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nenhum; façam as religiosas uma partilha
composta de todas as virtudes, assim coino o
1himiama dos Judeus o era de todos os aromas; esta· queimada no fogo do amor, subirão
ao ceo os seus perfumes, encherá a terra sua
fragrancia: sede puras como a açucena, sede
candidas como o jasmim, sede humildes como
a viola, sede abrazadas como a rosa, sede
angelicas como a angelica, e tendo todas estas
virtudes, cheirareis a todas estas flores, das
quaes fareis a Deus um ramalhete firme, que
dure por toda a eternidade.

I1- VERSOS

DE «A PRECIOSA»
I

Mote.

Já por Clemencia deixei
Tudo mais que ena não fôsse
Quero-lhe bem, acabou-se.
Glosa.

.1

II

Perguntais-me por meu gado?
Ha muito que anda perdido,
Porque eu só tenho o sentido
Aonde pus o cuidado;
Anda por hi desgarrado,
Muito ha que delle não sei,
A piedade lhe neguei,
Fugi da sua assistencia,
Que até a mesma Clemencia
Já por Clemencia deixei.
De· minha estancia aldeana
Me dizeis que vos informe:
Quem tem amores não dorme,
Eu já não vou á cabana;

·

,
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Homens, feras, brutos,
Gozai seus tributos;
Que a Clemencia corre
Por arvores, plantas,
Por Bores e feras,
Por brutos e homens.

lU

Ai minha Pastora,
Divina Clemencia;
Quem me dera ver-vos
Guardando as ovelhas;
Buscando a perdida
Por montes e selvas,
E em cada passada
Florecendo as brenhas.
Ai minha Pastora,
Divina Clemencia!
Quem me dera ver-vos
·De Belem nas relvas,
Tremendo de frio,
(Se quem ama, gela,)
Pela meia noite
De alegria inteira,
A' vista do sol,
Contando as estrellas.
Ai minha Pastora,
Divina Clemencia!

,\

i

Quem me dera ver-vos
Entre as montanhezas,
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o leite nas bilhas,
E fruta nas cestas,
O suave favo;
E vós nesta otferta
Mais doce que o mel,
Mais branda .que a cera.
Ai minha Pastora,
Divina Clemencia!
,Quem me dera ver·vos
No lagar ou eira,
Entre o pastorzinho
Uma cousa mesma,
Fazendo por graça,
E tambem por véras,
Das uvas amores,
Das espigas setas.
Ai minha pastora.
Divina Clemencia!
. Quem me dera ver-vos
No prado, ou na serra,
Entre taotos lobos,
Fazendo á cordeira,
Com a lenha ao hombro;
Suando em tal peoa
As perolas proprias
Por culpas alheas.
Ai minha Pastora
Divina Clemencia!
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Um enxame tenho,
E as abelhas taes,
Que lhe peço mel,
E trago azibar.

IV
. Do pastor que sirvo,
E tal () j.ornal,
Que trigo lhe peço,
Centeio me trás.

Bem haja a Clemencia,
Que é tão liberal,
Que assucar lhe peço,
E nectar me dá.

Bem haja a Clemencia,
Que é tão .liberal,
Que se um pão lhe peço,
A um Deus me dá.

Cultivo uma vinha
De tal natural.
Que em setembro estamos,
E em agraço está.

Amo uma pastora
Tão desnatural,
Que rosas lhe peço,
E espinhos me dá.

Bem haja a Clemencia,
Que é tão liberal,
Que vinho lhe peço,
E adega me dá.

Bem haja a Clemencia,
Que.é tão liberal,
.Que flores lhe peço,
E amores me dá.
Guardo umas ()vel~ast
E é o gado tal,
Que venho em tosquia7
Quando vou por lã.
Bem haja a Clemencia,
Que é tão liberal,
Que xerga lhe peço,
E ouro me dá.
.

V

Perguntais-me se é Clemencia
Minha pastora feliz?
Sim, sim.
Porque tão depressa amei
Tão depressa respondi,
Sim, sim?:
Porque o amor não tem não,
Que quem ama, só tem sim.
6
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Per~untais-me

se publico
Os meus empenhos aqui?
. Sim, sim.
Que o amor é chocalheiro,
Tudo grita por ahi,
Sim, sim.
Que ter com amor segredo,
'
Isso faz um entre mil.
Perguntais-me se por ella
Minha Serrana esqueci ?
Sim, sim.
Porque a Serrana é mulher,
E ella é mais que Serafim,
Sim, sim.
Pórque não erra quem troca
A rosa peJo rubim.
Se perguntais, se por Clemencia
Tambem me esqueço de mim,
Sim, sim.
Que quem do amor se lembra,
Logo se esquece de si;
Sim, sim.
Se me vi, não me conheço
Quando tão outro me vi?
Perguntais se meus cuidados
Satisfaz amante aqui?
Sim, sim.
Que amor com amor se paga,
Não desmaios com jasmins;
Sim, sim.
Ambos na mesma moeda
Do melhor ouro do Ofir,
Sim, sim.
Como dizem nos mares milhares,.
Como dizem nas pedras rubins, .
Como dizem nas flores amores,
Como dizem nos eeos Serafins.

VI

Já fenece o dia
Oa nossa alegria;
J ii os pas.,arinh~s
Voam para os nLohos;
Já a fera bruta
Corr-e para a gruta.
,',
Ai que pouco dura"
:"
Entre todas a flor ~a ventura.

