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Entre as edições do Cristal, uma grandemente se distingue e a todos os estudiosos se impõe : a que Epifânio
Dias publicou nas «Obras de Cristóvão Falcão», Porto, 1893.
Sendo assim, poderia perguntar alguém, e com razão,
porque me abalanço a editar, eu também, o Crisfal.
Eespondo que quatro motivos justificam o meu acto :
1. O texto de Epifânio procura seguir a ortografia
do j tempo de Cristóvão Falcão, e com isso pode embaraçar
um pouco ao leitor de hoje. Usa, por exemplo, s com forma
quási igual, a / (paffei, trifte, etc.)a ; o verbo haver sem h :
ei por fiei, ouve por houve; a 3 . pessoa do singular do
presente do indicativo de ser com h : he chamada; também
com h o artigo indefinido : hum pastor; etc. O meu texto
vai na ortografia portuguesa de 1911, mais acessível e mais
regular.
2. Para a minha edição tomo por base a de Ferrara,
de 1554, segundo a reproduçãoa que dela fez a Imprensa
da Universidade de Coimbra, (2 . edição, 1932). Epifânio,
quando preparou a sua edição, não conhecia a de Ferrara;
e creio mesmo que nunca chegou a conhecê-la.
3- A de Epifânio saiu a lume há quarenta anos, e já
é rara no mercado.
4. Fiz o meu trabalho tendo sempre diante dos olhos
o de Epifânio, de sorte que o meu, pode-se dizer, completa
o daquele grande mestre com o acréscimo da lição do texto
de Ferrara.
A autoria do Crisfal tem sido atribuída por alguns
críticos a Bernardim Ribeiro ; mas o paciente e consciencioso estudo de D. Carolina Michaêlis, publicado em 1923
na Introdução que constitui o vol. I das «Obras de Bernardim Ribeiro e Cristóvão Falcão» editadas pela Imprensa da
Universidade de Coimbra, mostra que por emquanto não
há razão suficiente para se rejeitar a, tradição que apresenta como autor da maviosa écloga o poeta Cristóvão Falcão.
Nas minhas anotações designo por R F o Registo Filológico, que virá no fim do presente trabalho. Quando
estiverem estas siglas desacompanhadas de qualquer explicação ou indicação, entenda-se que se deve procurar no
Registro a palavra do texto que deu causa à anotação.
SOUSA DA SILVEIRA.

ORISFAL
E'gloga de Cristóvão Falcão

I. Antre Sintra, a mui prezada,
e serra de Riba-Tejo
que Arrábeda é chamada,
perto donde o rio Tejo
5 se mete n'água salgada,
houve um pastor e pastora,
que com tanto amor se amárom,
como males lhe causárom
este bem, que nunca íôra,
1 -; Antre : entre. «Ali, antre os meus cordeiros / Soia dormir a
sesta, / À sombra dos amieiros.» (Bernardim Ribeiro, E'clogas, 23). RF.
2 - e serra : e a serra. Cf. : «Caminhando o aanto por Serra Moreíta»)Bernardes, N. Floresta, IV, 1726, pág. 888)—de Riba-Tejo. Cf., quanto
à ausência de artigo : <no logar d'Alcouchete em Riba-Tejo» (Rui de Pina,
Crónica d'El-Rei D. Duarte, ed. da Renascença Portuguesa, pág. 73)
3 - Arrábeda : Arrábida.
5 - «Surta a armada mandou Vasco da Gama rodear a angra pêra
ver se se metia nela algum rio d'água doce» (Castanheda, Descto. e Conq.
da índia, i, 9)
6 - um pastor e [uma] pastora. Na linguagem de outrora o determinativo subentendia-se, ainda em outro género, com mais frequência do que
hoje em dia. Cf. : «o deserto e povoado / todo é cheo de meus males»
Bernardim Ribeiro, Obras, II, 216) Isto é : «o deserto e o povoado.» —
«seu pai, e mãe» (Tomé de Jesus, Trabalhos, 1865, I, 347) — «o triunfo
e vitória de seus inimigos» (Id.. ib. II, 120) — «estes pés, e mãos» (Id.,
ibid. II, 225) — «Deixando a choça e, gado vás fugindo» (Camões, Lírica,
Coimbra, 1932, pág. 192)
7 - amárom],: amaram. Vid., no RF, Pretérito Perfeito.
8 - lhe : lhes. Cf. : «Às molheres tudo se lhe sofre, a nós nada» (Sá
de Miranda, Obras, II, 230, ed. de 1784) RF. — causárom : sujeito indeterminado, como é o caso do chamavam do verso 11.
9 - este : a este. Cf., em Ferreira, soneto XLV do Livro II, o verso :
«Qu'essa vida imortal já vos subiram», em que essa equivale a a essa. Na
Castro, vv. 103-5 : «Em fim, fortuna, que me jã chamava / Esta glória tara
grande, quebra o nó / Daquele jugo a meu amor contrário», também o
pronome esta está em vez de a esta. RF. — que nunca fora : equivale a
«que nunca fosse, que antes nunca fosse (ocorresse, se tivesse dado).» Cf.:
«e como os meus cuidados para o que tinha a yentura já ordenado me
começassem d'entrar pola lembrança de algum tempo que foi, e que nunca
fora, ensenhorearam-se assi de mim que me não podia já sofrer a par da
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10 pois foi o que não cuidárom.
II.

A ela chamavam Maria
e ao pastor Crisfal,
ao qual de dia em dia
o bem se tornou em mal,
15 que ele tam mal merecia.
Sendo de pouca idade,
não se ver tanto sentiam,
que o dia que não se viam,
se via na saudacte
20 o que ambos se queriam.

III.

Alguas horas falavam
andando o gado pascendo,

minha casa» (Bernardim Kibeiro, Menina e Moça, f>) — «O* gentes tristes
e ensopadas na bebedice do sono da carne, que professastes com juramento
solene a honra da deusa A.mida, prémio rico de nosso trabalho, oavi, ouvi,
ouvi, o miserável que nunca nascera /» (M. Pinto, Peregr., II, 37) — «saí,
como raios por noite chuvosa, a bradar com vozes e gritos tão altos, que
rompam o céu, para que a orelha piedosa do alto senhor se incline a
ouvir nossos gemidos, e saiba por eles, a razão que temos de lhe pedir
justiça deste estrangeiro maldito, que nunca nascera» (Id., ibid., III, 239)
— Epifànio Dias dá, além do exemplo supra da Menina e Moca,, mais três
com a expressílo «que nunca fora.»
8-t) - Quanto à construção ; «...lhe causaram males a este bem»,
cf. Bernardes, Luz e Calor, 1696, pág. 522 : «Ele vê, e conhece o que lhe
pode fazer mal à sua conservação».
10 - foi : saiu, veio no fim a ser. (Epifânio)
7-10 - O sentido 6 : «amaram-se com tanto amor, como lhes causaram males a este [ seu ] bem, que antes nunca tivesse ocorrido, pois redundou no que eles não cuidaram.» — No verso 9, outras edições trazein
«deste bem». E' a lição que Epifânio aceita. D. Carolina Michaêlis (Introdução às Obras de Bernardim Ribeiro e Cristóvão Falcão, Coimbra, 1923,
pág. 290, n. 1) propõe : «como males se causaram (em vez de lhe). Nada
diz,porém, a respeito do este do verso 9.E'de supor que lesse : deste.Ficaria
então : «como males se cansaram» / deste bem, que nunca fora, / pois foi
0 que não cuidaram.» Construção semelhante à destas linhas de Rui de
Pina (D. Duarte, 206) : «uns disseram que, quando passara pela Ponte de
Soor mostrando rijamente com a mão direita a altura de um Cubêlo que
1 mandava fazer, se desencaixara o braço, a que depois correra umor com
que se apostemou, de que sua fim se causara.»
12 - e ao : deve ler-se em três sílabas : e / a / o. A pronúncia da
preposição a mais o artigo o em duas sílabas ocorre ainda em Camões :
«Vai, mãe da Lei da Graça, vai asinha j A o monte Calvário, se ver queres / Ao teu precioso Filho antes de morto. / Desconsolada vai ; vai. não
esperes ! / A o qual acharás bem sem conforto, / Posto na Cruz, por partes mil chagado, / Por. nos dar sossegado e manso porto» (Lírica de Camões, Coimbra, .1932. pág. 324)
15 - tam mal: tão pouco, absolutamente não.
17 - não se ver tanto sentiam: sentiam tanto não se ver.
18 - o dia que : no dia em que. Cf. : «disseram alguns de sua casa.
que o dia que ela concedeu o prazo chorou muitas lágrimas» (B.Ribeiro,
Menina e Moça, Obras, II, 34)
2 0 - o que : quanto.
22 • andando... pascendo: o verbo andar pascendo, no gerúndio.
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e então se apascentavam
os olhos que, em se vendo,
25 mais famintos lhe ficavam.
E com quanto era Maria
piquena, tinha cuidado'
de guardar milhor que o gado
o que lhe Cristal dezia ;
30 mas em fim foi mal guardado.
IV. Que depois de assi viver
nesta vida e neste amor,
depois de alcançado ter
maior bem pêra mor dor,
35 em fim se houve de saber
por Joana, outra pastora,
que a Crisfal queria bem.
—Mas o bem que de tal vem
não ser bem maior bem fora
40 por não ser mal a ninguém !

Cf.; «contou-lhe ele brevemente.... corno andando o seu cavalo pascendo
viérom aqueles lobos e matarom-no primeiro que lhe ele podesse valer»
(Bernardim R i l > < > i r o , Menina e Moça, 63) — «andando pascendo» (Id. ibid.
79) — «estando eu assi cuidando» (Id. ibid. 11) — «estando dando consigo traças, como recolheria tudo» (Tomé de Jesus, Trab., I, 242] — «Assim estando orando soltou o Senhor a glória de sua alma» (Id. ib. I, 391).
E' comam nos clássicos essa construção com dois gerúndios. O próprio
Bsrnardes, mais moderno e mais exigente, não a rejeitava.
26 - com quanto era. Concessiva com indicativo, construção muito
frequente nos clássicos.
27 -'piquena: pequena. RF
28 - milhor : melhor. RF
29 - lhe Crisfal dezia : Crisfal lhe dizia. Quanto a dezia, vid. RF.
31 - Que : partícula causal. Introduz a oração que expõe o motivo
pelo qual o narrador de um facto disse ou afirmou alguma coisa. [«Disse
que foi mal guardado], porque.... em fim se veio a saber etc./>— assi :
assim. RF
83-4 - Outro paralelo entre o bem, que gozaram, e" a dor ou males,
que se lhe seguiram. Vid. os v v. 7-8.
34 - pêra : para. RF
35 - se houve de saber : se veio a, saber, veio a ser sabido (o amor
de Crisfal e Maria).
37 - que: pronome relativo, referido a «pastora».
38-40 - Jogo d« palavras, processo estilístico tão querido aos clássicos, e principalmente a Bernardim Ribeiro e ao nosso autor, que até
aqui já várias vezes recorreu a ele. (Vid. w. 9 e 10 : fora, ocorresse
existisse, e f o i , veio a ser ; vv. 14 e 15 mal, dor, infelicidade, e mal, adv.,
com a signilicação de pouco ; vv. 18 e 19 se viam e se via ; etc.) O sentido (5 : «Mas o bem, que vem de tal [ querer bem, como era o de Joana ],
seria maior bem não ser bem, para não ser mal a ninguém !» — No verso
38 a lição de Epifânio 6 : «a tal», e o ilustre filólogo explica que «bem»
nos dois primeiros lugares é sinónimo de «bem-querer» e no terceiro, de
«felicidade» ; e que «a tal vem», significa «vem a dar um tal resultado.»
40 - por : para.
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V.

A qual logo aquele dia
que soube de seus amores,
aos parentes de Maria
fez certos e sabedores
45 de tudo quanto sabia.
Crisfal não era então
dos bens do mundo abastado
tanto como do cuidado ;
que por curar da paixão
50 não curava do seu gado.
VI.

E como em a baixeza
do sangue e pensamento
é certa esta certeza
- cuidar que o mericimento
55 está só em ter riqueza —,
enquerírom que teria
e do amor não curárom,
em que bem se descontaram
riquezas, se faleciam,
60 por males que sobejavam.

4 1 - 4 qual : refere-se a Joana. O relativo o qual podia iniciar
período.
41-2 - aquele dia que : naquele dia em que. Vid. o verso 18 e a
respectiva anotação.
46-50- Cf. Bernardim Ribeiro, E^gloga Primeira (pág. 161 da 2*.
edição das Obras, Coimbra, 1932) : «Sendo livre, mui isento, / viu doa
elhos a Maria, / e cegou o entendimento, / e Maria merecia / de lhe dar
pena e tormento. / Logo então começou / o seu gado emmagrecer | / nunca
mais dele curou, / foi-se-lhe todo P. perder / com o cuidado que cobrou.»
48 - cuidado : inquietação da alma, por amor ou paixão.
49 - que : causal. — por : pode equivaler a «para» ou a «por causa
de».
53 - é certa : nunca deixa de ocorrer.
54 - mericimento : merecimento. RF
56 - enquerírom : inquiriram, indagaram. — que : o que. Cf. : «Não
sei eu em tão baixo verso e prosa / Que escreva nem que diga.» (Camões,
Lírica, 2521
58 - em que : ainda que. — Está «se descontarem», forma gráfica
do pretérito, por confusão com «se descontaram», mais-que-perfeito, empregado como condicional. Significa : «se compensariam», «se contrabalançariam*. _
59 - se faleciam : se [ de facto ] faltavam. Com se hipotético ou
dubitativo, pelo conceito que às vezes se faz do que seja a verdadeira
riqueza, e que vem expresso nos w. 816-825 : «Nus neste mundo nascemos / e nus sairemos dele ; | neste meio (1) que vivemos | só o rico é
aquele | que ser contente sabemos. | E que grandes bens vos dessem... |
aqueles que vo-los dérom, | eu sei bem que nus nascêrom, | e antes que os
tivessem | é certo que não tivérom.» — faleciam em rima imperfeita com
teria.
60 - sobejavam : Em rima imperfeita com curaram e descontaram
59-60 - Em Epifânio : "riquezas que faleciao | por males que sobe1) neste meio que vivemos : neste meio, entre o nascer e o morrer.
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VII. Então descontentes disto
levárom-na a longes terras,
escondêrora-na entre uas serras
onde o sol não era visto,
65 e a Crisfal deixárom guerras.
Além da dor principal,
pêra mor pena lhe dar,
pusérom-na em lugar
mau para dizer seu mal,
70 mas bom pêra o chorar.
VIII. Ali os dias passava
em mágoas da alma saídas
dizer a quem longe estava,
e chorava por perdidas
75 as horas que não chorava :
em vale mui solitário,
sombrio e saudoso,
sendo monte temeroso,
járão." — Quer com esta redacção, quer com a do texto de Ferrara, que
adoptámos, o autor põe em relevo a multidão de males por meio de antítese com a falta de riquezas.
63 - uas : deve ler-se numa sílaba.
64 - Cf. vv. 76 a 78. Epifânio lembra o que Alexandre Herculano
escreveu do mosteiro de Lorvao : «mosteiro melancólico e mal assombrado
como as montanhas abruptas que o rodeiam por todos os lados.» O final
do verso 505 ligado ao início do verso 506 alude a Lorvao : sobre as serras de Lor. \ Vão ali grandes montanhas"
65 - guerras : angústias, tormentos morais. Cf. os vv. 878 a §80 :
"não quero teu querer-bem, | por que me não dê mais guerra \ da que já
dado me tem ; " e Bernardim Ribeiro,Obras, II. 215 : "Eu pelo pé destas
serras, | de ua en? outra vaidade, | sofro, íl) andando, as longas guerras \
que me fazem saudade | dela e de tam longas terras".
68 - Em Epifânio : "puserao-no." — Acho que o certo é "puserara-na," como está na edição do Ferrara e em outras edições quinhentistas.
O autor, nos vv. 61 a 80, diz rapidamente o que acontecera a Maria ; e
no verso 81 entra a falar de Crisfal, com minúcia.
72-3 - em dizer mágoas, saídas da alma. a quem longe estava. Cf.
a seguinte construção, que tem alguma analogia com a da écloga : "achou
o líante mui firme em Cepta por algua maneira se nom dar aos Mouros"
(Rui de Pina, Crónica ã'El-Rei D. Duarte, Porto, 1914, pág. 202) O "em"
rege o infinitivo "dar" : "em se nom dar Cepta por algua maneira aos
Mouros."
75 - as horas [ em ] que. Cf. Rodrigues Lobo, E'glogas, Coimbra,
1928, pág. 222 : "Agora ouvi Tirreno que sospira, | Desejando que o céu
lhe restitua | Aquelas horas breves que vos vira".
78 - Leio : "sendo o monte temeroso" fazendo sair o artigo do
Prolongamento fonético do o final de "sendo". Quem conhece os belos
1) Está sufro.
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pêra o choro necessário,
80 pêra a vida mui danoso.
IX.

Dizer o que ele sentia,
em que queira, não me atrevo,
nem o chorar que fazia ;
mas as palavras que escrevo
85 são as que ele dezia.
Ali, sobre ua ribeira
de mui alta penedia,
donde a água d : alto caía,
dizendo desta maneira
90 estava a noite e o dia :

X.

«Os tempos mudam ventura
— bem o sei pelo passar —
mas por minha gram tristura
nenhuns puderam mudar

trabalhos filológicos do Dr. José Maria Rodrigues sobre textos do Camões,
sabe que não são raros tais prolongamentos fonéticos. O gerúndio explica
porque é que se diz que o vale é sombrio, saudoso, necessário para o
choro, mui danoso para a vida ; e fica bem dentro de parênteses : "em
vale mui solitário, j sombrio e saudoso, | (sendo o monte temeroso), | pêra
o choro necessário, | pêra a vida mui danoso". A expressão "em vale mui
solitário etc." liga-se ao a d v é r b i o "ali" (Io v. 71, e confirma descritivamente o que vem dito nos versos 63-4 : escouderam-na entre uas serras
onde o sol não era visto." Deve entender-se : "Ali, em vale m u i solitário,
etc., passava os dias em dizer mágoas etc."
- EpifAnio Dias nota que
a segunda metade da estância não vem nas edições de António Alvares,
de 161!*, e de Costa Carvalho, de 1721, e, achando que não se liga bem,
gramaticalmente, à primeira parte nem apresenta sentido claro, duvida
bastante da sua autenticidade.
79 - necessário : conveniente, oportuno, acomodado.
82 - em que : ainda que. Sobrevive na locução, não muito desusada,
"em que pese a :l .
82 - Dizer.... não me atrevo. Ainda em ordem dilecta, podia-se, na
linguagem quinhentista, não prender de a o infinitivo: não me atrevo
dizer. Cf. Lusíadas, IV, 61 : "OjJe não se atreveu passar Trajano."
83 - nem [ me atrevo a dizer ] o chorar.
85 - dezia : d i z i a . RF
91 • ventura : a sorte, boa ou má. "Não há bem que sempre dure,
nem mal que se não acabe". Cristal, só confirma o provérbio q u a n t o à
mudança da ventura (tomada a palavra no sentido de "boa sorte," "felicidade"), e confirma-o por j;l ter sido v í t i m a de tal mudança ; nega-o,
porém, quanto à passagem da desaventura ( i n f e l i c i d a d e ) para a ventura
(felicidade), e f á-1 o também por experiência própria. Depois (w. 9G a 100),
generaliza a todos os tristes o seu conceito pessimista.
92 - pelo passar: por o passar, por passá-lo, istp d, por experiência
própria.
94 - nenhuns [lempos]. Cf., q u a n t o ao plural : «Os seus cabelos
soltos espiraram | Um odor, qu'a nenhitng mortais sentidos | Nunca chegou» (Ferreira, Poemas Lusitanos, 1598, f. 67) — puderam. Epiftimo crê
que nSo padece dúvida que deve ser o futuro ''poderão". A mini parece-me bem o pretérito.
*
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a minha desaventura.
Não mudam tempos nem anos
ao triste a tristeza ;
antes tenho por certeza
que o longo uso dos danos
100 se converte em nacureza.
95

XI. Coitado de mim, coitado,
pois meu mal não se amansa
com choro nem com cuidado.
Quem diz que o chorar descansa
105 é de ter pouco chorado ;
que quando as lágrimas são
por igual da causa delas,
virá descanso por elas ;
^ mas como descansarão
110 pois que são mais as querelas ?

XII. Com tudo, olhos de quem
não vive fazendo ai,
chorai mais que os de ninguém,

95 - desaventura : falta de ventura, infortáaio, infelicidade.
96 - tempos nem anos. Cí. jBarnardim Ribeiro, Menina e Moça. pág.
88 das Obras: "eu que vi tempos e anos". — E u Epifânio, "dias nem
anos."
97 - ao : dissílabo. Vid. a nota ao v. 12.
98 - por certeza : por coisa certa, por verdade.
99 e 100 - Versos citados por Camões na Carta I (de Ceuta) reprod u z i d a a paginas 368 a 377 da Lírica de Camões editada pelos srs. Dr.
.Tose Maria Rodrigues e Afonso Lopes Vieira, Coimbra, 1932, mas deste
jeito : "o longo uso dos anos se converte em natureza." Quanto a "natureza", cf. Camões, Lírica, pág. 216 : "Agora, não somente Desta vida
suave me apartaste, | Mas outra me deixaste | Que ao duro mal que sinto
cá no peito | Me tem já tão afeito. | Que sinto já por glória a minha
pena | por natureza, o mal que me condena."
101 - O coitado do final do verso está escrito com u : "cuitado". •
104 - descansa : dá descanso, alivia.
106 - que: causal.
107 - por igual da causa : em proporção com a causa.
108 - virá ; pode vir.
109 - descansarão ; darão descanso, aliviarão. Tem por sujeito
"lágrimas".
110 - pois que : uma 1 vez que, desde que, quando. Cf. o v. 611 : "Mas
como não velarão, | pois que vela o coração ?" e Bernardirn Ribeiro, Obras,
II, 210; "Não aproveita andar | de uns vales em outros vales. | ^ Que
aproveita tal mudar, | pois que, mudando o logar, | não são de mudar f l j
°s males ?" — querela : mal, tormento, dor. Cf. os seguintes versos castelhanos de Camões ; "Mi nueva y dulce querella \ Es invisible á Ia gente ;
l El alma sola Ia siente, | Que el cuerpo no es dino delia. | Como Ia viva
centella | Se encubre en el pedernal, | De dentro tengo mi mal." (Lírica, 15^J
112 • ai : outra coisa [senão chorar].
1) de mudar : mudáveis.
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que o que é para maior mal
115 tenho já para maior bem.
Lágrimas manso e manso
prossigam em seu ofício ;
que uão façam benefício,
não servindo de descanso,
120 servirão de sacrefício.
XIII. Minhas lágrimas cansadas
eern descanso nem folgança,
a minha triste lembrança
vos tem tam aviventadas
125 como morta a esperança :
correi de toda vontade,
que esta vos não faltará.
£ Mas isto como será ?
Pedi-la hei a saudade
130 e a saudade ma dará.
XIV.

