesura; 

e pois hei coita sobeja 
praza-vos já que vos veja 
no ano ua vez d’um dia. 
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SENHOR FREMOSA, VEJO-VOS QUEIXAR... 
 

Senhor fremosa, vejo-vos queixar 
porque vos am’, e no meu coraçom 

hei mui gram pesar, se Deus mi perdom, 
porque vej’end’a vós haver pesar, 

e queria-m’em de grado quitar, 
mais nom posso forçar o coraçom 

 
que mi forçou meu saber e meu sem; 

desi meteu-me no vosso poder, 
e do pesar que vos eu vej’haver, 

par Deus, senhor, a mim pesa muit’em; 
e partir-m’ia de vós querer bem 

mais tolhe-m’end’o coraçom poder 
 

que me forçou de tal guisa, senhor, 
que sem nem força, nom hei já de mi; 

e do pesar que vós tomades i, 
tom’eu pesar que nom posso maior, 

e queria nom vos haver amor, 
mais o coraçom pode mais ca mi. 

 
 

 
AMOR FEZ A MIM AMAR... 

 
Amor fez a mim amar 

gram temp’há unha molher 
que meu mal quis sempr’ e quer, 

e me quis e quer matar; 
e bem o pod’acabar 

pois end’o poder houver. 
Mais Deus, que sab’a sobeja 

coita que m’ela dá, veja 
como vivo tam coitado; 
El mi ponha i recado. 
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Tal molher mi fez Amor 

amar, que bem des entom 
nom mi deu se coita nom, 
e do mal sempr’o peior. 
Por end’a Nostro Senhor 
rogu’eu mui de coraçom 

que El m’ajud’em_a tam forte 
coita que par m’é de morte, 

e ao gram mal sobejo 
com que m’hoj’eu morrer vejo. 

 
A mim fez gram bem querer 

Amor ũa molher tal 
que sempre quis o meu mal 

e a que praz d’eu morrer. 
E, pois que o quer fazer, 
nom poss’eu fazer i al; 

mais Deus, que sab’o gram torto 
que mi tem, mi dê conorto 

a este mal sem mesura 
que tanto comigo dura. 

 
Amor fez a mim gram bem 
querer tal molher ond’hei 

sempre mal e haverei; 
ca em tal coita me tem 

que nom hei força nem sem; 
por em rogu’e rogarei 

a Deus, que sabe que vivo 
em tal mal e tam esquivo, 
que mi queira dar guarida 

de mort’, ou dê melhor vida. 
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PUNH’EU, SENHOR, QUANTO POSS’EM QUITAR... 
 

Punh’eu, senhor, quanto poss’em quitar 
d’em vós cuidar este meu coraçom 

que cuida sempr’em qual vos vi; mais nom 
poss’eu per rem nem mi nem el forçar 

que nom cuide sempr’em qual vos eu vi; 
e por esto nom sei hoj’eu de mi 

que faça, nem me sei conselh’i dar. 
 

Nom pudi nunca partir de chorar 
estes meus olhos bem dê’la sazom 

que vos virom, senhor, ca des entom 
quis Deus assi que vo-lhi foi mostrar, 

que nom podess’o coraçom desi 
partir d’em vós cuidar, e viv’assi 

sofrendo coita tal que nom há par. 
 

E, mia senhor, u sempr’hei-de cuidar 
no maior bem dos que no mundo som, 
qual est o vosso, hei mui gram razom, 

pois nom poss’end’o coraçom tirar, 
de viver em camanho mal vivi, 

des que vos eu por meu mal conhoci, 
e d’haver sempr’a mort’a desejar. 

 
 

 
DE MI VALERDES SERIA, SENHOR... 

 
De mi valerdes seria, senhor, 

mesura, por quant’há que vos servi; 
mais, pois vos praz de nom seer assi, 

e do mal hei de vós sempr’o peior, 
veed’ora se seria melhor, 

como vos praz de me leixar morrer, 
de vós prazer de mi querer valer. 
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De mi valerdes, senhor, nulha rem 
nom errades, pois vos sei tant’amar 

como vos am’, e pois vos é pesar; 
e sofr’eu mal de que moir’, e por em 

veede agora se seria bem 
como vos praz de me leixar morrer, 

de vós prazer de mi querer valer. 
 

De mi valerdes era mui mester 
porque perço quanto vos direi: 

o corp’e Deus, e nunca vos errei, 
e pero praz-vos do meu mal; mais er 

veede se é bem, se vós prouguer, 
como vos praz de me leixar morrer, 

de vós prazer de mi querer valer. 
 