*
Já o girasol
Chora pelo sol,
A elide constante
Pelo seu amante;
já a rosa bella
Se esconde da estrella.
Ai que pouco dura
Entre todas a flor da ventura 1

*
Já Febo cahindo
Vai de nós fogindo;
Ja' Diana espera
Que a chamem da esfera;
Já a luz dourada
Está desmaiada.
.
Ai que pouco dura '.
Entre todas a flor da ventura!

*

Já a doce ida
Vai na despedida,

,~3

I
t

86

Soror Maria do Ceo

. 11- Versos

Voz trarei voando,

O amado dia.

°

Que vos achará,
Por clemencias pias,
U ma na fineza.
Não outra na dita.
Pastores, pastores,
Com festa, e com grita,
Que se o dia morre,
Tambem resuscita.

II

Principe do ermo soberano,'
.
Vendo ao Santo Primás. sem mais mudança,
Tocando no caminho o desengano,
Ainda sustentava a esperança:
Chega-se, escuta, sae de seu engano,
Porque o vital alento não alcança,
Conhecendo, que Paulo em tudo forte,
Depois de falecer, desmente a morte.
IIT

Com grave dor, e pranto magoado,
Recebe o desengano indubitavel, . .
E ao Santo cada ver enlaçado,
Fragrante o advertio como tratavel:
Da folha o despe, com. que seu cuidado
vestido teceu tam memoravel;
Eu dera aqui em glorias success!va~,
Por folhas mortas, esmeraldas VIvas.

°
VII

S. PAULO EREMITA
{~anto sétimo e último]

Morto- Paulo, mas vivo na pos/m'a,
Lhe abrem dous leons a sepultura

Com os joelhos sobre a terra estava,
0. rosto para o Ceo eom6 elevado,
Viva a cor, donde a luz reverberava,
E todo de uma graça realcado:
As ~ãos e~guidas, como quem orava,
AssIm Antao achou seu Paulo amado,
Para morto .mui vivo, ao tr~nce altivo,
Mas estava Já morto para VIVO;

IV

No manto de Athanasio decantado,
Envolve o corpo, por mortalha djg~á,
E as fragrancias, que puro ha exi1.aladq,
Lhe servirão de incenso, e de bonma:
Na verde relva do agreste pra~o,
A tarima lhe faz, donde. o rechna,
E em tanta solidão, em pena tanta,
.
Lagrimas chora, quando psalmos canta •.
V

. Já a ter~a esperava o seu thesouro,
Mas falta para abri-la o instrumento,
E ena, que na demora faz. de~douro,
Esteve por romper-se em tal Intento.
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Pois de quanto ao mundo dá em ouro,
Se paga, s'endo a Paulo monumento;
Porque com estas cinzas presumia,
Nem o filho do sol tinha valia.
VI

Vendo Antão, que instrumento lhe faltava~
Com que poder ferir a terra dura,
Com lagrimas correntes a abrandava,
Para abrir com o pranto a sepultura;
Senhor, dizia, quando ao ceo olhava,
Remedio, preveni esta amargura,
Ou ficará aqui no transe esquivo,
Guardando o corpo morto o amor vivo.
VII

Logo via; que desciam da montanha,
Rompendo o ar no brado pavoroso,
Dous brutos coroados, cuja estranha
Vista deixou ao Santo temeroso;
E não buscando o campo por- carI]panha,
Param junto ao cada ver venturoso;
Que aqui na furia do leão altivo
Comina um morto, () que não pode um vivo.
VIII

A dourada melena sacodindo,
Como quem as acções desentorpece,
Com os olhos a terra vão medindo,
Que na sanhuda vista se estremece:
E as affiladas unhas esgrimindo.
O seio opaco rompem, que se offerece,
Deixando.a Paulo aberta a sepultura,
Branda memoria sobre a terra dura.
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IX

Com accão os dous brutos, rev~rente,
Do Santo ~os pés se lançam sem espera,
E depois de afiaga-Ios brandàmente,
Dão um bramido com que treme a esfera,
Por sinal não da furia mais potente,
Mas por iamento sim, da pena fera,
Que na ausencia' de Paulo, com verdade,
Até as feras sentem saudade.
~

Aqui do ermo ao Principe passaram,
Meneando a cabeça incompetida,
..
Como que do trabalho em. que affanarao,
A paga lhe pediam merecIda:
A benção lhes lançou, com que .voltaram
Melhorados no ser, mansos na hda,
Que aqui se vio dos ?rut0s o Mavorte,
Brando leão ao Eremita forte.
XI

Logo Antão entre lagrimas, e goso,
O santo corpo deu á sepult~~a,
A qual alli supprio no prodl~loso.
A quanto lhe faltou. na archItectura:
Diria o epitafio gloriOSO,
Posto que não houv~sse ~edra dura.
« Aqui j~z no sil<:ncIo mais profundo,
O primeIro EremIta sem segundo ».
XII

Ao despedir· se do !ugar deserto,
Diria saudoso entre' rigores,
Adeus cerrado ermo, ou ceo aberto,
Que ao mesmo Paraiso dais primores:
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Adeus cova, onde o sol se ha encoberto,
Adeus fonte, adeus palmas, adeus flores,
Mas não diz: Paulo adeus; e isto foi arte,
Porque com Paulo fica, inda que parte.
XIII

Com os olhos na ausencia maguados,
Volta Antão, e no amor se fica prezo,
Com passos não velozes, mas cansados,
Porque uma saudade é grande pezo;
. E depois -de tres sois serem passados,
Seu domicilio ve, mas com desprezo,
Porque lhe pareceu, 'e não o erra,
Aquella cova ceo, tudo o mais terra.
XIV