Todos os contentamentos
da minha vida passárom,
e em fim não me ficárom
senão descontentamentos,
135 que de mim se contentarem.
Destes, polo meu pecado,
(inda que nunca pequei
a quem amo e amarei),
nunca desacompanhado
140 me vejo nem me verei.

115 - Há-de ler-se numa sílaba ou tenho fteoj, ou para Cpra), ou,
o que me parece melhor, maior (ra6r). Era Epiíânio (versos 114-5) : "que
o que é pêra mor mal | tenho já pêra mor bem". — Os versos 114 e 115
vêm citados assim na Carta de Camões, mencionada em a nota aos versos
99 e 100 : "Pois o Jiue é para mor mal, tenho eu para mor bem."
117 - seu ofício. Cf. : «nunca houve quem o visse chegar ao fogo ;
e a quern o aconselhava que se não deixasse congelar com frio, pois tinha
o remédio na mão, respondia que o frio havia de fazer seu ofício, e o
efeito porá que fora criado ; e, compadecenio-se dos seus, mandava-llies
fazer grandes fogueiras : só consigo nenhua piedade usava.» (Fr. Luís de
Sousa, Are., II, pãg. 284 da ed. Lisboa, 1763; — «ív'ao cesse meu tormento
| J)e fazer seu ofício, \ Pois aqui tem uma alma ao jugo atada» (Camões,
Lírica, Coimbra, 1932, pãg. 183).
118 - que : ainda que, Cf. Bernardim Eibeiro, Menina e Moça,
nas Obras, II, 38 : «Vós, senhora, que muitas causas tenhais para ser'
triste pela perda que perdestes nele, que era o milhor cavaleiro desta
terra toda, tambê.m tendes muita razão de louvar a Deus por ele ser tal.»
119 - descanso : alívio.
120 - sacrefício : sacrifício.
129 - a : à.
129-130 - Epifânio : "pedi-la hei à saudade, | a saudade ma dará."
136 - polo : pelo. RF
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XV. Faz-me esta desconfiança
ver meu remédio tardar ;
e já agora esperar
não ousa minha esperança
145 por me mais não magoar.
Se por isto desmereço,
dê-se-me a culpa assim
e seja já com a fim,
que há muito que me conheço
150 aborrecido de mim.

XVI. Meu coração, vós abristes
caminho a meus cuidados
pêra virem a ser banhados
na água de meus olhos tristes,
155 tristes, mal galardoados.
Necessário é que vamos
algum remédio buscar
para se a vida acabar,
este bem que dessejamos,
160 este nosso dessejar.
XVII. Iremos pela estrada
por onde os tristes vão,
porque nela por rezão

141 - esto desconfiança : obj. directo de "faz". — desconfiança :
suspeita de mal, falta de confiança em vir a ter melhores dias.
142 - ver meu remédio tardar : sujeito de "faz" do verso anterior.
Cf. Kodrigues Lobo, E'glogas, pág. 38 : "Quam bem a dizer ensina | O
mal, passá-lo e sofrê-lo /" e pág. 246 : "Não na ver o sol lhe vai, | Por
não ter novo inimigo".
145 - por me mais não magoar : para não me magoar maia.
147 - a culpa. Parece-me que o contexto pede "o castigo" ou "a
pena". Tal como está o texto, entendo : "dê-se-me a culpa assim, e seja
[dada] j£, [não sozinha, mas juntamente] com a fim (a morte). Em qualquer caso, a palavra "assim" tem sentido pouco claro, a meu ver.
148 - a fim : o fim, isto é, o fim da vida, a morte. Cf. quanto ao
género e o sentido : "E ele foi causa de sua desastrada fim" (Heitor
Pinto, Imagem da V. Cr., II, 87) "quando passara pela Ponte de Soor
mostrando rijamente com a mão direita a altura de um Cubêlo que i
mandava fazer, se desencaixara o braço, a que depois correra umor com
que se apostemou, de que sua fim se causara" (Rui de Pina, D. Duarte,
j
Ub) Fim é uma das palavras portuguesas que mudaram de género : veja-se o esplêndido e documentadíssimo trabalho do sr. Conde Pinheiro Domin
gues, Variação do Género dos Nomes, publicado na Revista de Cultura, ns. 48 e 49.
149 - que há muito : pois há muito.
1B7 - remédio : meio, recurso, expediente.
159-160 - Aposto do "acabar-se a vida" do verso anterior.
158-160 - Em Epifânio : "pêra se a vida acabar ; | esfo bem que
dessejamos, | esfo nosso desejar".
159 e 160 - dessejar : desejar.
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deve ser de nós achada,
165 achada consolação.
Sobir-me hei ao pensamento,
que, alto, de ali verei,
verei eu se poderei
ver algum contentamento
170 de quantos perdidos hei.
XVIII. £ Mas o que poderá ver
quem já da vista cegou ?
Porque quem me a mim levou
meu alongado prazer
175 nenhum bem ver me deixou :
deixou-me em escuridade,
um mal sobre outro sobejo,
pelo quê, triste, me vejo
tam longe da liberdade
180 como do bem que dessejo.
XIX. Verei a vida a que vida
sem vista tanto aborrece,
aborrece a quem padece
tristeza mal merecida,
135 que minha fé mal merece.
168 - Está "verei ou se poderei". Sigo Epifânio.
171 - Talvez "o" seja interjeição : "Mas oh ! que poderá ver".Vejam-se por exemplo os seguintes versos a páginas 312 da reprodução da edição
de Ferrara : "Se meus cuidados perdese | meus tormentos perderia | se
jaa delles mesqueoese | de mini lembrança teria | O que delles se esquecera | ou esquecer esperara | ditoso quem lios perdera | pois perdendohos se
cobrara" Isto è ; "Oh ! quem deles se esquecera," | ou esquecer esperara !
Ditoso quem os perdera, ] pois, perdendo-os, se cobrara!"
174 - alongado : posto longe (Epifânio). Cf, : "Desconsolado de
mim | em terra alhea alongado" (B. Ribeiro, Obras, II, 191)
177 - um mal (a escuridade) sobre outro sobejo (o terem-me levado
o meu alongado prazer).
180 - dessejo : desejo.
181 - Está : "vida que vida". Leio, porém, "vida a que vida", fazendo o "a" sair do prolongamento fonético do "a" final de "vida". Cf.
v. 78 e a respectiva nota.
182 - Está "bem vista". As edições não quinhentistas trazem "sem
vista", segundo se vê do registro crítico da edição de Epifâaio. — Os versos
181 e 182 vêm assitn em Epifânio : "Verei a vida que em vida | sem vista
tanto aborrece".
181-2 - O primeiro "vida" está no sentido geral desta palavra, como
o oposto de "morte" ; o segundo refere-se ao modo de viver ou à vida
que se leva em determinada situação ou circunstância. Cf. Bernardim Ribeiro, Obras, II, 229 : "Onde soía (1) a passar | a glória que é ia perdida,
| perdida por me queixar | do quem só me quis leixar | a vida para tal
vida". Julgo difícil, 'se não impossível, uma boa interpretação destes dois
versos.
s.
185 - fé : lealdade (em particular no amor). (Tipifânio.) - Cf. : "Ne1) [eu] soía : eu costumava.
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Levárom-me toda a glória
com quanto bem dessejei,
dessejei e alcancei:
ficou-me só a memória
190 por dor de quanto passei.
XX. Lembrança do bem passado,
que não divera passar,
esta me há-de matar ;
dá-me tal dor o cuidado
195 qual se não pode cuidar.
Nada, se não for a morte,
me dará contentamento,
segundo sei do que sento ;
não sento prazer tam forte,
200 que contorte meu tormento.
XXI. Não devo eu mal querer
a quem me aqui deixou ;
que ouvido não possa ser,
já me algum bem ficou,
205 que é meu mal poder dizer.
Mas, triste, não sei que digo,
isto é falar a esmo,
que assaz me foi enemigo
quem se vingou de mi mesmo
210 com me só deixar comigo.
XXII.

Que me queira consolar,

nhum apartamento, | Belisa, me fará deixar de amar-te ; | Porque em nsnhuma parte | Poderás nunca estar sem mina uma hora. | Consente pois
agora | Que, em pago desta fé tão conhecida, | Perca, quem te perdeu,
também a vida." (Camões, Lírica, 217).
186 - glória : gOsto e prazer da vida, felicidade. Cf. : «N3o senti»
o tormento destes males ; | Menos sentia o mal deste cuidado, | Que tudo
então em mim era contente. | Agora, não somente | Desta vida suave me
apartaste, j Mas outra me deixaste | Que ao duro mal que sinto cá no
peito | Me tem já tão afeito | Que sinto já por glória a minha pena ; | Por
natureza, o mal que me condena". (Camões, Lírica, 216). "Pois os bens
para ti todos nasceram, } Nasceram para mim todos os danos, | Logra tu
tua glória ; eu, meu tormento." (Id., ibid., 217
192 - divera ; devera, deveria.
198 - sento '. sinto, "minha alma é desesperada [ com o mal que
sempre sento" (Bernardim Ribeiro, Obras, I), 217-8) "Se na alma e no
pensamento ] Por vosso me manifesto, j Não me pesa do que sento" (Caes, Lírica, 65-6)
201 . mal querer : querer mal.
203 - que : ainda que. Vid. v. 118. - não. Está "no".
206 - que: o que. Vid. nota ao v. 56.
207 - falar a esmo : falar à tua, falar irreflectidamente.
•
208 - enemigo : inimigo.
210 - me só deixar : me deixar só, deixar-me só.
211 - Que : ainda que. Vid. v. 118 e a nota correspondente.
. d« c. - Kum. 81- 2.

18

REVISTA DE CULTURA

o meu mal não tem conforto,
nem eu lho posso buscar :
para o prazer sou morto
215 e vivo para o pesar.
Quanto mal tam desvairado,
e todos para dar fim !
Tudo me é contrairo assi :
descuido matou meu gado,
220 cuidado matou a mim.
XXIII. Vida de tam longos males
como não cansa de ser !
que eu canso já de viver,
e o 630 destes vales
225 cansa de me responder.
As ribeiras, em eu vê-las,
correm mais do que é seu foro
entrando meu chorar nelas ;
216 - desvairado : diverso, encontrado, não consonante (Morais).
217 - para dar fim : capazes de matar, mortais. Quanto ao uso da
preposição "para" denotando que uma pessoa ou coisa é de condiçfto para
fazer algo, vejam-se os seguintes exemplos : "Mas tu, de quem ficou tSo
mal pagado | Um tal vassalo, 6 Rei, só nisto inico, j Se nfto és pêra dar-Ihe honroso estado, | E' ele pêra dar-te um reino rico." (Camões, Lns., X,
25) "E se alguns, por defeito da natureza, não são para
aprender ofícios,
r>: t
também se lhes dá outro remédio de vida" '^ ^
- ~ nPeregr., ed. de
M. Pinto,
.Krito Rebelo, II, 163) "homem que, por experiência, tinha já mostrado
ser muito para este feito" (Id., ibid., III, 170). -. "Todos", no plural,
referido ao sentido colectivo de "quanto" do verso 216. Cf. : "Ali vi um
moço da caravela com um prego retrocido, per falta de anzolo, tomar
tanto pargo, que muitos deles se perdiam". (Frei Pantaleão de Aveiro,
Itinerário da Te<~ra Santa, cap. XVI, pág. 79) "muita casa antiga, algumas do tempo do rei." (M. de Assis, Quincas Borba, 164).
218 - contrairo asai : contrário assim, assim como se vai explicar a
seguir (versos 219 e 220).
219 e 220 - Jogo de palavras entre "descuido" e "cuidado" ; este,
oposto de "descuido" na forma, tomado, porém, com o sentido de "preocupação amorosa, inquietação do espirito causada pela paixão." — De explicação ao verso 219 servem estes de Bernardim Ribeiro (pág. 161 das
Obras) ; "Sendo livre, mui iaento, j viu dos olhos a Maria J e cegou o
entendimento ; j e Maria merecia j de lhe dar pena e tormento, j Logo
então começou | o seu gado emmagrecer ; \ nunca mais dele curou, j foi-se-Ihe todo a perder j com o cuidado que cobrou."
222 - cansa. Tem por sujeito ''vida" : «como não cansa de ser vida
de tam longos males !" Em Epifânio ''cansas". Neste caso "vida" é vocativo, e deve haver vírgula depois de "males" — ser : existir, durar.
223 - que. E' o "que" tão frequente depois de certas interjeições e
frases exclamativas, e em que algumas vezes (como aqui) se percebe um
ténue valor causal : "Vida de tam longos males ccmo não cansa de ser !
[Faço esta exclamação admirativa] porque eu canso etc." | Cf., quanto ao
pensamento contido no verso, B. Ribeiro, Obras, II, 226 : "cansado são
(sou) de viver".
227 - foro : costume, uso.
228 - Cf.: "Estava o triste Almeno | Suspiros espalhando | Ao vento,
e doces lágrimas ao rio." (Camões, Lírica, 181) "Ao rio se queixava | Com
lágrimas em fio, \ Com que as ondas cresciam outro tanto." (Id., ibid.,
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e, pois ajudam meu choro,
230 quero só falar com elas.
Companheiras do meu mal,
águas que d'alto correis,
onde caís desigual
parece que me dizeis :
235 «Porque não choras, Crisfal ?»
Contar-vos quero, amigas,
o que esta noute sonhei,
com o qual tal dor me dei,
que minhas muitas fadigas
240 em mais fadigas dobrei.

XXIV.

Despois de ontem deixar
de vos contar os meus males,
fui-me cá baixo jeitar
no mais baixo destes vales
245 antre pssar e pesar ;

XXV.

182) "Corre suave e brando | Com tuas claras águas, | Saídas de meus
olhos, doce Tejo" (Id., ibid., 182)
229 - ajudam. Cf. : "Enturvou-se o Tejo brando, ) Ajudando a nossas mágoas" (Rodrigues Lobo, E'glogas. Coimbra, 1928, pág. 131)
232-3 - Cf. vv. 86 a 88.
233 - "desigual parece estar tomado adverbialmente na acepção de
"com grande força" (Epifânio). "Desigual" no português de outrora pode
significar "excessivo, insuportável, superior a forças e sofrimento" : (1)
"Ouviam-se naquela casa prantos de grande sentimento saídos das entranhas de muitas pessoas, que com eles representavam sua desigiial paixão,
e imensa dor." (Heitor Pinto, Imagem, I I , 146) "E se dor tão desigual \
Sofro em mim com padecê-los, (2) j Quero de novo sofrê-los" (Camões,
Lírica, 106).
238 - com o qual : com o que. No português antigo não é raro
"o qual" referido a um sentido e empregado em lugar de "o que". Cf. :
"... e [confessou] que sós dois dias havia que a nau era partida, e que o
capitão^ dela, que se chamava Cide Ale, deixara apregoada guerra com o
Hidalcao, jurando qua, como a fortaleza de Diu fosse tomada, (o qual não
tardaria oito dias, segundo o estado em que já ficava posta) o Hidalcao
perderia o reino e a vida" (F. Mendes Pinto, Peregrinação, I, 24) "e sabei
que esta é a verdade de tudo que passa, pelo qual vos requeiro que nos
deixeis ir, e não nos mateis" (Id., ibid., II, 37) - Em Epifânio, "dor tomei"
e não "dor me dei".
243 - jeitar : deitar, lançar, Cf. Gil Vicente, Obras, 1562, XXXV :
"comprarei cá ua gamela | paro (3) ter debaixo dela J e um gram penedo
em cima. j Porque vai-se-me às figueiras | e come verde e maduro, j e
quantas uvas penduro | jeita nas gorgomeleiras, | parece negro munturo."
Em Epifânio está "deitar" e n&o "jeitar".
245 - Cf. : "Dobra-se-me a faiitesia j em mil castelos de vento, | coi1) Vid. Morais, s. v.
2) os danos
3) Está «paroo».E' a preposição «para» seguida do pronome o. Na ligação, «parao»
forma-se o ditongo ao, que se contrai em ò, como sucede com a preposição a mais o
artigo : ao, ò.
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onde, daspois que aos ventos
descobri minhas paixões,
gastadas muitas rezões,
mudei os meus pensamentos
250 em minhas contemplações.
XXVI.

Contente de descontente,
a noute sendo calada,
como é certo em quem sente,
não ficou cousa passada
255 que me não fosse presente.
Vindo-me a memória dar
em, quando andava com o gado,
ter com Maria sonhado,
fêz-me o dormir dessejar,
260 de mim pouco dessejado.

XXVII.

E crendo que aproveitasse
pêra meu contentamento,
se eu com ela sonhasse,
deu-me lugar meu tromento
265 que algum pouco repousasse.
E como cansado estava
do que no dia passei,

tado do pensamento | que está de noite e de dia, ] antre tromento e iromento." (Bernardim Ribeiro, Obras, II, 209) "e eu mal-aventurado | moulo-me, andando asai | antre cuidado e cuidado." (Id., ibid., 219)
246 - onde : no mais baixo destes vales.
2Í8 - rezões : "palavras juntas em frase, discurso" (Epifânio)
249 e 250 - Comentário de Epiiânio : : "Parece-nos qua o sentido
é : passei de falar a meditar em silêncio."
252 - Quanto à anteposição do sujeito, usual no portuguPs antigo,
cf. : "O rei Baía pondo em conselho isto, qua lhe tinham dito estes pescadores, lhe aconselharam os seus que em todo o caso se devia de tornar"
(F. M. Pinto, Peregr., l, 4G)
253 - é certo : costuma acontecer (Epifânio).
255 - Está "ca" em vez de "que". Sigo Epifânio.
256 - Leio : "Vindo-me a memória a dar," tirando a preposição "a"
do prolongamento fonético do a final de "memória". Vid. a nota ao v. 78.
Quanto a "vir a" mais infinitivo, encontrado em autor quinhentista, leiam-se as linhas seguintes : "Já que a vós todas vossas grandezas vos vieram
a dar tormento
" (Tomo de Jesus, Trabalhos, 1865, II, 281) "E, continuando neite trabalho e agonia até quàsi às dez horas,
viemos a dar
à costa" (F. Mendes Pinto, Peregrinação, II, 39)
256-7 - Em Epifânio : "Vindo-me à memória dar, j quando andava
com o gado", e sem vírgula depois de "gado"
259 e 260 - fèz-me [isto].—dessejar : desejar. —Entenda-se : "fêz-me isto desejar o dormir, pouco desejado de mim".
264 - deu-me lugar : permitiu-me. — tromento : metátese de "tormento," forma esta que aparece era outros lugares, por ex., nos vv. 200
e 349.
265 - repousasse. Sujeito "eu".
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a dormir pouco tardei ;
e, adormecido, sonhava
o que vos ora direi.

XXVIII. Sonhava, em meu sonhar,
onde dormindo estava
ali velando estar,
quando da parte do mar
275 grauí vento se alevantava,
o qual com tal sobressalto
chegava onde eu jazia,
que da terra me erguia
em tanto estremo alto,
280 que a vista me falecia.
XXTX. Vendo-me em lugar tal,
baixei os olhos a terra:
vi craro dia, não ai,
e os vales e a serra
285 tudo julguei ser igual.
Mas como aborrecido
tanto da vida andasse
que meu mal já desejasse,
temor tam pouco temido
290 não creo eu que se achasse.

268 - Isto é : pouco tardei a dormir. Outra sintaxe é "tardei em
dormir", talvez mais treqiiuiite na língua antiga : "Eu que um pouco
tardava em lhe responder" (Bernardim Ribeiro, Menina e Moça, nas
Obras, II, pág. 14) "advirtira u ao pai, que ajudasse a boa inclinação do
filho, e não tardasse em o fazei- estudar." (Frei Luís de Sousa, Arcebispo,
1763, I, 1:3) "Disu-39 a R;iiaha por obrigada a informação tão resoluta, e
nSo tardou em chamar o apontado." (U., ibid., 44). Vid. tardar no RF.
272-3 - Entenda-sa : -'estar velando ali onde estava dormindo".
Cf. : "Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum". (S. Mateus, VI,
21) "Porque onde está o teu tesouro, ai está também o teu coração."
278 - Está "e quo". Sigo Epifânio.
279 - estremo : extremo. A expressão intensiva «em extremo» é
corrente no português antigo, «está em estremo desejoso / de te ver» (Lus.,
II, 3) — «Em estremo folguei de vos ouvir essa história» (H. Pinto, Imagem, II, 397) «estava o (o rio) em estremo sereno» (Id., ibid., 407)
280 - falecia : faltava.
282 - a terra : o «a» é preposição. Epifânio, «á terra».
283 - craro : claro. — ai.- outra coisa.
285 - Em EpifArnio «por igual» em vez de «ser igual». E' a preposição <<por» que costuma acompanhar o predicativo dos verbos de julga»-,
estimar, considerai-, conhecer, etc. : «Julgam por falsos ou mal entendidos.»
(Lus., V, 17).
286-7 - Mas como andasse tanto (tão) aborrecido da vida.
289 - temor : cousa para temer, perigo. (Epifâuio)
290 - creo : creio. RF
289-90 - Cf., quanto ao pensamento : «Leixar-me hei morrer assim,
/ que a morte é menos perigo / que outros perigos, a mim.» (Bernardim
Ribeiro, Obras, II, 166)
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XXX. Depois de me ser mostrado
este perigo de morte,
a terra mais abaixado
contra a parte do norte
295 sonhava que era levado.
Entre Tejo e Odiana
era o meu caminhar,
donde poderei contar,
se o que notei não me engana,
300 cousas bem pêra notar.
XXXI.