De mi valerdes, Deus nom mi perdom, 
se vós perdedes do vosso bom prez, 

pois vos tant’am’; e por Deus que vos fez 
valer mais de quantas no mundo som, 

veed’agora se nom é razom 
como vos praz de me leixar morrer, 

de vós prazer de mi querer valer. 
 

E pois, senhor, em vós é o poder, 
por Deus, quered’o melhor escolher. 

 
 

 
QUAND’EU BEM METO FEMENÇA... 

 
Quand’eu bem meto femença 

em qual vos vej’e vos vi, 
des que vos eu conhoci, 

Deus, que nom mente, mi mença, 
senhor, se hoj’eu sei bem 
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que semelh’o voss’em rem. 
 

Quand’eu a beldade vossa 
vejo, que vi por meu mal, 
Deus, que a coitados val, 
a mim nunca valer possa, 
senhor, se hoj’eu sei bem 

que semelh’o voss’em rem. 
 

E quem o assi nom tem 
nom vos viu, ou nom há sem. 

 
 

 
SENHOR, AQUEL QUE SEMPRE SOFRE MAL... 

 
Senhor, aquel que sempre sofre mal, 
mentre mal há nom sabe que é bem, 
e o que sofre bem sempr’, outro tal 
do mal nom pode saber nulha rem, 

por em querede, pois que eu, senhor, 
por vós fui sempre de mal sofredor, 
que algum tempo sabha que é bem. 

 
Ca o bem, senhor, nom poss’eu saber 
senom per vós, por que eu o mal sei; 

desi o mal nom o posso perder 
se per vós nom; e poi-lo bem nom hei, 

quered’ora, senhor, vel por Deus já 
que em vós pôs quanto bem no mund’há, 

que o bem sabha, pois que (o) nom sei. 
 

Ca se nom souber algũa sazom 
o bem por vós, por que eu mal sofri, 

nom tenh’eu já i se morte nom, 
e vós perdedes mesura em mi; 

por em querede, por Deus, que vos deu 
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tam muito bem, que por vós sabha eu 
o bem, senhor, por quanto mal sofri. 

 
 

 
SENHOR, EM TAM GRAVE DIA... 

 
Senhor, em tam grave dia 
vos vi que nom poderia 
mais; e por Santa Maria, 

que vos fex tam mesurada, 
doede-vos algum dia 

de mim, senhor bem talhada. 
 

Pois sempr’ há em vós mesura 
e todo bem e cordura, 

que Deus fez em vós feitura 
qual nom fez em molher nada, 

doede-vos por mesura 
de mim, senhor bem talhada. 

 
E, por Deus, senhor, tomade 
mesura, por gram bondade 

que vos El deu, e catade 
qual vida vivo coitada, 
e algum doo tomade 

de mi, senhor bem talhada. 
 

 

 
POR DEUS, SENHOR, POIS PER VÓS NOM FICOU... 

 
Por Deus, senhor, pois per vós nom ficou 

de mi fazer bem, e ficou per mi, 
teede por bem, pois assi passou, 

em galardom de quanto vós servi, 
de mi teer puridade, senhor, 
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e eu a vós, ca est’é o melhor. 
 

Nom ficou per vós de mi fazer bem, 
e de Deus hajades bom galardom, 

mais a mia míngua foi grand’; e por em 
por mercee teede por razom 
de mi teer puridade, senhor, 
e eu a vós, ca est’é o melhor. 

 
Sempre vos desto bom grado darei, 
mais eu minguei em loor e em prez, 
como Deus quis; mais assi passou, 

praza-vos, senhor, por qual vos El fez, 
de mi teer puridade, senhor, 
e eu a vós, ca est’é o melhor. 

 
Ca nom tiro eu nem vós prez nem loor 

daqueste preito, se sabudo for. 
 

 

 
SENHOR, EU VIVO COITADA... 

 
Senhor, eu vivo coitada 

vida des quando vós nom vi; 
mais pois vós queredes assi, 

por Deus, senhor bem talhada, 
querede-vos de mim doer 
ou ar leixade-m’ir morrer. 

 
Vós sodes tam poderosa 

de mim que meu mal e meu bem 
em vós é todo; (e) por em, 

por Deus, mia senhor fremosa, 
querede-vos de mim doer 
ou ar leixade-m’ir morrer. 
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Eu vivo por vós tal vida 
que nunca estes olhos meus 

dormem, mia senhor; e por Deus, 
que vos fez de bem comprida, 

querede-vos de mim doer 
ou ar leixade-m’ir morrer. 

