
!t\ ,

~e~80ci8 que fal~m'.,.

'1 0

, 

Duque Alberto ri Duq~e~a entregou a obra ao de~onio) 
. l TIm embu Lxao o r ~ cste aceitou aq~ela palavra, 

------- 

l_,1)l10Uf64,. sua mulher
 
noLerto) Feu f'il'r,o Para seu casti6 0 ficou fecundada)
 
Urn ministro) ~ no pal~cio renascp a ala~ria~
 
"Ima "ama da duoue sa I Sem penssarem que a cr~an9a seria


\ [Jm I~ sar-gr n to	 De c ondi 98.0 tao ve Lhae a e danada , 

'Urn . (~,(~ sar- (~~;f n to foda a nobrp~a se pncheu de vent Ira,
tYe,! ne (1 i C'o 

~uando souberan: Que havia socepsao;
Urn e r-rnt tao No ~ia de narto B« estrondeia • trov8.oVm 0rofP:880r Co~'~eliBt~oB~e paies se faz noite escnra~
TJm b.njo 

J)ontifice	 ~;.nt8.o apareceuna tal cr'iatu~a.
 

Que pel~ grandeza ~arecia j& m090;
:'Iner8.(3 or d.e aOi:u
 
----' Para mais tarde fazer 0 de8tro~01
 

~ diabo the ('1eu t amanha fiGu~_
 

Julia :)ustora ~om rapidez 0 menino tr~idor
 

h. filha do iruperado p mUQ& Cresci~ e ninguem c ~o~ia aturar~
 

A OU Ci l··~nne J.....: .)
dama .nuda Chezou<J U '. .' 1,..Jc...~ de t r- e s t.uo\ uCi.ar- "
 

Urn emLaLx..b.dor e'o i ,:wrulrr o pa i entrewou-o a :lm pr-o f'e s so e ,
 
Lim secrctario (10 ir.'jeru"(i'
 
hlmirarcte [)8. u ; O Pen8~ndo qle ussim seria melhor,
 

Par:,.l ver se 0 r-a na z a88ir;1 erne ndava>~arto~salttafoP . , ,. . t b	 JFulminanteJsaltiador ,as 0 OLI ~lBto am em se enganava
 
--£orq~e'fazi~ cada vez pior. /
tU8tel
 
Che~ou a matar 0 seu profe~sor
RObet'io 
j)orque;lL1a v e z 0 re1)~en(~eu:;Prof2P8ia 
",,,os ReUB condiscip\llos U u.cr t e the deu 

PIWF'.';SSV,- Scm ter co~paixaoJnem d6~nem temor. 
~Respeitave~i~uditOCiO 

Sra uma fera oue acusava horrorA vossa aten920 implora 
Destruia a i~~eja ~uebrava DB a1tares;A minha fraca pessoa
 

~ra vos ~izer agor~ ~J.c.:tllbava de t :].,]0 -f'a z i 2, c: 8c;are B J
 

~ As pas8agens desta obra AOS ep~s BCgerior~2 perdeu-lhe 0 temor~
 

-- (~ue do Roberto e c hamada
 o pai Be afligia Dor ser trai9ceiro ;
A maldade pratica~a Seu filhc fazer tanto r'lal no ducado iE a 81a cruel manobra, " anda c harnar- 0 rno 90 e straga 1 0 • 

Em tempo s r-erno t 0 s hav i a na l"'r!:in<;~""" Para 0 ar-mar- e fazer \t ava Lhe iro': 
Urn due ado cue a i ndu ex i ste e' ceYlt"o:--'· , 

,; ~"'1'.... k . ,,;. .. ' ..... ~ ;\Depois de na c i.n t a ter ja a e s o ada 
"'" ~e~, ,ooberu.~:. (~l1a~UV~-8e~h.lb~k to ,~e o s c av a Lhe t r-os the e s t ao a ci""ir S 
,~~e os SEUS H1 ..... a or-e s Lhe 00.0 po r ~,:rd.n'.ra:) D~E~(fibair:hou-a e p~gou a estucada J 

o povo e s t Imava a Sl1& oe e soa "e 8. a sernb Le 18. del ton a f'lC;lr 4

\ 
\ ChEu&do 0 tempo que devia "t\asce'r 0 pa l desde que ve a r1esobedien<;ia

\ r,:anda a Bor¥onha. a du que z a falor., a brave sa daque Le leao,: .

• Pl:!:.ra haver ne~celro a sua coro~,B.etira'"3b corte fazer pe n i tencia ~ 
A duqueza aC~l tou a nue La ernba Lxarla>. i!. ::?oberto o ar-a 0 monte fazer-se ladri;~ 

f Com sa t Ls t'a cao e cc~tentau:entol.~l~O se u pai est-a profissG.o
,I
I Dezassete anos de?OlS do seu casament0' ~andou-o chamar nor ho~ens da ~ 

A	 du qu e z a era e e t e r-I I p, nao feclln(laflil~j - corte 
~..1...1ra-Ihe o s o Lho s e nao lhes de. rncr-t e 

Com rnul t a t r-Let e z a e desconsola~aa" , _ 
Vi v i a a mulher e t urnbern seu mar-t "10 ,J;:gr" 'lfte fazer rnai s ..§rande trai, ao ,


i 
~orque 0 s erihor- nbo era servido '"y~ndo se'lnai c r-e ec e r- tCtnto ma I J ~
 

" 

\~ .0Jhe d ar- he r-de i r-o para a sua soces.sao:. ,Ia que po r- bem nao que r-e Lrnendar- ~ 
h''''~nversa amor-c aa urn d i a e s t.ava \Jf'ano8 uma for9a com seu .;eneral 
",I. indo 0 de ve r- a ciae Le matrimonio -. Pa.Y'Ci 0. prender e 'nanda-Io matar _ ~ 

\	 .~.~. 

-, ~..-------~--' , 
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Pro8e~u~ 0 taai~or porseu Genio inrernal 
Fazenoo nestrc908 lcr ~cn8 a na2~o· 
Ven!lilia pa e t or a c an t ando cun:;ao) , 
(;0mo ao s cu t.r-c s Lhe ''18. sorte ioual. 

n880mbrava 0 mun-ro c orn tanto terror 
N"inguem Lhe abr-anr- ava 0 cora~~o· 
i~ran~ou-lho Jesus f'i~~rado pb8~or 
~ arrPDendifc ~ediu lOGO Der0~o~ 

Partiu 10iSO sem mai S Ge t en ciio I 

SUu m&i illhe deu itomoamor e carinho; 
~usndo v e I veu encon trou no c amt nho 
~)eu protetor e a1'·.i 60 J8.tctO ,Nao vos e eq.ieis t s de 'Tl:1.m e 

~8te e"j ee gu i da 11:.e f'a z Re:dex&o Far-ei quanto en poder
~ual e r-a 0 moti vo por-que 0 t Lriha rJe ixad"C)..::OlY; e 8f'cr~ado vaLor
~ como Roberto estavu calCido ~ue s~it& bern adorar 
iltira com e Le par-a de rrt r-o do Vo.r c iio , 

Pe;o a c e sc uLoa ~os er-r-o s 1'118 nei 
~ com 8. licen9~ de v6s oovohonrr~rlo 
Bu me retiro e rlenois vcltarei 
A dar ConclusGc ao Teu ~azo'-'.dc • 

'..18.i-88 
Fi' da or-Ln.e t P&')u:"'Lp. 

~ai Rogerio e ~i~
 

~ap ent~o n~o disse be~
 

C~ c n08fO anuncia~o~
 
Su parBece-me ~ue e.le te~
 

~~9Ci. c abe cu pbra "'olter
 
1a i880 tem,tarem,temtem
 
rar-em, tern, tern 
Vai-se ~izento isto 
( i:.<. i 0 '~l qnee (' C It t. ~,l A u"'C' r' 

.~r};:: 

i"'~ben9oado ser~ 
o d La em oue mt nha 
lli v e r- U'TI ii Lho em 
Para herdar 0 meu 

mu Lhe r
sl1C e s sao 
po~er 

Gm c ompahn i a de rrri nha eS;)08t< 

Vivo catolic&'.Tlente 
Gendo Q.uer~do de todos 
Homern senhorio e ~ente 

Vai fazer desassete anos 
~~e contente me casei 
Com a formosa duqueza 
A quem amo e arnare 1-. 0 
E a mulher admiravlal) 
Mui to r-t cu e Ve r-t uos a j 
~ no·aueano de Bergonha 
Foi nascida e8SB. rosa. , 

o .i.eu fcrte embaix~dcr 
~ue be:n acube s t e s e BC r Lhe r-
Uma mulher virtuos1:l 
Q,ual de todas po s s a ser. 

Como e u o,:'sconso1u(-lc R~±ixRi:][ 

/ 

o meu de u s , 6 santos c e us 
Que desconsolado me vejo 
D or nao 8;c no de r- cumprir 
J meu urdente dsejo 

Por en nao ter a16um r'1ia 
~TIa festa santa e bOa 
Um filho per- oescendencia 
~erdeiro ns minha cor03. 4 
~.-,enr'er, Gen:hor C oncer e t 
0 que 'Jer;c b.i,oru aqui; 
'::011 ver4 ac1e ire c ri 8tS.O 

.i~quele f:;vorerno e enho r ; 
h uuerru auora nuo mata 
o reino esta a vontade
 
.. inha nuqneza for~oza
 

[7icai -'1(''2 Db. f:olinade II>
 

Kc sel jardim de rec~eio
 

T~O <iue ell f'a l o e8t,j u ne ns s.;r 

l;om desejos re elb ter"
 
'Jm filho parae b.t;ra"'1:lr.

(' t' T'aempre es a ~aze~ festejo8 BXXM±XI 
~8mol~s e oru~5es 
co~ Gutru8 namas Be ujunta 
2ara irem CiOS 
Os tEm~loB ~ 0 

~ de0cis ~e ° 
.~ 1	 . :l 1 • .,
,,-,-,' u '1 U r )Il:i 8 

Vt s Lt a a 1('0880 

Agora vou-lhe 
1\1' • ~ ..:l •;\c Jarul-·· '}Cl€ 

Para Ni~x.gMRi« que 8e 
~ cue n~o tenha receic 

( "1"'1"; ~~ ,-,.::-; p t '-:- ' 
\	 ~ LJ ... ';:...10.,. 

Ame.-me 
T~nto 

q~e me 
em uma 

dueR. 

8er~5e8 • 
seu recreir 

seu amor 
vy.,ze8 

~er..j..,()r.., 
~81ar 
,

,"': 0 seu 

,--_ -'. ,.' j 

minha mu Lher
de cora~~o 

pa s s e t o 
nao a 50nie 

trhz sempre sE'nultado 
escura nrisb.o. 

i~mba Lxud or
 
Sinto- :";uYto t r f.s t e za
 '3. 

~U€ Vossa ma~estade tern )
 
:,'U8 eu n~o tenho a culpa
 
nem sua iT; i Lhe r t anbem,
 

Eu f;li c omo ne rnaridou 
h: quando a. (irergonha r r r ) Blrbonha
 
e r-ec ebeu-ene .lmi to bern
 
~	 com ho nr-a me falou. 

Of'e r-ec au-sne 0 que ela t i nna 
Corn "mi t a sasacidade J 
,,;ge i -lhe 1000 a e mba t xada ..; 
De Vossa Real mad~8tader 

Acei t cu o ·:C-J. '-,er'Jioo
 
":i: 100'0 ;"e vim c ontente
 

.c; s t 8b 1 a porna0 t e r r--:-...--_--=,--__...:lJ::·.'~e~~B~·-J.U:~~;.,£cnha a no S 88. t E'I'"~ a
 
Urn rilho que pos~afs~r _erneiro rosso A trazer este 'Jresent2.
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Vos aa mawestade "fico'l 
,ui to b ern engr-ande c I do 
Tanto que dos seus va8s~los 

Fui eill: muito bern r-e c e t.i do , 
~ H 6 0r a meu senhor 

,-',~YllTJX&-me amim 0 c&rJ,o 
De r~o ter s11cePB~o 
Para 0 8U belo ~ucado* 

1':11 naG deve SAr cul:paco 
Ke8~e crime t~o severe 
:::'orque sc oertence a ~e1l8 
o misterio do se gr-ervc ~ 

1>.1.HF -qrr 0 
Eu n~o Ihe tcr~o a culna 
Ao meu fiel embaixaoor 
0el'(; sei que esse misterio 
Pertence & ~osso benhor. 

Ele ~ode rr.uito bern 
F'az.e e que mi nhu mu l.he r
lOLO conce5a UIT filho 
:::;ue herde 0 me'lpoder • 
.. Bi"\.D.I\.DOR 
Ra.2ao~certa e senhor 
Lou muito temente £:,. deus 
Come nosso criador 
De90is dele ao meu marino 
Lhe t enhr tiiui to amar
"1.8 eua s ordens en CUT8ro 
o sen corCi~io eu ajore... ",' .P&ra mi~ nao lJE rlquezas 
Ge~ quero outro tesouoo. 
r'Ar'A 
Senhora n50 tenta pen& 
N~o esteja agoniada 
~ue eu acompanharei 
VOEsa pessoa artcr-ao a • 
Nesta rormosa t~rra 

Te~oE one nos re~riLr 

s s:e s Lrn c omo 0 senhor ..-;.lberto 
rambem tern que a estimar 
j~ du que de ::;-ormanclia 
Renresentante primeiro 
,'. np pa Lac t o do rei 
~ e melhor cuvaleiro • 
Eu come dama imperiosa 
P~la sua rnagestade 
~ui nomiadu companheira 
Dead e a rrri nha tenrra idade t 

A cam~ra 9rincipal 
De corte de normandia 
Eu a passeio gostos~ 

8em nenhuma ZFJJXQ!lKRN±Xxcoburn:ia ~ 

~ qUando foi che6ada 
o dul}llE para a mulher 
Yassa ressoa adorada 
Dem 0 soube receber~ 

ToGos·~iquemosHcontente8 
~m ver vessa rnagestade 
Evirn a ser companheira 
Par ser da sua vcntaoe 

h60ra minha senhora 
~dO neve ~e8confiar 

fenha semDre a S1a fe 
Q,ue a Lnda the pcoe dar • 
Deus 0 que vds quereis 
~umlrindo cern suas leis 
~ contra ele n~o pecan~ 
Olhe bern senhcra amada 
~uunto que Lra f'a ze r-

Seju em servi90 ~e aeus
 
~ue e. f tern todo 0 po er,
 

n ' d.i....undo c negar-a 01&
 

~e feu sngue conceber,
 
Urn herdeiro do ducadd 

~ da terra em que naRcer a 
~so ha que descon~iur 

Da ~ivina prote~io 
Que uinda ha-ne ver ~atisfeito 
E contente seu cora~ae # 

Pe ca , pe ca a (:~eus do ceu-, 
:"uanto que l r-a neoir . 
Que chei,'ado s~~ :ia 
G"ue t udo Ihe, ~""'vlr Ii) 

Duo Ie "~i...,
 

N~o desccnfic jamais
 
~l farei 0 que mandCiis
 
D.i-L. h 

~u sou crist~ verd&~eira
 
.:.. no palacio me criei
 
Nunc& ao rneu ducar'Jo
 
Ate abora the faltei.
 
"'empe fli (Lili to que r-f da
 
~ em vossa prote9ao
 

~e manda agora estar
 
Aoui tern ffieu cora~~o
 
~~xfxx~ixooi~NXX~~RN~xa~{X
 
x.~~~xx~~ax~ocxg~x~~rxx
 
l)AiA 
Vejo que estate senhors
 
Wuito agoniana agora

l.a vira depois Jm "lia 
i~'Je v o: pnC"Hi ne alei,ria 
;"~ farei que 0 senhor duque 
Scmore em-vossa protec;ao 
~st~ja amando ccntente 
Vos~o terno coraesao , 

.'-;u farei minha senhora
 
Vossa pessoa guar.~r
 
L. C1 0 S mau s quere~2emlJre
 
hei-de Ihos eu tlrar.
 