Porque vi muitos pastores
andar guardando seus gados,
vestidos d'alegres cores,
bem fora dos meus cuidados
305 mas não dos de seus amores,
não querendo mais haveres
nem querendo mais riqueza,
• porque amor tudo despreza;
mas todos os seus prazeres
310 foram pêra mim tristeza.

XXXII.

Em um vale descontente
estar Natónio vi,

293 - a terra : o «a» é preposição. Entenda-se : «mais abaixado a
terra», isto é, já n5o tão alto como se diz no v. 279 e se descreve nos vv.
281-5. Em Epifânio, «ã terra».
294 - contra : na direcção de. R F
293-5 - sonhava que, mais abaixado à terra (mais rente com a terra),
era levado para a parte do norte.
296 - No portuguÊs antigo os nomes de rios aparecem com artigo
ou sem ele, ainda não estando regidos de preposição. Estando-o, como no
presente caso, o não emprego do artigo é comuníssimo. «Tejo triunfador
do claro Oriente, / Que Nilo, e Ganges por senhor conhecem» (Ferreira,
Poemas Lusitanos, 1598, f.r 12) «Não podem Eufrates, Gange, e Indo encubri-lo.» (Id., ibid., 66)—«Este limo trazido lá, cio Nilo» (Id. Ibid., 88)
«Aquela lira, a cujo som se veo / Do Tibre, e d'Arnj Apoio, a Neiva, e
Lima» (Id., ibid, 96) «E de Helicona as Musas fez passar-se / A pisar de
Mondego a fértil erva» (Lus., III, 97) Sem artigo na edição de 1572, bem
como naBdiçao Nacional.
299 - não. Está «no».
300 - pêra notar : dignas de nota, notáveis. O infinitivo tem sentido passivo. Vid., quanto à função da preposição «para», a nota ao v. 217Cf. : «e vi como era (o mundo) muito pêra avorrecer» (Lenda dos Santos
Barlaão e Josafate, 11) «Disse mais que tirando a culpa, nenhua cousa podia
acontecer ao homem que fôase pêra temer» (Arrais, Diálogos,18à(>, pág. 585)
312 - Natónio : há-de ler-se em quatro sílabas. Cf. artifícios, com
cinco silabas, em Ferreira, Poemas Lusitanos, 1598, f. 178 : «Artifícios
são como roubados». Quanto à construção «estar Natónio vi» ou «vi
Natónio estar,» cf, : «E vendo (Jano) a sapata estar / no areal a beira
d'água, / foi-a correndo abraçar» (B. Ribeiro, Obras, II, 178).
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destes assaz diferente,
que cási não conheci,
315 sendo bem meu conhecente
(aqueste é o pastor
que já veo aqui buscar-me
não mais que por consolar-me)
e vi-o com tanta dor,
320 que dor me dá o lembrar-me.
XXXIII. Chorando lágrimas mil
estava consigo só,
ao modo pastoril,
de dó, bem pêra haver dó,
325 tinto o hábito vil.
Em ua írauta tangendo
ao pé de um árvore estava:
313) - destes : isto e, dos pastores da estancia XXXI. — diferente :
«porque os outros pastores estavam contentes e vestidos de cores alegres
(est. 31), e Natónio profundamente triste e vestido de luto (est. 33). (Epifânio)
314 - que : relativo, referido a «Natónio». E' como se estivesse : «o
qual cási não conheci». O relativo «que» longe do seu antecedente não ó
rar© na língua quinhentista. Vid. a nota ao verso 1665 na minha edição
da Castro (Rev. de Cultura, n.08 65 a 69). Em Epifânio : «que cási o não
conheci». Neste caso o «que» é consecutivo, tendo o "assaz" valor intensivo,
como se fosse : "tão diferente destes, que etc. - cási: quási.
315 - sendo: a pesar de ser, não obstante ser. — conhecente : "que
tem conhecimento com alguém" Morais). Cf. : "e o teu corpo será metido
em uu moimento mui pequeno, soo, desemparado de todos teus conhecentes e entom serão lançadas de ti todas deleitações, que houveste em este
mundo" (Lenda dos Santos Barlaão e Josafate, pílg. 11)
316 - aqueste : are., este. E' forma paralela a "aquele". Aqu + este,
aqu + ele. "Se por palavras pudera / aqueste meu mal contar, / tam
triste não estivera" Bern. Ribeiro, Obras II, 173) — "Lança de ti, se te
vem, / aquesta lembrança tal, / Pérsio, que não há ninguém / que possa
sofrer um mal / sem s'alembrar dalgum bem." (Id., ib., 173)
317 - veo : veio, v. vir.
318 - por : para. — "não mais que" : só.
323 - ao : dissílabo. Vid. nota ao v. 12.
324 - O primeiro "dó" significa "luto". Cf. Rui de Pina, D.Duarte,
77: "... o levaram ío corpo d'el-Rai) com espantoso pranto aã See, onde
o leixaram ante o Altar de São Vicente em outra tumba mais alta
E a capela onde estava foi somente ouberta de panos de doo". O segundo
"dó" está no sentido de "compaixão". — haver dó : obter ou alcançar
compaixão finspirando-a/ O verbo "haver" pode significar "obter, alcançar, conseguir." Quanto à função da preposição para, vid. nota ao v. 217.
325 - o hábito vil : o de pastor. Vil, de baixo valor, grosseiro. Cf. :
"E ôle tanto que me conheceu, e m'abraçou, e viu os trajos vis, em que eu
estava, diferentes dos que em outro tempo me vira, e soube de mira
minhas desaventuras, e como perdera no mar quanto trazia, chorou muitas lágrimas comigo, e eu com ele» (H. Pinto, Imagem, II, 395-6)^
327 - um árvore. J à foi masculino o substantivo "árvore" (vid.
Pinheiro Domingues, Variação do género dos nomes) : "outras [ovelhjnhas],
sobindo em legares ásperos se dependuravam a roer algum novo àrvorezinho que então tenro se levantava da terra" ('Samuel Usque, apud M.
dos Remédios, Hist. da Lit. Fort., 1914, pág. 320; Contudo, aqui pode
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dês que da boca a tirava,
de dentro d'alma gemendo,
330 em vez de cantar, chorava.
XXXIV. Quisera-o eu consolar,
mas em cujo poder ia
não me deu a mais lugar
que ouvir-lhe que dezia :
335 «O' Gruiomar, Guiomar,
em vós pus minha esperança ;
e quanto ela encobre
agora em dor se descobre;
perigos de confiança
340 fizérom do rico pobre.»
estar ''um árvore'' por "u'árvore," como "num hora" em Ferreira, Poemas
Lusitanos, f. 93, v. da edição de 1598, a par de hu' hora (f. 82) e
hum'hora (f. 81, v.*), e "algum hora" em Rodrigues Lobo, E'glogas,
pág. 84 da ediçáo feita pelo sr. Dr. José Tavares (Coimbra, 1928^,
conforme a edição princeps (1605). Deste fenómeno há vestígio na
língua vulgar de Portugal, pois o sr. Dr. José Tavares, anotando a passagem citada de R. Lobo, lembra que o povo diz, em geral, "um hora" e
o sr. Dr. J. -Leite de Vasconcelos escreveu na "Revista de Filologia e, de
História," fascículo I do tomo I, pág. 30 : "Na Beira-Alta diz-se um (ou
u) hora, no sentido de "uma hora," que expliquei algures por u'hora, de
ua hora. Em Sá Soto Maior, Ribeiras do Mondego, 1603, fl. l, fls. 4 v.,
lê-se somente hum hora, onde hum tem a explicação que fica dada, e apoia
a pronúncia beira, posto que o autor seja de Lisboa." — Note-se que na
mesma edição de Ferrara (1554) há o feminino "árvore" na Menina e Moça
(Bernardim Ribeiro e Cristóvão Falcão, Obras II, Coimbra, 1932, pág. 25):
"alguas antigas árvores."
332 - em cujo poder ia : aquele em cujo poder eu ia. Cf., quanto à
ausência do antecedente : "Quem de tristezas vive, só me lea : / Cante a
quem inspira Amor mais doce canto : / Busco piedade só, não glória, ou
fama." ("Ferreira, Poemas Lusitanos, 1598, f. l, vj Isto é : «cante aquele
a quem Amor inspira mais doce canto".— "Amor, que, em meu pensamento / Com tanta fé se fundou, / Me tem dado um regimento | Que, quando
vir meu tormento, l Me salve com cujo sou." (Camões, Lírica. 35) Isto é :
"Me salve com aquela cujo sou" (aquela de quem sou, aquela a quem
pertenço^.
833-4 - "não me deu lugar a mais que." A mais que : a outra coisa,
senão a.
334 - ouvir-lhe que dezia : ouvir-lhe dizer.
337 - ela : a esperança, em geral. Cf., quanto ao pensamento : «Porque o bem que a esperança vã promete ] Ou a morte o estorva, ou a mudança, | Que ó mal que uma alma em lágrimas derrete" ('Camões, Lírica,
309-10)
338 — agora : agora no meu caso particular.
339-40 - perigos de confiança. Diz Epifânio : "Parece-nos que a
lição de B (1) é a exacta, referindo-se "perigos de confiança" a Natónio
ter-se aventurado a acreditar no amor de Guiomar, vendo-se depois forçado a reconhecer, por infelicidade sua, que tal conliança fora vã." Para
1) B designa a edição de Birokman de 1559. A de Ferrara também traz «perigos
d« confiança.» As outras edições têm lição diferente.
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XXXV. Assi, por ele passando,
«Natónio, tenhas prazer»
lhe dixe gram brado dando,
té o da vista perder,
34B os olhos nele deixando.
Deus lhe dê contentamento,
pois que nos fez a ventura
companheiros na tristura;
em que seu e meu tormento
350 cada vez tem menos cura.
XXXVI. Daqui fomos descorrendo
até o Tejo passar,
a água de quem eu vendo
• maior clareza transcrevo o que diz Epifânio sobre as estâncias XXXIIXXXV : "El-rei D. Manuel havia ajustado com o 4.° conde de Manalva,
D. Francisco Coutinho, pai de D. Guiomar Coutinho, dar-lhe para genro o
infante D. Fernando, seu filho, havendo o matrimónio de realizar-se em o
infante chegando à idade devida. Quando, depois do falecimento daquele
monarca (em Dezembro de 1521), D. João III tratava de cumprir a vontade
do seu predecessor, D. João de Lencastre, 1.° marquês de Torres Novas e
depois duque de Aveiro, entrou a publicar, que muito antes já dos contratos feitos por D. Manuel tinha celebrado um casamento clandestino
com D. Guiomar, e que havia de revindicar nos tribunais os seus direitos.
A causa escandalosa, trataria no juízo eclesiástico, durou até 1529 "e em
fim reduzindo-se todo o peso dela à declaração e depoimento de D. Guio—
mar, foi dada sentença contra o marquês". (Fr. Luís de Sousa, Anais de
D. João III cap. 8.°). Faria e Sousa, no comentário à 8." écloga de Camões (pág. 336), vê nestas estâncias uma alusão à história das relações do
marquês de Torres Novas (Natónio) com D. Guiomar Coutinho."
342 - tenhas : optativo. "Gonçalo. — Venhas embora, (1) que já |
Para te chamar me erguia ! — Bieito. —Tenhas, Gonçalo, alegria." (Rodrigues Lobo, FSglogas, 213)
343 - dixe ; disse. Ocorre em vários lugares da edição de Ferrara,
e em outros autores quinhentistas a par de "disse". "Bem dixe Ovídio,
que é grande o engenho da dor, e que o estado triste é acompanhado de
solércia." (Arrais, Diálogos, pág. 10) Na língua arcaica é frequentíssimo
o seu aparecimento.
344 - té o da vista perder : até perd6-lo da vista. O "o" é pronome, objecto directo de "perder". Quanto à interposição de palavras entre
o pronome átono e o verbo, cf. : "esta mudança em que me eu agora
vejo" ( Menina e Moça, pág. 4 das Obras de Bera. Rib.° e Crist. Falcão,
vol. II ) "Isto desejo, e espero. | Quem me desta riqueza enriquecesse ? "
(Ferreira, Poemas Lus., 1598, f. 37)
347 - a ventura : no sentido geral de "sorte", boa ou má. Cf. :
"Não parece amigo o que não é participante na ventura do amigo, próspera ou adversa." (Heitor Pinto, Imagem, II, 281).
849 - em que: ainda que. Restrição ao voto formulado no verso
346.—seu e meu tormento: o seu tormento e o meu.
351 - descorrendo : discorrendo.
353 - de quem : do qual. No período quinhentista, e^ainda no seiscentista, o relativo «quem» podia referir-se a coisa. Cf. : «...lume, ante
quem posto / Do sol o raio fica escuro, e feo» f Ferreira, Poemas Lus.,
1508, f. 7) a água de quem eu vendo : corresponde, pelo sentido, a: «com
1) embora : em boa hora.
Cristal — 3.
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me foi dor sobre dor dar,
355 indo já dor padecendo.
Chorando a lembrança dela,
virada foi minha face
pêra onde o gado pasce
da grande serra da Estrela,
360 da qual o Zêzare nasce.
XXXVII. Posto no seu alto cume,
deixárom-ine ali estar ;
— o meu coração presume
que foi por me magoar,
365 como tinham por custume. —
Dali os pães semeados
ver a me.us olhos- deixárom,
que por não grados julgárom ;
a vista de cuja água,» assim como que correndo equivale semanticamente
a: «com cujo correr», em Ferreira, Poemas Lus., 1598, f. 6, v.: «Tristes
lágrimas minhas, que correndo / Mais o peito arde». A nossa estranheza
diante de construções tais origina-se de não usarmos hoje o relativo preso
gramaticalmente a oraçíles participiais. Vid. a nota ao verso 259.
354 - dor : sujeito d8 «foi dar» (pretérito enfático, por deu). O
verbo «dor» com a significação de sobrevir, acontecer, aparecer f ordinariamente falando de um mal ).
355 - indo já : pois que já ia. Dá o motivo da preposição «sobre» :
já. existia uma dor: entSo a nova dor veio sobre ela.
353-4 - Epifânio explica de outro modo a construção <'eu vendo a
agua de quem (do qual) me foi dar dor sobre dor.» Segundo aquele mestre, «eu vendo etc.» (por «eu ver») é o suieito de «foi dar», cujo objecto
directo é «dor». Trata-se de uma oração de particlpio empregada em vez
de uma oração infinitiva.
364 - por : para.
365 - tinham por custume (hoje costume).
366 -pães: «os grãos farináceos do trigo, centeio, milhe, cevada,
painço, etc. e as plantas, qve os dão»;(Morais).
367 - deixaram ver a meus olhos. Cf., quanto à sintaxe: «Não matou a quarta parte o forte Mário Dos que morreram neste vencimento, |
Quando as águas c'o sangun do adversário | Fez beber ao exército sedento» (Lus., III, 116) "Divino, almo pastor, Délio dourado, | A quem de Anfriso já viram os prados | Guardar formoso, rico e branco gado" Camões, Lírica, 320) "Isto é o que ouço dizer aos ricos aquiridores de fazenda" (H. Pinto, Imagens, II, 77) Equivale esta frase a; "ouço os ricos
aquiridores de fazenda dizer."
368 - que : relativo, cujo antecedente é "olhos". - grados, isto é,
"grados os": "que por não grados os julgaram" ou "que os julgaram por
não grados'". Em "grados" por "grados os" híí o que se chama haplología sintáctica, isto é, a eliminação cie uma de duas sílabas ou fonemas
iguais ou semelhantes, pertencentes a pala,vras distintas mas contíguas.
Alguns exemplos. A construção normal do verso 697 da Castro, de António
Ferreira (vid. a minha edição desta tragédia na fi.ev. de Cultura,
n.01 65 a 69), seria: "Antes Deus quer que se perdoe um mau que que um
bom padeça"; mas um dos quês foi eliminado, e ficou assim a construção
(f. 217 da edição de 1598 :"Antes Deus quer | Que se perdoe um mau,
que um bom padeça". - Leiam-se, a páginas 50 da formosa edição das
Cantigas de Santa Maria, feita pelo sr. Dr. Rodrigues Lapa (Lisboa, 1933),
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mas posto que foram grados,
370 eu sei que não me agradaram.
XXXVIII. Já o sol se encobria
a este tempo e mais
ficando a terra sombria,
e o gado aos currais
os seguintes versos: "....non podia pedir (1) | nen cantar como cantara
da que Deus quiso nacer | por nós". .Notar-se há que o simples •'da"
"da está
nascer."
por "da de": "cantar da de que," isto é "daquela ds que Deus quis m
—
T\a autor
a n f n v mais
m n i a moderno:
r n n r l f t v r m ' "F.ntvft
embaixadores. Ú
U 6 VÍei'9
- De
"Entre vários embaixadores,
que
vieram dar
obediência a este Sumo Pontífice (Alexandre VI), veio por parte da Republica de Sena um Bartolomeu Socino, famoso jurisconsulto o orador.
Chegando porém aos pés do Papa, atemorizado com a iinijostude e pompa
eclesiástica que via, esqueceu-lhe a oração prevenido, f afligindo-se lhe
varreu de todo." (Bernardes, N. Floresta, U, 1708, pág. Itíl) Devia ser :
"afligindo-se se lhe varreu", isto ê, "afligindo-se ele, se lhe varreu de
todo a oração." A haplologia simplificou "se se" num só "se". Exemplo
idêntico ao do texto é o seguinte de Ferreira (Poemas Lusitanos, 1598,
f. 184, v. ) "Esta é a santa amizade, esta a que vai. j Dos corpos, e olhos
são baixos amores, / Que ao bem se clipga-m, apartam-se c' o mal." Entenda-se : "são baixos os amores."—grado: grosso, bem crescido (Morais).—
Epifftnio Dias não faz nenhum comentário ao verso 368.
369 - foram: fossem.
370 - Está "agradarem", mas é o mais-que-perfeito agradaram com
valor de condicional: agradariam.
369-70 - Jogo de palavras com grados e agradaram, vocábulos de
radicais semelhantes na forma, porém diversíssimos na essência (grado
filia-se em granatus, de gramis, grão; agradar provém de gratus).
372 - e mais. Expressão do sentido aproximado no de "e além
disso" "e njlo só isso", "e não é (era, etc. ) só isso". "Deste vosso nojo,
(2) senhor, não me poda a mi caber pequena parte por onde quer que vá ;
de boa mente vo-lo ajudaria a passar, mas em flm vós, senhor, cavaleiro
sois ; e mais pois vindes de longas terras (como soube de um vosso
criado) não deve ser este o primeiro que hajais visto, porque nas suas
mesmas terras os que nunca se mudárom delas não se podem escusar de
ver nojos cada dia, e cada hora do dia" (Bem. Ribeiro, Menina e Moça,
nas Obras, II, 49) — "Ainda, senhora, fmo não pude eu ter que lhe não
dissesse) que eu tinha já posto em minha vontade de nunca ter desejo
nenhum, Cste quero eu ter, que tanto podem as cousas vossas comigo,
e mais pois é conto de molheres não pode leixar de ser triste, e desta
maneira também em parte não irei contra meu prepósito porque desejando
d' ouvir tristezas não se pode verdadeiramente chamar desejo, que só
desejo deve ser aquilo com que se haja de íolgar" (ld., ibid., 69) — "Não
teme, não espera, | Não pende da fortuna, ou vãos cuidados | A consciência
pura, | E assi não desespera | De chegar aos bons dias esperados | Tam
leda, e tara segura, | Que o mundo desprezando | Consigo se enriquece,
e mais descansa | De si tam satisfeita, | Que em si se está prezando |
De desprezar o por que o mundo cansa". (Ferreira, Poemas Lusitanos,
1598, f. 32)— "Meu glorioso padre S. Filipe Néri, ainda depois de velho
trazia o peito desabrochado, e tomava*ar íl janela em manhãs rigorosas,
e mais já o seu coração tinha aberto em duas costelas quebradas aquele
admirável respiradouro, por onde desafogava." (Bernardes, N. Floresta,
mais parece-nos
I, 1706, pág. 153)— O comentário de Epifânio 6; "mai
estar aqui por "cada vez mais".
374 -e. E' o "e" de que tratei numa de minhasa "Notas soltas de
1) Porque lhe haviam cortado a língua.
'i) nojo : desgosto, sentimento por morte de alguém.
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375 já então se recolhia ;
ouvi cães longe ladrar
e os chocalhos do gado
com um tom tam concertado,
que me fizerem lembrar
380 de quanto tinha passado.
XXXIX. Por mais minhas queixas vás,
vi berrar o gado moucho
cuberto das finas lãs,
e assoviar o moucho
385 com o triste cantar das rãs.
Já as serranas ao brigo
se iam, os prados deixando,
as mais delas sospirando ;
linguagem", a de n.° 33, publicada no fascículo 81 da Revista de Cultura,
e que só comecei a observar depois de o Dr. José Maria Rodrigues o
ter apontado «m alguns lugares dos Lusíadas e em outros autores.
Muitas vezes se pode omitir esse "e" Sf.m prejuízo do sentido essencial
da frase : outras vezes fica bem a substituição dele por "também", "contudo", "por isso". Aqui : "tambfim o gado etc." : paralelismo entre "o sol
se encobria" e ''o gado se recolhia". — Com outra interpretação (que não
me parece tão boa) polia admitir-se o gerúndio "ficando" como empregado em vez do modo finito "ficava", construção que não é muito rara.
Remeto o leitor curioso àquele belíssimo trabalho do sr. Dr. José Maria
Rodrigues estampado na Revista de Cultura, n.os 71 e 75, onde o exímio
filólogo versa a questão do gerúndio.— Exemplos de construção análoga
à da écloga: "E mostrando-se por muito mofino, de não merecer ele a
Deus ver em sua terra o que eles tão longe alcançaram, e lhes rogou que
fossem a Belém, e voltassem a ele, com informação do que achassem"
(Tomé do Jesus, Trabalhos, 1865, T, 111) — E sendo os lugares tantos,
que pêra isto lhe ;1) foi necessário espalhar por eles setenta e dous discípulos, e ele depois os correu todos em pessoa." (Id., ib., 288)
376-7 - "Ouvi" tem dnis objectos directos : um constituído por
uma oração infinitiva, outro por um substantivo. Cf. : "Pois se agora o
mar vSs brando e sereno, j E estender-se estas ondas por a areia, | Amansadas das magoas com que peno, | Logo verás o como desenfreia | Eolo o
vento por o mar undoso, | De sorte que Neptuno se receia." (Camões,
Lírica, 235)
379-80 - O que ele está vendo eíouvindo desperta-lhe J saudades do
passado.
381 - Entendo assim ; Por (para) mais [aumentar] minhas queixas
Vfts [provocadas pela saudade].
382 - moucho : mocho. "Sem cornos, porque se cortaram : v. g.
carneiro mocho, bezerro mocho : ou porque naturalmente os não tem".
( Morais )
383 - cuberto : coberto. -- Em Epifânio, "de finas".
384 - moucho : mocho (ave nocturna).
386 - brigo : abrigo. Em Epifânio, "abrigo".
888 - sospirando : suspirando. Em Ferreira, Poemas Lusitanos,
1598, f. 101: os sospiros; f. 111, v. : sospira ; mas, f. 112: "Os suspiros" ; f. 119 : suspira. A. forma com o è comum na língua antiaa
Vid. o no R P.
1) Está "lhes", que deve ser erro.
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ua dezia «Ai, Rodrigo»,
390 outra dezia «Ai, Fernando».
XL. Ua ciúmes temia,

outra de si tem receo;
ua ouvi que dezia:
«Quanasinha a noute veo ' »,
395 outra: «Já tarda o dia!»
E por este esperimento
foi Amor de mim julgado
por nom menos ocupado
do que é o pensamento,
400 que nunca está descansado.