Revelou otbesouro precioso,
Que no campo escondido tinha achado,
Deu ao mundo o informe portentoso,
De Paulo celestial antes que olhado:
E só por sua voz, com alto goso,
Entre os santos, por santo foi contado,
Elogio de Antão, o mais profundo,
Pois em Paulo deu fé a todo o Mundo.
XV

Este foi. o .achado peregrino,
Nos ermos da Thebaida descoberto,
Donde, dos solitarios o mais dino,
Fez em cova cerrada ceo aberto:
E nelle o grande Antão sempre benipo;
Nomeou seu primás ao deserto,
E em alviçaras deram, com primores,
Fruto as areas, e os penhascos flores,
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XVI

Este foi, Paulo Santo, de que fB:llo.
Mas páre, Musa, aqui tua harmoma,
Porque de Paulo quan?o a~tenta ca.n~,
Só outro Antão por mIm dIzer podla .
No poetico coro, sem aba lIa, .
A Iyra se suspenda em tal vaha,
Humilhe-se o Parnaso, calle a fonte,
Que este ermo é mais alto que esse monte.
XVII

Tu, Egypto, que estás vanglorioso,
Em tua maravilna decantada;
Tu, que sendo do mundo alto caloso,
A vinte mil cidades déste estada:
Tu de Pomona e Ceres tão mimoso,
Qu~ a teu terre~o dão porção dobrad~,
Não facas destes timbres, não, memo:,a, .
Que em ser berço de Paulo tens malS gloria.
XVIII

E tu gigante Nilo, cristal claro,
Donde a Africa adulta se pentea,
E cujas aguas passam sem reparo,
Crocodilo voraz, branda serea:
Inda que regue. com portento raro,
Uma parte do mundo tua vea,
A grandeza maior, que tens agora,
É ser de Paulo espelho em sua aurora.
XIX

Tu aspera Thebaida montuosa,
Que duro não admitte ~eu terreste,
O domestico bruto, a hnda rosa,
O leão bravo, sim, a flor agreste.
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Inda que tão esquiva, e espinhosa
Já .teu verde compete com o ceJes~e,
POIS se achou em teu ermo, por mais bella,
Uma flor, que excedeu a tanta estrella.
xx

,
i

Thebaida, Nilo .e. Egypto celebrados,
Que theatros vos VIstes desta gloria,
Em taboas de diamantes vinculados
Eterna gravareis sua memoria:
'
E tu, que nestes cantos mal limados
Mereces encontrar a grave historia '
Seu exemplo tomando raro e cert~
F aze em teu coraçao
,
o teu'
deserto.
-
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Thea.

Oh praza a Deus te piques entre as flores,
Porque saibas quais são os ~eus a~ores.
Adonde vás, Pastor, sem mais sentido.?
Que o de não ser amante, nem amado.
Filo.

A ser na liberdade bem ganhado,.
Só por não ser nas flores bem perd~do.
Thea.

Oh praza a Deos que ache entre as rosas
Flores ferinas, sett~s amorosas.
Adonde vás, me dize, e sabe antes,
Que te murmura aquella fonte pura.

•

Filo.

Vou a não ter mais fé nesta verdura,
Que a que ensinam as rosas inconstantes.
VIII

DOROTHEA E THEOFILO
EM METHAFORA PASTORIL

Canto de Thea e Filo.
Thea.

. Adonde vás, ó Filo, sem ventura,
DIze, por este campo descuidado?

Thea.

Oh praza a Deus te digam as. boninas
Os mysterios da fé por rosas tnnas.
Adonde vás, Pastor, sem lealdade,
Como quem seu delicto não recea ?
Filo.

Ao som que me faz uma cadeia,
Vou a cadtar de minha liberdade,
Thea.

Filo.

Vou por hi a zombar de teu cuidado
Quando te vejo nessa prizão dura.
'

/'

Oh praz;! a Deus, pois ouço tal desprezo,
Que nas silvas das r?s~s fiqu~s prezo.
?
Adonde vás sem affelçao de vida,
Quando um a vida quer para o que ama.
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, .Vou porahi donde a sorte já me chama
A querer só a vida para a vida.
'
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Que arma póde ferir entre rigores
Coraçiio,que tão livre se observava?
Filo_

Thea.

Oh praza a Deus te encontre o lobo forte .
Dando-te á dura vida doce morte.'
,
Adonde vá!4, se estrellas superiores
A amar- te chamam, pelas flores beUas ?
Filo.

Vou só por desmentir essas estrellas
A pizar vingativo nessas flores.
'

Pôs amor contra mim na sua aljava
Tres maçans, e tres rosas superiores.
Thea.

Ah do bosque. estimae a fruta beUa,
Porque a sorte de Filo esteve nella.
Oual o encanto foi, artes gloriosas,
Õ Filo, com que amor te ha demudado ?
Filo.

Thea.

Oh praza a Deus que aches nella certo
Não o Aspid dormido, Amor desperto. '

O feitiço de amor, doce bocado,
Foi sabor de maçans, cheiro de rosas,
Thea.

CANTO SEGUNDO
Filo amante.

Thea.

Adonde vás, Pastor, que hontem tão forte,
E hoje só tua paz é tua lida?
Filo.

A morrer por amor doce homicida
Porque só quero a vida para a mort;.
Thea.

Ah do vaIle, Pastoras mais fermosas
Ceréaio de maçans, trazei-lhe rosas; ,

Ah do pomar, tende cuidado nisso;
Porque as flores, e os frutos são feitiço.
Que se ha feito. me dize, teu 'cajado,
Com que duro ferias aos Pastores?
Filo.