~smolas e ora~oes 
Sernore temos de fctzer 
~~r~ que no s so scnnor- :tRNJrlXX:t 
renh~ que noe conceaer 
o que ~ de todos ~esejado. 
D com 0 t emco v i r-a 
Urn filho cme'J..ndara 
NestE for;oso ducado
fenho senhora pensado 
~ue deus ~so oenhcr 
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Nuncs. eu ~espesarei~io faltar~ nin6ue~ 
iUa formosa pes80ao que serve co~ dillor 
~ue como amas a deus?le f~mpre ~ sabeaor 

·"eu cora:>~ao te abencoa " 00 pr-erm o que mer ec erne s • 
Slm e POl'" iSRO mulherNestaR e na Dutra vi0a 
Jura e ni1o;.e juntareiSeL;;uinoa a honrra au8.~ teI!10S 

o . - . . ~ .'". out r-a muLhe r flO mund o 0ua ma6€stade senhora 
"0' a t i eu amarelSei que e mui to honr-r-ada 
E tu co~ sorte adoradoraB io~ seus vassalos todos 
0amuis me oercas aDorSelTpre f'ui mu i t o e s t i muda • 
;;;ue s ou t e u born e81)080:;8.0 e c or.c Idargarid.& 
l., f'i e 1 ad 0 rcl,:'l.or~ •Aque acc..bo de falar 

Pais a que La mulher t.udr: Ducue z a 
:3enhor bern sabei 8 O~le ..,u;1& f'u z I.a enrr&ivar,. 
Lm nada disso sou cJlpa1cl1)L) ~;_.'~ZA 
~es4e ~ne vas conheciluito honrraBa me oriei 
~,Jor VOG POl u:'loT'(jdaL~ na minha juventuds 
~u n:c fui qa~~ 0 cuuseib na mi nha vida. a~};ei 
~8te nosso c~2amentoAte ~gora bern sQuae 
Nem per si 0 meu sent.orNesta terra bem estou 
r",€ :-i~ Qranl:1"~ c onsent Lme n t 0 ~Fa%em me bern a vontade 
OS VOS3QG Emb~ix~dore8Eu agora seu feliz 
1~ .neu p&i e que f'al ar-am Ate aa noBSB mage stade 
~le8 ~. c s ;~';(:,is senhor-e e 

~e eu chego a conceber 
Contentes toaos ficuram(..iFf' fara C' T'1€U mar-Leo 
nL:;endo-me lOBO arm mf'ui to me hu-c"e quer-e r
1.;;15 me q.ier-La casar.u.; aempr-e e s t ar-d c orm go • 

; a i 0 rlu. C' ;.1e V£.. i b.O j a I' 1 i rn '0 ret 1 r~"-R~i}h.J.4~'i'& s pon.t I que sim 
~or oberliencia guar~ar ?icLb:: RI'e' 

~ agora 6 8a~to ceuWinha duqleza formosa 
~uem hav i a oe ne n ear~uerida muito adcravel 

DC's meus honrrados vussalos ~ue.seria ~eBore8aaa 
L de mim muito anreciuvel t; n ao me havi e t s ~e ar-ar
Solda~os sou dos-orimeircs ~lem seu ~eus soberano 

"f dest& 6rande 3v~tor~a c'l" c- '" c, b 
Sou 0 bovernadcr 

. ".. ::; ci,lc;PlEi arre .entur 
~ nao me ver como me ve10 

Da f'or-mo sa ~rm&nlia ~~eE'teies0rPB~ mundan~ 
" '.rSenrora ~rande pecudo fez r ..... ~iD_.',.' ;.,..'\.1 

Q,que a nos nos ajuntou ~u nio desprcso ~llher 
~ de c er-t o aern o l har ~ua pesso~ formosa 
~q:lern logo VOG amou Scssega que neve ser 
~u tenho par entendldo Isso sim mulher eeeee. 0\0 ~(.,<,. 
Que se COlli outra mulher ~SColhi-te para esposa
,v"e t t ve ase unido u te quero a~orar 
~io tinhu q~e soceder You a ceder meu 00der 

c~ I LTsta que tern socedido J uO para contigo estar 
Eu tinha que ter filhos Eu ca8e~lJe oar-a ter 
~ outros tert~is VbS 

I ' 
uma vida Ba~ta e boa 

.Tun t ...nd o-evo s com out r-c homern ~ )ura tel'" s~essuo 
~ nco nos juntanao ncs .,ue herde a rrrinhu c oro~8. . 
tI&8, # 0 ceus ~Uf se assim beus 0 n~ou " quer.. <..l.6 mcu deus veja IVlr nos sa ora9~0 
Ainda que 0 ~eu ducado c;,uer9 -t e i minha rnuLhe r
~ind& que por eetr~n~ei~cs Be~a ~~ Cd abora a tU8. mao 
2m t.empo s a senhora-los ~ 2a o - s e u m~o ~ c 0 n t i nu u ralando

08 ~eus vassalos se veju~ ]:!; se a8"11"'1 c disryos DeU8 
l~lgum dia mal t r-a t ado e ~ se uSBi~ 0 nuer fazer
 
~)e horien s ma I s no dor-o eo s
 Hdoro-te minha CSDOES.
 
De outr~s na~~e~ hr~ados
 !~ilr:ca t e hei -de e sqyec. c,r 

1018 se €kus ~8soq€nhor 
SerGei '.... 08 nao nos quer- ~ar 
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5 
Reer~em0-noB e nbo tenhamos 
:.:cLis que pensear; 
Feliz Borte sera a nossa 
Be me souberes amur • 
fm~UEZA 

Eu amar-e i-ce 6 "lberto 
~ue 

, 
e minha 1-'

Ourl~&~aO 

Desde que meu pai queridc 
"le d e L ton sua bericao • 

h.c:.  .l.e E:: e~"l 

] uebe} 6(' 
[~1~b~Rl10 -'nferno P: ·'10 

Fu i a uma c a $8.ria 
rhuito me adivirti 
~as 0 meu triste cora~~c 
~stuvu oensando em ti· 
Jm via~~ aehumoe l~ 
Foi ~rande contentamento 

-~ aera n~o trabalha~ mais. 
o ~eu pobre penS8a~ento. 
Parti sern meU8 camararles 
88em mais eu po-'le~ eagar 
E vim com muitu preSSB. 
Pard te Doner f'ular· 
~, 8em de t enr;uo al uTn-;a 
~ pern duvida nenhum& 
~~ par-a rna is r'levera 8 fie [-~~nar ~ 

QU'~G~ZA 
~lnca eu quiz despresar 
'1:'L pa Lavr-a formosa 

-
",,'.lC 

l'JLC vos "'i GEe eJ. h''; (i'
b iY:'J'::'llEr "f"zi6. '-"L\~' 

~O'J.c C 

t~lJj}~R'.l.'0 

Pois ofere~&mnE u aeus 
kinha cluquezu f!,)~~Ej[ amorosa 
e que vumos fazer 
~ se pe~s for servi~o 
Cumrra-se 0 nosso pedido 
i)J~U,.ZA 

Conceva ainda Que seja 
~l.ooriii. aqui 0 di&bol .... __ 

;,ini s t "'0 

U', vL~(J() vivo 
~%XiRmEKmxXErox6~XNX~X~G~~~X 
l~ 0 que eu coneeber 
Tudo Ihe of'cl'e90 ao Saber 
~ue tambem tern iSrande pacer .. 

hLBER':'O 
~;ao f'a Le Ls a ae Lrr, mulher 
Que e urn cu so mui maI t'e t t o 
DeBe8pera~ao f'at~l 
E tristezu em teu peito; 
'.,:)0 rte 
o diabo :;18.0 far'; 
o que minha mulher peciu; 
':T5nc;uern c c cn eerrt f r-a 
Nern 0 d I abr 0 ouv t 11 • 

18so que tenh£ falado 
~ue se~a por ele aceite 
~uero conceber 0 di~br 

Ou ao ~idbc entreLO 0 peito. 
"lui -se e ['i::ci 

EOLrllo>,I C 
0rcl 2StU tern que ver 
C (' i <:.~b c clu mu I her' 
~uer p o.r' :forio. ter u:» 1'11>0 
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ire. t ~.L v u --~. C vn1..:i. ito 1·~~ 1~~ 

'rirLc;. 9c-,-:~-~(.·' c.·C(l-~-C'2;~C.:~ 

\eft~L 1,}118 G. e n s i nc v a
 
'-, CCTl i t o y,:; rf'~ it n .. r«
 
7b.~it.... '~-(~-J..llt: l"C'l:' ~j,:"'(l',~', ~ C.l.
 

G. ~'\:. i nl j.~ ci..:~ v .~~::::' i ~~ 8.. 

2e'noc-lhe 0':' )'D 0 e D'-' r Lo 
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De Iho levar co~o recreio 
n minha amucu senhorli 
~ com ele 4e seu ~Dasseio. 