XLT. Antre estas, só, saudosa,
vi antre duas ribeiras
ua serrana queixosa,
cercando uas cordeiras,
394- Quanasinha (Está 2 e não s ) : quão de pressa. A respeito
desta expressão diz Epifânio Dias (tendo assinalado que a edição, que
ele chama B e que é a de Birckman, de 1559, traz ''quanazinha" : ) "O
sr. Leite de Vasconcelos mostrou (Revista Lusitana II, 284) que de
ta d' asinha provém tam nasinha forma que se encontra na edição
eborense de Bornardiin Ribeiro, e tanajiiiha que, segundo o mesmo douto
romaiiista, se ouve, ou se ouvia ainda há pouco, na Beira Alta. E' conseguintomente possível que existisse a forma quanasinha (resultante de quã
d' asinha) correspondente a tanasinha, e que seja assim exacta a lição
de B". Acrescente-se : "e a de Ferrara".
396 - esperimento : experiência.
397 - Amor foi julgado de mim (por mim).
398 - por : está regendo o predicativo. Cf. : "Julga-me a gente
toda por perdido" (Camões, Lírica, 125) — nom: não.
399 - Está "do que o". Sigo Epifânio.
401 - O "só" faz -que a preposição "antre" signifique "no número
de" e n&o "no meio de".
404 - O v. cercar, bem como rodear, costuma ser transitivo. Cf.:
"os pastores, tangendo as suas frautas e rodeados dos seus gados, começavam d' assomar já pelas cumeadas" (Bernardim Ribeiro, Menina e
Moca, nas Obras, II, 9) — "nisto corneçárom as vacas pascendo roded-lo naquele lugar onde estava" (lã., Ibid,, 79) —"pascendo ao redor / seu
pobre gado o cercava, / e o coitado do pastor / nunca ua hora repousava''
( B. Ribeiro, Obras, II, 214 ) Mas aqui é intransitivo, significando "estar
distribuído ou colocado à roda de alguém ou de alguma coisa", "formar
círculo à volta ou ao redor de alguém ou de alguma coisa" : "Viera ele
ali morar | porque achou aquelas terras | mais conformes ao cuidar: |
d' ambas partes cercam serras, | no meo campos para olhar." f Bernardim
Ribeiro, E'gloga segunda, nas Obras, II, 182-3) Cf. rodear nestes versos
de Ferreira, Poemas Lusitanos, 1598, f. 77, v. : "Ao pé de um grã ceiceiro rodeava \ O gado de Castálio, e de Serrano, | Que ambos um bom
amor sempre juntava." — O comentário de Epifânio é: "O verbo cercar
tem aqui uma significação de que ainda não encontrámos outro exemplo.
Porventura a lição de D (1) é a certa, cf. "Ia borrega major — se vino ai
1) D designa a edição de António Alvares (1619) e a de Costa Carvalho (1721). A
sua lição é: "cercada de", qne me parece emenda por desconhecimento do emprego
intransitivo do v. cercar.
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405

410

sendo cordeira fermosa:
como ali tem por uso,
em ua roca fiando;
mas, como que ia cuidando,
caía-se-lhe o fuso
da mão, de quando em quando.

XLII. Tendo parecer devino,
pêra que milhor lhe quadre
cantar cantou dele dino :
«Yo me iva, Ia mi madre,
415 a santa Maria dei Pino.»
pastor, y todas Ias otras guiadas por ella, o por el conoscimiento de
Sireno, lê ceroaron ai derredor" Jorge de Montemor, Diana, pág. 184 da
edição de 1565."
405 - sendo : sendo ela mesma.
406 - tem : têm (sujeito indeterminado ). — tem por uso : Cf. :
"Qual tem & borboleta por costume, / Que, enlevada ua luz da acesa
vela, / Dando vai voltas mil, até que nela / Se queima agora, agora se
consume, / Tal eu correndo vou ao vivo lume / Desses olhos gentis,
Aónia bela" (Camões, Lírica, pág. 122)
408 - como que ia : como se tosse. — cuidando : pensando (em
outra coisa que não no fiar). —-Quanto a como que, cf.: "Que vos hei-de
dizer ? não parece sen&o que se ajuntavam ali todas as prefeições como
que se nfto haviam de juntar mais nunca" (Bern. Ribeiro, Menina e Moça,
nas Obras, ff, ;>'ig. 111) "e como forçado, virando os olhos peru outro
cabo, também, como que não podia ver aquilo, a levou até a porta daquela
câmara" (Id., ibid., 116)
411 - parecer : feição do rosto, aspecto, talhe do corpo, porte. Cf. :
"Seu rosto, e parecer logo mostrava / Qu' Cste era o que mandava o
grande mar." (Ferreira, Poemas Lunit., 1598, f. 72, v.) Aqui fica bem
a significação indicada por Epifânio: "semblante". — devino: divino. RF
413 - Está : "cantar canto de ledino". Siga Epifânio. — "Canto"
pode estar por "cantou", como na Menina e Moça (Bernardim Ribeiro,
Obras, II, 116) está "deitolhe" por "deitou-lhe" ; pode também ser um
desses espanholismos que se encontram em alguns lugares das obras de
Bernardim Ribeiro e Cristóvão Falcão, na edição de Ferrara (as outras
edições quinhentistas não conheço) : "canto" (canto), como "espacio"
(Obras, II, 3), "sufro" (ibid. 215). — A separação de ledino, por "delle
dino", ou "dele dino", 6 análoga a "na quelle" (Obras, II, 48) por "naquelle", "a branda" por "abranda" em Ferreira, Poemas Lusitanos, f.
96, v., e "a parece" por "aparece", no mesmo, f. 98: "Ó bom Poeta, e
já a tua doce, e branda | Voz se calou ; já por aqui nfio soa, / Nem os
ventos serena, o mar a branda, ? " - "Amor hora a parece, hora se escondo." — A expressão "dele dino (ou digno}" nfto é rara nos clássicos:
"E pude eu ver, Marília, o tou divino / Esprito d' amor todo, e de brandura / Desemparar teu peito dele dino f " (1) (Ferreira, Poemas Lns.,
1508, f. 55. v.) "... eu não basto / A título lhe dar dela tam dino." (Id.,
ibid., f. 136! — Quanto a "cantar canto de" ou "cantar cantar de", cf.
Ferreira, na mesma obra, f. 53 : "Canta toda ave canto d' alegria".
414 - Ia mi madre : é vocativo.
415 - Maria : há-do ler-se em duas sílabas "Ma/ria", fazendo-se de
ia ditongo crescente. «Combinaciones de [vocal] débil y llena con el
acento eu Ia primera no se diptongan hoy : sali-a, alegrí-a. La práctica
opuesta fue ordinária en los primores tiempos de Ia lengua ; apoyáronla
1) Está «digno».
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O vestido lhe oulhei
e vi que era um brial
de sêdja e não de saial.
A qual eu afigurei
420 a Menga, Ia dei Boscal.
XLIII. Depois d'acabar seu canto,
dezia: «Ninguém me crea
«por me ver alegre tanto :
«visto-me a vontade alhea
425 «e o meu cantar é pranto.
«Anda a dor dessirr.ulada,
«mas ela dará seu fruito ;
«a minha alma traz o luito :
con el ejemplo de los italianos Garcilaso y otros posteriores, y Ia defendieron preceptistas como Cascales.» fGuervo, Apwiíaciones críticas, 1907,
pág. 57) Há exemplos em português. Citarei : «Olha da grande Pérsia o
império nobre / Sempre posto no campo, e nos cavalos, / Que se injuria
de usar fundido cobre, / E de não ter das armas sempre os calos»
(Lusíadas, X, 103) — «E fora (dizia Vénus) mais queixosa, / Se quem
venceu a minha fermosura, / Não vira de meu filho tão vencida.» (Ferreira, Poemas Lusit., 1598, f. 20) «Qualquer que fosse, levaria forçados»
(Id., ibi<i., f. 151,), decassílabo, em que «levaria» tem de ler-se com três
sílabas : le-va-ria.
416 - oulhei: olhei.
417 - brial. Na Pátria Portuguesa. 2.» edição, pág. SOI, descreve o
sr. Dr. Júlio Dantas o brial como vestidura de homoin, e acrescenta :
«Foi também dado este nome a uma vestidura de mulher usada mais
tarde, do século XIII ao sfic. XVI : «fostes, filha, en o bailar, e rompestes
i o brial» (Canc. da Vaticana, 796)
418 - saial. Nota de Epifâuio : —O saial era uma espécie de «burel
muito grosseiro» (Bluteau, Vocabulário). 419 - A qual : refere-se ft serrana queixosa, de quem se vem
falando desde o verso 401. Já notámos que o relativo «o qual» podia abrir
período. — afigurarmos alguém uma coisa: emprestarmos-lhp, pela nossa
imaginação, a figura ou aparância dessa coisrs.
415-6 e 420 - «.. .a serrana queixosa, de parecer divino, entoa frases
do cântico de romaria
Yo me yva, Ia mi madre,
a santa Maria dei Pino ;
e fazendo isso, embora vestida de soda, lembra ao poeta a decantada pastora
Mengua, Ia dei Boscal (ou Bustar). (D. Carolina Michaelis, Introdução às
Obras de Bern. Rib.° e Crist. Falcão, pág. 197)
422 - crea : creia.
423 - alegre Tanto : tão alegre.
424 - a : :\. RF — alhea: alheia. — Em Epifílnio : «á vontade».
426 - dessimulada, (esta «desimulada»): dissimulada.
426-7 - Pensamento lembrado por Camões na Carta, já aqui mencionada duas vezes (vid. as notas aos vv. 99-100 e 114-5): «Ainda <iue,
para viver no mundo, me debruo de outro pano, por n&o parecer coruja
entre pardais, fazendo-me um para ser outro, sendo outro para ser um ;
mas a dor dissimulada dará sen fruto, que a tristeza no coração é como
a traça no pano.»
427 - fruito : fruto.
428 - luito : luto.
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445
430

«pêra o pouco namorar.
«Fora ele o meu amor
«e vivera eu pobremente!
«Que grande engano de gente !
«Que pobreza há i maior
450 «que a vida descontente?

«de pouco são esposada,
«mas descontente de muito

XLIV.

«Troquei amor por riqueza
«porque mo trocar fizérom;
«mas bem pago esta crueza,
«que, em que cem contos me deram,
435 «descontaram-se em tristeza.
«Meu esposo aborreço,
«quando me a lembrança vem
«do primeiro querer bem.
«Ninguém venda amor por preço,
440 «pois ele preço não tem.

XLV.

«Não tenho que lhe falar
«se não são cousas passadas:
«se lhe estas quero contar,
«vão ser todas, namoradas,

429 - são (está «sam») : sou. RF
429-30 - Jogo de palavras entre «da pouco» (recentemente, de fresco
há pouco tempo) e «de muito» f de muita coisa).
431 - Os autores antigos não procuravam evitar a colisão de um r
final com o r inicial da palavra seguinte. Já ocorreu este encontro de
fonemas noa versos 55 e 163. Exemplos de outros escritores ; «Tendo a
mediocridade por riqueza, j Todo o sobejo fausto aborreciam» (Ferreira,
Poemas Lusii., 1598, f. 174, v.) —«por ruas» (Camões, Lus., IV, 5) — «por
respeito» (Tomé de Jesus, Trabalhos, 1865, I, 46) — «por reverência» (F.
M. Pinto, Peregrinação, ed. de Brito Eebêlo, 1909, III, 238)
432 - mo trocar fizérom : me fizeram trocá-lo. Quanto à combinação
de dois pronomes íitonos, cada um pertencente ao seu verbo, cf. : «pede
que lha deixem ver e tocar» (Frei Luís de Sousa, Are., li, 364J Isto ó :
«que lhe deixem vê-la e tocá-la». Seria fácil dar grande número de abonações.
434 - que : causal.—em que : ainda que. Cf. vv. 58 e 82. — Está
«derom», forma do pretérito perfeito ; mas é mais-que-perfeito, com valor
de imperfeito do subjuntivo: «deram» por «dessem».
435 - descontaram-se '. descontar-se-iam (isto é, contrabalançar-se-iam, compensar-se-iam com tristeza)
434-5 - Cf.: «Outros muitos te dirão | que procures por riquezas ; |
^jnas que te aproveitarão, | Jano meu, se as tristezas | te tiverem, o coração?» (3ern. Ribeiro, nas Obras, II, 222-3)
437-8 - quando me vem a lembrança do primeiro querer-bem.
442 - Hoje preferir-se-ia dizer : «senão cousas passadas.» A construção do texto é, porém, usual na língua antiga. Já apareceu no verso 196.
(Nada se não for a morte), e outros autores quinhentistas podem atestá-la.
443 - se lhe quero contar estas.
444 - namoradas : «de amores, relativas a amores.» (Epifanio'1 Cf.:
«estas namoradas estranhezas» fCamões, Lus., III, 122, citado por Epifânioj «Eu cantarei de amor tão docemente, | Por uns termos em si tão
concertados, | Que dois mil acidentes namorados \ Faça sentir ao peito que
não sente.» (Camões, Lírica 125) «versos e cantares namorados» (Ia.,
ibid., 320; .

XLVI. «Quando com ele me assento,
«mil vezes caio em míngua,
«porque, por esquecimento,
«talando descobre a língua
455 «o que está no pensamento.
«Faz-nos isto então ficar,
«eu, muda, e ele, mudado;
«ama-me como é amado;
«pêra me disto guardar
460 «por bom hei guardar o gado.
XLVII.

«Maria perdi, mesquinha.
«Logo, em sermos apartadas,
« d o meu mal fui adevinha:
«milhor sejam suas fadas
465 «do que foi a fada minha.
•»Deus a dê ao seu Crisfal
«por ambos contentes ser,

445 - pêra. Quanto :\ função desta preposição, vid, v. 217. — o
pouco: pouco o. — namorar : «dar contentamento.» (EpifaaioJ
446 - Fora : fosse :optativo).
447 - vivera : vivesse (optativo).
449 - há i : há aí. «Homem há i, que cuida que merece A Deus
ser imortal, e um só no mundo» (Ferreira, Poemas Lusit. 1598, f. 141)
452 - míngua : falta, culpa.
459 - para me guardar disto.
460 - hei (tenho) por bom : considero bom. julgo bom. «O que hão
no mundo por melhor, mais raro \ Desprezaria» (Ferreira, Poemas Lusit.,
1598, f. 150, v.) Isto é : "eu desprezaria o que no mundo consideram (ou
julgam) melhor, mais raro.'"
461 - mesquinha : infeliz, desgraçada. Cf. "a mísera e mesquinha \
Que despois d.e ser morta foi rainha." (Camões, Lus., III, 118)
462 - em sermos: deve corresponder a «ao sermos». Assim também pensava Epifânio.
463 - adevinha : adivinha. RF.
464-5 - f a d a : «mulher dada à arte mágica, ou às más artes; que
lê no livio dos destinos, profetiza os destinos, e pode por suas artes influir neles; e com elas faz obras maravilhosas de encantamentos» (Morais^
464 — milhor: melhor. RF. Está em vez de "melhores".
467 — Está "teer". Sigo Epifânio. — por : para. - ser: serem. Cf.
quanto ao emprego da forma impessoal do infinitivo : "Agradecei, Cristianíssimos Portugueses, a nosso Senhor ser vós escolhidos entre todas as
nações do mundo por um muito principal instrumento de acrescentar por
vós a glória de seu santo nome" (Tomé de Jesus, Trabalhos, I, XXVy
'íNão sofre muito a gente generosa | Andar-lhe os cães os dentes amostrando" (CamOes, Lus., l, 87)
Cristal - 4.
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«e mais iião lhe quero ver.
«Mas já sei pelo meu mal
470 «o bem doutrem escolher.»
XLVIII.

Quando a eu assi ouvi
doer-se de minha pena,
com no;ros olhos a vi,
e então que era Helena,
475 minha amiga, conheci.
Esta pastora e dama
certo que milhor lhe ia,
quando a cantar ouvia
dando fé que ern sua cama
480 o velho não dormiria.

XLIX. Pena me deu de não crer
vê-la em tal tristeza posta;
468 — e mais [outra coisa] não lhe quero ver [porque isso (sor dada
ao seu Cristal) llie basta]. Quanto ao ''mais", cf. Camões, Lírica, 194:
"Tudo tarei, Almeno, e mais ínvia \ Por algum dia ver-te descansado, | Se
se acabam trabalhos algum dia".
469 - Mas. A linguagem do Crisfal é muito mais sentimental do
que intelectual, o que explica o aparecimento de algumas irregularidades
na construção gramatical. No falar afectivo muitas vezes não se exprimem
pensamentos, a que se ligam, contudo, palavras proferidas. A q u i , por
exemplo, entre os versos 468 e 469 deve supor-se uma patisa, durante a
qual a pasto.ra, sente, calada, a sua infelicidade. Só depois desse breve
silêncio 6 que diz ; «Mas já sei etc.» Se suprirmos com palavras o que
ela não disse, mas sentiu, veremos que tem lugar n conjunção "mas" :
" [Soa i n f e l i z ] , mm [em compensação] j:\ sei etc." Para assinalar a pausa
recorri a pouto liaal depois de '"ver". A. pontuação e o comentário de
EpilAuio diferem. U ilustre filólo o pôs
pôs vírgula em seguida a "ver", e
declarou : ''Por .ser a lição de todas as edições foi que deixámos ir no
texto mas ,' não padece porém dúvida, a nosso ver, que tal coujiinçílo
não tem aqui lugar, mas sim uma partícula causal, naturalmente "pois".
— - pelo mau mal : pela experiência, que tenho, de que não é a riqueza e
sim o amor que nos taz felizes.
471-2 - a eu asai ouvi doer-se : eu a ouvi doer-se assim.
477 - milhor lhe ia : mais feliz lhe corria a vida.
478 - a cantar ouvia : eu a ouvia cantar.
479 -- dando fé que : afirmando que, declarando que.
479-80 - Na Introdução às Obras de Bernardim Ribeiro e Cristóvão
Falcão, I, pág. 294, diz D. Carolina Michatilis : "No Grisfal temos, além
disso, a menção de Cantigas alheias, cantadas na corte. Uma, pelo manos, é castelhana : a discutidíssima de Menga Ia dei BUstar
Yo me yva, Ia mi madre,
A Santa, Maria dei Pino.
Duas são traduções". E e.n nota aponta como tais "Como dormirão meus
olhos" e "Velho mau em minha cama", esta citada por Camões : "Viejo
maio en Ia mi cama — Por mi fé no dorm,irá,"
481 - de não crer : incrível. Cf.: "d' amar", amflvel, digna de ser
amada: "Alia a seta, um novo fogo acende : / TJm novo fogo, iue aquela
alma inflame, / E quanto ela é d' amar, tanto e mais ame." (Ferreira,
Poemas Lusitanos, 1598, f. 109, v.)
482 - em tal tristeza posta. Cf.; "...chora a Natureza, | Vendo-se
posta em um tamanho aperto ! " (Camões, Lírica, 323) "Vós, altos Céus,
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quisera-lhe eu responder,
mas trespôs ua tresposta,

485

pelo qual não pôde ser.
Depois de ver-rne sem ela
os meus olhos me chorarem:
quantas cousas lhe lembrarem
que antre mim, Maria e ela
490 em outros tempos passárom !
L.

Dês que aqui com meu cuidado
me estive fazendo guerra,
sendo o dia já passsado
vi-me, levado da terra,
495 contra as uuves alçado.
Então, como que voante,
de quem me ali trouxera
sonhei que levado era
contra onde a tarde ante
500 o sol vi que se pusera.
LI.

505

Indo não com menos dor,
em que já com mais sossego,
os ventos me foram pôr,
depois de passar Mondego,
sobre as serras de Lor.
Vão ali grandes montanhas

de lá da mor altoza, | Bem sei quanto sentis a Divindade | Em tal miséria
posta e tal baixeza" (ld., ibid., 323)
484 - trespôs : transpôs, passou para o outro lado de. — tresposta :
coisa que fica de permeio entre outras, por exemplo um monte, uma mata.
(Vid. Morais s. w. tresposta e imposta.)
485 - pelo qual : pelo quê. Vid. o v. 238 e a respectiva nota.—ser :
dar-se [isso, isto é, responder-lhe eu]. Em Epifftnio: "pode", que suponho erro tipográfico.
48fi - Em Epifânio: "Depois de ver-me sem vê-la."
488 - lhe: lhos, isto ó, aos olhos. Vid. v. 8 e a nota correspondente.
492 - fazendo guerra. Cf. : "
veo do cén / fazer-lhe gtterra
o amor : / era mais forte, e venceu." (Bernardim Ribeiro, Obras, II, 101)
495 - contra : em direcção a. Vid. o v. 294 e a respectiva nota. nuves : nuvens. Está "nur.eis". Em Epifânio : "nuvcs".
496 - Em Epifânio : "como ave voante". — Penso que "como que
voante" equivale a "como que voando". Será ent.ilo um caso da forma em
- nte com função partioípial, como era comum na língua arcaica, em que
se dizia «temente o dia de mia morte» por «temendo o dia de minha
morte».
497 - me ali: ali me. Vid. v. 344 e a sua nota.
497-8 - sonhei que era levado de quem (por quem) me trouxera ali.
499 - contra onde : para. onde, em direcção ao pouto onde.—a tarde
ante : a tarde antes, a tarde anterior.
500 - o sol vi que : vi que o sol.
501 - em que : ainda que. Vid. os w. 58 e 82.
504 - Mondego. Sem artigo. Vid. o verso 296 e a respectiva nota.
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de alguns vales abertas,
todas de soutos cubertas
e os naturais estranhas
510 mas a saudade certas.
LII. Junto de ua fonte era
o lugar onde fui posto,
onde sê-lo não quisera,
sendo bem lugar de gosto
515 pêra quem gosto tivera.
Mas a mim nem o passado
nem o que me era presente,
nada me não fez contente;
que nisto o magoado
520 é como o muito doente.