 
Ca, senhor, todo m’é prazer 
quant’i vós quiserdes fazer. 

 
 

 
UNHA PASTOR SE QUEIXAVA... 

 
Unha pastor se queixava 
muit’estando noutro dia 

e sigo medês falava 
e chorava e dizia, 

com amor que a forçava: 
Par Deus, vi-t’em grave dia, 

ai amor!... 
 

Ela s’estava queixando 
como molher com gram coita, 

e que a pesar des quando 
nacera nom fora doita; 

por em dezia chorando: 
Tu nom és senom mia coita, 

ai amor!... 
 

Coitas lhi davam amores 
que nom lh’eram senom morte; 

e deitou-s’antr’ũas flores 
e disse com coita forte: 

Mal ti venha per u fores 
ca nom és senom mia morte, 

ai amor!... 
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UNHA PASTOR BEM TALHADA... 

 
Unha pastor bem talhada 

cuidava em seu amigo 
e estava, bem vos digo, 

per quant’eu vi, mui coitada; 
e diss’: Oimais nom é nada 

de fiar per namorado 
nunca mulher enamorada, 

pois que mi o meu há errado.... 
 

Ela tragia na mão 
um papagai mui fremoso 
cantando mui saboroso, 

ca entrava o verão; 
e diss’: Amigo loução, 
que faria per amores, 

pois m’errastes tam em vão?... 
E caeu antr’unhas flores. 

 
Unha gram peça do dia 
jouv’ali que nom falava, 

e a vezes acordava 
e a vezes esmorecia; 

e diss’: Ai Santa Maria! 
que será de mim agora?... 

E o papagai dizia: 
Bem, por quant’eu sei, senhora.... 

 
Se me queres dar guarida..., 

diss’a pastor, di verdade, 
papagai, por caridade, 

ca morte m’é esta vida.... 
Diss’el: Senhor comprida 
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de bem, e nom vos queixedes, 
ca o que vos há servida, 

ergued’olho e vee-lo-edes.... 
 

 

 
VI HOJ’EU CANTAR D’AMOR... 

 
Vi hoj’eu cantar d’amor 
em um fremoso virgeu 
unha fremosa pastor 
que ao parecer seu 

jamais nunca lhi par vi; 
e por em dixi-lh’assi: 

Senhor, por vosso vou eu.... 
 

Tornou sanhuda entom, 
quando m’est’oíu dizer, 
e diss’: Ide-vos, varom! 

quem vos foi aqui trager 
pera m’irdes destorvar 
d’u dig’aqueste cantar 

que fez quem sei bem querer?... 
 

Pois que me mandades ir..., 
dixi-lh’eu, senhor, ir-m’ei; 
mais já vos hei-de servir 

sempr’e por voss’andarei; 
ca voss’amor me forçou 
assi que por vosso vou, 

cujo sempr’eu já serei.... 
 

Dix’ela: Nom vos tem prol 
esso que dizedes, nem 

mi praz de o oír sol; 
ant’hei noj’e pesar em, 
ca meu coraçom nom é 
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nem será, per bõa fé, 
senom do que quero bem.... 

 
Nem o meu..., dixi-lh’eu, já, 

senhor, nom se partirá 
de vós, por cujo s’el tem.... 

 
O meu..., diss’ela, será 
u foi sempr’e u está, 

e de vós nom curo rem.... 
 

 

 
PROENÇAES SOEM MUI BEM TROBAR... 

 
Proençaes soem mui bem trobar 

e dizem eles que é com amor; 
mais os que trobam no tempo da flor 
e nom em outro, sei eu bem que nom 
ham tam gram coita no seu coraçom 
qual m’eu por mia senhor vejo levar. 

 
Pero que trobam e sabem loar 
sas senhores o mais e o melhor 
que eles podem, sõo sabedor 

que os que trobam quand’a frol sazom 
há, e nom ante, se Deus mi perdom, 

nom ham tal coita qual eu hei sem par. 
 

Ca os que trobam e que s’alegrar 
vam eno tempo que tem a color 
a frol consigu’e tanto que se for 

aquel tempo, logu’em trobar razom 
nom ham, nem vivem em qual perdiçom 

hoj’eu vivo, que pois m’há-de matar. 
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OU É MELIOM GARCIA QUEIXOSO... 