,j,' E:Jnrx.,;0R 
~eu senhor &ssiG C ~urei 

v~i-sp co~ 0 vi~~n c ~i~ 0 ministro 

~~~~r~e~-~~;~t~ s_:m~;~i~~~t ~ nt E 
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De corrioof nove re ers 
.; .ri nru, mu.i}'t:' r cr-e nt e LKJXJXOC.s:xiUhtxm;l 
~~Q cstdjO muitus ve~ep 

IuL3.L'HU 
~nt~o pe;a~os & ae~s 
~ue seja na Co& hora 
'~lC a livre nos peri.;os Ee~lB 

~ nCSBu dmado. sen~or~. 

V:;'c-se J,'Q. 9~u.:;i(. fed-fOe no i te 
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Fiauemos tocos pasmados Por levEir aquele duouito 
E "cheios de adrm r-a ciio , '~l.ie 0 nao 6uis amostrar 
E.'u nE:.o po s so falar mai s, +{ d A b f . t 

j. a .'IIi:. ser ur. om ac an i 0 
EE'ta e a minha 1l1ll:XJllxim razao.B;m c orne c ando i:l andar-c __ 
ALBERTOT Vai-se 
Vamos ia sern demcr-s ERMI'rAC 
A manda e-Lo bapt i Sar Sn minrlli vida olhei 
Vao-se e depoi s sai 0 ernbaixador l&EmxE:XIJ1~:XKI!l: Criani'l:!. +.iio l:l.'l t an t ada ea darna co'! 0 menino e V8.0 a ¥ _	 ~ue m."~o o..odia Densei 
canelS do el'i1l1tao a baptizalo ,:)er Dor '1'1; ba ot.t e ana 

.t:. detraz sa! Rogerio e diz" 1~ como urn homern senhor 
ROGERIp; De tanta dispoSi9~0 
Ja la 'laO a baotizar t. como uma fera hor-rivel 
o filho tao dese jaao E tern instmmtos de c ao • 
Para 0 q~e ha-de ser de honrrado Triste e mal formada 
Deviam-no de ()..fogar Foi a mEii que 0 parltu 

.. AhA :';OUBCL tao mal formada 
'Aaui venho a caminhar Nunca no muntlo se v t u , 
",Revere:q.do __ s e nho r f'r-ade " Templos ele nUi quer 
~ue haaai s de _bapti sar gB.tJlX~~:i.a.m~a~Utin?o a.· qUi" che~ou Ii e n t r ar-

Esta cr~anc;a tao tarde ... Desta~ oorto."~ par-a dentro 
NBo cemoreis meu sennar Parecla urn cao a ladrar 
Em 0 bap t i smo Ihe oar> ?c:,rece uroajor-r-tve I fera 
Que a crian9a e tao forte q~ue no campo se berou 
Que me cus t a a so ~ei tar 0 Com urn mali filho 04uq'le 
1;.i z para 0 menino: ~ senhor 0 c a s t i gou • 

_~8tEl quito meu merifno, ~:ove rnese s a CUQ 11e Za 
~uo se jb.8 tao d·' senquieto !) J.~O 8''''1 ventre 0 t.r-e z t a 
qecebe 0 santo barytis~o Senhor estou a pensa~ 
~ue ~ 0 dote mais perfeito • N~o sei como 0 t~ria 

- .	 ~1\Rl,lIUO ~\em como teve no de r-
AjQel nai aerihnaa flem valor para s of'r-e r-
J-.. porta da e r-rrl da Jma c r-Lun ca tao forte 
Para eu baotisar Jesus n~o Ihe ~eu 0 ser 
~S8a crian~a atrevida.N~oquero fal_r eu m~is 
Recebe criun ~:~ue s: 0 chega s~ber 

~ 0 ap arne Que Ihe dou	 0 duque castioara-me 
~ o~prime~~o sa~ramento ~~ra isso.tern rOdeI'.
 
~ue a ±gre ja deLtber-ou ~.vl.l:>'ij.L\ADQ;:(
 

~MBAlXi-l.DOH A. Borgonha quero que torne
 
Este ja our-eto menino 0 duque da nor-mandLa 
,Nao se JIi ti;o desenquieto A Le v ar- ou t r-a embat x ada 

Q.ue tern que ser bap t.t aado de grande empenho elCxXEx valia 
Per- ordem de 'Beus soor-emo Urn f'ilho teve a duque sa 

Po erm i tao faE' que 0 baotL9-'!.. ~ como 0 teve nao sei 
~ Dei ta-lhe a 8iJlae cUz,. 0 ermj taQ.~ ~ue eu fiqlei pa srnado 
!':m no~ ao ~adre e do filho~uando para e ae oLhe f s 

~ do ~sp1rito ~Bnto 8a~nsdo Parace que tern seis anos 
Ide em Da~ ~eu meninr 0 diabo do r&0aZ 
Que ja es t at e bao t t E'aoo. ,Js. nao que r- 0 osi to e f'a z 
lai-se a darna co~ 0 menino A crian~a rnuitos danos 
.f1cando 0 errnitao com 0 embaixa"Jor Ai jesus que Ihe direi 
~o encontro ~a ~ama ve~Ro~erio e diz/ Ao senhor imnerador 

<ROG8RIO --?	 ,?a t!'aq11~na c r-Lanca 
o senhora madrinha, A esse tao gran~e senhcr 
Fez favor de me mostrtir Direi-lhe n~o minto nada 
A cara desse menino ~ue ~ t~o forte a crian9a 
~ara ver como ~ 0 focinho. ~e tono 0 munio admiI'ad~ 
!::	 duma nuo faz caso e rtoe;e.!:,io ~:£1J4:t*»jut,;;m~o "ao hd. outr-a em n-anc;a 
com tlranla dl~ Ate ja quer pelejar 
Ulna 0 que vai de imoerial Com os r-aca s t tos pe queno s 
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Para reger teu duca~o 
Fal ta te ha-de fazer. ~'.leria-lhe iTni to be-

ROBERTO ~ como seu pai e senhor
 

-}Jao me emporta nor- meu pa1'Jap ~ssas f'r-r-rno aa s terrae
 
Nem t arnpouc o nor voce' .Lnha-dne mui to amor
e' . • i . ~ , .JOee:;Ulre mi nha vorrt arte I 1-I.2,0"a cue me ~ez i880
 
h:inha op rru ao assim e " usee :lesaVirgonh&co
 
ALBERT,Q ~ei-de Ihe que br-ar- os que t xo s
 
Leu f'ilho o l ha que te fal t a "li.ue me tern mu I to aga s t arfo
 _	 v- A

Abora essa razao ~ao-se e sai Rogerio 
ulha que te fala Ora vedes 0 oue ~iss~ 
Pala-te uo cr,ra9ao COY!:o vai se ndo verdade 
20BER~Q Aos soldacos ja rtoberto 
A voce n~o contaadibo Lhe mostrou habilidade 
Nao quero mais escutar Vai-Be e sai 0 orofessor e Roberto 
vos sa fala nem do mestre PROFESSOR 
N;o me fa9amro enrraivar ~eu filho servcbediente 
o mestre amim nao 'e fa:r~'	 ii: te"j(ente a deus do ceu 
o senhor obedecer ~lha que sou teu rnsstre 
~nquanto ele f'alar ~ segundo pai teu 
Nao 0 torno e ecu t ar- Lu qu i z tomar este c ar-go 
Vou-me daQui ja embora' ~e te ensinar vergonha 
Nao me fa9am enrraibar De te ensinar u ler 
Henao me engano agora ~ a escrever que e grande honrra 
o mestre mas he -o e aue:;ar.. ,:; nao que r-es resoeitar
 
Va i -se -r F .I.~em amim obede ce r-

PROF:'.SSOR ! C Robe r-tro e 0 d I abo
 

-~elxe-o-ga minha mao Assim tens que te perder 
Que as c r-Larica s nr-Lme Lr-as .i-'.prende a reli.;i;io 
Que como nao tern razao ~£~ta~~K~Ex~~£gxi~«~~ 
Fa zem'<ae pr-e gu t c e t r-a a "~~ nao se jas preguiceiro 
Eu darei-lhe educa9B.o Nao sejas U!l1 mandriao
 
l2.o d ar-e Ls-Lhe que f'azer ,uem t ampc uc o urn caloteiro •
 
.Logo ensino-lhe a li9~0 Be u«. hornern virtuoso
 
.c.. ha-de me obedec e c ; 'I'u nar te queiras per'''er
 
AL.b~RfrO Aor-erider- meu men i no
 
li'ica a voe ao cui ado A escrever c on t ar- e ler.
 
~ ~ vossa ~isposi9io TUdS riqu€zas nao vale~
 
Dt*xo a meu filho amado '''Bi8 que para este mundo
 
De'-;Lhe Logo urna li9a o Olhq, que ha cu t r-a virla
 
LU tenho gue re~er Deixa esse sono nrofundo·
 
o meu dUClido inteiro ~Qe aeu8 do ceu ~ da terra
 
Para depois lllt:ir-Iho a oJ.e~ Pode-nos c a s t t gat-

Isso fa~o eu primeiro Com urn fogo abrasador
 
Pegue la por seu trabalho J1a uma caverna infernal.
 ,,, "" 
~~te DOUCO de dinheiro iU e8 urn rapaz 8em dGr
 
Da-lhe 0 oinheiro e saem os sargen~ come9as tQa vida
 
~~_ oi~_,O' primeirQ._ -'-----' Ser,',s urn gr-ande senhor
 

I2 E\A1~GE'f\T'rQ,	 J:'essoa mui to quer-Laa , 
o diabn do raDa~ feu pai mandou a chamar
 
Paz na terra mUitos estragos Um homem que fosse honrrado
 
Deixa os filhos 8em olhos rara em tudo te ensinar
 
~ Gem pernasJ~ 0 diabo. ..
corn arnor- e corn agaado 
b:u Lhe quiz f'a ze r- a f'r-en t e [I;as tu nao tens nerihum medo
~ com um 9C\U que t r-ez i a ue f azeres tao ~randes danos
n 
~eu-me ume.. grande e e t uc ada 1\08 meninos e c r-Lancaa
 
hqui no melO da barri6a • outros .;randes n.es.. ~c~tes
 
21 SARG!'~N'I'O	 <..> ~- u,,' _. , . .	 Os Puis t.od os se ere queixo.rn,
::Ju logo cul~di1ho l~~Jl!x«.mJlle.!lutxxaxaJui.El!. ami m recem honrrade
 
~06ocomece~ a anda~ . £m vez de te emendares
 
.L.,e tanto meu8 que t Lnha " t odo s os val's t a ..1:1
f-; _ ~ __ 1".	 _,' ma ",J;,uO 
R.	 e r e nao pode c he gar- I'r-a ze s a t e er-a a treme1'.
 

De ti tonos a ffugir
 I 
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N~o podem rte casa os pais Atoaos a quantosB encontre
 
Os flInoe deixur sair. Darei com eles em terra
 
:"Tao te querem f'azer mal Fica-te ~eu mestre aqui
Par filno do duque ser ~ue e:1 me vou a descansar 
Ngo escut 2 a nin6uem Saver 8e alguem encontro 
90'ra~es 0 teu querer. riquem possa a mnrte aar 
~u nao te~es meu ra~az Vai -88- e pai ~ogerio
 

Ne~ teu pai nero tua m~i ?OCH£RIO :
 
~u nao temesa nin~uem Ja nao temos rnais que ver
 
F'a z.es 0 que 0 d i abo faz " Nero mais que porfiar
Nao fazes caso Roberto Hoberto n~o guer estu~ar
 
Por ser de al~a ~erarquia -vern (31s 80 quer saber
 
T~ tfie lembrarb.s d~im ~atou 0 seu ~rofessor
 
...:.. no que te t'-falo nal gurn (Ha .:.sta estendido no chao
 
O'Lha que eu nao engano ncora melhor _
o sera 
Que meu s cOI'1sseIh"s verdade sao Gantar-lhe 0 cantuchao 
Desejava que fica8s~m Uas eu ngo sei a cantiga 
nentro do teu cora9ao. You a deitar-lhe agua benta 
~8cuta e n~o te esque 9&S Para oue nao ooia a barriba~ 
GIna que teu mestre sou .' ~ta-ine a aGua andando aroda e di~en 
~embra~te semure crian9& d Q ~ 

Dos consselhoe que te dou As perges medomino 
Teu paI c harr.ou-o.e arnf.rn :ababor e deu 
Para' em tudo te ensinar Canta ~
 

Ae!:ora come teu rnest:r;e Req1rtem eterno domino es deo
 
Nao ~~ queres respeltar. 2aem os sar5en~os ficanoo pasmados de_ 
u oue tu fazes agora ver 0 mestre morto e Rogerio f'0de para
Sobre mim ha-de carre~an outra ponta do tab~ladQ e diz 0 12
Por isso e que te ~ralho ..§arl;J;entQ ~ -
Per-cue te quero f'nsinar ~ - 0 diabo do r-ana z 
~:3e nao fazes 0 que te rnando mortes eu 113.,Faz mais oue sei
Vai-te 0 diabo a levar. ! por respeito do-pail ~1:irra-lhe as orelhas ) P,Qrrticas nin6uem the da. 

r 01 .a que e vou a er nara 0 profescor:
Se nao trat~8 de te emendar ~ -senhor professorl va!ja. morreu •
Eoberto pu26a por urn p~nhal Doa estucada levou 
~ mata ° professor e OlZ ~ue enterrert0 

BOBEB~": . . vrn boa terra s&t.;;rada
Agora 81m que r i oie ; Eu depois ao sennor duque
Dos consselhos satisfcito a embaixada~evarei
 
~ue meu Dunnal enterrei
 Diabo tern qu~ ser
ho centro do tau oeito ueglmdo se ve a cara 
Eu nao ouero mais consselhos v~o-se!levando 0 professor e diz
.l.'lem cuero me i s e e t udar- ROuERIO ' 
~~er~ fazer 0 mal qu~ possa Por vel' aauele mi litar 
~ a toros L morte dar· N~o acabei de cantar
Pe.ra 'os estudantes qu~ f'ogetJL: Com Busto do0 bigode 

- c: Esconderri-se toaos de mim 
~strampanlOuse-me a c a Lde Lr-a

Que eu eo cuero fazer mb-I -l': Bscaoaouse-me 0 esooe
Por once quero que ando ~ as isso Que imoorta il
Sou uma f'era infernal ele ja no 'ceu esta
Olha para 0 prof'_~ssoI: ~ talvez nof dos pardais 

r € diz: ~ Roberto fica ca1u meu me e tr-e vos t e PLra mandar ir mais 
~ eu como viI dragao .Yo.o -se • No nal!',;cio do rlUOile de scobre -se 
Pa~~e~te quanto ensi~aste Alberto Robertoembcii,(b.cfc;r liJlriTstro --" 
AO meu inbrato ccrayao os sargentos- os Bol.ji~cos fazendo o oue fui sou e serei 

u 

guardae di~ Alberto ~ 
Um~ carniceira fera ~No meu-Palacio estao 

Os senhores pnincioais 
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Do meu formoeo Auca~o 

Que amac10f" de mim estuis 
o ~ia de pascoa ~. 
~xNilll '~e ~(RK~ildt:IEJlB:rllU 
Do sagrado Esniei to ,6"anto. 

Pana OS que temoe ~e 
t., urr, dia mui tanto 
No palacio estamos juntos. 
Onde havemcs de -falar 
~ a meu filho Roberto 
Cavalheiro 0 quero armar
~\jeu filho:Jor conese~ho 

Dos meus vassalos ate 
Urder~m de te armar 
Cava~eiro ::ibora aqui II 

Pais eu q~ero-te ensinar 
A ordeill de cavalaria 
~ser cortes ~olitico 
Como eu eou hoje em dia
Assim que~o que deixeis 
~s vossas perves8ia~de8 

8em tornar a ccmeter 
~ennumas a~6cidades, 

j~ mali 6 n a Conni~80 
Que agor-a v c a roam1lia 
~lero Que a deixeis 
Que e lima vida mui to feia ' 
RQaERI.O--- ,Nao ha duvida e enior
~m cava~eiro me armar
 
Que tenho muita vontade
 
Com as homenss pele~ar
 

~'ras enouanto eu assirn an~ar 
Assirn nesta condi9ao 
N~o resneitarei H±E meu pai 
Nem mx ninguem oesta na9ao~ 
Eu tenho feito proposito 
De seg~ir minha vontade 
~arei mortes farei roubos 
Far-e t toda a maldade • 
Desta sor~e 0 armarei 
Que tanto me da 0 ser 
Cavaleiro como nao 
Ea9a la 0 que quiser. 
ALBb;RTO, 
Tu filho aqui a60ra 
Tens au me obedecer
 
ne crian9a como es)
 
Nada te ve jn anrender ,
 
Agora manoo-te eu
 

I
Que vas a igreja I'ezar 
E pede a <Selis do ceu 
Que ha ja de te -peroou.r. 
ROBERTQ..
Qual perdao nem que diabo 
A igre ja vou a ir , 
~as todos Quantos la ouver 
N-ao tardar~D em sair 
Vai-se a i~re~a e descobre-se 
:fCism~ ~ r'*l"t '1 &eo ~ f@ 

ns:::Nl~la c 4Jltz 6iiHlMl~ 

~sGl.')Clo com outroe devotos na cape 
ela e diz 0 Ermitao l I 

--Deus me dec 1drio entende , 
RQBERI'Q 
-- alente e c~ nem aual enc omenda 7 

atenno a toaas com um Dau e q~e • 
Brando tudo 0 Que encon~ra 
e f'lgindo todos ,vai-se. 

'-S'BAIXil.'TJOR :> 

- i1, e'11baixaaaleve i
 
,~.o ,:l'lone de Uatrgonha
 
~esCle que a viu logo niese
 
Ieto e r,'.a cousa
 
beu filho tinha a~e ser
 
Urna fera embraveciaa 
,,~ue furia 'Tiuitos danos
 
Pelos ,:lecorssos aa v~da
 

,:. INI S'rRO
 
~Ja os raz agora
 
~ue far~ venoo-ee ~rmarlo 
Sera r terror de t'lOO
 
~ue vivem no seu 0ucado
 
T~ aar-zerrt o
--. U 'a'" I o menino j)a faz mortes
 
Cerr.o f'era ernbr-avec ida
 

atOll 0 seu professor
 
~ tirou-lhe a sua vi~a
 

~eDois que 0 'TIatou
 
Come90u arrebuscar
 