Depois que me entreguei a m~us amores,
Só minhas armas fiz de meu CUidado.
Thea..

Ah do monte, cantae a liberdade,
Que já Filo sem armas pe~su,ade •.
Adonde vás, para queaqulsp. ateu,:,
Que de caminho estás de essa maneira?
Filo.

A desposar-me vou a outra ribeira,
Donde ha rios de mel, fontes de leite.

Soror Maria do Ceo

Thea.

Ah da serra, chegae a ve-lo todas,
Que colar de córais tem para as bodas.
Quem te mudou, que nesta esfera bella
Hontem te vi de condição tão dura?
Filo.

Tu foste, Thea, por maior ventura;
Sol dos pastores, e de Filo estrella.

,r-

Thea.

Ah da aldea, cantae·me o vencimento,
Vozes de mil a mil, de cento a cento.
00 paraiso as flores Dorothea
offerece a Theofilo repentina,
:;:aosas quando nos prados de Amalthea
O gelo não abraza, predomina:
'"'":lambem maçãs lhe manda a bella Dea,
!I:e nos frutos, e flores peregrina;
tl=l a quem não magoou com suas dores,
~ convencer chegou com suas flores.

1X
SOBRE AS PALAVRAS DO PADRE VIEIRA

Tudo passa para o tempo
Nada passa para a conta.,
Passa-lhe a alva ao dia,
Passa-lhe tambem a aurora,
Passa-lhe do sol a hora,
E passa-lhe a tarde fria;
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Passa-lhe a noite sombria
De tanta luz ameaça.
Tudo passa.
Passam as horas voando,
Passam os dias correndo,
Passam semanas em sendo,
Passam os meses andando;
Passam' os annos ,passando,
Passam os segres sem.tassa.
Tudo passa.
Passa o homem ao sopro só
Da morte, que ar violento;
E como chega este vento,
Logo desfaz este pó;
Se queres, pergunta a Job.
O como este ser se passa?
Tudo passa.
Passou de Dido a historia,
Passou de Carthago o forte,
PlSSOU de Cesar a sorte,
Passou de Alexandre a gloria,
Passou de Troya a. memoria,
De Helena a belleza e graça.
Tudo passa.
Passou de Raquel querida
Tanta perfeição brilhante,
Passou de Jacob amante
Tanta fineza offerecida ;
Passou de Esther a florida
Belleza, que ao Rei enlaça.
Tudo passa.
Passou de Assuero o prato,
Que a terra, e o mar convida;
Passou de Xerxes a lida,
Passou de Dario o trato,
Passou com o tempo ingrato
Tanta pompa por fumaça
Tudo passa.
7
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Passou de Cresso o thesouro.
Passou de Anfião o canto,
Passou de Circe o encanto, .
Passou de Midas o ouro;
De si mesma a vida agouro,
Tudo comsi~o trespassa .

,

.
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Tudo passa.
Passa o sceptro dominante,
Passa a Mitra pretendida,
A liara esclarecida,
.
A purpura relevante;
Tudo paS'sa em um instante,
Porque assim a morte o traça.

A flor de mais for~GSura;
A pedra ao tempo atura,
Por mais qué a agua a d.esfaça.

,

.

Tudo passa.

Passam do abril as flores,
Passam do estio os frutos,
Do mais rendido os tributos,
.Do mais amante os amores;
Na cara passam as cores,
Que á formosura relassa.

Tudo passa.
f

Passam os bens por momentos,
Passam ós gostos voantes,
As fortunas por instantes,
As glorias por pensamentos;
Tudo passa como os ventos,
Que é ar quanto o mundo abraça.

Tudo passa.
" Passa o ser de maior dura,
O homem de mais valor,
A mulher de mais primor,

J

Tudo passa.
De fantasias escuras
Passam venturas sonhadas,
Passam glorias acordadas
Como sonhadas venturas;
Passa, já que tanto apuras,
A fortuna, e a desgraça.

Tudo: passa.
J,

*

Tudo passa.
Passou a idade dourada,
A Jerusalem por erro,
Passou a idade de ferro,
A Roma, que então armada,
Passou em Troia abrazada·
A soberba em que se enlaça.
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Nada passa para a conta.
Em aquelle estreito passo,
Aquelle aperw terrível,
Aquelle juizo horrivel,
Aquelle fatal trespasso,.
Aquelle apertado lasso,
Adonde a alma se caça.

.

Nada passa.

Em aqueIle instante fero,
Aquelle grande momento,
Aqu.elle escondido intento,
Aquelle trance severo;
Aquelle processo vero,
Aquella clara devassa.

Nada pall4.
Em aqueUe brevé ponto,
Donde a eternidade vai,
Aquelle affogado ai,
Aquelle miudo conto,
Donde não há contraponto,
Adonde não ha trapaça.

Nada passa.