 
Ou é Meliom Garcia queixoso 

ou nom faz come home de parage 
escontra duas meninhas que trage, 

contra que nom cata bem nem fremoso, 
ca lhas vej’eu trager bem dês antano 
ambas vestidas de mui mao pano: 
nunca mais feo vi nem mais lixoso. 

 
Andam ant’el chorando mil vegadas 

por muito mal que ham com el levado, 
(e) el, come home desmesurado 

contra elas, que andam mui coitadas, 
nom cata rem do que catar devia 

e, poi-las tem sigo noit’e dia, 
seu mal é tragê-las mal lazeradas. 

 
E pois el sa fazenda tam mal cata 
contra elas que faz viver tal vida 

que nem del nem doutrem nom ham guarida, 
eu nom lho tenho por bõa barata 

de as trager, como trag’, em concelho 
chorosas e minguadas de conselho, 
ca demo lev’a prol que xi lh’em ata. 

 
 

 
TANT’É MELIOM PECADOR... 

 
Tant’é Meliom pecador, 
e tant’é fazedor de mal, 

e tant’é um hom’infernal, 
que eu sõo bem sabedor, 
quanto o mais posso seer, 

que nunca poderá veer 
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a face de Nostro Senhor. 
 

Tantos som os pecados seus, 
e tam muit’é de mal talam, 
que eu sõo certo de pram, 

quant’aquestes amigos meus, 
que por quanto mal em el há, 

que jamais nunca veerá 
en nenhum temp’a face de Deos. 

 
El fez sempre mal e cuidou, 
e jamais nunca fez o bem; 

(e) eu sõo certo por em 
d’el, que sempre em mal andou, 

que nunca já, pois assi é, 
pode veer, per bõa fé, 

a face do que nós comprou. 
 

 

 
JOAM BOLO JOUV’EM ŨA POUSADA... 

 
Joam Bolo jouv’em ũa pousada 

bem dês ogano que da era passou 
com medo do meirinho que lh’achou 

ũa mua que tragia negada; 
pero diz el que, se lhi for mester, 
que provará ante qual juiz quer 

que a trouxe sempre dês que foi nada. 
 

Esta mua pod’el provar por sua 
que a nom pod’home dele levar 

pelo dereito, se a nom forçar, 
ca moram bem cento naquela rua 

per que el poderá provar mui bem 
que aquela mua, que ora tem, 

que a teve sempre, mentre foi mua. 
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Nom na perderá, se houver vogado, 

pois el pode per enquisas põer 
como lha virom criar e trager 

em cas sa madr’, u foi el criado; 
e provará per maestre Reinel 

que lha guardou bem dez meses daquel 
cerro, ou bem doze, que trag’inchado. 

 
 

 
DE JOAM BOL’AND’EU MARAVILHADO... 

 
De Joam Bol’and’eu maravilhado 
u foi sem siso home tam pastor 

e led’e ligeiro cavalgador, 
que tragia rocim bel’e loução, 

e disse-m’ora aqui um seu vilão 
que o havia por mua cambiado. 

 
E deste câmbio foi el enganado 

d’ir dar rocim feit’e corredor 
por ũa muacha revelador 

que nom sei hoj’home que a tirasse 
fora da vila, pero o provasse, 

se x’el nom for nom será tam ousado. 
 

Mais nom foi esto senom seu pecado 
que el mereceu a Nostro Senhor 

ir seu rocim, de que el gram sabor 
havia, dar por mua mal manhada, 
que nom queria, pero mi a doada 

dessem, nem andar dela embargado. 
 

Melhor fora dar o rocim dõado 
ca por tal muacha remusgador 

que lh’home nom guardará se nom for 
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el que xa vai já quanto conhocendo; 
mais se el fica, por quant’eu entendo, 

sen cajom dela, est’aventurado. 
 

Mui mais queria, besta nom havendo, 
ant’ir de pé ca del’encavalgado. 

 
 

 
JOAM BOL’ ANDA MAL DESBARATADO... 

 
Joam Bol’ anda mal desbaratado 
e anda trist’ e faz muit’aguisado, 
ca perdeu quant’havia gaanhado 
e o que lhi deixou a madre sua: 
um rapaz, que era seu criado, 

levou-lhe o rocim e leixou-lh’ a mua. 
 

Se el a mua quisesse levar 
a Joam Bol’e o rocim leixar, 

nom lhi pesara tant’, a meu cuidar, 
nem ar semelhara cousa tam crua; 
mais o rapaz, por lhi fazer pesar, 
levou-lhe o rocim e leixou-lh’ a mua. 