o c"jabo cio raDaz
 
,~u~ ~era me ~ez aoanhaft
 
2~ sargento ~
 
Eu pensei que me fazia
 
De uma c~r~acia arrebentar
 
~s pernas oestornilhei
 
Por nao Doder voar
 
o orofessor 0 PU~Ol
 
Po r- uma ore Lha se nhor
:..a s e le pre stes 0 de ixou
 
~e boca fria sem dcI'.
 
I2 stlr:ento
 

158.ra Q~18 nio me a oanha-isc
 
Flii a Wm canto es;onder
 

Ficaram-me assim 0 as Deras
 
~ todo 0 corpo a tremer·
 
~~asi nao posse e.ndar

}M::m	 oosso rnexer
~uctnaO vejo 0 rapazito
 
~eu desejo ~ correr.
 
ALBER'l'O __
 
~uem cria filhos as')im
 
Valha-me nosso seTh~or
 

.2 2 sargento
 
Ainda 0 senhor ministro
 
se nao Ihe falei 0 mel~or
 
sen~o oue Ihe fale tanilie~
 

o sent-or- embaixaCJor
 
ALB:£R'rO
 

o ,~rmi tioY Pe na rneu c or-a cao se nt e 
A morte do professor 
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EIvlBAIXADOE 
Eu muito a sinto c 

C01,0 seu embaixador 
Sai 0 Ermitao muito e~astado e diz 
Em"ITAO 
ITa Igreja nao se para 
Parece andar la 0 diabo 
Roberto seu mau filho 
Tudo traz atormentado
La nac param as velas 
>em t ampouc o os c andf e t r-os.a 
Alem disso ainda mais 
Nao se para com maus cheiros 
Co~sa do diabo ~ 
Eu nao 0 pOSf,;O crer 
Crian~a de tao pouca idude 
Tenha tao grande poder 

Jesus Jesus meu senhor 
Nao sem 0 que possa ser 

AI,BEHTO 
-d ~eu deus todos os dias 

Tenho queixas d.e meu filho 
ERMITAo
 

Parece que ~ 0 d.iabo vivo
 
Que r er.rpr-e e traz consigo
 

VAL-Hi 0 ermitao e cUz Al,BE1~TO~
 
Sargento chama meu fllho '
 
Que venna de precsa a correr
 
Para 0 armar cavalheiro
 
E nao 0 quero mais vel'
 
12SARGENTO
 
Meu senhor agora e
 
Eu eJaqui 0 vou o harr.ar

~e tenho medo ao mordo
 

Que esse cao me pode dar
 
Chama
 

C senhor Roberto do Diabol
 
Verih. dai que 0 chama 0 palfire •
 
Tesus que medo eu tenho
 

'-'~ue me morda e nao me ladre 
~-Roberto mu1tQ CQDteot~ 
cologa-se ag I?~ do pa~.~~ ~ 
Eu ja vinha da Igreja 
E nao quero la mais entrar 
Fa9a meu pai 0 que qeira 
Veja se me quer armar 
Que tenho muita vontade 
Com os homens pelejar 
ALBER'rO 
,. -Pi'-h .
~eu L ~ 0 va2S ser armado 
Mas olbo 0 meu cora9~0 
Esta muito u~oniado 
~~ue oe ti e sver-a a trai98.o 
~eu filno tu nao duvides· 
Que POI' morte tens que ser 
Her1eiro ca minha coroa 
E nao me, quer-e s obedecer W~ 0 

Ar-me.-o ja caval~iro. L ~(i,,!OGl 
Armate filho amado 
Se urn homem virtuoso 
Que te paraces ao di8.bo 

I~ 

OS SARCi,Ti'OS A,mUll'.: A RO.GER'~ 
I 2 SAlliJ?~t\JT.O
 

j.,Qui tern esta espada
 
Para ir a batalhar )


(ajuda-Iha a por
 
22 SARGi$NTO
E tao bern a sua banda
 
~ara melhor figurar
 
~ 
1 6 SARGTSNTQ
 
Agora 0 seu cinturCo
 
De teo maravilhosa arte
 
22 SAR~O-
~ de)ois 0 talabarte
 
Dp tap bonita fei~ao
 
12 SARG\iiNTD
 
o revolver qao bern queira
 
Perm1ta que lho ponha eu
 
22 SAR..QENTO
 
o seu chapeu com li cen 9a
 
Para comandar a file ira
 

~~'~maram cavalheiro 
Guarden-se do meu poder
 
A gente que 08 meua olhos
 
Aqueles que alcance aver
 
ALBER'rO 
~ezassete anos contas
 
Filho na t ua idade
Ja fizeste tantas mortes
 
Nao terCs perdio ~o padre
 
ROBERTO 
~importa a mim 0 pe::dao 
De neu pai nem de minha mai 

Se"eu nunea os eonheci 
Senao nela tkadi 9a o 

:':U 0 lei te que mamei)
 
Foi umpouco de veneno
 
Que fez furor minha al..wa
 
E a ninguem the ten~o~edo
 
Daqu1 vou a pelejar\
 
Com a gente tao armada
 
Que meu pa1 acompanhou
 
Nao val para m1m de nada
~ ~ada e peleja com todOa..'lkUAA

(i~ r (J'iri~@B'e8tI\1que que ];iz '. 
Alberto~ . 
Detente filho que fazes ? 

I~OBSR'ro 1
---=';0 que me apraz a fazer . . . __ 

Val -se e sai 0 embaixa~.?~ .,~ 0yl.nl.~ 
fie -. -e~arzo·· embal.xadOr : 
~a-nao podemos com ele 
~ uma fera envenena~a 
o nosSO 'Ooder todo Junto 
Para ele nao vale nada 4 

Rompe,talha,queima,eorta 
Quem contra ele 8e poser 
Ninguem pensse de sair 
Vencedor tera de morrer 
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o pode 

ALBERTO 
Chamai a minha esposa 
Que me quero despedir 
Dela e do ducado 

E para urn deserto ir. 
~u nao quero saber mais 
De urn filho que dei 0 ser 
~ matador dos homens 
Urn diabo tem que ser. 
Todos os dias e8t~0 
A dar queixas de meu filho 
Nao 0 posso remediar 
Pesa-me muito disso· 
Sehnor, senhor jesus meu 
Pois cremi urn ladrbo 
Sacorrei nesta hora 
o meu triste cora~ao. 
Que eu nao tive a culpa 
IS80 foi minha mulhee:r: 
Que chamou pelo diabo 
Ao tempo de conceber. 
E 0 diabo tomou parte 
Estou a desconfiar 
Venha aqui minha mulhea 
Que Ihe quero preguntar • 
sai a duque su vnud to:t,_ri~y~ 
s~ ~ill_que _." -.- 

ALJ3ER'rO 
Mulher que conceberte 
uma fera embravecida 
Urn leaD ensanguentado 
Cu na nossa normandia 
Equal outro rei saul 
De todes perseguidor 
ixxmx~K%BBXmIX.MEE 

AljjErrrO 
Fica,ao'~osso cuidado
! V?S nao ~e vos e?que 9a 
~ all 0 senhor ministro
 
~ue ~ale com sua alteza
 
.HNI1liBO
 
A60ra tao granlbs choros
 
~oreu sentir 0 que sinto
 
ALBERTU
 
Eu de todos Vern me iinto
 
QUQUEZA.
 

'Adeua rr~u jardi , amado 
Onde eu me recretl 
A~eus palacmo a-deus iontes 
De vas naa me esquecerei 
Aoeua nobre )/Ormandia 
Adeua terra tao formosa 
A/deus que rr.e vou c horando
Ja faleceu e s t.a rosa ~ 
A:LJ~;'~Rl'O

A........deus corr:panha adorada
 
Nio vos-e8que~aiS de mlm 

:~ue vas tive em c ornpanhf s, 
uesde a hora em que nasci 
A/deus meus vassalos todos 
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Adens gr-ande j/ormandia E 

Vou-me fazer penitencia 
No reste da minha vida. 

Vao se todos choranco
 
~ sai Rogerl0:

eli os senhores da corte
 
Parece que nao sabern nada
 
.Pois Roberto com urn pau

Ja fazia tanta mDrte"
 
Que f'are. com espaoa
 

Palerma.s, •••
 
Ql1erer-i-no u s s Ir»
 

Deixa-lo!
 
Coco niio me encontre amim
 
.Gai Roberto e l,arto e Fulminante , 

ladroes de una oruta aue ha ne monte 
€ con inua oger 0 tOGO ass:~stac02. 

, 
Ai de mim que ja a~i vern
 

Aonde me esconderei
 ha-d- V.i-se fu ,indo seu. saLer onde se 
esconder ROBERTO~ 
"Armas, armas t;.uerra guerra 
i:~os monte s havetr:oS de c1ar
 
~ aoS homens que enhontremos
 
Us haveiLOS demattir
 
G~n9Uenta e doi s homens 'bern ar-madcs 
bao o·a:8 nomene que nus persseguem 
~ao tememos a ning~em 
Aqueles que nos segueci 
lJemos-lhe meus ca:raraoaS 
Demos-lhe solta 0.0 noSso vicio 
Nosso valor arrngante 
Nos homens fa9a exercicio 
Nos sejamos nesteR montes
 
Coso lobos carniceiro s
 
l~ao t.emarno e a ru nguern
 
Seremos fortes guerreiros 
o que aqui for encontrado
 
Tudo havemos de matar
 
E depois 1060 por paga
 
Seus~cora~5es arrancar
 
Roubar matar perseguir
 
C ~o os facinoroso s
 
Nao temamos a ninguem
 
Sejamos bern rancorosOs
 
For9arernos as casadas
 
.1!.i as viuvas que encontremos, 
hS sol teiras que colher-mos,
 
Todas nos a.s deshonrraremos.
 
~ depois de fazer isto
 
Sacar seus cora9oes
 
u jantarernos com eles
 
Sem atenfier as raz5es
 
AOS padres persseguiremos
 
E na igreja entremos
 
~ sem escutar a ning~em
 
~odas as cousas roubernos
 
o sennor sBcrarnentado
 
Pelo chjio atirare'ilos
 
e &8 hostias que houver
 
Co:n elas nos jantarernoa
 

nunca nos faltara, 
on nos nada que comer 
t:)e as cousas que eu f'alei 
As souber-mos bern fazer 
~ qual ou~ro rei Saul 
Nosso valor seja. tanto 
Que faremos 0 pior 
Sem sofrer ninhum quebranto 
lobo ou f'era embravecida 
~u serei nesta rnanobT's
o que vontaoe eu tenho 
D~ dar-mos principia a obra 
~~emos trerner a terra 
~ como a raio faremos 
~ue abras& todo 0 mundo 
l'OS t ambern abralremos 
Os campos de Norrnandia 
as camnos do men r1ucado 
De~ois os cnm~os de Roma de 
.....epois os c amuo s de Aliano 

arigue c onr-a pela terra 
De tonos os cora9oes 
~ue circulam nessss veias 
~BX••BImBX«MXI~EB 
~s nossas imagina90es 
Fortes faremos 8.oui 
Para gue ninguem~nos persiga 
~ razao que cabe em mirn 
L nf.nguern rne c ont r-adi ga 
Das ordens Que der 0 meu pai 
Ge:;,pre eu cacoar-e I . 
1'ambem irei c orit r-a deus 
~ tambem contra tOQa a sua lei 
Roberto doe diabo sou 
Poi s assim 0 meu pai Ule chama 
~u farei que em todo 0 mundo 
Eu ten~b terror e f'ama 
Jas historias que eu li 
1£ da s que t enho observad.o 
A minha sera. pior 
riEsirn e que e do m6U agr-ario 
ouerpen t e a t rai90adora 
Foi Quem arim me criou 
.'bldita foi a essa hora 
Aquem amim me gerou 
Maldita sim tao 'naldita 
a CIiabo deu-me 0 aer 
Rgora sim te eu tenho 
Ao diabo obedecer 
Em santuarios nio creio 
~agrad08 escalarei 
~ os santoe sacramentos 

Nunes eu os receberei 
Olha para 0 ceu e diz 

keu goStO era nt sar- ~ 
o sagrado sacr~mento 
E maldi90ado ser~ 
~le e 0 seu protento 
'I'udo 0 que e- mau eu farei 
~m mim nio cabem raz5es 
.v,ais que r-oubar- e mat ar
~ comer seus cora9aes 
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Guarde-se do meu poder
 
Toda quaLque r f'Lgur-a
 
Que 0 colher as fiaOS
 

Vai ~ireito a sepultura
 
Oe montes e os penedos
c J	 ..

0era 0 nosso paradeiro
 
Tirar a honrraas donzelas
 
Isso faremos primeiro,
 
Agora aqui me direis
 
o vosso nome honrraoo
 
~ jbrareis de fazer
 
o que vas tenho falhdo l
 
Senao haveis de morrer
 
Assim 0 ~enho penssado.

MARTO· "
 
Eu senhor Roberto ~
 
Ainds. 0 farei pior
 
Pais do dia em que nasci
 
Sou ~gradavel traidor.
 
o meu desejo e colher
 
Os homens e as mulheres,
 
Tirando-Ihe suas neles 

Fazendo-as padecer: 
F lILl" INAJrl'e 
Eu juro sennor Roberto 
A todos fazer mais mal tratar 
£; ao s padre S Que eu c oLhe r
Seus cora90es hei-de picaI' 
C'lerra. oar-emo e no rnunrto • 
Fogo faremos volcoes 
E depois tambem seremos 
Dana~os como leoes. 
ROBERTQ 

Bern ao monte senhores'
 
!~,-ARI10 '
 
A roubar as pa s eage Lr-o a ~
 
ROBER'TO
 

.A	 matar homens e mulheres 
PULI"IKA'r::: 
A fazer dunos soberbos • 

~ Ac oLher- casadas e viuvas I
 
MARTa .
 
As sOlteiras deshonrrar !
 
ROBbR'ro
 
~r seus cor-a coe s I
 
FULMINAN'rE
 
Para depois os trincar.
 
~scondem-se t d s n
 
e saem 0 "nistro 0 12
 
e erio e diz 9,
 

L GERIO:' 
a-melhor era voltar 
Para traz senhor ministro 
N~da bern me cheira isto 
Ainda agora vi Roberto 
Parecia Ferrabraz 
E se 0 torno aver 
Qalgo a fugir para tr~s~ 
~INISTRO 
Tern de nos i::.lcomoanhar
 
Para a prenderou matar
 

ROGERIQ 
j,Iate.tr •• ~Da urn assobio ) 
Isso sera melhor 
Nm sequer 0 pensar 
Nem taopouco fa~ar nisso_ 
~ a Roberto e diz~ 

Olhe aco a 0 vejo vir 
Adeus senh6r ministro., 
~ue Ja me vou a fugir 
Vai-se Q fugir e saem os ladrces do 
escondrijo batalh;o com 0 ministro 

e com 0 sargento depois de 0 prender
diz ROBERTO . 
Born lance viva os ceus 
Estes sao o s que djio f'arna 
o que cOl/ltente me vejo 
~ue triunfei na batalha 
¥alai homens n~o dizeis 
~ue vindes aqu I buscando 
rois segundo 0 que falais 
~u vos erei pagando 

!V:INIS'l'R 
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Depois de the tirar o",s 0 que mandou publicar
 
olhos diz Roberto? Contra seu filho malvado.


"' Agora fic~stes bem ~u capit~o general 
Gem os olhos heis-de vol tar Neste notavel dia 
E dizei-Ihe l~ ao ~eu pai Atropa hei-de comandar 
Que nao me torne a encomodar Gem nenhuma cobardia. 
:~uero dar vida ao vicio ,,~eus ao Ldado s mandar-e I 
E quero a todos roubar Hoje mesmo a pelejar 
Eu'quero ser matador Contra Roberto 111alvado 
E com armas pelejar Com ele hei-de acab8r. 
Camaradas vamos ja Vossas 8rmas carregai 
Ao noSBO horrendo ~estino Ide to~os be~ armados 
Ide-vos ministro embors. Fogo contra. ele dai 
E 'gra9Bs que vos deixo vivo Oumpr-Lndo meus o~denados~ 
E tu sarge-nto tambem A sua cabe98. sera 
Que sem olhos tern ficado Exemolo da normandia 
Vai-te embors antes que E nao vos aco~ardeis 
Te vejas mais de egr-acado Des sa fera em~ravecida' 
Yeo-se 08 tres ladroes e diz o_xxAs armas me~s capitais 
SARGENTO Per-ea e fogo meu s sargentos 
Agora requiem eterno Soldados nesses momentos 
Paz-me esse hornem d i ze r- Pr-ender-e-no s os ladroes' 
Sem olhos fique agora Abrasemos esses montes 
Ja nao voltarei aver Onae Roberto se acha 
Hqueles ciis do diabo Como capitio valente 
~ue me poseram assim Dirigirei esta marcha~ 
Grandee perros daria do s Que nos l'az -nuf grande c orrta 
o pobresinho de mim Eom essa gente acabar 
Meu senhor ministro vamos Porque as donzelas deshonrra 
Ao senhor duque falar ..:.. a morte the sabe dar. 
B a nos com embaixanas 0 maldi9;0 da mulher 
Que nao nos torne a man dar 0 duque aa de agr-a c ad a 
MINISTRO Que bern soubeste trazer 
Sargento vamo s depressa Uma fera envenenada' 
A que 0 duque "Tll::indacorar Esse homem e 0 que f'oi 
Tu nao chores meu amigo Concebido pelo arnor 
Que ele alga nos ha-fle dar Do ciabo como dizern 
19 sar6ento, Com 0 poder ~e encantador. 
Ai senhor meu camara~a E no dia em que nasceu 
Eu sern olhos e nao chorar Rouve no seu ducado 