•
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Em aquella amarga conta,Donde sem fazer ruído,
O pensamento escondido
Já declarado se conta;
Alli adonde se monta
Té uma pala.vra escassa.
Nada passa.
Não passa por deradeiro
Um pensamen\o em tal tento,
E não passa um pensamento
. Porque não passa um argueiro;
O atomo mais ligeiro
Naquella rede se caça,
Nada passa.
. Não passa a culpa, presumo,
E é de fé que se crea,
Nem miuda como area,
Nem desfeita como fumo;
AIIi em breve resumo
Tudo sae áquella praça.
Nada passa.
, Não passa a fo~ha, pezar
E em tal leve entidade,
Que se prende a vaidade
Adonde se apalpa ar;
Provão não póde passar,
Por mais que o vento a desfaça.
Nada passa. .
O cristal não passa, não,
AUi que em pudicicia tal,
Para manchar um cristal,
Basta uma respiração;
O mais limpo coração ,
AquelIa luz se repassa.
Nada passa.
Gota não pode passar
De culpa, que alli se esgota;
Donde não passa uma gota, _

°
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Come hade passar um mar?
Se nesse mar se afog~r
.'
Uma esperança, ou desgraça !
Nada passa.
Não passa, nisso porfio,
Nem o fi~ mais delgado,
Que alli um fio ha bastado,
Para se pôr por um fio;
Da conta o livre alvedrio
De um nó se nelle se enlaçà.
Nada passa.
Nem passa, nem o diamante,
Que sem valer-lhe tal medra,
Sobre firmezas de pedra
Lhe examinam leis de amante:
A pureza mais constante,
Inda que pedra se faça.
Nadá passa ..
Não passa para 9ue o tomem,
Os nadas, que aqUi parecem,
Pois neste exame apparecem,
Se em outro exame se somem;
Este nada passa homem, .
Pela memoria o repassa.
,
Nada passa. . .
Mortal, pois passa tudo, vida avara,
Homem, pois nada passa, nem se escuta,
Como te prendes donde nada para?
. Como delinqúes donde tudo .accusa ?
Como tu.a importaneia não repara,
O que tua malicia n~o recusa? ;
Responde-me na duvlda~ bem~posta;
.
Mas quem não tem. razao, nao tem resposta

°

Posto que sem resposta me lastimas,
A perguntár-te torno, por se mudas,
.
Quando á vida. pegado, em: que te affirmas,
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Quando a conta esquecido t no que 'éuidas ;
Que tens vida immortal, aqui confirmas;
Ou que alma mortal tens em o quecuidlls:
O homem, torna logo dessa calma,
Que vida mortal tens, -e immortalalma.
Como aqui te pergunta meu gemido,
Porque já só te fallo por lamento,
Como quando da v~da tens sentido,
Não tens ( dize) da alma sentimento?
Doe-te (dize) um suspiro mal perdido,
E não te doe um superior alento;
O doe-te de tua alma em melhor medra,
Alma a fizeram, não a faças pedra!
Desculpar-te ousarás no trance amargo
Dirás: eu não cuidei na ardente ira;
Não mortal, porque alli não ha descargo,
Homem não, porque alli não ha mentira:
No lance sem parelha, grave cargo,
Nem a ti tens por ti, tudo te atira :
Que poderá valer no castigo.
Se a ti proprio te tens por inillligo;
. Na hora que parou a parca horrivel,
E o temor da conta o susto forte,
Vê quam cruel será, e quam terrivel,
O que passa ná morte, mais que;t morte
Qual estarás do golpe no possível!
Qual ficarás na duvida da sorte!
Dite (ó mortal) como humano gemes,
Se ao Juizo não temes, a que temes?
Se cuidas que está longe a despedi da
Deste alento vital, te enganas ; antes
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De instantes se compói a tua vida,
Quem de instantes se faz, é por instantes;
Desses mesmos minutos, qUê é teci(\a ;
A minutos se gasta, sam voantes;
Olha, que a conta é larga, a vida escassa,
Tudo passa mortal, e nada passa.

•
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DOS «ENGANOS DO BOSQUE~

DESMAYOS

Dalce desmayo de alll9r,
Si aprietas un poco màs,
Podràs matar.
Podràs. podràs.
Podràs, suave deliquio,
Toda la vida llevar,
Porque morir es lo menos,
Adonde amar es lo más.
Podràs, podràs.
Podrás, dulcissimo incendio,
Toda el alma arrebatar, .
Que ardor, que aI alma no llega,
Si es mortal, no es immortal.
Podràs, podràs.
Suffocar todo el aliento,
Podràs, dulcissimo afan,
Que reservar un suspIro
Es hazer cargo de im ay:
Podràs, amorosa fuerça,
Podràs, amorosa fuerça,
Todo el acuerdo quitar,
Que hasta la memoria en ti
Se convlerte envoluntad.
. Podràs. podràs.
Podràs, querida violencia,
Todo el coraçon passar,
Que adonde un alma se hiere,
De un coraçon que se harà ?
Podràs, podrà~.
.