LIII. Cuberta era a fonte
de tam fresco arvoredo,
que não sei como o conte,
mui quieto e mui quedo
508 - cubertas : cobertas. Vid. u no RF.
509 - os : os, aos. Vid. o no RF.
610 - a :>. Vid. a no RF.
509-10 - Ê^tes versos estão assina em Epifânio (sem a conjunção e
o verso 509) : "aos naturais estranhas / mas á saudade certas." E o comentário do mestre é o seguinte : "Õ sentido parece ser que s8,o aquelas
montanhas mal conhecidas dos naturais daqueles sítios, mas conversadas
e por isso bem conhecidas daqueles a quem as saudades pungem."
513 - sê-lo : ser posto.
514 - sendo : a pesar de ser. — de gosto : agradável, aprazível. O
verso equivale a: "a pesar de ser lugar bem aprazível."
515 - tivera : tivesse.
518 - nada me não fez. Cf., quanto à repetição da negativa sob a
forma não : "Ali nem frio nem calma / Não podem ter jurdiçâo"
(Camões, Lírica, 38) "Remédio nenhum não vejo / Que remedeie meu
mal" (Id., ibid., 76)
519 - que : pois (causal)
522 - arvoredo. Está ''arboredo". Sigo Epiíãnio.
524 - Suponho que um dos adjectivos tem o significado de sossegado, parado, e o outro o de calado, mudo. Cl.: ''O mar quieto, e. quedo
num mom3nto, / Mostrando acatamento a seu senhor / Com toda honra,
e amor o recolhia." (Ferreira, Poemas Lusitanos, 1598, f. 73) "Ernquanto
o animo, einquanto dele lio, / Está calado, c quedo : e emquanto o fogo /
Lhe aquenta o brando corpo, e vence o frio." (Id., ibid., f. 6< , v . )
"Temos aqui clara prova da verdade, que Jeremias disse, que 6 bom, e
proveitosíssimo ao homem, levar o jugo desde a mocidade, porque este
estará quieto, e calado a toda perturbação da vida, porque se alevantou
sobre si." (Tomé de Jesus. Trabalhos, 1865, I, 115) Cf. a mesma B.ssociacílo das ideas de «quietude» e «mudez» num livro brasileiro dos mais recentes : "Esta havia acordado desde que a velha pusera os pés no quarto.
Mas conservava-se calada e muito queda, para por mais una minutos
gozar a tepidez reconfortante da cama." (Amando Fontes, Os Corumbas,
1933, pág. 27) «Mas deixou-se ficar parada e muda em sua cadeira, os
braços despencados, o peso todo do mundo sobre os ombros». (Id., ibid.,
225) Podia admitir-se tambén (o que me parece mencs bom) que os dois
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525 por ser antre monte e monte:

a noite de ventos muda,
como saudade escolha,
e, porque mais prazer tolha,
chovia água meúda
530 por cima da verde folha.
LIV.

Depois que ali chegava
ou depois que ali cheguei,
sonhava que acordava,
e do que atrás passei
535 de ser sonho me lembrava.
O que então me era mostrado
tendo só por verdadeiro,
ao pé de um castanheiro
me pus triste assentado
540 ouvindo o tom de um ribeiro.

LV. Meus olhos e eu passamos
ali a noute em clamores,
até que ao tempo chegamos
adjectivos formam, um daqueles pares de sinónimos que autores de outrora usavam com tanta frequência talvez para dotar de mais força a expressão. Alguns exemplos: "todas as faltas, e imperfeições desta obra"
(Tomé de Jesus, Trabalhos, 1865, I, XXVII) "divinos triunfos, e vitórias"
Hd.,»ibid., 257) "neste derradeiro império, e mando" (na mesma página
257) ''perpétuo assento, e morada" (Id. ibid. II, 47) "a nenhuma pena e
dor, que lhe podesse fazer sua Paixão mais pesada, perdoou" (Id. ib.
II, 118). ".... a vertude esforçada | no grande medo e temor \ se istima e
ó istimada" (Bern. Ribeiro, Obras, II, 171)
525 - Dá este verso a razão por que o arvoredo não bulia nem
rumorejava.
526 - Subentende-se o verbo do verso 521: "a noite era muda de
ventos."
527-8 - Versos de sentido pouco penetrável, defeito de ordem intelectual que, por felicidade, o ritmo e a rima sensorialmente compensam
com agradável música. Comentário de Epifânio ao v. 527 : "O conjuntivo
escolha parece estar empregado em sentido potencial, equivalendo a "escolheria." Ao verso 528 : "porque = para que. Como a troca entre o c
e o t é frequente na escritura antiga, não duvidámos escrever, com C,
colha, por isso que o verbo "tolher" nos parece aqui inteiramente descabido, a não ser que Cristóvão Falcão empregasse "tolher" no sentido,
que em italiano tem às vezes o verbo togliere, do latim capere. O emprego do presente em vez do imperfeito é uma inexactidão sintáctica de
que não raro se vêem exemplos nos escritores antigos." A lição dn
Epifâuio é, pois, colha e não tolha, como está na edição de Ferrara e
também, segundo vejo em EpífAnio, nas outras edições quinhentistas.
529 - meúda : miúda. RF
530 - falha. Está em sentido colectivo, exactamente como em
Camões, Lírica, pág. 118: "Com a folha das árvores, sombria, | Do raio
ardente as aves se amparavam".
534 - do que ; a respeito do que.
535 - me lembrava de ser sonho.
536-7 - tendo (julgando) só por verdadeiro o que então me era
mostrado.
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a que nós outros-pastores
545 o dilúculo • chamamos,
Naqueste tempo corrompe
a ave que chamam leal
o silêncio de seu mal,
que é quando a alva > rompe
550 e o dia faz sinal.

LVI. Entào porque tudo.fale
contando as mais paixões,
que rezào é que não cale,
ouvi gritar uns pavões
555 lá no mais baixo do vale.
Trás isto, pouco tardando,
um doce cantar ouvia
que na .minha alma caía,
o qual eu bem escutando
560 entendi que assi dezia:

LVII. «Não sei para que vos quero,
«— pois me d'olhos não servis—,
«olhos, a que eu tanto quis !
546 - naqueste : neste. Vid. o v. 316 e a nota correspondente.
546 - corrompe : rompe.
517 - Em Epífànio; "real"."— o rouxinol (Epifânio).
550 - o dia : ò dia, ao dia. Vid, o no RF. Cf. : "Seguindo o ver.
dadeiro | Caminho, que o alto céu te chama, e guia | Contente »vive o
ano, o .más, e o dia." (Ferreira,--Poemas Lusitanos, 1598, f. 46, v.; "Neto
bem parecia do Rei santo | Do mundo amor, e espanto João segundo, | Do
gra Mestre, que o mundo -saudoso | Deixou de si ditoso filho, e digno."
(íd., ibid., f. 73)
551 - porque : para que. — fale : [eu] diga. O verbo falar com
objecto directo 6 comum na língua antiga : "Os outros discípulos, que não
eram dos doze, falando nosso Senhor os segredos do Santíssimo Sacrairento, .em que havia de dar sua carne, e sangue por nosso divino mantimento, se escandalizaram, e houveram por tão dura doutrina, que m u i tos deles deixaram sua companhia." (Tomé de Jesus, Trabalhos, 1865,
pág. 273) "as suaves palavras que lhes falava"' (Id., ibid., 275)
'552 - paixões : magoas, dores, tristezas, sofrimentos. Cf. : "Nada
me pode alegrar, | de tudo tenho paixão" (Bernardim Ribeiro, E'gloga
quinta, pág. 239 das Obras, II!
556-.ÍIYW isto : em seguida a isto.—pouco tardando : pouco depois.
559 -o qual: objecto directo de "escutando." Hoje dir-se-ia: "escutando bem o qual, eu entendi etc." ou melhor : "o qual, escutando-o eu
bem, entendi etc." A construção do texto não é rara nos autores antigos.
Cf. Ferreira, Poemas Lusitanos, 1598, f. 151: "Outra alta formosura, que
eu de cá \ Vendo, quanto se vê na baixa terra (1) | Fastio os olhos, pejo
ao esprito dá."
560 - assi dezia: assim dizia. RF
562 - me d'olhos não servis: não me servis de olhos.
'563 - a que. fistá "aqui ". Em A Epifflnio, "a quem". — E' comum a personificação dos "olhos": "Estes sinais, que vos m-eus olhos vistes" (Ferreira, Poemas Lusit. 1598, f. 4, v.) "... ditosa sorte, | Quando
olhos meus tflo altamente olhastes!" (Id., ibid., f. 8)
1) Depois de «terra* há vírgula, que para maior d«reza suprimi.

LVIII. «Pêra ver1 me fostes dados,
565 «vós só a chorar vos destes ;

570

«e, se eu" tenho cuidados,
c meus olhos-, vós- mós fizestes.
«Dês que neles me pusestes,
«de descanso me fugis,
«olhos, a quem eu tanto quis!

LIX. «Meus olhos, por muitas vias
«usais comigo crtlezas:
«tomais as minhas tristezas
«pêra vossas alegrias.
575 «Entram noites, entram dias,
«olhos, nunca me dormis,
«olhos, a quem eu tanto quis!'

LX. «Quando vós primeiro vistes,
«que não me era bom sabíeis;

580 «mas, por gozar do que víeis,
«em metít'dano consentistes:
«o que então me encobristes,
«agora mo descubris,
«olhos, a quem eu tanto quis!

LXÍ. «Ando-vos a;vós buscando
«cousas que vos dem prazer,
563 - nôlea: nos cuidados. Cf. Ferreira, Poemas Lusitanos, 1598, f.
151, v. : « Das brandas Musas dessa doce terra | Pêra sempre apartado
choro, e gemo | Km vãos cuidados pôs Io, em dura guerra." Qttanto a-este emprego do v. pôr, vid. o verso'482 e a respectiva notn.
569 - me. E' dativo de proveito, como no verso 576: «nunca mt
dormis."
571 -por muit'is oias : por muitos meios, por muitos modos. Cf,
Gil Vicente, Obras, 1562, f. CLIX: "Eu A q u i l e s fui criado | nesta- terra
muitos dias | e sSo (1) bem aventurado | ver este reino exalçado | e- honrado per tantas viai."
575—'Está: «Entam noites entam dias.» Sigo Epifânio. — Cf.:
"Com cuidados m'anoutece | Um dia, e outro dia J com cuidados me amanhece" (Bernardim Ribeiro, Obras, II, 215)
678 - Leio: "Quando o vós primeiro vistes" ou "Quando vós primeiro o vistes», fazendo sair o pronome objecto directo do o final de
"quando" ou de "primeiro, "O pronome refere-se ao amado ausente. — primeiro: pela primeira, vezi — A interpretação de Epifânio ó outra. Diz o
o mestre: «Quando — prime.iro=t\ primeira vez que (em latim cum primum). vistes=exèrcitastes a faculdade de ver.»
579 - sabíeis que isso, isto é, vê-lo, nSo me era bom.
580 - por : para.
582-3 - O que então me encobristes, isto €, que u£lo me era bom
vê-lo, agora mo descobris. Cf. TV. 387-8.
583 - descubris : descobris .
586 - dem : doem.
1) Está <sam». E' o mesmo que «sou».
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590

«e vós, quanto podeis ver
«tristezas me andais tornando :
«agora, vou-vos cantando,
«vós a mim chorando me is,
«olhos, a que eu tanto quis !»

LXII. Quem o que digo cantava
dês que o cantado teve,
não sei que o causava,
595 mas espaço se deteve
assi como que cuidava.
Depois de cuidado ter,
a voz de novo alçou;
âste cantar começou,
600 o qual devia de ser
aquilo em que cuidou:
587 - e vós [tudo] quanto.
687-8 - Porque depois que o viu e não o vê, não acha prazer em
ver nada, e sim só tristeza. Ct'.: «como vós vos fostes, tudo se tornou
tristeza.» (Beftiardim Ribeiro, Menina e Moça, nas Obras, II, pág. 6)
590 - i.s : ides. «Porque is aventurar ao mar iroso | Essa vida que
é minha, e nfto é vossa?» (CamOes, Lus., IV, 91)
591 - Está «aque*. Em Epifânio, «a quem».
693 - dês que o cantado teve : dês que o teve cantado, isto é, desde
que o acabou de cantar.»
594 - que: vid. o v. 56 e a respectiva nota. Em Epifânio: «não sei
o que».
595 - espaço : algum tempo (adjunto adverbial). «Dias e noites velava, | nenhum espaço dormia» (Bernardim Ribeiro, Obras, II, 161).
596 - como que cuidava. Tem sentido aproximado a «como se cuidanse», «como se ficasse a pensar». Cf.: «levantei os olhos, e pondo-os
nele, vi que me acenava com a mão, como que chamava por mim» ( F.
Mendes Pinto, Peregrinação, II, 177-8) «todo o tempo que i estivera
dantes sempre olhou de ua maneira como que não podia ai fazer e que
n&o desejava fazer ai : que vos hei-d« dizer V verdadeiramente me pareceu
então que se ia ele como que lhe ficava i o coração» (B. Ribeiro, Obras,
II, 83 )
597 - cuidado ter ; ter cuidado.
599 - este. Talvez se deva ler «e este», pois assim a contrução fica
melhor. Cf. o que ensina Epifânio Dias (Obras de Cristóvão Falcão, pág.
103 ) ; «E' frequentíssimo porem-se uma só vez letras ou sílabas que
deveriam estar duas vezes (em particular r por rr, s por ss, m por mm,
u por uu=uv)», e documentando a sua afirmativa cita estranha por e
estranha no 7.° verso da estância 85 do Crisfal na ediçfto (quinhentista)
sem data; quente sequa por quente e sequa (isto é, seca) no colóquio
XIII de Orta, e ainda outros exemplos. — Adoptou o mestre, talvez por
esta consideração, a lição das edições de 1619 e 1721, respectivamente de
António Álvares e Costa Carvalho : «e este» — Um exemplo de assíndeto,
que tem alguma analogia com o de Falcão, é este de Ferreira (Poemas
Lusitanos, 1598, f. 59, v. ) : «Velho na idade, moço na figura, (1) | Joga,
graceja, e ri ; e entre riso, e graça | Almas fere ; as feridas são sem
cura.» Pode ler-se : «e as feridas», saindo a conjunção da ligação do e
final de «fere» com o a do artigo as.

CRISFAL

LXIII.

41

«Como dormirão meus olhos !
«Não sei como dormirão,
«pois que vela o coraçAo.

LXIV. «Toda esta noite passada,
606 «que eu passei em sentir,
«nunca a pude dormir,
«de ser muito acordada :
«dos meus olhos foi velada.
610 «Mas como não velarão,
«pois que vela o coração ?
LXV.
615

«As horas dela cuidei
«dormi-las : foram veladas.
«Pois tam bem as empreguei,
«dou-as por bem empregadas.
«Todas as noutes, passadas
«neste pensamento vão,
«pois que vela o coração.

LXVI. «Pássaros, que namorados
620 «pareceis no que cantais,
«não ameis ; que, se amais,
«de vós sereis desamados.
«Em meus olhos agravados
«vereis se tenho rezão,
625 «pois que vela o coração.»

604 -pois que : uma vez que, quando, se. Vid. o verso 110 e a
respectiva nota.
606 - sentir. Penso que o infinitivo estíl substantivado : «passei em
sentimento, em cuidado.» — Epifânio interpreta: « em sentir, se. que
(a noite) ia passando (o que não aconteceria, se dormisse).»
608 - de '. causal, equivalente a «por». Cf. o «de» do v. 663. —
se?- : estar [eu].
609 - foi velada (a noite).
610 - velarão [os meus olhos].
611 - pois que : vid. o v. 604.
616-7 - Todas as noites vão passadas neste pensamento, isto é, no
meu contínuo pensar.
618 - pois que :.por isso que.
621 - que : causal.
622 - sereis desamados de vós (porque vos maltratareis a vós
mesmos).
623 - olhos agravados : «de quem chorou, ou nã3 dormiu com
cuidado.» (Morais)
024 - rezão : razão.
625 - [agravados] pois que.

1) O poeta refere-se a Amor.

Crisfal — 5.
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LXVII. Como a cantiga mostrava,
femenil, a meu cuidar,
era a voz de quem cantava
quê, por mais de bem cantar,
030 eu ouvir m& contentava;
porque, de quem ser podia,
então sospeita me deu
que todo o cantar seu
era o da minha Maria
(535 ou a do dessejo meu.
LXVOI. Com um temeroso prazer
que soe ter quem recea,
dessejava eu de ver
a c|iietn eu ainda veja
6,40 antes da vida perder.
Neste dessejo, de cima
estando-a eu ouvindo.

027 - femenil: feminil. — a meu cuidar : s. meu ver.
<!°.í!) - Está «quem por mais». Si^u Epifânio. — mais de bem : mais
do que bem. E' a preposição de, empregada mi K comparações. Entenda-se;
«que, por cantar mais do que bem». — O t'., q u a n t o ao «de» : «a tristeza,
e desconsolação que seu gesto r e p r e s e n t a v a era n n i i l o menos dn que interiormente atribulava sua a l u i u » (Frei Luís do Sousa. Arcebispo, I, 24)
«as coisas que ao fazem por Deus, q u a n d o com lágrimas se pedem por
ele, hfto-de ser feitas com muito mais largueza, r/aquela com que as
pedem os necessitados,» (F. Mendes Pinto. Peregrinação, I I I . 204)
630 - Epifânio comenta : «eu contentava-me ouvir» (=sentia prazer
em ouvir) é sintaxe antiga.*
631 - [ contentava-me também ] porque. [ querendo eu saber ] de
quem podia ser [aquela v o z ] . Cf. o q u e se diz da linguagem afectiva em
nota ao v. 469.
632 - sospeita : suspeita. Vid o no RP.
635 - a do dessejo meu : «a minha dessejada» do verso 648. A
conjunção ou apresenta outra maneira de o poeta designar a sua Maria.
636 - um temeroso prazer. Lombra o «alegre medo» de Camões, nos
Lusíadas, IV, 26.
637 - .coe ; sói, costuma. Deve ler-se em duas sílabas (por isso conservo o e do original, pois, como se sabe, oi £ símbolo de ditongo na
ortografia de 1011) : só \ e. - • recea : receia. Está tm rima imperfeita*
com «veja» do var.so 639. — Em Epifanio ; «desseja» em vez de «recea».
638 - desojava eu vor. A. preposição de regendo o infinitivo objecto
do desejar é co:num no português de outrora. Cf.: «Mas porque nisto a
ordem leve o siga, | Segundo o que desejas de saber, \ Primeiro tratarei
da larga terra, | Despois direi da sanguinosa guerra.» (Camões, Lusíadas,
III, 5 )
639 - a quem : aquela a quem. — veja : tem sentido optativo.
641 - dessejo : desejo.

a Deus ser ela pedindo,
vi-a vir o vale acima
6-iõ em seu cantar prossiguindo.
LXIX. Muito a vi eu mudada;
mas, com tudo, conheci
ser a minha dessejada
a quem, assi vendo, vi,
600 a vista no chão pregada,
com o seu cantar pensoso
e passadas esquecidas,
ao tom dele medidas,
vestida vir de arenoso,
655 as mãos nas mangas metidas.
LXX.

Ua coifa não lavrada,
antes sem nenhum lavor,
e em cima, por mais dor,
ua talhinha pedrada
660 ou um pedrado atenor,
Quisera-a ir receber
vendo-a ante mini presente,
mas não pude de contente,
que, indo pêra me erguer,
665 de prazer me achei doente.

643 - pedindo a Deus ser ela, pedindo a Deus quo fosse ela.
644 - o vale acima : pelo valo acima.
(i.15 - prosseguindo : prosseguir. V i d . e. no RF.
646 - Muito mudada a vi P U .
64!) - a quem : aquela a quem. Cf.: < : Ao vento estou palavras e.spalbando ; | A qtiKin as digo, corre m a i s que o vonto.» ( Camões,
Lírica, 232)
652 - esquecidas : «muito loncas». ( E p i f â n i o )
653 - ao : dissílabo, a não ser que, como está «toom», quo talvez
represente a forma arcaica dissilíibica 1õo, do lat. toiiu, se leia este com
duas sílabas : iõ \ o.
654 - vir vestida de ar.jnoso. — arenoso : «na Menina, e Moca,
*'. 144, v. E'gloya Crisfal. S-ibenteudundo-.s» o subst. estofo, parece significar cor de areia.» (Morais). E p i t í i n i o d i z : «arenoso (=oôr de areia) vem
também, por exemplo, na ^\IÍM'.Kl<ini>.a de. Leitão de Andrade : «calções de
raxa arenosa» (pág. 196 da e<i. de líiíD).
659 - pedrada. «Pedrado, adj. Manchado ; salpicado de variai
cores.» (Morais).
600 - atenor (ou afanar, fanor e tenor) : vasilha, vaso. Em Epifânio : «atanor».
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LXXI.

Vendo então que me forçava
o prazer fazer demora,
olhei o que mais passava,
e vi-a que aquela hora
670 comigo emparelhava.
Dando uns mui doces brados
saídos do coração,
a cantiga vinha então
«em meus olhos agravados
675 vereis se tenho rezão.»