VaO-Be paloando e dando que da s Sinais tao admiraveis 
e sai ROGER10~ Que ficou tudo ator~en6ido. 
Agora flcaram cegos A sua historia sera 
Coitados os dois morcegos No mundo a de mais horror 
Degem ser bern pachorrentos ;'Aas de breve mor-r-er-a 
Pois sabiam que Roberto Senao se fizer melhor' 

Logo os f'azia morrer Vamos come98.J;' a gllerrl::i 
Fizessem como Rogerio ~ec~amos esta bandeira 
Que se dei tou 8. correr Nos CBltlPOS da Normandia 
Agora est~o pior Sera 0 terror da terra. 
Que tern mais que padecer 89.sARG~:TI'O 
Vao 8e e s~i 0 capitao e 0 99 Eu farei o'melhor que possa 
~argente e diz ! tiei-de sernpre obedecer 

CAPI'L'AO A mais nobre companhia

~rai bern as bandeiras riei-de a eu re~er
 
J{os	 campos de Nor-nand'i a CAPI'rAO 
Para se formur a guerra ~~ sera oem premediado 
Neste notavel nia. ~eu esfor90 e valor 
Contra 0 filho do duque Pelegear cont.a Roberto 
Senhor Alberto ~ chamado Com acer!ado terror 
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~ SARGE:N'r.9 

En nao volto meu senhoro outro meu camarada 
Sargento de Nor-tnand i a Com ernba Lxada ne nhuma
 
Esse Roberto do diabo Agora sim que fiq'lei
 
ArranJ"ou-o neste dia 8em olhos de ver a lua
 

ALBER'rO
 
CAPITAO Muito sentimento tenho
 
Que the fez meu sargento Agora assim vos olhar
 

-2..Q Sargento _" 8em vi s t a como vos ve jo 
Tirou-lhe os olhos e nao V1a E n~o vos posso romediar 
Com mui grande sentimento Mandarei vir 0 medico 
CAPI'rAO Que ele bern vos ha-oe c or-ar-

A casa do nosso duque Com doenya nao estejais
 
~ellJos bern que a guar-dar- i'1em e s t.e ja i e a"horar
 
Forque senao 0 seu filho Q,ue 0 meu nucado todo
 
hinds. 0 ~ode matar Pode vos bern manter
 
Morra morra esse traidor Sar6ento meu servidor
 
Esses montes nos cerquemos Toda a vida tens qne ser
 
Com esfor90 e com valor Agora farernos logo
 
A morte logo Ihe ,"ier,os Minha ordem publicar
 
~e sam a dams. e 0 dugQe Para que seja alistado
 
e diz a dama 0 que queira pelejar
 
Senho-r-"auque a aerihor-a Contra meu filho rtoberto
 
!v,emandou aqui falar Vt ngan ca quero t ornar-

Com vossa alteza, 0 melhor E meus soldados valentes
 
~ Que tern tue terminar h morte the hao-de dar.
 
A ~orte seu filho dar sai 0 medico e diz
 
Poroue e grande traidor 1>,u1 augusto soberano
 
~ c6mo fera horrivel as ordens de vossa alteza
 
Faz coisas parece incriveL Anressadamente venho
 
Os s enb or-e a que mandou ....Carninhando com oresteza ..
 
Ao monte para 0 chamar A sua dis~osic;ao,
 
Vosso maldito filho 2onho todo 0 meu valor
 
A morte Ihe queria dar ~inha fiel afei9ao
 
Vivos ainda os deixou E meu soberanissimo senhor ~
 
mas os olhos Ihe tirou 0 fUror de seu filho Dois
 
Isto disse-me a senhora Q Praticou mui feie. aC9ao
 
Que ha urn pouco aqui me rieixou ~ Tirando os olhas ao s dois
 
Vai-se a dama e sai os ministros tJem tel' do/nem ccra9a.o.
 

-e os sargentos e di Z 0 2 Q Pena sinto meu senh..Or. 
" SARGENTO POI' ver tais padecimentos 
u"camarada quem foi POI' mim incutem terror 
Que vo s po s tao de agr-ac ado 'rao a t r-oz e s aof'r-Lmerrt oa., 

12 sar~entD mas es~ecialista que sou
 
Foi Roberto do diabo Em doenyas dessa natureza
 
Que os olhos me tirou I~ia poisai-lhe os olhos.
 
Quasi de mim deu cabo ~ue eu ja lhos vou ~echar~
 
Por nouco nao me matou n; senhor fique tranquilo
 
Andam loa nessas rnorrt.anha s i~ue eu Lho s vou ja. coral'.,
 
~le e outroe companheiros Vamos Dois senhor ministro"
 
Roubam matam passageiros ~enha pois boa fe em deus
 
s6 fazem destas faganhas Qne adiante a sua cura
 
M1NISTRQ E que adiante os servi90s me~s,
 
Senhor du qu e ensanguen t ado ~ pa s sado pouco tempo"
 
Ghegamos de vel' a Roberto Seus males'serao curados

So uelo tina e certo Observando os meus consselhos
 
Sem'olhos tao desgra9&00S decebendo os meus cuijadoB
 
Seu filho foi quem tirou ~ entao 0 meu sargento' ~
 
Nossos olhos por pagar PorQue nos havemos de afligir
 
A embaixada que levam08 A medecina tuco curs.
 
Nao nos valeu ue Le jar- 0 que r-e at a ellreJ'istir JI "
 
l Q sargentQ..t
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Ai fica ja com vista 
Pode contar como e certo 
MQ8 tenha. muito cuidado 
Nao encontre 0 tal Roberto 
I2 SARGENTO
Grigas meu neus vos dou 
Que a ver a lua voltei 
A minha raz&o pasmou 
Dos tormentoe que passei 
E vos ,senhor doutor 
Que ja me haveis ~BE~. curado ,~ 

Lembrando-me tanta dor
 
Fico-vos muito obrigado
 
jtINISTRO
 
Eu da mesma mane ira
 
Nao me atrevo a ficar mudD
 
Curaste 

, 
minha cegueira
 

So
I 

avos devo tUdo
 
Por isso doutor amigo

Sem nada rr~is ~e espers$ar
 
Pode contar comigo
 
EBmxllZDxJzlJlnX_XBJqD~ 

Para tudo 0 que prestar 
...M..EDIC..Q
 
Obrigado meus amigos
 
Por VOSGOS ofer~cimentos
 
T~rarldoentes dos perigos
 
s~o so os meus uenssamentos
 
Agora ficai sos~egados
 
Nunca mais pensseis em tal
 
Curar os amolestados
 
~ 0 meu dever profissional.
 

rG. 0 du ue: 
Vossa a teza fique dpseanssado 
1\;&0 tenha nenhuns cuidad.os 
Eu cumprindo 0 meu ordenado 
A{ Ihos deixo ja curanos 
DUQW:;: 

-Isso ~esmo e 0 Que dese~o 
meu medico muito amigo 
Pois ao olhar quanto vejo 
Mais sirnpatizo eoneigo 

,.as quero-lhe preguntar
 
Tire-me destes cuidados
 
Sem a verdade me faltar
 
Eles ficam bern corados?
 
MEDICO
 
Com olhoe fiearn senhor duque
 
~ falando agora nos S66
 
~mbora eles '13.0 ve jam
 
Ao menos verno-los nos
 
Isto sao habilidades minhas
 

DBcorridosnas eiencias humanas 
Aplicada nos estudos 
~uando queimei estas pestanas 
Com doenga ninguem esteja
Digo a todo 0 auditorio 
A qual guer hora queeeja 
Batam no meu consbltorio 

A deus senhor duque 
~ico em tudo ao seu dispor
 
~ande em toda a oeasiao
 
~~e leal eervidor
 
~1-se 0 medico e sai a Duqueza e diz 
para 0 du~qituiEer-------=:':='::':"':='-::'''''::~ 

- DUQUEZA ~ 
F~z 0 que has-de fazer
 
Nao deixes assim teu filho
 
Porque se Qssim vai
 
A todos traz em perigo.
 
Ordena de 0 mander mater
 
Que merece seu proceder
 
Assirn seja sem tardar
 
Que se nao node sorrer
 

_ALBER'l'O
 
Isso sera melhor
 
o tempo nao perder 
v~ SARGEN'rO
 
;em que ir muita for9&
 
~ toda muito bern armada
 
Para 0 seu grande uoder
 
Urn cento nao val nada
 
MINISTRO
 
'XlIXXEENX'l'K'IDllJlsiXlOOaDm 
Eu is~ tenho penssado

DUQUEZA
 
Vou-me para 0 castelo
 
E mais nio ouero saber
 
Desse meu filho maldito
 
A quem Ihe dei 0 ser
 
ALBERTO
 
Fica-te neue fechada
 
.B: nao 0 abras a ninguem ,
 
12 SARGEN'rO
 
Olhem que e muito mau
 
MINISTRO
 
Na~ e filho de tal mulher
 
V~l-se e sai Roberto com a
 
mao e diz ROBER'~O espada na 
8em temor de deus estou 
Seguindo todos os males 
Cortei agora a cabe9a 
A sete senhores rrades. 
1!~ e 
~_ o~o os meus instint08. 

Sao 1nclinados ao fual 
~ todos os que eneontre 
Morreram do mesmo mal. 
As mulheres que eu colher. 
~ogo as hei-de deshonrrar 
~ depois eT recompenssa
Seus cora90es arrincar 
Sa' . Ii astora com 0 rebanho de 
ovelhaa e corde1ros e can 1nua~ 

ROBERTO 
~qui vern uma pastora 
Agora vou a espreitar
E para a rninhacov& 
Bei-de a logo levar 
escon~-se no mo~te~ can!a JUlia 
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A vida de uma pastora 
Por ninguem seja invejada 
Ainda que tern tescanso 
Anda muito desconslada, 
De dia ao calor do sol 
Ao nar das suas ovelhas 
De noite dorme agitadB 
Olhando p~ra as estrelas 
hila::: 'tC\I<'e;t 
E com muito sentido 
NaBXE no gado todo 
Nao venha 0 lobo 
Feroz carniceiro 
Furter algum cordeiro 
CANTA ~ 
Eu tInha persentimento 
Dentro do meu cora9ao 
Que da fim a minha vida 
~s garras de algum X.«im ladrao 
tala ~ 
Pastai alegTes ovelhas 
Pastai alegres cordeirinhos 
Pode ser que noje mesmo fiqueis 
~m gczar os meus carinhos 
((anta: 

-Que tristeza para vos 
Que desgra9a para mim 
Se aquele Dai do ceu 
Pirmitir Que eeja as~im 

Como acontece as.t~ as pombas 
Nas garras dos gavioes 
Tambem me socede a mim 
se me gem os ladroes 
s i Robert ala Julia desde 
JUIJIAJ

·0 triste de mim coitada,
 
Como estou de afligida,
 
Que j~ vejo os mal feitores
 
Que me vao tirar iii. vida A
 

Roberto agarra a Eastora
 
e CI ntinua Juli~:"
 

....-Valha-me nos so senhor 
E 0 anjo da minqa guar~a 
Que ja me levam os ladroes 
Deus recolha a mi nha aima ~ 
ROBER'rO
 
~Nao te valerao os santos
 

Nem pelo teu 6.eus chamar
 
Anda para a minha cova
 
~e la te estao a esperar
 
Sai Marto e Fulminante e diz 

.... MARTO 
_	 Cum&radas olhai 0 nosso Roberto 

Ja c~90U outra mulher 
VamoS a codejubalo 
Ajudemo-la a trazer. 
agarram-se todos a pastora 
e diz tfJArto ~ 
Agora sim que eu me vejo 
De trai90es bern satis~eito 

Ita @l1:'l1:ieF'!"ti1:p i-e a no !,e'ttl:t 
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-Diz me agora Roui ;a' -L oJA onde est~ra meu pai
 
Porque quero saber dele
 
E tambem de minha mai
 
.n:sus
 
Teu pai esta em Paris
 
Naquela corte metido
 
Pens sando sempre e chorando
 
Pelo amor de se~ filho.
 
;ua"mai e~sa duque z.a
 
usta pert1nho de aqui,
o Roberto quanto choram
 
Os dois por amor de ti,
 
Estao no castelo oe Darque
 
Em continua ora98.0
 
Pedindo e rogando a deus
 
Pela tUQ converssao.
 
Tu ndo sabes que 0 meu deus
 
Tern que te casti6ar
 
As tU8.S ac,;oes mundanas
 
Te faram muito penar.
 
Eu sou urn pobre uastor
 
Que por estes caffipos ando
 
8em ovelh.s nada mais
 
Que a des6ra9udos buscando ando.
 
F'alando a ovelhas perdiaas
 
E ao meu rebanho trazer
 
As ovelhas que se querem
 
A toda a hoaa arrBpender.
 
Muito sangue me custou
 
Para bern as resgatar
 
Agora quero Roberto
 
Minhas ovelhas guardar.
 
Eu sou 0 nrofectisado
 
Desde 0 principio do mundo
 
Que me vern a descendencia
 
Daquele varao se~8egundo'
 
Eu sou Roberto quem pospo
 
Sem ter armas pelejar
 
Mas olha tu es cristao
 
Eu venno-te aqui falar.
 
Olha-me tu bern aqui
 
Ainda que me ves oastor
 
Sou 0 mesmo Jesus",.eristo
 

..§2u 0 mesmo salvador. 
]ira a capa e fica Jesus Nazareno~ 
Olha-me bern uS ferida.s 
Que eu por ti eu recebi 
Por todos os pecadores 
Olharnas agora aqui 
De mim nunca desconfies 
Volta-te para a minha lei 
Que e crista e verdadeira. 

A melhor de toaa a grei 
Tu sempre estus contra e18 

Mas a minha religiao
Ainda que e combatida 
t firrne 0 nosso pendao 

Meu pai espulss~u do ceu 
Os anjos todos malignos 

H60ra t odo s c omandam 
aS VOESOS torpes designos· 
~ como eles ficaram 
Decendidos ao profunda 
Querem agora levar 
'rodas as almas do rngndo r

cQbre ~ cape e fica urn pastor 
Nao duvides nio Roberto. 
Olha-me ja de pastor 
Mas nao esque9as que eu sou 
o mesmo salvador-
Eu de ti tenho gran do' 
Eu nao quero que te percas 
'fu n~o tiveste Iii culpa 
De Fair como as feras 
Tua mai e mui crista· 
E e crista verd~deira 
fuas ao conceber te ati 
Ao diabo pediu ela 
~ue concebesse urn filho' 
Que a elQ se a~arecera 

~u Ihe dei lugar ao vicio 
8 esse CB.stigo the dera 
Pois que toda a maldi9io. 
Saida de uma mulher 
Por castigp quasi sempre 
Eu tentu? de. coneed~t' x::>(, 

Parte ja)e a tua mai·~.xaxXK~xxmgmXI 
-Fa La Ihe lObO assim 
E nan te esque9&S nunca 
Do que eu te falei ati 
No castelo de teu pai.
La esta bern encerrada 
Pedindo de CON1.9aO 
Pela tua infeliz alma 
Bla tern muito desejo, 
De que a tua senhoria 
Queira tambem ir mClrar 

..	 Llii na sua c omnanht a
Vai-se e diz Roberto: 
E na.o the fiz nerihurn mal, 
Nao matei 0 p.stor nao; 
Urn espiri to in',ortal 
Tocou no meu COra9aO 
Agora. vou ao castelo 
A saber de minha infeliz m~i 
Para que ela me diga 
A onde esti 0 meu born pai 
Dali irei ter a coba 
n falar com os uadroes 
Que se convertam tambem 
A fe os seus cora90es 
jLai-se e sai Rogerio 
~OGERIO~ 

que ~a.stor tao palhB.90
 
Que sern pistola nem espada
 
~em 6~erriarem nada
 
Fez de Roberto urn bara9~
 

Bste sim que the den nas moda.s
 
Que the a.ti~ou com as armas todas
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.E f'a I avam em c ont'Ls sao Pois que mui tas vezes sao
 
lsto deve ser mist~rio Culp~dos 0 pai e a mii
 
E nao entende Rogerio ~ quasi sempre recai
 
E vai-se na confus~o_ Sobre filhos de Gera9io
 
ai-se e sai Roberto vai ao castel Desde que me conheci
 

e z R ERT.Q. Nunca. ti ve urn penaaarnent o
 
Abra a porta minha mai Born para fazer bern
 
Que Roberto nao vos faz mal Fui diabolico instrumento
 
No seu coraqao tocou Q,uem seria a causa disso
 
Urn ~spirito imortal. Para emendar minha vida
 
ge dentro diz a maid que ...e 0 que eu mais preciso. 
DUQUEZA: l~ pt..l.rte diz.J\ucwe za: )
o meu filho tu ja vens Gra9~S meu deus vos dou 
Ao castelo fazer mal ~ meu filho eis perdoar 
ROBERT.!) A. cuLna de eLe ser -nau 
Abra a portajminha mail A ninguem tenho que a votar. 