Podrà.s, dulce parassismo,
. Todo eI amor transformar, .
Porque adonde està el amor,
Nada, sino amor estão
Podràs, podràs. .
Podràs herir, podràs vencer, podràs matar,
Si eres amor, podràs, podràs.
Ay que me muero de amores,
Flores,
Ay ansias amorosas,
Rosas,
Ay amantes tributos,
Frutos,
Que desmayo de amores,
Dadme mançanas, traedmerosas
Cogedme flores,
Dulcissimo desaliento,
Ardor deste pecho herido,
Como !levas el sentido
Si dexas el sentimiento ?
Ay que sin vida lamento!
Serranas,
Dadme mançanas,
Pastores.
Cogedme flores.
Dime pués, blando homicida,
Responde, amorosa calma,
Si hieres solo en el alma,
Como arriesgas el la vida? .
Ay que muero de la herida!
Serranas,
Dadme mançanas.
Pastores,
Cogedme flores,
Si amor, o dulce torm~nto,'
Es aliento superior,
Quando dexas el amór,
Como !levas el aliento?
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Ya siento amor" ya rio siento.
Serranas,
Dadme mançanas,
Pastores,
Cogedme flores.
Dime pues, dotor esquivo,
Porque tu respuesta espero,
Si eres vida, como muero,
Si eres muerte, como vivo?
Ay que muero, y no apercibo!
Serranas,
Dadme mançanas,
Pastores,
Cogedme Bores.
En vós los Zefyros
Traygan instantaneos
Con rosas coloridas
Jasmines diafanos.
Tened, que desmayo,
De mi Amado simbolos
Rubicundo, y candido.
Corra en passo liquido
A tus pulsos languidos
De myrrha odonfera
Unguento aromatico.
Tened, que desmayo,
Pues respira ambares
EI que viertebalsamos.
Los claveles, Principes
Deste veideambito,
Curen salutiferos
Tus deliquios palidos.
Tened, que desmayo,
Pues veo' en las purpuras
A sus golpestragicos.
A tu' fas purissima, .
De la luz escandalo,
Rocien aljofares
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Por remedio valido.
Tened, que desmayo,
Que en sussienes unieas
Hay tan finos àtomós.
Filomenas musicas
Dei nido de uo àlamo
Respondan ,a tus lagrymas
Coo susdulces camicos.
Tened, que desmayo,
Que a. ~is quexas intimas
Son altvlos fatuos.
Mosq~étas~ .y angelicas
510 mirar obstaculos,
Y otrasplantas floridas
Te p.revi.nen thalamo.
Tened, que desmayo,
Pues por esse vinculo
Gimo en este paramo.
Rosas, mançanas, Bores,
Si sois amores,
Tened, tened,
Que si desmayo de amares,
Màs amores para que?
Para que?
Myrrhas, nardos, olores,
. Si sois amores;
Tened, tened,
Que, si adolesco de amores,
Màs amores para que-?
Para que·?
Gradas, luzes, primores,
Si soes amores,
Tened, 'tened;
Si estoyherida -de amores,
Màs amores para que'?
Para que?
Campos, vales, pastores,
Si dais amores,
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Tened, tened~
.
Si estoy moriendo de amores,
Màs amores para que?
Para que?

II

GEMIDOS

{

f;

Ternissimo suspiro,
Rompe por las prisiones deI silencio
Y si aliento te falta,
.'
En esses 'ayres beberàs alientos
.'
Busca mi Amado ausente,
Y ai lIegar a su assiento
Si te desdena el ayre, '
Dlle, suspiro, que te busque el fuego.
A su pecho te arroja,
Y buelve a verme luego,.
Porque, si en mi no estoy,
Quiero saber que estoy dentro en su pecho
Dile, suspiro mio,
.
Si te sale ai encuentro, .
Porque esconde las luzes,
.
.. Quando dexa (ay rigor!) a los incendios ?
Dtle que peno. y Hora,
. Mas que tanto le qui era,
Que entre extremos, y vida.
A la vida dare por 105 extremos;
Dile que amor me mata,
Mas tan fina aI intento,
Que quan~o muero, y amo,
.
Amo, suspIro mIO, en ·]0 que muero.
Dile, porque es verdad
.
Que en tan seguros riesgos
Por lo que peno solo
.
Diera, suspiro mio, lo que peno.
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Entre affecto, y dolor
Di que me abrazo, y quemo,
Y matarme el dolor
Es desayre, suspiro, dei affecto.
Di que tanto le amo,
Que e~ mi ~rdor tan intenso,
Que, Sl huvlera amor màs,
Me muriera aI pezar de querer menos.
Dile, suspiro amaQte,
En mi dotar severo
Que, si a su centro huye,
Pare en mi coraçon, que es su centro.
Dile que tierna lIamo,
Y me responde el viento,
Pues buscando sus vozes,
. Encuentro (ay infelice!) con mis eccos.
Dile que amante clamo,
Si en este fino empeno
No alcanço' una palavra
Quando, ay amor, suspiro por um verbo.
Dile que a sus aromas
Arrojo misalientos,
Y ai buscar las fragrancias
. Bebo los ayres, los olores pierdo.
Dite, aunque cerca este,
Que lexos le contemplo,
Si un àtomo que a parte,
Aunque tan cerca este, se està tan lexos.
Dile que quando fina
En mi Banto me anego,
Le busco en estes mares
Quando sé que se esconde en esses cielos.
Di que la pena dura
Se .parte a mi lamento,
Si las penas se quiebran,
;
A que aguarda, suspiro, di, su pecho?
Pera suspiro pàra,
.
Recoge tus excessos,
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Que el aliento no Ilega
A dó puede lIegar el sentimiento.
Ay de mi. ay,
Que sinaliento me veo
Suspirar por suspirar!
Em tu ausencia, Amado mio,
Dura guerra en blanda paz,
Muero en so.ledad, y amor,
Si hay con amor soledad.
Ay de mi, ay,
Que te busco en el affecto,
Y me quedo en el afan!
Los suspiros tras el alma
Te buscan, mas viendo estan,
Quando un alma no te obliga,
Como hade obligar-te un ai ?
Ai de mi, ai,
Que el suspiro puede menos,
Y el alma no puede màs!
Escucha", que de amor muero
Quando otra muerte me dàs,
Si hede morir de tu ausencia,
Muera de mi enfermedad.
Ai de mi, ai,
Muero de amor, si te quedas,
Y de dolor, si te vás!
Buelve, buelve, porque acabo,
De tus piedades que harás,
Si es muerte vivir sin ti,
Morir sin ti que sera?
Ai de mi, ai,
Que flechar un pecho herido
Es crueldade sobre crueldad !
Ai de mi, ai,
Que sin aliento me veo
Suspirar·por suspirar!
Immortal hermosura,
Que solo tu podrás,