066-7 - me forçava.... fazer. O infinitivo sem preposição é sintaxe
da língua antiga. Cf.: «sois forçado com apGrto das aflições, e dores xiixpirar, e bradar» (Torno de Jesus, Trabalhos, 1865, II, 292)
667 - fazer demora : «demorar-se, deter-se, conservar-se em algum
lugar». (Morais)
668 - passava : se passava, acontecia, sucedia. Cf.: «E dali se foi
logo para sua casa onde, com grande alvoroço e contentamento, deu conta
do que passava a sua mulher, e a seus filhos e parentes» (F. M. Pinto,
Peregrinação, ed. de Brito Rebfilo, IV, 7) «Agora me cumpre deixar a
armada, e tratar um pouco neste lugar do que passou em Malaca, depois
da partida desta nossa armada» (Id., ibid., IV, 38).
009 - vi-a : está «via».
069-70 - vi-a que.... emparelhava. Cf. «Não no vêf., tinto de ira,
que reprende \ A vil desconfiança inerie e lenta | Do povo, e faz que tome
o doce freio | De rei seu natural e não de alheio 'i » (Camões, Lus., VIII,
28) Em Epifânio : «e vi que». Notando, porém, q u e a edição de Birck:nan,
de 1559, traz via, diz o mestre : «Se a lição de B via [=vi-a] que emparelhava é certa, há a q u i a mesma construção que no trancos Je Ia vois
qui chancelle.»
070 — comigo emparelhava : passava defronte de mim, me ficava
fronteira. Cf.: «e não se passou pouco mais de meia hora, que ao longo
da terra enxergámos vir uma embarcação, que trazia em si nove pessoas,
as quais, emparelhando por junto de nós, se igualaram com a ribanceira
da borda do rio, e desembarcaram em terra» (F. Mendes Pinto, Peregrinação, ed. de Brito Rebelo, III, 161)
071 - Dando [ela].
673-4 - Devia ser : a cantiga vinha, então em "em meus olhos etc. "
A haplologia, de cuja acção já vimos exemplos no verso 368 e respectiva
nota, s i m p l i f i c o u num só o em repetido. — N u m a carta de Camões (pãg.
308 da Lírica) há as seguintes palavras : "Quão mal está no caso quem
cuida que a mudança do lugar muda a dor do sentimento ! E se não,
diga-o quien dijo q u e Ia ausência causa olvido." Os editores da Lírica,
tendo observado quu ali falta no fim um etc. para indicar que a transcrição
está truncada, anotam a;3shu essa passagem, na parte relativa à haplologia:
"Além disso, há uma curiosa haplologia sintáctica, ''diga-o quien dijo",
por : "diga-o quem disse: ''quien dijo", etc.; istoé; diga-o Boscan, que disse
em um dos seus sonetos : Quien dice que Ia ausência causa olvido \ Merece»
ser de todos olvidado. — A i n d a um exemplo de haplologia : "E o qae mais
grave lh' era, q u a qu.uido oía son di/.or dos que el dissera, quebrava-lh'o
coraçon | porque non p o d i a nada cantar, o-nde gran prazer | houvera
muitas vegadas, et filhava-ss' a gemer." (D. Afonso, Cantigas de Santa
Maria, pág. 50 da edição de Rodrigues Lapa) Está era só uma vez, por
haplologia sintáctica. A construção regular seria ; "E o que mais grave
lh' era, c.ra quejquando oía son dizer etc."
074 - agravados : vide a nota ao v. 623.
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LXXII. Ao que eu responder
me lembra : «São agravados ?
Podem logo os meus dizer
que são bem-aventurados
680 pois que vos pudérom ver».
Como ela em me ouvir
gram sobressalto sentisse,
quis fugir: mas quem lhe disse
que se pusesse em fugir
685 lhe fez com que não fugisse.
LXXIII Nas molheres o temor
tanto o poder empede,
quanto o medo maior for :
e contra donde procede
676 - ^4o : leia-se em duas sílabas. - eu responder : oração infinitiva, sujeito de "me lembra." A frase do texto equivale a: "Ao que me
lembra que respondi".
678 - logo. Paroce-me que tem o sentido de "imediatamente", "sem
hesitação."
681 - em me. ouvir : ao ouvir-me. Cf. vv. 226 e 402 e Bernardim
Ribeii», Obras, II, 175-6 : "e soltou os seus cabelos | qu e eram tam longos
como ela, | e de cada um a Jano em vê-los \ lhe nascia"ua querela."
082 - sobressalto : susto, "abalo mais ou menos forte, causado por
alguma coisa inesperada."
68-4 - em fugir : em fuga. Creio que é construção análoga à do
verso 006.
085 - lhe fez com que. C t'.; "E o amor faz, com que esta [memória]
se despeje, e fique totalmente solitária de lembranças de criaturas"
(Chagas, 194, apud Epifânio, Sintaxe, pãg. 270) Exemplos de Barros,
Heitor Pinto, Couto, Duarte Nunes de Lião, Gril Vicente, D. Francisco
Manuel da Melo e outron autores em Heráclito Graça, Factos da Linguagem, 1904, pág. 312 a 17.
080 - molheres : mulheres. RF
087 - o poder : "força física, vigor do corpo, ou da alma" (Morais).
— empede : impede.— impede tanto o poder.
089 - contra : indica direcção, como já vimos em outros lugares da
écloga : vv. 294, 495, 499.
089-90 - e costumam pôr os olhos na direcção do lugar donde o
modo procede. No Dicionário de Sinónimos de Rocha Pombo lê-se, a
páginas 190: "O temor ê o estado do espírito que se perturba pela apreensão de um perigo, ou de um mal que certos indícios nos levam a julgar
não só possível mas até provável. — "o medo é um sobressalto violento
e repentino que nos leva ao temor, e que nos induz a evitar aquilo que
julgamos nos há-de ser nocivo. O medo distingue-se do temor em ser este
•uni produto da razão e até certo ponto da vontade; emquanto qne aquele
é um sentimento irresistível e espontâneo que nos assalta sem querermos,
e que conservamos contra nossa vontade. Por Isso se diz que temos o
temor de Deus, e não medo de Deus ; que temos medo dos cães danados,
e não temor.1' Cf., quanto à observação psicológica encerrada nestes versos, o seguinte (Barnardim Ribeiro, Menina e M6ç&, nas Obras, II, 12;.
'•senti bolir o arvoredo. Cuidando que fosse outra cousa, tomou-me medo,
mas olhando para. lá vi que vinha ua molher".
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695

os olhos custumarn pôr.
Ela, fazendo-o assi,
vendo-me ficou mudada ;
depois, já em si tornada,
se chegou mais pêra mim
a ser bem certificada.

LXXIV. Depois de me visto ter
e já que me conhecia,
lágrimas lhe vi correr
dos olhos, que não movia
700 de mim, sem nada dizer.
Eu lhe disse : «Meu dessejo»
vendo-a tal com assaz dor
«dessejo do meu amor,
«crerei eu ao que vejo
705 «ou crerei ao meu temor?»
LXXV. A isto, bem sem prazer,
me tornou então assi
com voz de pouco poder:
691 - assi : assim. Em Epifânio : "fazendo assim".
f!92 - vendo-me : ao ver-me.
tí(.fà - em si tornada. Ct1.: "Tanto que ao mar estranho os olhos
vira, | Tornando em si, de longe ouviu tocar-se (1) | De douta mão não
vista e nova lira." (CamOes, Lírica, 234)
695 - para certificar-se bem.
696 - Depois de me ter visto.
697 - "jd que é conjunção temporal (=agora que). (Epifítnio)
699-700 - dos olhos que ela, sem nada dizer, não movia (118,0 tirava)
de mim.
701-3 - Vendo-a tal, com assaz dor eu lho disse: «Meu desejo,
desejo do meu amor. Ct., quanto à ordem das palavras, Sá di> Miranda,
na fábula doa dois ratos (Réu. de Cultura, n.° 74, pág. 71) :
Diz «<;Quem tal adivinhara?»
Contra o cortesão severo,
«Que tanto andara, e buscara,
«Té que algua cousa achara
«A. quem tanto devo e quero.»
Isto é: Diz contra (para) o cortesão severo: «Quem tal a d i v i n h a r a ? que
tanto andara, etc.»
704 - ao : dissllabo. — crerei eu ao. Cf. : «quem inda o não viu
bem, nem o conhece | Não crea (2) à (B) sua idade, à (3) sua brandura, |
Quando mais manso está, mais s'encrnece.» (Ferreira, Poemas Ll/s., 1598,
í. 59, v.) «Brada-me o mundo, com o que m<3 mostra, que fi tudo engano,
e sigo-o : brada-me a vaidade com a mentira, e cre.io-lhe» (Tomo d« Ji>sus, Trabalhos, 1865, J, 162)
708 - de pouco poder: fraca, d é b i l .
1) ele ouviu ser tocada, por douta mão, nHo vista e nova lira.
2) fren: creia.
8) Está «â..
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«Crisfkl, iquo vês tu em mim
«que uão seja pêra crer?«
Eu lhe respondi : «P?rder-vos
«de vos ver por tanto ano
«íkz-me assim temer meu dano,
«que vejo meus olhos ver-vos
715 «e temo que me engano».
710

LXXVI «Pois crê certo que esta são»
- deu a isto por resposta,
ainda que alegre não —
«e quern em tal dor é posta
720 «o que dela 7ião crerão?
«R«rn é de crer o meu choro,
«a que tu causa me deste;
«não t'e,spante o que fizeste,
«que — quem me pôs neste foro?
«tu és o que me puseste.
710 - pêra crer: crível. Quanto à preposição para (ou p*'»-}, vid.os
vv. 217 e 300 e as respectivas Inotas.
712 - de vos ver: de minha vista. — tanto ano: tantos anos.
713 - assim : de tal maneira.
714 - que: consecutivo.
715 - engano. Hoje se diria no subjuntivo: «temo que nir . ngarie».
«que esteja enganado.«
716 - esla são : sou esta, sou essa mesma que teus olhos voem. Ct.:
«Mas é ele o que lá vem ? ÊxttP, <?.» (Sá de M i r a n d a , Obrax, 1784. 11, pág.97)
717 - Em EpitYlnio «reposta».
719 - posta. Vid. verso 482 e a respectiva nota.
7'20 - o qiní.v V i d . a nota ao v. 171.
7'-il - /lê cre. : crível, digno de ser crido.
722 - Construção análoga à que julgo existir nos versos 8 a 9, cuja
nota, só veja.
724 - fi/ro : estado, si l nação.
725 - pitxpxtc.. E;n Epifílnio, cpo^este.»
724-0 - Maria não apresenta o motivo por que Crisíal não se deve espantar, dizendo simplesmente : «que (porque) tu foste o que me puseste neste foro.» Quando, proferida a conjunção causal «que», ela vai a
enunciar o seu pensamento, vê que Cristal se mostra a d m i r a d o , sem compreender tudo aquilo e co:*>o a interrogíí-la mudamente sobre o caso ; então notando-lhe a ansiedade, ela perguntii-Uie : «quem me pôs neste foro?
[é isto o que queres saber?], e, esquecida de como havia começado a frase causal, responde à sua própria pergunta, — a pergunta com que ela
interpretara a ansiedade de Crisfal—: «tu Os o q u e me puseste.» O texto
que ó todo ele escassíssimo em pontuação, não traz, desde o ponto do
interrogação posto no cabo do verso 720, nenhum outro sinal de pontuação até o fim da estfihcia. no q u a l não há sequer ponto final. A pontuação posta 6, pois, de minha responsabilidade. "Note-se, porém, que perguntas nfto assiu ladas pelo respectivo sinal gríifico silo frequentes nos textos
antigos. Darei um só exemplo, da Menina e Moça, na edição de Ferrara,
a me.-viia que traz junto o texto do Crisfal. de que me estou utilizando: (Tf. 83^:«todo ho tempo qf M estiuera dates sempre olhou de hua maneira
como q na podia ai fazer e q uniu desejaua fazer ai :^ q vos ei de dizer
verdadeiramete me pareceo entó q se hia elle como q lhe ficaua hi ho
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LXXVII «Por ti vim eu desterrada
«a estas estranhas terras
«de donde eu fui criada,
«e por ti antre estas serras
730 «em vida, são sepultada,
«onde a se me perderem
«a frol dos anos se vão.
«Ora julga se é rezão
<das minhas lágrimas serem
735 «menos daquestas que são».
coraçã», isto é : «todo o tempo que i estivera dantes, sempre olhou de
u~a maneira como que não podia ai fazer e que não desejava fazer ai:
que vos hei-de dizer'? verdadeiramente me pareceu então que se ia ele,
como que lhe ficava i o coração». — Epifânio não comenta estes versos,
e escreve-os sem pontuação, a não sor o ponto final depois de «poseste»
do v. 725.
728 - de donde: da terra onde. Este complemento de "lugar donde"
pertence para "desterrada". Entenda-se; "Por ti vim eu desterrada de
donde (da terra onde) f u i criada a estas estranhas terras."
729 - antre : entre.
730 - são (ou, como esta no texto, sam): sou. Vid. o verso 716 e
a respectiva nota. — são sepultada: sou sepultada, estou sepultada.
731 - onde: refere-se a "antre estas serras."
732 - f r o l : flor. Cf.: "Qual fica a tenra frol no verde prado...."
(Corte Real, Naufrágio de Sepúlveda, 1840, I, 64) "Levou-o a morte na
frol de sua vida" (Heitor Pinto, Imagem da Vida Cristã, 1843, II, 88) —
se vão. O verbo no plural, reterido não a frol, que ó do singular, mas ao
seu complemento dos anos. Concordância psicológica de que não faltam
exemplos na língua antiga. Traslado os seguintes, apresentados pelo sr.
Dr. José Maria Rodrigues no seu luminoso trabalho Pontos de contacto
entre a linguagem do "Dom Quixote" e a de "Os Lusíadas'''' (Revista de
Cultura, n.° 74, pãg. 115): "E a claridade encendida | dos raios piramidais | causam sempre nesta vida | que, quando a vista é perdida, | os olhos
são por demais." (Gil Vicente, Auto da feira, í'l. XXX v.° da edição de
1563) "Inda vos eu não tenho p o r t a m amigo da minha honra... que creo
de vós essas palavras, pêro que o medo delas me façam fazer o que não
devo" (Francisco de Morais, Palmeirim, I, pág. 07) "A diabrura dos golpes de
seu contrário nenhua resistência sofriam" (lã., II, 255J "Só a graça desses olhos venceram os brutos animais." (3. Ferreira de Vasconcelos) Acrescento, de autor mais moderno : "e eu evitarei o perigo de que a presença das lágrimas de minha mãe não deslustrem a limpeza de minha csnsciência, ou amoleçam a firmeza de minha perseverança." (Hornardes, Nova Floresta, III, 1711, pãg. 411)
731-2 - A se me perderem.... se vão: cada verbo com o seu pronome. Cf.: "vamo-wos nos esconder" (Gil Vicente, Obras, 1562, f. XXXV)
733 - Ora: agora. — rezão : razão.
733-4 - A expressão ser razão (=ser razoável, ser justo,) aparece na
língua quinhentista ora com simples infinitivo ora com infinitivo regido da
preposição "de", como está, neste verso 734, ou em, como se vê nos versos
871-2. O infinitivo sem preposição temos em Camões, Lírica, pàg. 147?:
"Em mentiras ter dita razão era, \ Pois sempre nas verdades fui mofino".
Isto é; "era razão ter dita em mentiras, pois etc."
735 - daquestas : destas. O de usado nas comparações, raro na lingua actual, mas comum na antiga. Cí. : '' e soube Santa Maria mais d'al
bem querer." (Afonso X, o Sábio, Cantigas de Santa Maria, edição de
Rodrigues Lapa, pág. 7) Isto ê : e [a dona] soube ben querer Santa Ma-
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LXXVIII. Despois que isto falou,
como quem em si respeita
as mãos ambas ajuntou,
e, postas na face direita,
740 dizer assi começou :
«Sobre o muito que perdi,
«nenhua cousa duvido
«em ter o saber perdido,
ria mais do que ai ( do que qualquer outra coisa). "Deus vos dó milhor
ventura | d& que tevestes te qui» (Bernardim Ribeiro, Menina e Mofa,
uas Obras, II, pág. 88) Quer dizer : "ventura m e l h o r do que a que
tivestes at6 aqui." "Altos heróas, reis, emperadores, | Cuja soberba fama
o mundo espanta, | Confessem q u a n t o menos é sua glórin, | Da que Comba
ganhou em tal vitória." (Ferreira, Poemas Lusitanos, 1598, f. 116J Vid. o
v. H29 e a respectiva nota.
736 - falou : disse. O verbo falar com objecto directo (Mn). Aparece na língua antiga; «A medo vivo, a medo escrevo, e falo, | Hei medo
do que falo só comigo; | Mas inda a medo cuido, a medo calo.» (Ferreira,
Poemas Lus., 1598, f. 158, v.) «E como o Senhor pregava o rt-iuo do
Céu, e não falava palavras senão por peso, e medida,
» (Tomé de
Jesus, Trabalhos, 1865, I, 169) «A língua, com que vos hei-de pedir perdão, está convencida de quantas cousas falou contra vossa vontade.»
(Id., ibid., I, 195) Em certos dialectos do Brasil ainda perdura o uso português antigo, e alguns bons escritores nossos dão-lhe entrada na própria
língua literária. Servem de exemplo do seu emprego dialectal as seguintes palavras, que o sr. Ribeiro Couto, ai-guto observador, põe na boca
de uma personagem de um seu romance : " — Você ficou triste, primo ?
Não se aborreça, não... Se falei isso, è porque notei que vocS anda meio
caído por ela... Afilhada é como filha, meu dever é chamar sua atenção. . ." (Cabocla, pág. 124) E, na linguagem familiar de uma carta: "Ela
fala issn rindo." (Cabor-let, 47)
737 - em si respeita : consigo pondera alguma coisa.
739 - direita : há-de ler-se ou "dreita", ou "faç" direita". Assim
também em Bernardim Ribeiro, E'gloga IV (nas Obras, II, pág. 217),
há-de ler-se o verso "era, parece-me, ordenado" ou pronunciando-se
"prece-me" ou "pareç1 me". A respeito de dzmfa=d'reita, observa Epifilnio : ''Nos escritores mais antigos as vogais sincopadas na métrica
deixavam-se muitas vezes ficar na escrita."
740 - dizer... .começou. Cf., quanto ao infinitivo sem preposição:
"despois de um longo cuidado, | de dentro do coração | começou falar,
cansado" (Bernardim Ribeiro, nas Obras, II. 179) "Franco, após o saudar,/
falar-lhe assi começou" (Id., ib., II, 184) "e a um freixo encostado / lhe
começou responder" (Id., ibid., II, 185) A par de tal sintaxe, hoje arcaica,
usava-se, como ainda agora, começar a + i n f i n i t i v o e começar de + infinitivo; "começaram todos a pôr mftos & obra" (F. Mendes Pinto, Peregrin.,
ed. da Brito Rebelo, IV, 23), "Neste tempo, começando já de esclarecer a
manhã se enxergou da fortaleza uma grande quantidade de velas de
remo" (Id., ibid., I V , 20).
742 - nenhua cousa : nada. Cf.: "Muitos hão (li que é fantisia; / e u ,
que vi tempos e anos, / nenhua cousa dovido / como ela é aso de danos"
(Bernardim Ribeiro, Menina e Moça, nas Obras, II, 88)
743 - em ter. A preposição em indica o campo, a esfera em que se
exerce a dúvida. — saber : bom senso, juízo. (Epifânio).
1) hão : têm, consideram, pensam.
Origfal - «.
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LXXIX.

750

755

«pois tam mal me defendi
«do que me era defendido.»
Eu lhe preguntei a hora,
mui triste de assi a ver :
«Quem teve tanto poder,
«que tenha poder, senhora,
«de nada vos defender ?»
Respondeu por antre dentes,
corno fala quem se peja :
«Dir-to hei, em que, erro seja :
«defendem-me meus parentes
«que te não fale nem veja.

LXXX. «E, Crisfal, é-me forcado
«lazer a .vontade sua,
« «porque lho tenho jurado
«e também porque da tua
760 «o certo me tem mostrado:
«que me dão certa certeza,
«por que fazem conhecer-me,
«— o que eu hei por gram crueza—,
«o amor que mostras ter-me
765 «ser só por minha riqueza.»
744 - me defendi : me guardei.
745 - defendido : proibido.
746 - pregunfei : perguntei. - - "a /io? - a=entao ; cf. o francas
alors." (Epifílnio) Exemplo de Camões, na Lírica, pílg. 323 : "Vou, santos
cravos, quando vos meteram, / 'A força de martelo, logo à hora / As
serpentes e dragos se esconderam."
750 - tiada : alguma coisa. — defender : proibir.
751 - antre : entre.
753 - em que : a.inda que. RF
754 - defendem-me.: proíbem-me,
755 - Na língua antiga usava-se negação nas orações substantivas
dependentes dos verbos de "proibir". Cf.: "O tributo de coração, defendeis
que se não dê ao m u n d o " (Tomo de Jesus, Trabalhos, II, 58)
756 - é-me forcado : <3-me forçoso. Expressão comum noa quinhentistas. Cf. : ". . .descobrimos da outra parte um grande paul d'água,
quanto nos alcançava a vista, sem adiante dele vermos mais outias mostras de terra nenhuma, pelo que 7*0.1 foi forçado tornarmos a voltar"
(F. Mendes Pinto, Peregrinação, edição de Brito Rebolo, II, 40) "fizeram
depois os seus decendentes um estatuto em que se manda, sob gravíssimas
penas, que nenhuma gente estrangeira entre no reino, senão sós embaixadores e cativos, pelo qual quando os tomam, é forçado degradarem-nos
de uns logares para outros" (Id., ibid., II, 88)
7GO - o certo : a verdade.
761 - que : causal, equivale a pois. — certa certeza : certeza absoluta. (Epitanio, no comentário ao v. 53). Cf.: "a que (1) ele respondeu,
que pelo juramento que tomava, ele nfto sabia de certa certeza quamanho
o tesouro era" (F. Mendes Pinto, Peregrin., ed. de Brito Rebelo. Til, 49)
762 - por que: pela qual. — fazem conhecer-me : me fazem conhecer.
763 - hei por gram crueza : tenho por grande crueza, considero
grande crueza.
1) ao que,

LXXXI. Ouvir-lhe eu isto me era
passar o trago mortal,
que não há cousa tão fera
como é achar-se o mal
770 onde o bem achar-se espera.
Vendo já que estava posta
em o que eu não esperei,
com minha dor trabalhei
por lhe dar esta reposta
775 qua me lembra que lhe dei:
LXXXII. «O 1 Maria, ó Maria,
«brando achara meu mal,
«se, para minha alegria,
«vos vira a vontade tal
780 «como me ela ser devia;
«mas não é nova usança
«quem grande bem esperou
«não ver o que dessejou.
«Muito pode a mudança,
785 «pois que vos tanto mudou!
LXXXIII.