Que urn fogo celestial l\leu filho a t eride agora 
Sinto em meu cora9ao 0 aue te vou a falar 
E nao me neixa f8zer tal Aoolhao teu pai que nio 
£ai a dugueza e pOe-se qe joelhos 'I'Lriha filh08 para de i.xar- \ 
aosoes de Lho e di~RrrO: - HErdeiros no seu ducado 

evantai-v09 m n a mai Nao parava de ralhar 
li mais aqu1 nao choreis Em urn dia estando os dois 
Que nao quero fazer mal Em acto de matrimoniar· 
Sent indo-me vo~ 0 vereis AO tempo de conceber 
levanta-se a dUQueow Eu comecei a falar 
ADen90ai minha mai Dizendo conceba eu 
~ste filho desgra9ado Ainfa que seja 0 diabo 
~le emvolto em tanta ~ldade ~ ao diabo ofereci tudo 
Cometeu tanto pec~do Se fosse do seu agrado
Ja chegou 0 feliz dia Lo~o nisto concebia. 
De a seus pe s vir humilhado ~ E dentro do meu cora,:sl;o 
DUQUEZA Urna fera conhecia 
Abenc;oU@Ote)meu filho) Tao forte como urn 1e&'0. 
Em ncme do criador E ao tempo de tu nascer 
N~o quero que fa9~s mal 0 meu palucio tremen 
Pego-te isto com amor ~ 0 dia escoreceu 
Olha as ruas sangrentas ~ 0 que te queria diler. 
Todas a tremer de t1 Agor~ 6 filho meu 
Chorando pelas maldades At1 eu ne90 per~ao 
Que tens fe1to ate aaui olha para 0 ceu 
As mais ficaram 8em filhos E vos 6 pai do ceu 
Os homens sern as mulheres Deitai-nos vossa ben9ao 
Tu as roubabas e as matavas Gra9as dou a m~i de deus 
Des~e que cumpres teus parzeres E avos meu salvador 
ROtlbando e matando gente Que Iii meu filho convcrdestes 
E nos montes habit~r Sendo grande pecadcr, 
Como lobos carniceiros Perdio pe~o a m;i de 4eus 
86 pens sando em ma~ar E wo santissimo sacramento 
Deixa meu filho essa vida Que perdoeis a todo 0 mundo 

E vai-te ja confessar~ ~ ao meu granoe atrevimento 
ROBER'fO ROBKRrO 
Farei o-que me mandais Obrigadd minha mai 
Mas quero Ihe preguntar Pelo esclarecimento 
E saber de meu pai vai-se a du ueza e Roberto diri 
15 0 que a cabo de pensar par-at'o mont . ao encon..::-t-er=--.:...o _ 
Saber se 0 du que rne u na L 1USBJ~L : 
o coperou qualquer maldude Roberto tao esfor9liido 
Para eu ser insolento E ~oste meu servidor 
Que e um pecado fiui grave Gomo te deixloiste vencer 
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De urn tao pobre oastor 
Ele meteute medo -
Ao ver Ihe Dintliir de san5ueFoi Dorque 0 mereceu 
Cometeudo danos grandes
Quando de jerosalem 
Ele de la foi eSDolssado 
Por escrivas e f~riseus 
Por se crer fazer honrrado . 
Ele foi grande traidor 
Contra a lei do rei herodes 
Por iS80 swiu d~ cidade 
Ao	 som de varios tambores' 
Agora vem iludir-te co 
Corn palavras de lisongeiro 
Sendo urn uobre pastor 
Mostra ser deus verdwdeiro. 

Nunca creias em pastores 
Que ~ de fraca sa~edoria 
~ todos s;o ignorantes 
Mesmo at~ em sua aroDri. vida. 

Abre os olhos eCve;~s 
o que eu te digo e verdade 

Ati e 1ii0S companheiros 
Sempre te liduei IiimiS~de
Desde a hora em que nasceste 
Ate agora seiliure andei 
Defendendo a tua pessoa 

E pondo me contra Ii lei. 
Que queriam dii~te a morte 

Tambem queriam teus pais 
E toaos os de sua corte 
De Normandia e os de mais . 
Como me queres deixar 

•	 Sendo tanto meu amigo 
A quem te ~efendeu semore 
~ tiroute tanto perigo' 
POBI£RTO 
_ .\ido isso foi verdade 
Mas estou de outro parecer 

De fazer 0 Que me man da 
o que tern maior poder 
Bofrer todos os martirios 
Que por deus me florem impostos 
Leva-los com pacleneia 
~ leva-los com ~rande gosto
LUSBEL
 
Como te .treves tr~idor
 
Diante de mim a falar 
Palavras de tanta ofensa 
Juro que me as has-de Dagar 
Nas cavernas infernais
 
Pagaras 0 merectmento
 
Porque 0 deves com verdade
 
Sendo tao sangriolento
 
As ceshonrras que fizeste
 
E homecidias cometidas
 
Juro	 que as has-de pagar 
Ardendo nos fogos vivos 
~r. para 0 v~lcao e diz 

'"" 

Entra o~ra os sa15es
 
~ue l~ te esta prepar~oo
 
Nos delicioeos ~ssentos
 

Pagaras os teus Decados.
 
":'ndem-se e sluti
 
~ ROGERIO 
Sempre esteve uma fun9ao
 
Iria para born lugar
 
Pois era tao fanfarrao
 
.Bo deixou-se assiTIrXl mangar

Ainda me vou aseomar
 
Be ouiser sair
 
Vou~lhe dar a minha mao
 
~soma-se e chama: 
o senhor Rob~rto do d i abo ~
 
N'ao resnonde·
 
Estlli c a La do ]
 
~ talvez seja com 0 Busto ~
 

Senhor Roberto ?
 
Que muito cheira a chamusco
 
Ja nao sai
 
o tal -;);a t'-lSCD
 
Nao 0 deixa ca tornar
 
Vou 0 buracQ~m tapar
 
Para que nio Baia ninguem

La esta muito bern
 

.. , bEnos ca 82m vos tam em
 
1(apa 0 buraco bailando em cima e di~~
 
Maroto! I
 
Mar-man j 0 •
 

Mariola L )

s6 querias mat ar- gent e ;
 
Agora ficas ",0 que nfie ~
 
Dentro dessa gaiola .~
 

"'y a i - se _ . r / r_-,)
fim Cla nrimelra parte /"'~ .J'>hq=-:v _ 
PROFESSIA ~ , / 

I 
~a narte prime ira ~enresentada
 

Ja vistes-o que eu vos espli~lei
 
Na parte segunda tambem vos direi
 
Em ~omo Roberto foi perdoa~o
 

Urn anjo do ceu por deus e man~ado
 

Estinguir 0 fogo daquele volc~o
 

'l'irlir Roberto daquela escuridao
 
;~::jandado Iii Rorna a ser confess ...do _
 

,3
 
Depois de seu pai Ihe ter perd?ad9
 
Marchou pana Roma a fazer conflssao
 
o Papa 0 mandou a urn ermit~o 
~e vivili. no monte a ser c onf'e s sado ; 

Depois oue ao mcnge se tern confessado 
Urn anjoaparece e Ihe f'a z ref~renc~li 
kandado por deus Iii trazer penltencla 
i~ue ...·Roberto ac e i tou com todo a agrado; 

is 
~udo sem falaslfazendo loucuras,
 
Sete anos assim teria que anda~
 

Comendo somente 0 que Dodesse tirar
 
X)X~lI£XE:mXIX:J[i:lE 

A todos os ciis que visse nas ruas. 
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P&r~ Roberto alcan9ar nerdao
 
hi cumpr-dr peni t e nc La de tal rigor
 
Dirigiu-s€ Ii. c~s~e urn imuerador
 

E ali viveu Da companhia de urn cito.
 
o sober~no viu e observou 
o mudD 0 oeso ao c~o Ihe tirl:i.r
 
Mande Ihe logo d~r de jantwr
 
?or acenos 0 mudD nao aheitoU 4
 

o imperador vendo ieto pasm~do ficou
 
Porque 0 louco para 0 cao olh_va mui serio
 
Conhecendo lo~o este misterio
 
~brar Ia c omi da a o cao Lhe mand.o u •
 

.". 

Sete lanos Roberto com muita placiencia)
 
Viveu na companhia deste c~o
 
Cumprindo com bosto aquela penitencia,
 
Que the hav i a Lmoos t.o a que Le ermi tao.
 
DUrante este temoo oue Roberto cumoria
 
A oenitencia no p~l~cio cresceu~
 
Uma princesa que 0 .lmirante judeu.
 
Em casamento ao soberaTIo ~edi_.
 

~ilha e mud. nao po~e ~alar
 
kas por acenos diz que n~o quer
 
~~mkK~a»mx~Emxtm~mX~XE~mK~
 

yAmXJd.IIli.~JlK:t« 

o almlrante com todo 0 p06eD
 
Ao soberano vai guerriar#
-Roberto aue e8t~ cumorindo 0 dever
 
Com o cao no jardim que e seu companheiro ,
 
Urn anjo do ceu Ihe vern trazer ~
 

--Ar!Das de guerra e lIirmar C::lIll1lil.eiro, (e.()..l\)o. '('l o .. 
Dizendo vai nao tenh.s temor 
De pelejar com almirante pa~ao~ 
Defende a pessoa do imnerador 
E que nao te conhe9_ nenhum cidad~o •-
Deu-se tres ve~es a repeti9ao
 
~ 0 c omba t e cada ve z pior J
 

o guerreiro do cavalo br~nco
 

Foi 0 que semore saiu vencedor p
-o imperador alegre e contente 
I

Agorw. e s t r.va no imnerio franco
 
Empaciente por nao saber,
 
Quem s e r-La 0 guerreiro do c ava Lo br-anc o •
 

----Foi quem vanceu _quele pagao
 
E livrou tambem 0 soberano t~mEKmxdli. morte
 
Oferece a ~ilha para consorte
 

Ao gueer-e Lr-o que foi Ihe da sua m~o • 
,.-- 

Q,ueria por for9a 0 ulmirante pagao
 
Aquelli. princesa a sua mao unir ~
 
1i~ a o sobe r-ano Lhe va i, a mentir ,
 
Di zendo que ele era a que Le v~lentao"
 

-----0 aobe r-ano ac r-e d i t a a que Le Lnt r-u jao , 
.I!.. como a prince_ sa niao node". f'a Lar- ,
 
A forga a lev~ par~ casar \
 
E Roberto Ihe mostra com a vista afli9~0,
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:!;stava 0 pontif'ece n aque La f'lTI<;ao
 
~le cristo deixou na humanidade,
 
Despende-se 0 orguo com t~l vivrlii.9Qo
 
~e a muda rompen f!:cl.lll.ndo a ver~~acje I 

Tudo e intrugice e bran f'als~dade 
l: or-Lnc csa disse nor- fim Sai aai 6 pe c ador , 
Quem defendeu V08Slil. mage s t ade ~)eEfe fogo tao profundo 
Foi 0 louco que esta no j8rdim ~ Olha one te falou 
r . - ,,' .p' ~uele var-ao sem s e gundo 
,4, se ern film nao que r-e i S con.... a ar- Pec ador arrependido 
~u darei nrovaB porque vi tudo Tu Roberto tens aue ser
 
l!m an jo vi q~~ o. ~a~dou,.blil.:lil.lh:r Aqui me mandou ~~lar
 
~ tornou a o J_rdL ..... f'a ze r- se mudo s Aque Le que ten: mai s poder 1
 

Se as minhas palavras n~o dais confian~~
 
Na ul tinea ve z vi eu t.r-a zerv, Chora o s teus 'oe c ados
 
Espetado na perna urn bocado da lan9a, E a todos pede ~ertiao;
 
~ no jardim 0 vi esconder 4 Que pelo diabo eng~nado
 

- ,IIAndou no teu cora9ao .. 
A princesa falava com tanta'~elocoencia _ _.
 
Que tudo estava muito admirado' A maldi9ao que a mal
 
Um anjc levanta-lhe a penitencia \ bobre ti tern lan~ado
 
E Roberto ficou de De u s nerdoado .. fiJi a que te faz andar
 

• ~nvolto em tanto pecado,

Foi tanta a alegria em toda a redondez~ . 
Em Roma e ali em todo 0 redor) Aparta fogo daqul
 
Roberto depis casan com a princesa Deixa sair a Roberto,
 
E 0 papa 0 erDa nor Lmne r-a dor- ~ ~ue dagui para diante
 
,.,. N5.o fara 0 que t em fei to .. 

Nao e p.ossive~l quaLo ue r- pe c ador-_, vai-se 0 anjo e sai do v(;flcao e diz 
Da s sua s culpas a Lc aricar- 0 pe r-dao i ROBERrro~
 

Basta pe r'1ir com bern c orrt r-Lcjio Dei.xa i r-rne sair daqui

Gomo pediu Roberto traidor b .~
 

~ue veriho despavorluo)
 
Aqui dou fim ao rueu resos.do Ao olhar quanto o Lhe L
 
Atendem senhores ao que espliquei Estou bem arrependido ...
 
Se np meu discurso algum erro dei Entre rodas de navalhas
 

~Dero de vos se r- de scu.tpado , Em urn fogoli de UEl vo Lcjio , 
y,;i-§.e.....e !?.ai Roger-a o t andei sofrendo e periando
Ca 0 nos so prefetlsa' -
Veio ac aba r- de dizer ar-r-aa t ado por UGl c ao ,
 
a que a todos nos convem Eterno d.eus, que mesericordioso es./
 
Para. tod-os entender Como permites que urn filho pague
 
E eoncluiu afinal Com sua enocencia 0 que fez
 
Ora disse.bem Bern saber'nem pensbr sua madre.
 
~alvez diria mal
 o pecador de mim quanto tempo
Ora disse bern o diabo sem saber tenho servido
Talvez diria mal Com minha perverssa e rna vida 
v~i-se dizendo irto- Bern nunea me ter arrependido

...,mu~i~ . j..>:;<

bal dessa gruta Roberto C maldito diaboJsejas maldito 
Nbo sejas tao oecador Que com tUB. cautela e ca~itao 
Que ja 0 no aso deus te chama Buseas ppivar-me na gloria et~rna 
Volve te ao seu amor ~ra me levar a eterna perdi(,:ao 
Roberto do diabo foste Pelo poder que a minha mai te deu 
Roberto de deus seras Anda s t.: aernor-e sobre mim 
Sempre pela lei de deus Entrltduzido no cora<;ao meu 
Os ireges venceras _ F'ana serrror-e 0 rnaL gu t arto per- t t , 
~arece urn a" jo e apatia u\ """"astuto erigariador- como canheces 
fogo do vuleao e diz A fragilidade do sexo femenino 
ANJO--' 

> 

Obrando nele como canina 
Urn cao nanano que fenece 
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C soberano e podoroso senhop
 
Assim como vos perdoastes
 
Aqueles que vos crucificarum
 
Tantos insultos vos maltrataram
 

- Perdoai-me senhor amim tambem 
E atriste infeliz da min4a mgi 
~ue com tal erro 0 pecado cometeu 
Por dar todos os gostos ae pai meu 
E amim como mais pecador 
>q,Ue tenho sido neBte mundo desastroso 
Perdoai~oe senhor por vosso amor
Ja que sois tao misiricor~ioso 

Ponde senhor no meu cora~ao 
Urn inteiro arrepen~imento 

Dos meus ~ecados farei contri9uo 
Sem ocult~r urn so nenssamento. 
Perdoai minha rnai perdoai 
A VOSEO filho ser tao desgra9ado 
Por ser vencido Delo pee ado 
Para sempre no inferno cai· 
Perdoai-lhe e dizei-lhe ao meu Dai 
~ue tenha de mim c ompa i xao, 
Que meperdoe a desobediencia, 
E me deite a sua ben9ao· 
Que eu me vou fa~er penitencia 

~. Parto para Roma ja,
 
Ao sumo nontifice fazer confissao
 
Haver se~alcan90 absolvi9uo'
 
Pois Roberto arreoendido esta'
 

Agora vou~ne ao forte onde estao
 
Os meus companheiros de roubar
 
Para que deixem a que La rna v i.da
 

E se venham comigo confessar
 
vai-se e 8a~_~~g~_~
 

- ~ e..sJ:.9Jl_~dmi~0 _ 
~erxar ~oberto os petroes 
Nao deixar:o de Ihe dar
La em baixo nns bons tapoes I 

-A corja de ladroes
 
Tornaram no a emnontar
 
Por ele ser tao velhaco
 
N50 0 nodiam aturar.
 
Fosse Ia como fosse
 
o certo e que tornou
 
Deus nos defenda dele
 
~ dos Que acompanhou,
 
vai-se "-e sai <Lduque e a duque za
 
e diz nUQ'T~ZA~
 
Albert6--ja nosso filho
 
Se tornou a nossa lei
 
A mim pediu perdao
 
~ da sua boca 0 sei
 
~ue vai fazer a confissao
 
j)I.BEEtTO

C milagre verdadeiro
 
C cordeiro celestial
 
Sendo grande pecador
 
Quiseste-lhe perdoar
 
Perdoai meu deus a~ado
 

A meu f i Iho COni arn())r
 
Que andou tao desgarrado
 