If -

Versos

III

Siendo Libio, clavel, jasmin, rosa,
Ser immortal.
Adonde estas,
Que te suspiro, y no te puedo haIlar?
Deidad, y hombre tambien,
Que solá en ti veran,
Siendo hombre, siendo amante, siendo herido,
EI ser deidade
.
Adonde estàs,
Que te suspiro, y no te puedo hallar?
Libertad de mi Alma,
Que solo a tr tu tendràs,
Siendo amor, siendo affecto, siendo laço.
Ser libertado
Adonde estàs;
Que te suspiro, y no te puedo haIlar ?
Y el aliemo, que busca tus gracias,
Fenece yà.
°

III
SIGNIFICAÇÕES DAS FLÔRES MORALIZADAS

JASMIM PERIGO

o

jasmim é perigo. aqui se veja,
que flot haverá, que o não seja?
E bello na candura,
I;: teOm muito perigo a formosura;
E flor mui delicada,
.
Circunstancia, que a faz mais arriscadoa,
Prezumido de estrella o notaram,
E tambem tem perigo a presunção.
O' tu Jasmim com alma,
Que a vida passas nestá tibia calma,
Tem cuidado comtigo,
Porque tudo na vida he hum perigo.
~as
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Vi
ANGELICA SAUDADE

IV

NARCIZO GENTILEZA

Tem o narcizo tanta gentilez;a,
Que na fonte o rendeo sua belleza
'
E hoje, }?orque o conte,
Ha narclzo do espelho, e não da fonte
Homem, que sem conselho
'
Com!l dama te alindas ao ~spelho,
Olha bem que s6 toca neste 'espaco
O crystal á mulher, a ti o aço, '
Abraça o que te he proprio,
Qu~ ser homem, e flor está improprio,
Se es belIo procede de tal arte
Que quem te vê Narcizo, te olhe Marte.

•

Saudade na Angelica se encerra,
Saudade do ceo, e não da terra,
Que seu nome negára,
Se Angelica da terra sç lembrára;
Em tudo lembra ao ceo sua doçura,
Em nome, em cor, fragancia, formosura,
O' suave memoria,
Saudade da gloria,
Adonde enternecida,
A vi,da morre por sahir da vida,
Mas trocar-se podia com verdade,
Só pelo ceo do .eeo a saudade.

VII
V

MADRE SILVA DESDEM DE FREIRA

SIGNIFICAÇÓES DAS FRUTAS MORALIZADAS
EM ESTILO SINGELO

GINJAS SAUDIi

Desdens de Freiras asperos arminhos
Para o ceo .flores são, se ao mundo ~spinhos
Quando mais desdt-nhosas
'
Cerca~as de esquivanças flcão rosas:
Cathohcas Dianas flores vivas
São de Deus os a:nores
'
Cuida~o; não olheis pa;a estas flores,
.
Temei o forte lume
Que é ciume de De~s "Sobre ciume
Para os quaes sem desmaio,
'
Se um homem tem punhal, um Deos tem raio.

He a Ginja saude,
Porque.para os enfermos tem virtude;
He gorda, e córada ,
Por isso na saude figurada,
He a doente, e são ragalopleno,
Manná das frutas, mimo de Galeno,
Para curas lhe buscão os caroços,
Porque dós bons se estimão até os ossos,
E destes na virtude que produz,
Se adora acinza, quando acaba a luz.
Que o virtuoso para maior gloria,
Jaz nq sepulcro, e vive na, memoriti·
8
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VIII

X

PÊSSEGO GUERRA

A VELLÃS LEVIANDADE

É O pêssego guerra sem engano,
Pois f6rma tem de coracão humano,
Os persas nos escudos mais prezados,
Os davam por diviza aos mil soldados.
Seu caroço diz lidas,
Que nasce todo cheio de feridas,
O que sangue derrama é mais illustre,
Que é soldado sem sangue, aço sem lustre,
Tu coração humano, que assim cresces,
E na f6rma ao pêssego pareces,
Sabe que ainda triumphante em outra gloria,
Só vencendo-te a ti terás vitoria.

Leviandade A velIãs,
.
Não direi dellas podres deUas sans,
Sua arvore ligeira como o vento,
Toda vem ao primeiro movimento,
Muitas não tem miolo como a cana,
Que nunca tem miolo a que é leviana.
Tem gosto, e não tem peso,
Que este é da loucura o contrapeso,
Do sizo faça a dama a sua palma,
Ou ficará por Avelã com alma,
De bom cheiro de fama esclarecida,
Para que assim pareça flor com vida.

IX

Xl

LIMA NOBREZA

CAMARINHAS HUMILDADE

A lima diz nobreza, e é sabido,
Que a muitos nobres deu o appeIlid~;
Entre as frutas de espinho a mais prezada,
Que sempre a fidalguia é estimada.
Seu gosto a agro, e doce reduziu,
E fidalgo sem agros quem o viu?
Nenhum della se queixa por sadia,
Esta é a verdadeira fidalguia,
Fazer a todos bem, com gosto igual,
Porqué harto villão é o que faz mal,
E o grande o superior,
Quando, atlaga o pequeno, está maior.

I\5

As camarinhas são, pelo retrato,
As perolas do mato,
Mas com tal humildade,
Que nas do mar não buscam igualdade,
Antes logo em sahindo das mantilhas,
Dizem humildes ser das urzes filhas,
Poucas vezes se ofierece,
Confessar o que é quem mais parece,
Que em tempo semelhante,
O que nem é crystal, diz que é diamante, _
S6 o humilde, s6,
Ainda que seja ouro, se diz pó.