 
Aquel rapaz, que lh’o rocim levou, 

se lhi levass’a mua que lhi ficou 
a Joam Bolo, como se queixou 

nom se queixar’ andando pela rua; 
mais o rapaz, por mal que lhi cuidou, 

levou-lhe o rocim e leixou-lh’ a mua. 
 

 

 
U NOUTRO DIA DOM FOAM... 

 
U noutro dia Dom Foam 
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disse unha cousa que eu sei, 
andand’aqui em cas d’el-Rei, 
bõa razom mi deu de pram 
per que lhi trobasse; nom quis, 

e fiz mal porque o nom fiz. 
 

Falou migo o que quis falar 
e com outros mui sem razom; 

e do que nos i diss’entom 
bõa razom mi par foi dar 

per que lhi trobasse; nom quis, 
e fiz mal porque o nom fiz. 

 
Ali u comigo falou 

do casamento seu e d’al, 
em que mi falou muit’e mal, 

que de razões i mostrou 
per que lhi trobasse; nom quis, 

e fiz mal porque o nom fiz. 
 

E sempre m’eu mal acharei 
Por que lh’eu entom nom trobei, 

 
ca se lh’entom trobara_ali 
vingara-me do que lh’oí. 

 

 

 
U NOUTRO DIA SEVE DOM FOAM... 

 
U noutro dia seve Dom Foam, 

a mi começou gram noj’a crecer 
de muitas cousas que lh’oí dizer. 

Diss’el: — Ir-m’ei ca já se deitaram...; 
e dix’eu: — Bõa ventura_hajades 
porque vos ides e me leixades.... 
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E muit’ enfadado do seu parlar 
sevi gram peça, se mi valha Deus, 

e tosquiava estes olhos meus. 
E quand’el disse: Ir-me quer’eu deitar... 

e dix’eu: — Bõa ventura_hajades 
porque vos ides e me leixades.... 

 
El seve muit’e diss’ e porfiou, 

e a mim creceu gram nojo por em, 
e nom soub’el se x’era mal se bem. 

E quand’el disse: — Já m’eu deitar vou... 
e dix’eu: — Bõa ventura_hajades 
porque vos ides e me leixades.... 

 
 

 
DISSE-M’HOJ’UM CAVALEIRO... 

 
Disse-m’hoj’um cavaleiro 

que jazia feramente 
um seu amigo doente 
e buscava-lhi lorbaga, 

dixi-lh’eu: — Seguramente 
come-o praga por praga... 

 
que el muitas vezes disse 
per essa per que o come 

quantas em nunca diss’home; 
e o que disse beno paga 

ca, come cam que há fome, 
come-o praga por praga 

 
que el muitas vezes disse; 

e jaz ora o astroso 
mui doente, mui nojoso, 
e com medo per si caga, 
ca, come lobo ravioso, 
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come-o praga por praga. 
 

 

 
MUI MELHOR CA M’EU GOVERNO... 

 
Mui melhor ca m’eu governo 

o que revolv’o caderno 
governa, e d’inverno 

o vestem bem de brou. 
E jaz eno inferno 
o que o guaanhou. 

 
Andam o seu comendo 
e mal o despendendo 

e baratas fazendo, 
que el nunca cuidou. 
E jaz no fog’ardendo 

o que o guaanhou. 
 

O que seu mal pecado 
foi é desbaratado; 

e anda (b)em guisado 
quem sempr’o seu guardou. 

E jaz atormentado 
o que o guaanhou. 

 

 

 
DEUS! COM’ORA PERDEU JOAM SIMIOM... 

 
Deus! com’ora perdeu Joam Simiom 
três bestas, nom vi de maior cajom, 

nem perdudas nunca tam sem razom: 
ca teendo-as sãas e vivas 

e bem sangradas com sazom, 
moirerom-lhi todas com olivas. 
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Dês aquel dia em que naci 

nunca bestas assi perdudas vi: 
ca as fez ant’el sangrar ante si; 
e ante que saíssem daquel mês, 
per com’eu a Joam Simiom oí, 

com olivas moirerom todas três. 
 

Bem as cuidara de morte guardar 
todas três, quando as fez sangrar; 

mais havia-lhas o Dem’a levar 
pois se par tal cajom perderom; 
e Joam Simiom quer-s’ora matar 
por que lhi com olivas moirerom. 
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