Garno ovelha, 8em pastor
 
Pois ele foi nesta Vida
 
Urn'ereje mataoor 
.Recolhei meu deus KXlIxxaxma amado 
Essa alma com amor 
Que das historias passadas 
~ de meu fihlo ~ ~nior 
~or isso e que eu per;o 
Por sua alma ao senhor
 
ARoma ao nadre santo
 
Ira fazer ccnfissao
 
~ com a sua mao direita
 

Lhe deite sua ben9ao
 
Por nos foi a sua Vida
 
Sempre rna e desgra¥ada
 
Agora por deus sera
 
Sua,alma perdoada
 
E nos conten~es regendo
 
Nosso formoso ducano
 
Darernose grar;as a Deus
 
Por Ihe ter perdoado
 
Nos semor-e com alegria
 
A ~eus eroos servir
 
Parque se dignou a
 
~s nossas sunliQ,s.ouvir
 
~ em nosso benerlClO
 
Nomearemos .DXZB:1J±±U daqui

AO capitao general .
 
Que serviu sempre amlm
 

A nosse for9a nem armada
 
Ble tern Que comandar
 
Bm f'avor·· do imperador
 
Romano se Pelejar
 
Que temuma filha muda
 
~ creio Que a quer levar
 
Urn almlrante pagao
 
Para com ela casar
 
j'f,as a guerra ja fo'rmada
 
Contra ele vai estar
 
E 0 DOSGO filho Roberto
 
l~ela tern que pe Le jar
 
Creio que 0 ~mperador
 
Nao se de1xara veneer
 
~le tern mui grande for9a
 
~ tambem muito 00der 
Sal 0 general 0 22 sargento os 
soldados e continua r 

DTJQTj1\; 
ALBER'rO 
Hi-d.e general valente 
Defender 0 imperador 
Que nao venha esse pagao 
A meter-lhe mais terror. 
GAPI'l.'AO GENERAL 
Eu rare i 0 que me manda 
Com esfor9ado valor 
Defenderei a lei santa 
8em receio nem temor 
Meus soldao06 mandadei 
~ com esf'orgada mao 
···inha e soada e sxr-Lmar-e t 
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~inha espada es~rimarei Soldados de Normandia 
Como verdadeiro crist~o ~ se bern defenderem 
V'enha sltga-me sar-gen t o Preme~-los hei algum dia 
Para Roma peligar Ic: GENERAL 
Em favor do imperaoor Ficai em vosso palacio 
E DaO se pode escusar Impera00r soberano 
Fioue com deus se~Q~ ~~aue ~ue eu regirei a gente 
~ tambem senhora ~~I~ijx~&~KHZXX ~u:rmrindo v o s s o mandado 
Nos marchamos com a ordem y"ai ':"se e fica, fazendo glJar...da OS 
'~ue nos n.andou VOSRa al teza ~ soldados e sai Rogeri~: 

ROGERIO.h.LBERTQ 
Po~so beus eternoIde semure meu capitao 
Valei-noE em tanto apertoa·:-u filho eats. em roma 
Agora desde que a ~obertoFazendo confissao 
U torn~am a e~~ontarEsnerando que 0 meu deus 
Os DoleEes do lnfernoLhe outorgue 0 seu perdao 
LTemos aue ir g~erriar~ 0 duque e a dugueza ": 
Com 0 aimirante pan~ilhaC. General 
Em favor do imperadorSua alteza a for9a que eu 
Porque nao Ihe d' a filhaDisponha do meu brazao 
Para COlD e La casarVat ~ se 0 general e sua tropa~ 
Suo bertoldo nos acuda-ealacio do imperador e di z vimnerado!' ~ 
Pois isto nao vale a ~ena 

Quem vos mandou aqui vir ~ rois a princesa e muda 
GEN~RAL if Nao fala s6 acena 
o-auque de pormandia }i1 a z 0 ... o. .. ..a, l~'la. ''1.'0 •• 'I'o •• 
Mandou-me com muito ardor Yai-se fazendo como 2m uudo e sai 
A defender a bandeira e ~ai a cova dos ladroes Que est~o 
Do senhor imperarlor --ilciritare diz Rom~R'tO: 
IMPERADOR A~b~a hora--en-egu81 = 
A guerra-Vai come9ar -,.e12 caftlaradas antigos 
Contra 0 almirante judeu .Tantai e uantai t.e-o 
Que minha filha quer levar ~ atendei ao que vos digo. 

Sem consentimento meu Mas sentaivos a juntar 
A minha filha so conta <ao queirais ser desenquietos 

Doze anos de idade ~ue eu quero-vos f'alar 
E nao a dou a ninguem Aqui ca80S muito certos· 
Sera a real maze stade Ouvi-me com muito atento 
Herdeira do meu imperio""?'" Prestai-me tods atens;ao 
Ela e a que ha-de ser Quero-vos aqui dizer 
For isso a ~uerem todos Urn. mu i certa r-a zjio 
Pelo seu grande poder A;r;i/SOS vas bern sabeis 
Agrade90 a fineza Os pecados cometidoe 
Do duque de Normandia Contra deus teQos f'eito 
Venha logo a minha armada Desde aue fomos nascidos 
Com a sua companhiu Pe co-ev o s d.e c oracao 
Temos que nos defender '~ue vo s arrependai s 
Desse almirante judeu Dos ~ecados cometidos 
Be ele tern muito poder liE nac' vol~is a f'azr mais 
Muito poder tenho eu ~ farei s CDti.O eu quero 
Roma Baluarte de Homa Dma inteira confissao 
Portas dos fortes castelos ~aru que deus no§ ~erdoe 
Pra9as muralhas e fortes Pedindo-lhe de cora9uo 
Agora defenderemos Assi~ podemos alcan9ar 
Equal outro desordeiro ~tenna gloria e calma 
AS portas escalarei ~ depois noseo senhor 
E com valentia imenssa Premiara nossa alma 
bem~re me defenderei .- IflOS o hamatn-rio s cristaos 
Fa9am ja centinela .t. com 0 sangue de ·Jesus 

Fornes todss redemidos 
Naquela arvor da cruz 
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Que so ele a sabe dar .Enquanto vau a Abaoia 
A ciern 0 serve COT arucr- i\r;'ora aaui estareis 

"'0 .. o	 ~eu verdadeiro premio At~ que pejb de dia. 
TIm eterno resplendor ~tranLna cova e ma~a:-os todos sa~ 

Deixai agora 0 ~iabo fecha a porta e dirlg~-se @ capels. do 
Que com a astucia que t en, e r-mt tao diz para 0 erroi tao: 

Dirige-vos sempre hO ';al -:S:OBEl:L.'O ~ 
~ nao vos deixu fo.zer 0 bem boa~ade eu tenho 
J1' com suas tentat;oes De falar nesta abadia 
o frMctr qut' haveis de colher Com os frades e tarnbem 
~ me~er-vos no inferno Com a vossa senhoria 
ara sempre, sempre arder .8'iz uma acgao ",ui to rna 
evantam-se e diz; ffias ela foi do meu agrado 
~O datei a todos os ladroes 

Agora senhor rtoberto / i-\. Quem eu tinha ensinado 
Vejo que zombais de nos uroubar e a ~atar 
Pais a fazer estes males ~ a fa~er todo 0 mal 
.l.~ao nos ena i na s t e s vos?'ue zu i ado pe Lo '-::iaoo 

I	 <t- b .. 

Nao fostes vos quem nos t.r-ouxe at e s , ora G1Ha fera infernal 
Para esta forte montanha ",,;'ora afirmo senhor 
Nossas malignas pessoas ~~e nunca torno a voltar 
As que ensinaste com rnanhas H fa~er mal a ninguem 
h roubar a rnatar gente POdels 0 acre~itar 
A prenden a ma doutrina, Pegai na chaves do forte 
Agora falais a s s.Lm tU1trec.~a-lhes a chaves; 
1.." '1' ~ b"	 9 > "t.p ~.l.'azenao oe nos zorn e r a a Porque ha 10. mua a ... a ze no a 
Nao sois v6S 0 capi tao '~uero Q11e 0 meu born pai 
Como forte temerario Reparta lJe l a pobreza 
Nos guiais ne s t a Lmpr-en s sa 1.;U vou-me daqui a l\orna 
Porque dizeis , ~ 0 diabo hO caore santo falar 
Agora e que vindes «Em~B&a~HEXB ~ue me c3e a ~enitencia 
Com e8sa nova noticia Eu me Quero confes8ar 
~ dizer [~e nos aparternos Tomui conta dessas chaves 
Desta t~o forte malicia ~ dai-n~ vosso perd~o 
~ depois por VOSEO amor ~ todos a quem fiz mal 
Ade r-Lr- ne ste mundo Eu vou -rne com r-e signa~~ao 
Uma tao l.orrive1 :rama	 ~R";I[1 'j,'	 ~~ ~~ ~~~ 

E nosso mal tao prefundo, OCRoberto que bern fa~es 
U mandar-nos apartar Ir-te aLora confessar 
Desta mundana vida l.luito contente rr.e deixas 
~ trabalhar em balde ?9r te querer ernendar 
Roberto quer que lhe diba Vai -se 0 ermi tao e ...i.oberto dirige -se 
Eu nunca vol to a partar-me a a'oma sai .l.'ogerlo e (liz ~ 
Da vida que tenho agora ~uem nerverssas manhas tern 
NeLa protesto rnorrer Nunca a rie r-d.e i-La a vern 
Juro aqui nesta hora Que impo~ta 0 ir ao inferno 
FULi,!W~ANTE: ~sse Eoberto t.r-a I dor-
EU tampouco deixarei Be 0 facanista maior 
A minha vida que tenha .rr: 0 que tern 0 governo 
Cincuenta e cinco que somos S tornou a emnontar 
Hela havemos morrer Para que fosse matar. , 
Escusamos bern Que fales Fulminante e ;arto cOltaaos 
Nesse deus soberano e born Que ele tinha ensinado' 
Olha que tenho 0 poder ~ com ele8 tinha vivido 
Na minha furiosa mao ~ di~ que est& arrepen~ido 
Jantemos aqui rtoberto" ~ue quer fa~er Sonf! ssao 
f:!; mais quer que Ihe 016a :~uo ac r-e d i t o , nao...)naoj· 
Roubar matar e 0 resto :11as eu~ei -de observar 
tiers. sempre a nossa vida .'" se ac u ao for -ueri t Lr-a 
ROBERTO ie i-de ollacrlerine;ur ll 
Pois fechados ficareis	 serinia e ya;-se qoberto a capela de 

ro~tifece e diz ~ 
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ROBERTO
 
Prega~do Asta 0 padre santo
 
Na suaAformosa capela
 
Valha-me noseD senhor
 
Quem poCiera entrar nela

.Aporta__
 

v meu cora9ao dgora
 
bsta muito agoniano
 
CODlO me porei diante
 
Do senhor sacramenfia~o
 

com urn sino e di~ de dentro: 
e ~ 7 

~~--~~o~que vern falando •
 
sai e di z ROB..iR~O ~
 

-~um pobre pecador 
'~ue vern agora busc ando 
~ saude espiritual 
Pelo que chor e ando 

>.Jou -xobe r t o do d.i abo 
o que ensiaei 0 biindo
 
n roubar & quanta e;en;e
 
~aBsara no ducudo
 
Quem fez quatro c e n t a s mor-t e s
 
~ em tres meses foi gosanio
 
Cento e cinquenta mulheres
 
~ feus coragoes arrancanoo
 
Sou quem entrava nos templos
 
L 0 senhor sacramentano
 
~elo chao atirava
 
~ Dor mim era pisado
 
Eu roubei joias de parta
 
Tnmbem as noubei de OUDO
 
Fiz urn forte no mente
 
Onde juntei urn tesouro
 
~uito~ ~obres afociuei
 
E muitos ricos persegui
 
~ nunca pude encontrar
 
Quem me matasse a mim
 
fiB solteiras eu 60sei
 
hS viuvas perssee;ui
 
h.S caaada s (i:al tratei
 
En a ninguem temi
 
Roubei caliz e patenas
 
L muitae roupas de seda
 
~ depois a tOGOS os padres
 

bu matava sem ter pena
 
Desde oue encontrei em mim
 
A for9a em pude annar
 
~:iempre 0 mal cu i z fazer
 

E a todos a ITorte dar
 
Dentro do meu cora~~o
 
86 se encontrava 0 Mal
 
Fu I 'oe or- que vr-ua fera
 
Ou uu.a f'e r-a infernal
 
j,inha mb.i nao cbnhecia
 
A meu Dai nao respeitei
 
E aoeu professor aue tinha
 
Foi 0 primeiro que matei
 
Conforme diz minha mai
 
o diabo deu me 0 ser 

Por iS80 pu tive sempre 
o laldi2oado poder
 
i.iinha mai me entregou
 
1'-0 diabo ao c onc ebe:
 
Amaldi,;oando-rne aseim
 
~ todo 0 meu proceder
 
Agora meu senhor venho
 
A buscar a absolvi9ao
 
Que auero tirar as penas
 
Do meu triste cora9ao
 

~uero fazer Denitencia
 
Com a ~ais profun~a dor
 
Quero servir a o men de us
 
.c.. ama~o com mui to amor
 

fte joelhos ;
 
Pe qne t , men ti::eus pe que I ,
 
SOllDmaior pecador 
Q,uero c horar meus pecados 
Gom urn fogo abrasador. 
r>ONrIFSCB; 
o Roberto sobre nome
 
Do diabo es c hamado
 
Semure ao di ab o fizeste
 
o q~e foi do se~ agrado 
E.sfilho de urn grande du que 
Alberto de Norman~ia 

n ouern vi com r.u.i to go sto 
Nomen oalacio al~um dia 
o Que D~ofessou na f~ 
Da'sacra virgem ~aria 
A aue srm tucar ninguem 
Ao'verbo de rleus concebia 
~ todos os Deca~ores 

i'l. c hamam virger; ;·.aT.'iB 
:<:ainha da mi s~ic or"'ia 
Amoar-o de a Lrna nasc Lda 
Encomendai-vQs j~ 
&:.. r.~aria que f'a-c'Je s'r 
Vosso amnaro e advogada 
Q ue e.i a te.r. todo oooder 
Ela nuo vos dara mais 
~em abonias nem dores 
Com s eu i:i:wr mu ito pure 
Vos farao grandes favores 
~u nas minhas ora90es. 
Hei-de bem snplicur . 
;,;J,ue olhe sempre oor vos 
]'1nca vos deixe -occar 
Vejo-vos arreoendido 
;,.as eu n7' oposso ne r-doar
Vessos oecados agora 
~ao vos:JOSSO confessar 
Jm ermitao no monte 
~o Jareo est~ lu a murar 
Ide e dizei-lhe que eu 
Vos mandei l~ confessar 
nue sem receio nen~um 

'os haia de confessar 
i--;1l'~nri~no a oeni tencia 
Ql1~ ele t ern ~ara vos dar .. 
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Que ele tem para vos dar
 Assim 0 quero fazer 
Entremos nesta capelaE perdoado eereis 
Que ne quero enpomencar

Dos peeados que tiver A esta senhora~ela 
E a pecar nao tornareis Que sempre a quero ad~rar
Se o-que ele dissere ~ntram na capela sai ~ogerio e diz 
ROBERTO ROGERIO 
Eu 0 farei padre santo Agora sim acredito 
go monte que vou • ir Que Roberto vai fazer confissao 
Com um verdadeiro fogo Vi Roberto mui aflito 
Ao meu deua quero serv1r Em busca de urn ermitao 
LevQnta-se e vai-se e aparece o anjo V,i-se e canta a musica 
'ao ermftao e diz Confessa-te 0 pecador 

ANJO ~ E nao olhes para traz 
Ermitao venerado A vida que tu tiveste 
~e por toda a ~ristandade Olha que qe salvaras 
Aqui por deus BOU mandado Sai 0 errnitao e Roberto da capela e don' 
Pois e dB. sua vontade tra parte sai Rogerio a escutar a peni-
Que absolvas o s pecados t cnc i a e diz 0 ermitao'" 
De urn homem que aqun vira" A penitencia Roberto 
Verdadeiro penitente re qne te fa~as lo~co 
fi fazer sua conrissao E para Homa te iras 
Por er-dem do omnipotente Oamnnhando pouc o a pouc o 
Roberto dom diabo foi· Dos'cais so comeras mx~.~xlk&XB 
Roberto de deus sera 0 que the possas tirar 
Dps males que ele fez J:o nao comas nada mais 
Quebro. verdadeira fama Us so e 0 teu jantar 
Edepois da confissao· Nao te metas com ninguem 

-Em penitencia logo the daie Em Roma teras que andar 
~e se fa~a logo louco Ate que nosso senhor 
E nao como nada mais Te haja de perdoar. 
Que aqu t Lo que ele poder. ROBERTO. 
-A todos os cais tirar A$'~ 0 fa,tt &4'~A 
~aminhando pane. Roma Picai com deus ~enhor frade 

,Mudo sem poder falar 3a nosso senhor agora nao quer 
Em Roma ele andara. Que au agora aqui mais fale~ 