•!
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XII
SIGNIFICAÇÕES DAS ERVAS AROMATlCAS
MORALIZADAS
~ANGERONA

«

DAS
OBRAS VARIAS E ADMIRAVEIS

PRAZER

A mangerona com fragancias bellas,
Convida o ar a perfumar-se nellas,
Dá prazer o seu trato,
Que manda ao coração pelo olfato,
Por isso o significa,
Mas quem prazer no mundo solicita,
Hade acha-lo enganoso,
,
Que acaba pranto, se começa gozo,
E' flor, que se desfolha,
E flor, que n30 dá fruto, senão folha,
O' prazeres do ceo, puras verdades,
Solidos bens, queridas saudades.

XIII
ALECRIM CIUME

Dizem do alecrim gregos autores,
•
Que foi um jovem, que morreu de amores,
Foi esta mutação maravilhosa,
Um raio ardente de paixão ciosa;
Amor, que assim encanta,
1\Iatou o homem, e deu vida á planta,
E activo, e fogoso"
.
Que são condições propriasde um cioso,
Brota em flores azuis os seus queixumes,
A esse foram ceos, e não ciumes,
Trocando o coração, que tal encerra,
P~lo zelo do ceo, zelos da terra.
,

II

I

[Esta dama, que plantou a ginjeira, plantou tambem
um damasqueiro, que deu um unico damasco e
d~rendo-Ihe que já estava maduro, chamou uma :nenI.na, a quem creava, jilhade um Marqu,ef, e lhe
disse fosse com ella ao Jardim, mas que se não adianta~se ;, a menrná por mars ligeira, ou curiosa, chegou
primeirO, e finlfrndo que rio damasco' estava uma
lagarta, ou formiga, assim que :lhe tocou lhe cahiu de
maduro na n;.ão,. t; logo o metteu na bQca, de que a
dama ficou tao raivosa, que lhe ter a s~guinte satira.

Angelica, que no primor,
um jardim, que vos eleva,
Entrastes a ser a Eva,
Quando ieis a ser flor.
Frutà vedada em rigor,
Apanhastes ardilosa. .
Golosa.
O dÍlmasco vos fiei,
Que de vós me não temi,
Logo alli olhei, e vi,
E já não vi quando olhei.
Rapariga que eu criei,
Me s~hlU tão aleivosa,
, Golosa.
Parecia um pomo de ouro,
Na arvore alli crescida,
E fostes tão atrevida,
Que cortastes tal thesouro.
E sem temer o desdouro,
Logo o tragastes teimosa,
Golosa.
D~
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Cuidei; mas foram tolices,
Quando vos vi dentes tais,
Que eram para cordeaes,
E não para ladroices.
Vós voaes ás golodices,
Como á luz a maripoza,
. Golosa.
AlIi com malicía arta,
Culpastes como inimiga,
A lagarta, e a formiga,
Sendo a formiga, e lagarta.
Assim a culpa descarta,
Seu crime quando manhosa,
Golosa.
Nesta rapina que fez,
A vossa ligeira mão,
Pareceis filha de Adão,
Mas não filha de Marquez.
Não vos sucçeda outra vez, .
Que estou louca de raivosa,
Golosa.
Ao damasco que estranho,
Parecia rico, ameno,
Já um pêssego pequeno,
Já um topazio tamanho,
Fostes vós de um arrepanho,
Arrancá-lo criminosa,
Golosa.
Dlmasco, que com verdade,
Em tanta perfeição junta,
Da minha ginja defunta,
Consolava a saudade.
Fostes com tanta crueldade, .'
Abaná-lo cautelosa,
Golosa.
Sois um leão comedor,
Uma serpe tragadora,
Uma traça roedora-,

Um bicho devorador,
Um apanha sem primor,
Uma ladrona famosa,
Golosa.
Tão prompta a rapariga vai,
Que quando a estorvá-la fui,
Querendo dizer ai ui,
Só cheguei a d1zer ai.
Arrancai, comei, cortai,
Que eu vos farei boa glosa,
Golosa.

II

MORTAL DOENÇf\
OITAVAS

<

\

Na febre do amor proprio estou ardendo,
No frio da tibieza tiritando,
No fastio ao bem d-esfaJecendo,
Na sezão do meu mal deliriando,
Na fraqueza do ser, vou falecendo,
Na inchação da soberba arrebentando,
Já morro, já feneço, já termino,
Vão-me chamar o Medico Divino.
Na dureza do peito atormentada,
Na sede dos alivios consumida,
No sono da preguiça amadornada,
No desmaio á razão amortecida,
Nos témores da morte trespassada,
.No soluço do pranto esmorecida,
Já morro, já feneço, já termino,
Vão-me chamar o Medico Divino.
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Na dor de ver-me assim. vou desfazendo,
Nos sintomas do mal descorsoando,
Na sezão de meu dano estou tremendo,
No risco da doença imaginando,
No fervor de querer-me enardecendo,
Na tristeza. de ver-me soffocando,
Já morro, já feneço, já termino,
Vão-me chamar o Medico Divino.
Vou ao pasmo do mal emudecendo,
A' sombra da vontade vou cegando,

Aos gritos do delicto emmouquecendo,.
No tempo sobre tempo caducando,
Nos erros do caminho entorpecendo,
Na maligna da culpa agonizando,
Já morro, já feneço. já termino,'
Vão-me chamar o MedIco Divino.

Soror Madalena da Gloria
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