«Quem pudera sospeitar
«que no amor e na fé
«me havíeis de faltar!
«Mas, pois já isto assi ó,
790 «tudo é pêra cuidar.
«Pois, por mais mal que se guarde,
«sempre será meu amor
«como a sombra, em quanto eu for:
«quanto vai sendo mais tarde,
795 «tanto vai sendo maior.

768 - fera : cruel.
771 - estava posta : vide o verso 482 e a respectiva nota.
772 - em o qit;j eu não esperei : isto ó, na convicção d« que eu
lhe queria bem por r;msa da sua riqueza.
774 - por : para. — reposta : resposta. RF
773-4 - lutei com minha dor para lhe dar e to.
780 - como ela me devia ser.
783 - dessejou : desejou.
785 - vos tanto : tanto vos.
786 - sospeitar : suspeitar.
78!) - Em Epitanio : ''Mas pois isto", sem "já".
790 - cuidar : conjecturar, suspeitar. Entenda-sí
se : "é lícito suspeitar-se tudo».
791 - Pois : tem o sentido do "contudo". — Está, "por mal." Sigo
Epifânio.
793 - for : existir.
794-5 - E p i f â u i o manda confrontar com estes versos a seguinte
passagem de Heitor Pinto : "a mágoa destas lembranças É como sombra,
que cai de alto monto, q u e quanto vai sendo mais tarde, tanto v a i s^ndo
maior" (Diálogo da verdadeira amizade, cap. XVII)
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LXXXIV.

«Quando vos dei a vontade,
«inda vós érais menina
«e eu de pouca idade;
«mas caiu minha mofina
«sobre a minha verdade.
«Muito vos quis bem primeiro
800 «qus de riquezas soubesse;
«pois meu amor verdadeiro,
«de quem só sois interesse,
805 «quem me faz interesseiro.

LXXXV.

«Sobre a terra anda o gado
«b sobre ela ouro e riqueza;
«filias pêra que ó dessejado ?
«que em fim não tira tristeza
810 «e acrescenta cuidado.
«Não sei em que se encerra
«ser esquecida e estranha
«esta verdade tamanha:
«cá fica o haver na terra,
815 «o amor a alma acompanha.

LXXXVI.

«Nus neste mundo nascemos
«e nus sairemos dele;
«neste meio que vivemos

796 - "wttíaíie=coraçao, alma," (Epifâniol
797 - érais : éreis RF
797-8 - Cf. v. 1G.
799 - mofina : desdita, desgraça, infelicidade.
801 - Entendo : "Quis-vos be;n muito primeiro." Assim tarrbém
parecia a Epitânio. Quanto à ordem, ef. : "Muito a vi eu mudada" (v.
640), em que "muito" pertence para "mudada".
801-2 - primeiro que : antes que.
805 - Eutenda-se : "é quem me faz interesseiro." Quanto à falta
de "é", cf. Cancioneiro Geral, edição de Coimbra, III, 1913, pflg. 313 :
"Vi os roins soterrados,/ e o que deles deziam, / e vi-os), quando veviain, /
por santos ser adorados, j E vi levar à mentira | os galardões da verdade,
| e o que se daqui t i r a , | que tudo é vaidade." Supro "ó" uo ú l t i m o
verso: "e o que se daqui tira, é que tudo ó vaidade." Salvo se interpretarmos: "e [vi] o que se daqui, tira, [isto é] que tudo é vaidade." Vid. .seino RF.
803-5 - Cf. vv. 833-5.
808 - é dessejado 'l: è [isso] desejado ?
809 - que : porque.
811 - em que se encerra: "em que se fundamenta," «a que se
prende" e, portanto "de que provém".
816-7 Cf. Livro de Job, I. 21 (pág 554 do vol. II da Víblia Saffrada do Pu. Matos Soares): "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá (para o seio da mãe terra). "
818 - neste meio: ue.ste meio tempo que desorre entre o nascimento
e a morte. Ct'., q u a n t o à expressão "ueste meio" ou "neste meio tempo" :
"Di/am que naqueste mno \ se esteve Joana oulhando" (B. Ribeiro, Egloga H, nas Obras, 11, 177) -'Graúdo espaço se passou | que esteve ali sem
sentido ; o nette meo clu'g;,u [ um pastor seu conhecido, | e que dormia

820

825

58

«soo rico é aquele
cque ser contente sabemos.
«E que grandes bens vos dessem,
«aqueles que vo-los dérom,
«eu sei beoi que nus nascêrom,
«e antes que os tivessem
«é certo que não tivérom.

LXXXVII.

«Pois se isto é assi
«e o eu também conheço,
«icomo se crerá de mim
cque sofrer o que padeço
830 «pode ser a este fim ?
«Cuidar que cuidado tinha
«•das vossas riquezas grossas!
«Nas cousas passadas nossas
«vereis ser riqueza minha
835 «vós, que não riquezas vossas.

LXXXVIII.

«Mas que fosse assi e mais,
«(ique remédio vos dão
«com quem conselho tomais,

cuidou." (Id., ibid., pág. 182) "Passaram-se muitos dias depois em que
Herodes não cometeu pôr em execução sua má determinação de matar ao
Senhor,
Neste meio tempo pôde o Senhor ser apresentado pacificamente no Templo, e a Senhora recolher-se a sua casa a Nazaré, onde o
Anjo lhe aparecera." (Tomé de Jesus, Trabalhos, 1865, I, 112)
819 - *oo : só. Há de ler-se em duas sílabas, respeitando-se, por
amor da métrica, o hiato da língua arcaica, resultante da queda normal
do l latino intervocálico: lat. solu, port. arcaico soo, port. moderno só.—
Em Epifanio : "só o rico".
820 - que sabemos ser contente.
822 - vo-los : está "velos". Sigo Epifanio. — dérom: deram.
823 - nascêrom: nasceram.
825 - tivérom: tiveram.
827 - e eu também o conheço.
831 - Cuidar : pensar, suspeitar. — cuidado : é substantivo. Entenda-se : «que eu tinha cuidado das vossas riquezas grossas», isto é, «que
me importavam as vossas riquezas grossas.»
832 - riquezas grossas. Cf.: «três baluartes e duas torres de sete
sobrados, dentro dos quais disseram ao embaixador que tinha o Calaminhan um grosso tesouro dos vinte e quatro qiie estavam repartidos pelo
reino» (F. M. Pinto, Peregrin., ed. de Brito Rebelo, III, 88)
835 - que: é o «que» rectiticativo. Cf.: «Qual do cavalo voa, que
não dece ; / Qual, c' o cavalo em terra dando, geme» (Camões, Lus., VI,
64) «De fé, que não de sofismas, / Quer Deus os peitos acesos.» (Sã de
Miranda, Obras, 1784, I, 249) «Os corações hão-de ser / Ricos, que os
cofres não*. (Id., ib., I, 255)
836 - que : ainda que.
837 - remédio : leia-se em quatro sílabas. Vid. o v. 312 e a respectiva nota.
838 - com quem : aqueles com quem. Cf., quanto à falta do antecedente, a expressão em cujo poder ia do v. 332, e este passo de Ferreira,
Poemas Lusitanos, 1508, f. 61, v. : «Madalena, que a estrada vai piaau-
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840

845

«a grande obrigação
«em que, quanto a Deus, me estais ?
«Que não são casos pequenos
«pêra que se a alma não doa.»
Respondeu : «Essa é boa !
«Dizem que isso é o menos,
«que Deus, que tudo perdoa.

LXXXIX.

«E dizem que eu moça era
«ao tempo que isso foi ser,
«e como tempo de crescer
t tinha, que assi justo me era
850 «tê-lo de me arrepender.
«Tsto e mais se me diz
< — crê que te falo verdade — :
«que não tinha liberdade
«pêra fazer o que fiz,
855 «por minha pouca idade.

XC.

860

«Então me mandam que meça
«amor com quam longe estamos,
«pêra que mais não me empeça,
«e, se prazeres passamos,
«os dessemule e esqueça;

do, / Por onde à morte foi, por quem suspira, / A alma ao qu' os olhos
vem está só dando.» Entenda-se : «por onde foi á morte aquele por quem
ela suspira.»
839 - a ; à.
839-40 - Alude Cristal ao casamento clandestino.
841 - Que : pois.
842 - se a alma não doa : a alma se não doa.
845 - Deus : está «Deus : », e fica de facto bem uma breve pausa
depois de «Deus». Por isso, tendo tirado os dois pontos do texto, pus em
lugar deles vírgula. A repetição do «que» em orações substantivas é comum no português familiar e popular, e também se encontra na língua
clássica : «Eu sou bem informado que a embaixada / Que de teu rei me
deste, que é fingida» (Camões, TAÍS., VIII, 61) «De maneira / Que não é,
na derradeira, / Grande espanto, / Que quem, Dama, vos quer tanto, |
Que outro tanto de vós queira.» (Id., Lírica, til)
847 - foi ser : aconteceu. Vid., no RF, Pretérito perifrástico.
848 - e como tempo : leia-se «e com' tempo.» Em Epifânio, sem
«e» : «como tempo», e ponto e vírgula depois de «ser» do v. 847.
850 - tê-lo : ter tempo.
8B5 - Pertence este complemento de causa para o «não tinha liberdade» do verso 853: «que, por minha pouca idade, não tinha liberdade pêra etc.»
857 - com quam longe estamos : com a distância que nos separa,
[e que nos tira assim qualquer esperança de satisfazermos ao nosso amor.]
858 - pêra : para.—empeça : tem por sujeito «amor», e significa :
faça dano, prejudique, cause estorvo danoso.
860 — os dessemule (está «desemule») : os dissimule, não fale nôles.
Cf.; «e, afora isto, tanta diversidade de rosas, e de outras muitas flores e
boninas, que o melhor disto entendo que é dissimulá-lo, pois se não

«e que então me buscarão
«um rnui grande casamento,
«tain de meu contentamento
«quanto meus olhos verão,
8(55 «e que o mais crea que é vento.

XCI.

«E eu, de mui esquecida,
«vou-lhe fazer o contrairo !
«A ser tal culpa sabida
«sei cert.o que este desvairo
870 «pagarei com minha vida;
«e em isto ser assi
«assaz de razão seria,
«pois tam mal naqueste dia
«o seu mandado compri
875 «como o que me a mim cumpria.

XCII.

«Não te veja aqui ninguém;
«vai-te, Crisfal, desta terra;
«não quero teu querer-bern,
«porque me não dê mais guerra
880 «da que já dado me tem.»
Em lhe isto eu ouvindo
fui pêra lhe responder,
mas, depois de o dizer,
contra donde tinha vindo
885 se me tornou a volver.

pode dizer o q u e passa na verdade». (P. M. Pinto, Peregrinação, ed. de
Brito Rebelo, IIf, 118)
8G5 - crea, : creia. — vento : «coisa sem tomo, nem ser real» (Morais) Ct.: « A h falsos bens ! quem crera qu' eram vento \ Tantas verdades,
tantos bons amores | Inda d' outros maiores fundamento V» (Ferreira,
Poemas Lusitanos, 1598. f. 65, aliás 56) «Tanto do b<;m humano estou
diviso, | Que qualquer outro bem julgo por vento» (Camões, Lírica, 121)
866 - de : é causal. Cf. ; «B nisto da mimosa | O rosto banha em
lágrimas ardentes» (Camões, TAIS., II, 41), exemplo citado por Epifftnío.
«Capitu sorriu de agradecida» (M. de Assis, D. Casmurro, 195)
867 - contrairo : contrário.
869 - desvairo : desvario.
872 - assaz de razão : bastante razão. Cf. Camões, Lits., II, 40 :
«assaz de mal lhe quero».
871-2 - Vide a nota aos verses 733-4.
H7.'i - naqueste: neste.
874-5 - Alternavam as tormas comprir e cumprir.
879 - porque : para que. — tfuerra : tormento moral, angústia.
Cf. v. 65.
880 - da que : do que a que. Vid. as net^g aos versos 029 e 735.
884 - contra donde '. para o lugar donde.
885 - volver : está «bojyer».
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XGIII. Dei ua voz mui dorida:
«Porque me negais conforto,
alma desagradecida?»
Então caí como morto :
890 oxalá perdera a vida!
Não sei eu o que passou
em quanto isto passei,
mas junto comigo achei
quem me este mal causou,
895 depois já que em mim tornei.
XCIV. E dizendo: «O' mezquinha !
«como pude ser tam crua!»,
bem abraçado me tinha,
a minha boca na sua
900 e a sua face na minha.
Lágrimas tinha choradas,
que com a boca gostei,
mas, com quanto certo sei
que as lágrimas são salgadas,
905 aquelas doces achei.
XCV. Soltei as minhas então
com muitas palavras tristes,
e tomei por concrusão:
«Alma, <; porque não partistes,
910 «que bem tínheis de rezão?»

887 - conforto : consolo, auxílio nas aflições.
891 -passou: se passou, aconteceu. Vid. vv. 490 e 668.
894 — quem me causou este mal.
K95 - em mim tornei: vid. o verso 693 e a repectiva nota.
896 - mezquinha: infeliz, desgraçada. No verso 461, esta com s,
Vid. z no RF.
897 - crua : cruel.
901 - tinha choradas. Cf., quanto & variabilidade do particípio;
«Depois de ter pisada longamente | C'os delicados pés a areia ardente.»
(Camões, Lus., v, 47)
992 - gostei: provei.
908 - certo: com certeza.
906 - as minhas: as minhas lágrimas.
908 - concrusão : conclusão.
910 - que tinheia bem de rezão. Bem de rezão, quanto ao sentido,
corrpsponde aproximadamente a «muita razão», «bastante razão», e, quanto à preposição, pertence ao mesmo tipo que «assaz de razão» do verso 872.
Cf.: «passámos o mais que restava da noite postos sobre os penedos, lainentundo, com bem de lágrimas, o triste sucesso da nossa perdição»
(F. Mendes Pinto. Peregrinação, ed. de Brito Rebolo, I, 65)
«e
nos embrenhámos aquele dia numa terra alagadiça, em que
havia muita espadana, onde tivemos muito trabalho por causa das muitas
sanguessugas que ali havia, que nos tiraram bem de sangue.» (Id., ib.,
III, 158),
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Então ela assi chorosa
de tam choroso me ver,
já pêra me socorrer
com ua voz piadosa
915 começou-me assi dizer :
XCVI. «Amor de minha vontade,
«ora nom mais: Crisfal manso,
«bem sei tua lealdade;
«ai, que grande descanso
920 «á falar com a verdade!
«Eu sei bem que não me mentes,
«— que o mentir é diferente;
«nfio fala d'alma quem mente.
«Criefal, não te descontentes,
925 «se me queres ver contente.
XCVII. «Quando contigo fsjei
«aquela última vez,
«o choro que então chorei,
«que o t«u chorar me fez,
980 «nunca o eu esquecerei.
«Foi esta a vez derradeira,

914- piadosa : piedosa. RF.
915- começou-me assi dizer: começou-me a dizer assim. Vid. anota
ao T. 740.
916 - vontade: alma, coração. Vid. a nota ao v. 796.
917 - nom mais (e também no mais, nomais): não mais. Cf.: «Sendo fistes que fizeram tanto abalo, | Nomais que só sessenta de cavalo.»
(Camões, Lus,, III, 67) « No mais, Musa, no mais, que a lira tenho | Destemperada, e a voz enrouquecida» (Id., ib., X, 145) « . . . nos posemos em
joelhos e lhe pedimos esmola, e, começando com algumas lágrimas o intróito da nossa arenga, com as melhores palavras que o tempo e a necessidade nos ensinavam, a velha, acenando com as mãos nos disse; — «no
mais, no mais, porque me dói ver-vos chorar, e já sei que deveis de pedir
esmola.» (F. Mendes Pinto, Peregrinação, II, 52) Como se v6, nom mais
em algumas ocasiões equivale a «basta.»
919 - ai: deve ser lido prolongadamente, com o valor de duas sílabas. Em Epifânio : «Jesu», em vez de «ai».
930 - o eu: eu o.
Crí»fal - 1.

58

REVISTA DE CULTURA

935

«mas começo de paixão,
€passando-me eu então
«para o Casal da Figueira
«do Vai de Pantalião.

XCVIII.

«Minha fé te é verdadeira;
«no mal que te fiz o vi,
«porque em fim, a derradeira,
«não quero mal contra ti
940 «que o meu coração queira,
«Por me ver livre de dor
«deixara eu de te querer,
«se o poderá fazer;
«mas poder e mais amor
945 «não podem estar num poder.»

XCIX. Neste passo acordei eu;
e o meu contentamento,
que eu cuidava que era meu,,
deu-me depois tal tormento; '
950 qual nunca cousa-'me deu.'
Não sei eu (que a Deus custava?)
porque não me outorgara

932 - Em Epifilnio: «da paixão». — paixão: sofrimento, martírio.
935- Comentário deEpifânio: «Não achámos notícia do aqui chamado Vai de Pantalião».
936 - Maria responde ao que disse Crisfal nos verãos 786 - 8
938 - a derradeira : k derradeira. Nos versos de Camões", da pág. 61
da Lírica, citados em nota ao verso 845, «nu derradeira».
941 - Está «libre». Sigo Epifilnio.
942 - deixara : deixaria.
943 - poderá : pudera (— pudesse).
944 -poder: 6 substantivo. — mais: está «mis.» Sigo Epifanio.
945 - num: num só, num mesmo. Cf. : «Olhai esta raolher, vede o
que há uela. | Dum s mgue nos formou a natureza: JReal é, de reis vem,
de reis é digna». (Ferreira, w. 377-9 da Castro ; nos Poemas Lusitanos,
1598, f. 211, v.) « . . . e vê na água salgada | Ter o Tígris e Eufrates -tia
entrada». (Camões, Lus., X. 102) «C'?ím vento velas vem, e velas vão.» (Sá
de Miranda, Obras, 1784, í, 2).
950 - cousa : nada.
951- custava. Sujeito: «isto que vou dizer», isto 6, «outorgar-me
que nesta glória etc.» — Está : «Nam sei eu que q a deus custaua», com
um «que» a mais.
952 - outorgara : outorgaria. Sujeito : «Deus».
951-2 - Ern Epifanio : «Não sei eu que a Deos custava, | porque
não me outorgara». Comentário dp inestre : «Há aqui fusão, de duas cons.->
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que nesta glória ficara,
ou, pois jA que acordava,
955 que disto não me acordara.
C. Assi como nos lugares,
em morte e enterramento,
os sinos dobram a pares,
morreu meu contentamento,
960 dobrárom-se meus pesares.
Por quam gram dita tivera,
se, por dar fim a tristura,
eu neste tempo morrera!
Sabe Deus que eu bem quisera,
965 mas não quis minha ventura.
Cl. Não vos posso mais contar,
águas minhas, minhas águas,
que me não deixa pesar;
ora chorai minhas mágoas,
970 que bern são pêra chorar.
Que em que cem olhos tivera,
como teve Argos pastor,
truções: «não sei porque não me outorgaria» e «não sei que custava a
Deos».
953 - glória : felicidade suprema. Cf. v. 186 e a respectiva nota. —
ficara : ficasse.
954-pois ,já que; uma vez que, desde que.
955 - me acordara : me acordasse, isto é, me lembrasse. Trocadilho
com acordava do verso 954, o qual significa «despertava».
956 - lugar : " povoação pequena, menor que Vila, e mais que Aldeia." (Morais)
958 - a pares. Cf.: "quando te não precatares, | virão maridos a
pares \ e filhos de t ris em três." (G. Vicente, Obras, 1562, f. CCX1III)
961 - tivera', teria. Ter por: "^Porque cria Abril ervas, Maio flores,
| ^Porque correm, õ Fílis, águas claras, | Se tu tens por vãos sonhos bons
amores ?» (Ferreira, Poemas Lusitanos, 1598, f. 103)
962 - a: à. RF
963 - morrera : morresse.
964 - quisera', quereria.
965 - ventura : sorte.
966 - mais; mais coisas, mais nada.
966-7- Vid. os verbos 231-40.
968 - que : porque. — pesar : sentimento, desprazer, dor. Em Epifanio : "o pesar".
969 - ora : agora.
970 - bem são pêra chorar : bem merecem ser choradas. Quanto ao
emprego da preposição "pêra" e do i n f i n i t i v o com significação passiva, vid.
a nota ao v. 300.
971 - Que: pois (causal). — em que: ainda que. — tivera: eu tivesse.
972- Argos Pastor: o pastor Argos. Cf.: "
| Quando Liso pastor num campo verde | Natércia, crua ninfa, só buscava | Com mil suspiros tristes q»5 derrama" (Camões. Lírica, 118) "E sabendo que era de
Nazaré de Q-alilea, que era da jurisdição de Herodes Hei, qu<i então estava em Jerusalém
" (Tomé de Jesus, Trabalhos, 1865, II, 107) "Mas
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da vaca Io guardador,
mais olhos mister houvera
975 para chorar minha dor.>
Isto que Crisfal dezia,
assi como o contava,
ua ninfa o escrevia
num álemo que ali estava,
980 que ainda então crescia.
Dizem que foi seu intento
de escrevê-lo em tal lugar
pêra por tempo se alçar
onde baixo pensamento
985 lhe não pudesse chegar.

CU.

CHI. Eu o treladei dali,
donde mais estava escrito
que aqui não escrevi,
porque mal tarn infenito
ai! que ter mais olhos me compria | Pêra tudo chorar, que Argos pastor,
\ Do qual se diz, que cento (1) possuía." (Diogo Bernardes, nos Poemas
Lusitanos de Ferreira, 1598, f. 237, v.)
973 - guardador da vaca Io.
974 - mister houvera: eu haveria mister, precisaria (de), necessitaria (de). Quanto a "haver mister algo ou alguém", cf.; "<;como podia S.
João fiaver mister sinal pêra conhecer entre todo o mundo aquele, de
cujo espírito e amor só vivia?" (Tomé de Jesus, Trab., J, 238) "Quando
te hão mister, és seu, | Quando os hás mister, 6s teu, | Que não tens
amos então." (Sá de Miranda, Obras, 1784, I, 185) "isto é o que te releva, e crê-me que te não busca ninguém senSo o que te há mister." (Ia.,
ib., II, 117)
975 - Aqui termina a fala de Crisfal, iniciada no verso 91.
976 - dezia: dizia. JRF
977 - assi como: "ao mesmo passo que." (Epifanio)
979 - álemo : álamo.
978 - 9 - Cf.; ".... o pastor, co'o grave mal que sente, | Por dar
alívio em parte a seu cuidado, | Se queixa da pastora docemente, | Cuidando de ninguém ser escutado. | Eu, que o escutei, numa árvore escrevia \
As mágoas que cantou ; e assim dizia :" (Camões, Lírica, 196)
980 - que ainda então : o qual naquele tempo ainda.
982 - de escrevê-lo: escrevê-lo. Cf. o que, a, respeito de conitrucfto
análoga, se diz em nota aos versos 733-4.
983 - por tempo: com o correr do tempo. "E' ua regra geral | não
haver i bem que dure, | nem menos tamanho mal, | que por tempo se não
cure." (Diogo Brandão, no Cancioneiro Geral, III, 33)
986 - treladei: tresladei, trasladei. RF
987 - donde: onde. Cf. o "donde" do v. 728. — mais estava tscrito:
mais coisas estavam-escritas.
989- iam infenito: Cf.: "um tão bom Deus, tão imenso e infinito"
(Heitor Pinto Imagem da Vida Cristã, II, 58) Quanto a "intenito",
vid. dezia no JRF.
1) etnto; etm.

990 não se lhe pode dar fim.
O que se fez de Crisfal
nào sabe certo ninguém ;
muitos por morto o tem,
mas quem vive em tanto mal
995 nunca vê tamanho bem.
FINIS
989-990 - Em ''mal. ...nfto se lhe pode etc." há anacolutia. A construção regular seria: "a m a l . . . . não se lhe pode etc."
990 - não se lhe pode dar fim [por mais coisas que se escrevam
dele].
991 - O que se fez : o que foi feito. Cf.: "Pois di-me (1) filho muito
amado, como veeste (2) acã (3) e que se fez de ti depois que me de ti
parti» (Lenda dos Santos Barlaão e Josafate, 44) "^Que se fez dos troianos | Heitor temido, Eneas piedoso?" (Camões, Lírica, 277) "Que se fé»
do teu cantai ? | Ninguém não cantava assi, | Mas para que é preguntar
| Senão que se fie de ti, \ onde te iremos buscar ?" (Sá de Miranda, Obras,
1784, I, 179)
992- certo: ao certo.
998 - tem: têm.
994-5 - mas [custa a crer que tenha morrido, porque] quem vive
em tanto mal nunca vê tamanho bem [como, à vista de tanto mal, lhe
seria o morrer.]
1) di-me: dize-me.

2) veeste: vieste.
S) aed: cá.

Registo Filológico
A. Aparece muitas vezes sem o acento, que hoje seria de
rigor ou, pelo menos, preferível empregar: vid. os versos 129,
'282, 293, 424, 510, 1)62. Exemplos de outros autores: «Em corpo taiu formoso a fermcsa alma | Tam santa, tain honesta, casta,, e pura | Que tacha podeis dar ?» (Ferreira, Poemas Lusitanos,
1598, í. 212, v.) «Gloriosos perigos, e trabalhos, | Q h bem-aventurados, pois te sobem | Da coroa da terra a que nos céus |
Mais'rica, mais gloriosa te darão.» (Id., ibid., f. 216: está por
erro 162) «Ou denunciando as gentes a alta história, | Qu'a pura fé nos mostra, o céu nos cerra, | Ou do mundo enganoso,
que sempr'erra, | Fugindo, nos deitásseis tal memória> (Id., ibid.,
f. 26, v.) «E, se esta fraca oferta que ofereço | For a vista de
muitos pouco aceita, | Vós a, prezai, pois vós lhe destes preço.»
(Rodrigues Lobo, JE'gíogas, ed. de José Pereira Tavares, conforme a edição princepn (Í605), Coimbra, 1928, pág. 27) «Tiro-os
do monte, e mando-os a cidade.» (Id., ibid., 26) «E os homens,
por condição, | Ao que devem mor coroa, | Se lhe vem* vir sorte boa, | Vão-lhe mil vezes a mão.» (Id., ibid., 21) «Fogiu triste de Fernando, | Foi contente as mãos de Brás. »
(Id., ibid., 184)«Nos bons livros acha o corioso ingenho, avisos, e
conselhos excelentes e flores cheirosas e saudávees, das quaes a
semelhança da abelha soe muitas vezes lavrar doces favos de
mel na colrnea d'alma.» (Heitor Pinto, Imagem, II, 403)
ANTRE. Uma das formas da preposição entre na língua
arcaica. Outra forma era ontre.
ADEVINHA. No v. 463 é adjectivo; como se dissera o
autor adivinhadora. Apesar de ser longo o i da primeira sílaba
do latim divinus, o português tem devino, a par de divino. Ao
verbo latino dioinare corresponde em nossa língua adevinhar
e adivinhar. Há outras formas análogas a essas: dezia, vezinho,
lemite, infenito, etc.O aparecimento do e resulta de dissimilação,
que, em alguns casos, se operou ainda no latim, e que, em outros,
se teria dado já na fase portuguesa. Na edição de Ferrara, figuram várias dessas fo-mas antigas com e.
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ASSI. Forma normal, oriunda de ad + sic. A nasalidade
veio depois.
CONTRA: na direcção de.
CREO. Do latim credo, com síncope normal doei intervòcálico. O i, com que hoje se escreve, creio, veio depois. O mesmo
cabe dizer de crea (do latim credat), que aparece no verso 422.
DEVÍNO: vid. mdevinha.
DEZlA: vid. adevmha.
DIVERA. Talvez efeito de dissimilaçao realizada na, forma regular devera.
E. A's vezes, por assimilação a um » seguinte, converte-se
em i: merecimento (v. 54), prosseguindo (v. 646). Cf. Ferreira
Poema» Lusitanos, 1598, f. 221, v.: impidia; Lenda» dos Santos
Barlaão e Josafate, ed. de Vasconcelos-Abreu, 1898, pág. 12
e passim: vestido, vestidura, vestimos; Heitor Pinto, Imagem da
Vida Cristã, ed. rolandiana, II, 1843, pág, 284 e 294: pidiram,
pedir ; pág. 79: dzlicias.
EM QUE. Com a significação de «ainda que» aparece várias vezes no Crisfal. Exemplos de Heitor Pinto, na Imagem da
Vida Cristo: «Em que um homem seja no corpo tnais feo que
Tersites, sendo virtuoso, é mais belo que Nireu, e sendo no corpo mais belo que Niren, sendo vicioso é mais feo que Tersites >.
(Tomo II, pág. 677 da edição rolandiana, 1843) «Assi como a
tea em quanto está no tear, em que seja de bom linho, nfto l
vistosa nem alva, mas é necessário curar-se ao sol com muitos
banhos d'água, pêra se branquear, e ficar lustrosa: asai o iomem etc.» (Id., ibid., 700) «
e suspira por se ver dali fora,
e ir-se pêra a sua terra, em que seja um triste e malencolizado
bosque» (Id., ibid., 741)
ERAIS. Aparece no v. 797. Espanholismo ou, talvez, forma portuguesa anterior a éreis, de que não conhé"ço, contudo,
outro exemplo. Latim clássico eratis í> latim popular ératis í>
português érades í> éraes í> érais í> éreis.
ESTE. No v. 9 parece equivaler a «a este». O pronome ente tinha, como ainda tem, fechado o primeiro e, como derivado
iiorinal do i breve latino de iste. A preposição a, anteposta,
podia passar a e por assimilação ao e inicial do pronome, e^ depois fundir-se corn ele, produzindo uvn e aberto: a este, e este,
eeste ou este. O feminino esta, do latim ista, também tinha fechado o e, pela mesma razão, e sofria o mesmo fenómeno fonético
quando se lhe antepunha a preposição a: a esta, e esta, eesta
ou esta. Veja-se no Cancioneiro geral, I, pág. 313 da edição de
Coimbra, Í910, o seguinte: «Da veiga lá de Granada, |e
das estejas da guerra | vos na hei já d'ouvir nada, | nem d'etnbaixada | que trouxésseis eesta terra.» A mesma coisa se dirá
de essa, proveniente do latim ipsa, com i breve. A's vezes tais ,
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palavras não trazem acento gráfico denotador da abertura da
vogal, e só o sentido nos faz ver que a preposição está implícita nelas: cVossos despojos santos, milagrosos, | Corpos, e
sangue, e lágrimas, e mortes, | Qu' essa vida imortal já vos subiram, | Presentai lá por nós com piadosos | Olhos deste desterro, onde os mais fortes | Por um engano vão do céu cairam.»
(Ferreira, Poemas Lusitanos, 1598, f. 26, v.) «Outras vezes, como
no mesmo Ferreira, ibid. f. 51, o diacrítico está presente: «Ah
torna (dizem) qu'inda não levaste | A coroa devida essas tuas
frontes». Cf. o que diz Epifânio em comentário ao primeiro
verso da segunda estrofe do Crisfal.
LHE. Foi primitivamente aplicado tanto ao singular como ao plural. Depois é que veio para o plural a forma analógica com -s: lhes. Cf.: «e os néscios deixavam ir avante suas perturbações sem lhe resistir.» (Heitor Pinto, Imagem, II, 55)
MERICIMENTO. Vid. e.
MELPDA, v. 629. Do latim minutu, pronunciado menuto
por serem breves o i e o u, veio regularmente a forma portuguesa meudo; depois, por perda normal da nasalidade do e,
meúdo. A forma com i, miúdo, é mais moderna, e provém da
tendência a afastar, na escala vocálica, as duas vogais do hiato
para obter maior clareza e facilidade de pronúncia. Vid. o que,
na Revista de Cultura, n.os 41 e 42, escrevi sobre o verbo
criar.
MILHOR. Por assimilação à palatal Ih o e de melhor passou a i, e assim aparece muitas vezes grafado. Cf. Camões, Lusíadas, edição príncipe de 1572: «E por milhor tecer o astuto
engano» (I, 77), «leis milhares» (II, 46), etc.
No verso 464 «milhor sejam suas fadas», creio que «milhor
sejam» está em lugar de «milhor's sejam», isto ó, «milhores sejam.» O -s final de «milhor's» teria sido absorvido na pronúncia pelo s- inicial de «sejam», e a escrita reflectiria o fenómeno
fonético. Cf. em Rodrigues Lobo, E'glogas, pág. 61 da edição
do Dr. José Tavares, todo são = todos são: «Deixa à fortuna
os haveres, | Que em fim todo são de vento.»
Com a expressão «milhor lhe ia» do verso 477, cf.: «Parece que acha boa sombra nesta árvore para os seus lances, desde que lhe foi bem com aquele em que fez cair Adão.» (Bernardes, Nova Floresta, V, 1728, pág. 178) «se não cuido em vós,
não me vai bem». (Id., Luz e Calor, 1696, pág, 528) «Todo este
tempo tègora | em que me a mim bem não ia, \ não me matava,
senhora, | senão porque vos não via.» (B. Ribeiro e Cristóvão
Falcão, Obras, II, Coimbra, 1932, pág. 300)
MOLHER. Vid. o.
NAM, NOM, NO. E' o advérbio de negação. No texto apa
ririafjil — R
Y
Crisfal
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rece quási sempre escrito «nam», que substituo por «não». Conservo a outra forma, grafando-a «nom».
O. Aparece correspondendo regularmente a u breve latino
em palavras que hoje escrevemos com u : fogir, molher, soMr,
sospeita, sospeitar, sospirar, etc.
A's vezes está por ó, ó, ò ou oo, modificação fonética de
ao (— preposição a -f- artigo o). Por exemplo, no v. 509. Cf.
Gil Vicente, Obras, 1562: «ora vamos eu e ti | oo longo desta
ribeira.» (f. XXXTIII, v.) «Renego deste lavrar | e do primeiro
qus o usou; | oo diabo que o eu dou que tam mau é d'aturar.»
(f. CCXIII, v.) «Comendo-me eu logo oo demo [ s'eu mais lavro nem pontada» (f. CCXIÍ.Q). Amónio Ferreira, Poemas Lusitanos, 1598; «Mas alegra-te mais, pois qus já viste, | E inda
verás mais bens, que ò.v céus pediste.» (f. 114, v.) «Pelos iloridos prados vão colhendo | Outros (1) mil flores, só de Amor
cantando, | Mil flores, que todo anno ali tlorecem, | Das quaes ó
filho, e â mãe (2) capellas tecem», (f. 108) «Para quem tomas
arco, ou a quem te armas, | S'ôs teus mores imigos dás as armas?» (f. 108, v.)
PEBA. Forma arcaica da preposição para, que, assim,
também aparece rio texto. Derivasse de per + ad.
PIADOSA. Do latim pietate, há em português piedade. A
clareza de pronúncia distanciou as vogais em hiato fazendo o e
passar a a: piadade. Desta forma com a derivou-se piadoso e o
verbo apiadar. Hoje a língua literária só usa as formas cora «,
salvo nas flexões verbais que trazem o acento tónico na sílaba
imediata ao pi: aviado, apiadas, apiada> apiadam, apiade, apiades, apiadem.
PIQUENA. E' forma corrente nos quinhentistas: cf. Heitor Pinto, Imagem da Vida Cristã, II, 79, 228, 284. Mas «pequena» em Camões, Lus., 1572, I, G ; «pequeno» (I, 25), e ainda
em muitos outros lugares do poema.
POLO. Combinação da preposição por com a antiga forma
Io do artigo. Não existe na língua moderna. Esta só emprega &
combinação de per com Io: pelo. Mas a preposição actualmente em uso é só por: por mim, por este caminho, etc., salvo
em uma ou outra expressão feita, como de per si.
Pretérito •perfeita. Apresenta-se com a terminação arcaica
-om correspondente a -uni latino, em que, por ser breve, o u
soava o: amárom de amarunt.
Pretérito perifrástico. E' feito com fui + infinitivo. Muito
usado na língua arcaica, aparece várias vezes no Crisfal. Foi
dizer = disse e, também, ousou dizer, aventurou-se a dizer, teí) Outros Amores.
2) Está "may ", já naquele tempo pronunciado tnãi, como ainda hoje escrevemos
•muito e diremos muito.
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vê a crueldade de dizer, etc. Ex.: «Tudo me foram levar, j ficou-me só o sentir | per» não poder dormir.» (B. Ribeiro e Crist.
Falcão, Obras, II, 1932, pág. 303)
REPOSTA. E' a forma regular, derivada do particípio
latino reposita. Resposta resulta do cruzamento com responder.
SÀO. Geralmente escrito sam. Do latim sum, l.a pessoa
do indicativo de esse, proveio a forma arcaica som. O o de som
resultou do u breve de sum. Som passou a sam ou são, como
sermom passou a sermam ou sermão. A forma actual sou deve-se à influência de estou.
SER. A falta do verbo «ser» parece que não é muito rara
em construções do tipo da do v. 805. iDm alguns casos ocorrerá
por haplologia, como 110 passo das Cantigas de Santa Maria citado em nota aos vv. 673-4. - Outro exemplo, que tenho à
mão: «e se me falta com que lhe (ao corpo) possa cumprir seus
gostos, entristeço-me, perco por ele, e por minhas afeições, e paixões o sono, e a quietação; e o que é peior, que tenho gastado
muita parte desta miserável vida que me destes, bom Jesu, pêra
merecer o Céu, em obras, pensamentos ,desejos por onde o perco» (Tomé de Jesus, Trabalhos, 1865, I, 80) Isto é: «e o que é
peior, é que etc.»
SOSPEITAR. Vid. o.
TARDAR. Além das construções tardar em + infinitivo
e tardar a + infinitivo, havia tardar de + infinitivo: «Ouve, Senhor, e não tardes de vir a este teu servo indigno, e pobre» (Tomé de Jesus, Trabalhos, 1865, I, 51) «não tardeis, meu bom Jesu, de vir a mim» (Id., ibid., li, 60)
TRELADAR. O mesmo que tresladar, isto é, trasladar.
Exemplifica um fenómeno fonético vulgar: o desaparecimento de
um -s final de sílaba quando se lhe segue 1. Cf.: a ênclise do
pronome Io a flexões verbais acabadas em -s: vimo-lo por vimos-lo; combinações arcaicas tais como: «ca, Deu'lo sabe, poi'la
vi» (apud Nunes, Crestomatia Are., 2.a ed., pág. 257), «delia sua
mocidade» (Lenda dos Santos Barlaão e Jo.iafate, Lisboa, 1898,
pág. "49), as quais combinações estão por Deus Io sabe, pois Ia
vi, dês Ia sua mocidade (= dês a, isto é, desde a sua mocidade);
e expressões populares oomo : «Vamo-la com Deus» (Trindade
Coelho, Os meus amores, 1901, pág. 124j por «vamos lá ete.»
U. Era comum o emprego do u em palavras em que hoje
pomos o: cwberta (vv. 508, 221), c?<stume (v. 365), etc. Mas a
escrita com o também aparece : por exemplo, «encobristes» no
verso 582, a par de «descwbris» no imediato. Hoje ainda escrevemos «cwstar», à-o latim constare, pronunciado costure, com a
queda normal do n no grupo ns. Cf. : mensa, mesa ; monstrare,
mostrar.
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Z. Antes de certas consoantes escreviam os quinhentistas
z no interior de palavras em que hoje empregamos s: almizcar
(H. Pinto, Imagem, II, 175), mazcara, (lá., ibid., II, 364), tiznado
(lá., ibid., II, 700), etc. No texto mezquinJia, v. 896, mas já mesquinha, v. 461,

Ligeira observação sobre
metrificação
No Crisfal notam-se algumas práticas métricas, usuais no
tempo do autor, mas que o leitor do hoje pode estranhar.
Chamarei a atenção para as seguintes :
1) Reunião da vogal (ou ditongo) nasal do fim de um vocábulo com a vogal inicial seguinte, formando uma sílaba só.
Por exemplo, o verso 570:
«o/lhos/ a/ quem eu/ tan/to/ quis/».
2) Leitura numa sílaba de palavras como «ua» :
«es/con/dê/rom/-na en/tre uas/ se/rras» (verso 63)
3) Leitura de «ao», preposição + artigo, em duas sílabas:
«e ao pastor Crisíal» (verso 12), isto é :
«e/ a/ o/ pas/tor/ Cris/fal./
4) Síncopes como d'reita por direita, c'mo por como (conjunção).
Exemplos :
a) «e postas na face direita» (verso 739), em que se há-de
ler «dreita».
(Quanto a outra leitura possível, vid. a nota ao referido
verso.)
6) «e como tempo de crescer» (verso 848), em que se há-de ler «c'mo».
5) Fazer sílaba métrica da sílaba final de uma palavra
acabada em vogal, quando a palavra seguinte começa por
vogal:
«Sen/do/ de/ pou/ca/ z/da/de» (verso 16)
os/ o/lhos/ que/ emj se/ ven/do» (verso
«som/bri/o/ e/ sa/íi/do/so» (verso 77)
*

#

Notem-se também rimas como: dali, escrevi, fim (versos
986, 988, 990).

Correcções e Aditamentos
m a nota ao verso 63 acrescente-se :
Em Epifânio : «escondèrão-na antre serras».
Na penúltima linha da nota aos versos 9!) e 100, tire-se o ponto
que vem depois de «afeito».
Com o número 153 ponha-se no devido lugar a seguinte nota:
Em Epifânio : «virem ser».
Na última linha da nota aos versos 158-160, onde está «desejar»
leia-ae «dessejar».
.«Xá penúltima linha da nota ao verso 559, onde esta «Vendo» ponha-se « Vendo», em itálico.
'A nota 606 acrescente-se o seguinte :
Cf., quanto à minha interpretação a respeito de «sentir» : «Tudo
me foram levar, | ficou-me só o snn/ir \ pêra não poder dormir./) (Bernnrdim Ribeiro e Cristóvão Falcão, Obras, II, Coimbra, 193'2, pàg. 303) «As
noites do repousar | dias são ao meu sentir, \ noutes de meu nfto dormir». (Xos mesmos volume e página)
Em a nota ao verso 645, onde esta «prosseguir» leia-se «prosseguindo».
No verso 730 tire-se a vírgula que está depois de «vida».
Na pág. 49, 3." linha das notas, onde está "uas" leia-se "nas".
'A nota 790 acrescente-se :
Cf. : Os qne disto escrevem, muitas lástimas representam, que
diriam a Senhora, e o discípulo no contar e ouvir o que era passado até
ali ; porque tamanhas foram as dores, que tudo se pode cuidar, e tudo o
que se diz 6 muito menos do que seria.» (Tomé de Jesus, Trabalhos,
1865, II, 272)
A primeira parte da nota ao verso 848 deve ser substituída pelo
seguinte ;
leia-se: "e c'mo tempo". A conjunção "como" é átona e por isso
pode perder o primeiro o. E' sincope anftlcga à que se da com a preposição "pêra" ou "para" quando se reduz a "p'ra", e à que ocorre na combinação "polo" ou "pelo" quando, como ainda fazem alguns poetas portugueses modernos, se encurta em "p'Io".
Em a nota ao verso 885, onde está «bolver» escreva-se «boluer».
Na 2.' linha da nota ao .verso 901, cnde está "Depois" leia-se
"Despois".
A nota imediata à que se refere ao verso 901, tem o número 902 e
nfto, como está, 992.
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No Eegislo "Filológico :
Pag. G3, 1. 11: onde está "céu" ponha-se "céu".
Pag. 63, 1. 20: substitua-se por vírgula o ponto que vem depois de
"Fernando".
Pag. 63: ponha-se depois do parágrafo relativo a ADEVINHA o
que se refere a ANTEE.
Pag. 64, 1. 12: ponha-se vírgula depois de "Ferreira".
Pag. 64, 1. 13: onde está "Lendas" leia-se "Lenda".