fite que noseo senhor Jai-se C frade e.~iz rtogerio: 
Lhe tire eesa penitencia i~ eu~~ir ~ p.n1~aaei~ 
~ 0 recolha ao seu amor Quet the deu • ermitao 
Vai-s~ 0 anjo e diz 0 A divina nrovidencia 
ERMITAO Sim the deve dar perdao
6 menssageiro divino Mas nao vai ser capaz 
Da corte celestial Porque vem muito rapaz 
Sendo eu tao pecador A fazer-Ihe zomtiaria 
Como me vindes falar ~ atirar-Ihe calhoadas 
Sai Hoberto e vai a capela do E ele estae pastuscadas 
ermitao e diz de joelho8 Na.o e ca~az de as aturar 
ROBERTO Eu ja. 0 vou a l~h&~inga.£, tl. 

Eu prostrado de joelhos A fazer-Ih e mugigangas 
Ermitio aqui me tens Geringa e vai-se para diante dele 
Buscando-te para dar-te bailando e dizendo 
Aqui muitos parabens ROGERIO 
Eu sou uma pvelha errante Tirindangue,indangue.indangue 
Do tflll rebanho saido Sai uma partida de rapazee que 0 &1IIXJUl 
Para sempre na maldade empurram e atiram pedradas e diz 
~ que fui concebido ROGERIO 
Sou urn pobre pecador Se vais para Roma 8.ssim 
J:o como fera atrevido Leva-me ao carranchim 
Fiz tantissimos males Que tudo e nenitencia
 

Qne ~a nao posso • comigo. ~ ~com paciencia
 
0.-1ta~santo mandou-me aq~qu.:~~sa~
 
E a peni teneia que me aara ~ i::;om estes despresos vao indo ate ir
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perto da casa do imperador e ANJO 
d1z Roger-Lo Roberto servo d.e deus 
o rapazes com as maos Manda-me que te armes 
Fa9amoB corre ao redor Com estas armas luzidas 

E no me10 ha-de f1car E este formoso estandarte 
E nOB daqu1 a cantar Que,montes neste cavalo branco 
Dio se as maos uns oas outros E vas socorrer 
e cantam A~ se~hor 1mperador 
Lara, lara, lara, lara nao ha tempo a perder. 
Lara, lara, lara, lara Ouv1u teu penssamento 
Ja per40 da casa do imperador D1sseme que nao temeras 
sai urn cao com urn bocado de pao na boca Sernpre ao imperador, 
Roberto rompe 0 CDrre que 0 rodeiaCmm cautela defenderas 

e t1ra-Ihe 0 pao ao cao e assenta-s a 0 a d I 

palacio e Rogerio e oe rapazes ' ninguem te conhecera 
ficam olhando para ele e	 ~eu esfor9ado valor 
vao-se desde que sai 0 imperador Ate que te perdoar. 
e min1stros e diz imperador f De tudo nosso senhor 
Esta aqu1 este homem	 At1 ~berto de deus 
t louco e quero saber Bern te ha-de perdoar 
Se ele tern muita fome Fazendo assim penitencia. 
E se nae tem que cornea	 A. gloria te ha-de levar. 
MINISTRO	 Vemlpega no cavalo/ 
Melhor sera recolht~~p	 ~ va~e ja pelejar 
porque estes rapazitos ....mx.x Vai-se 0 anjo e ~oberto arma-se e monta 
Andam a zombar dele a cavalo e de fora vern 0 almirante 
E tira-Io destes conflitos e diz para 0 imperador 
IMPERADQR ALMlRANTE-
Entra louco para dentro	 0 imperador Romao 
Nao estejas aqui mais Se te podee defender 
Jantaras em companhia Qlha que vais morrer 
Do cao e dos de mais A espada deste pagao 
Entre. Roberto para dentro G imperador monta a cavalo ele e 0 m 
fazendo loucuras que provocctm 0 ministro vai ao encontro e diz 0 
riso e diz 0 MINI'.BTRO: n·tp;i:RADOR 
o Almirante pagao Nao tenho medo nao nao 
Sua filha quer levar ~s tU&S fanfarrOMadas 
e vossa alteza nao quer dar Tenho fortes espadas 
Aninguem a sua mao . Para partir teu cora9ao 
Agora vern pelas terras Datalhao a cavalo do jardim sai Robertc 
Fazendo destrui9so e dirige-se aO combate e diz 0 
Sem atender a ninguem ALMIRANTE 
Nem mesmo a Bua razao Espera 6 imperador 
IMPERADOR Nao me que rr-as perssegu1~ 
Vamos ao seu encontro Da me tempo a retiaar 
Com a gente que juntemos 0e nao tenho que fugir 
E se poder ser a morte IMPERADOR ~ 
A~ Alm1rante the demos ~ei-de te persseguir 
Vao-se e dentro da-se urn combate E a morte te hei-de Gar 
rugindo espadas e tiros e sai ll.~nlrJlJ 
ROGERIO ROBERTO CHEGA i£ DIZ 0 Il'llPE~ADOR 

Perssegue 0 cavalelroTemos que ir guerriar¥'')( ~ 
Olha se 0 podes matarCern Q almirante traidor 

Porque 0 1mperador Nao nos torne a encomodar 
Nao the da a filha para casar Esse perro gead1gueiro. 
Se comigo se encontrar Ro~erto perseg~e 0 almirante que foge 
Vou-Ihe dar ser1ngadelas o imperador volta para 0 palacio e 

~oberto para 0 jardim depois sai 0Pelo fundo das costelas .. 
Urn anjo aparece no jardim	 imperador e 0 ministro e 0 embaixador 

9 general e diz IMP~RADORcom urn estandarte e armas de 
guerra e diz para Roberto ~oltei para ~ma triunfante 
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Ao louco nos fizemos mal IMPERADOR 
Nao Ihe cumprir 0 desejo Peloe tinaie 6 mulher 
o louco a ninguern faz mal':linha filha nao e Louc a 
Quando estamoe a falar Agora e que eu vejo 
Sempre esta com muito atento Que tene vergonha mui pouee. 
E vontade de pelejar DAMA 
Quem seria meue. senhores Vossa mage stade imperial 
o do cavalo branco Chegara a confirrna9ao 
Qne me defendeu aamim E depois afirmara 
Com tanto valor e estpanto? ~ue eu nisto tenho razao 
Quem eeria ? eu queria Porque eu a vossa filha 
lsto que desejo saber Entendo os seus 8inais 
Grande premio Ihe daria Como ta~bem entendo 
Se 0 chegasse a eonhecer 0 que v6s aqui falais 
MINISTRO lMPERADOR 
Vossa filha observou Nao e possivel que 0 louco 
E esta mui to adrnirada ,It'izes8e tanto prodigio 
Sempre para 0 loueo est. Na batalha como fe~ 
Ela muito entusiasmada Eete homem meu amigo 
1MPERADOR As Buas opera90es
 
Minha filha. e muda Eram do maie entendido
 
Eu nao posso eornpreender Homem que no mundo
 
Os sinais nemm mesuras ate agora tern naseido
 
Venha aqui outra mulher MINIS'rRO
 
Sai a imperatriz e a dama Nao podemos bern saber
 
Roberto desde que a ve mostra a Mas na terceira veIL
 
alegria e faz mais loucuras e Sua mageetade triunfou
 
continua 0 imperador E eu segui~he 0 seu revez
 
Minha filha tenho aqui E minhti lan9a estendida
 
Nao entendo Beus sinais ~a sua perna ficou
 
Tu dama que os entendes Ele moatrara 0 sinal
 
Olhai 1& se os explieais aD~~~[ro que l~icou
 
Afila esta por ainais 0 que diz u~
 
D&~A IMPERADOR
 
/0 sennor imperador 0 que moatrar 0 ferro
 
o que vossa filha fala E sua ferida rnostrar
 
t cousa de grande valor Minha filha imperatri%
 
E nao a endendem nada ~he darei para casar
 
Diz que pela janela Vou mandar publiear
 
Do seu jardim viu ehegar Que estou muito desgostado
 
Urn meneeageiro de deus Em nao saber quem foi 0 homem
 
~ ao louco Ihe foi falar Que veio em meu amparo
 
Um cavalo muito branho Venh~o meu seeretario
 
Viz que Ihe entregou Preciso de Ihe falar
 
E armas para pelejar Que escreva com brevidade
 
E depois logo marchou v que Ihe you notar
 
u louco depois de armado 8ai 0 seeretario
 
fi guerra foi gueerear SEC,RETARIO
 
~ ele com toda a for9a Meu eenhor as suas ordens
 
Come90u a pelejar Pronto para 0 qae mandar
 
Diz que saiu triu~!"ante Ests. 0 seu 8ecretario
 
Em a vossa prote9ao Que ha pouco mandou chamar
 
uepois chegou ao j~rdim lMPERADOR
 
Alegre 0 seu cora9ao Vamos pois sem demoaar
 
o cavalo meu senhor ~screva 0 que Ihe YOU notar 
~ogo desapa~gffi1aBemnre uOm edito anunciativo 
~ Roberto ~«x~&IRm~x ~ue vou mandar poblicar 
Tambem louco se fazia 0 secretario vai escrevendo dizendo a 
A filha por- e rnaa s ~ai a firmando ul t trna palavra que 0 imperador Ihe di ta 

ue a dama di ~ sem desfi tar It 1MPERADOR )
 
berto Minha filha darei •
 

SECRErrA~IO 
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Darei, Aqui fixa este edital 
E assim por ciante Ninguem alegue egnorancia

Ao cavaleiro esfor9ado Desde 0 mais velho anciao
Que na passada campanha A mais nova crian9a
Pelejou sempre ao meu lado Sao as ordens determinadas 

Do nosso imperadorFarei~ imperador
Marido de minha f11ha De cuja me encarregou 
Por mim sera estimado A observancia com rigor 
Como a maior maravilha De estas minhas il~soes 

A ferida na sua perna Raja pois observancia 
E a lan9a ha-de mostrar Nao venham cs com razoes 
E bastante testemunha ~inguem alegue ignorancia 
Para eu acred1tar -om 0 i~eradQI;l ~ 

fala 0 imperador Me~sen~r dame licenya
Aqu1 me venho apresentarI MPERADOR 

Ide publicai agora Menssage1ro de que hi urn pouco
 
Por tora esta cidade ~ ordem fui uublicar
 
Para que nao haja 19norancia IMPERADOR '
 
E a todos chegue a veBdade	 Agora sim qUA eu estou
 

Muito mais soesegado
SECRETAHIO 
assim 0 farei senhor	 vabem que 0 meu edito 
Tornar publico em geral ~e acha pu~licado
 
Com licen9a de toda a corte Ubrigado meu secretario
 
& vossa mage stade imperial Por tanto vos esfor9ar
 

Mas po~agora nada maisCIRCULAR 
SUa magestade imperial Podeie vos ret1rar 
De roma imperador ¥ai-se.IMPERADOR1
 
Noseo augusto soberano Em mim reina alegria
 
E nosso eobmisso senhor Desaparece meu pesar
 
Faz publicar a todo 0 imperiO ~m honrra da companhia 
Que sua filha h~-ae dar f oque musica vamos danyar 
Ao cavaleiro esfor9ado dan9am 0 imperador 0 ministro 0 embaixador 
Que ass1m 0 soube ganhar e general a imperatriz e a dama e veo-se 
Pois roi quem 0 ~efendeu sai Rogerio e diz 
~o almirante pagao La no palacio rtcmio 
E por isso em recompenFsa Fazem bailes de contentes 
Lhe dare. sua mao ~orque as Buas gentes
Apresente-ee esse guerreiro Venceram aquele pagao 
Que 0 defendeu na guerra Ficaram todos a rir
 
Mostrando para a verdade E eu agora vou-me a ir
 
o rerro da lan9a na perna %ntuando uma can9ao ~ 
Para nao haver ignorancia wanta ~ 
Bm qual que Jogar ou tempo "0 rebola bola 
~ todos os seus subditos Bern te ~ejo rebolar 
~'az tomar conhecimento Vern te vejo e nao te logro
Governadores d1stritais Quem te podera lograr.
Administradores nos concelhos Vai-se e sai 0 embaixador e 0 almirante 
Regedores de freguesias acavalo e diz 
Vassalos novoS e velhos Urn edito 0 imperador

Assim 0 ra9am ~e~ publicar Sei que tern publicado
 
asim 0 fa9am notorio Eu me YOU apresentar

Da mais cirida da charneca a casa de seu reinado
 
Ao saliente promontorio Com rninha astucla falar
 
As provincias ultramarinas ~ urn embustre que enventar
 
As pdsi90es africana~ Vou-lhe ped1r a filha
 
Chegue tambem 0 pregao Para com ela casar
 
Ue suas ordens Romanas	 EMBAIXADOR 
Fixa	 0 edital Eu em tudo 0 que quiser
 

Tenh~o de 0 acompanhar
 
Ao palacio do imperador
 
Ate com ele falar.
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ALMlRANTE
 
Se me sal 0 que eu pensso

Eu saberel premiar
 
EMBAIXADOR
 
Temos que ir com cuiiado
 
Nao nos venham a matar
 
ALMIRANTE
 
Eu se vejo as coisas mas
 
As pernasofarei voar
 
~egando ao palacio do imperador
 
saem todos e diz 0 almirante
 
Senhor vossa mage stade

Ja mandou publicar
 
Urn edito oferecendo
 
Sua filha para casar
 
Ao cavaleiro que veio
 
No seu cavalo branco
 
E que no seu favor
 
saiu sempre pelejando
 
E como sou eu 0 mesmo
 
o imperador me ha-de dar
 
Sua filha para esposa
 
Em que nao pode falar
 
E se existe alguma duvida
 
Ofere90-lhe esta verdade
 
Sirva aaui Dor testemunha
 
o ferro~e a~lan9a olhai, 
~ostra-lhe	 a perna 
Que metido nesta perna 
U tenho com mlnha dor 
Olhai 0 cavalo branco(ensina-lho ) 
Que se retirou a vapor. 
IMPERADOR 
Almlrante nao sois vos 
o que me posestes guerra
 
E que contra mim
 
Levantastes a bandeira
 
Como e que sera crlvel
 
Contra vos 0 pelejar
 
Respondei 6 almirante
 
Nao me queirais enganar
 
ALMIRANTE
 
Tao grande e 0 amor
 
Que a vossa magestade tenho
 
Que me obrigou a (fazer
 
Tudo lsto com desejo
 
o aroor por vossa filha
 
Sempre tenh 0 que temer
 
Obrigou-me a fazer flechas
 
Ate eu mesmo morrer.
 
I MPERADOR
 
Detente 6 almirante

Ja tua ferida olhei
 
Entra que qe quero dar
 
Minha filha para casar
 
vao-se e sai ~ogerio e diz
 
ROGERIO

Ja voltou 0 almirante
 
Ao imperador entrujatll
 

E este bacoco vai dar 
a filha aquele tratante 
So oerecia umas taponas 
Para que nao seja pedante, 
Vai-se e sai urn anjo e vai a capela
do ermitao e diz 

AN.TO 
Aqui volto 6 ermitao
 
Da parte de deus venho
 
Dizerte que cumpriu
 
A penitencia Roberto
 
E que marches para Roma
 
E a Roberto Ihe digas
 
Que cumpriu a penitencia
 
.c. nao tenha mais fadigas
 
E que nao volte a fazer
 
Mais loucuras Corn 0 cao
 
Que ja deus Ihe perdoou
 
E deu a absolvi9ao
 
E nao te detenhas nada
 
Faz 0 que haS-de fazer
 
Olha ermitao que te manda
 
~0uele que tern mais poder
 
Vai -se 0 anjo e diz 0 ermi tao:
 
o omnipotente deus
 
Em nao sou merecedor
 
De vos servlr mas 0 que
 
,l4'are:i:-o com mui to amor
 
~ai muito devagarinho a capela do
 
ontifece para falar e ao mesmo tempo 

por outra parte sai Rogermo
ROGERIO 
Nao vistes urn avejao 
A falar com sua reverencia 
F~i-lhe dizer que Roberto 
J a cumpriu a penitencia 
~u tambem me vou de certo 
be me dais vossa licen9a 
seringa e vai-Be descobre-se 0 ponti 
fece na Sua capela assentado e de 
fora viram 0 irnperador 
o almirante 0 ministro e 0 embaixador 
a imperatri~ e a dama e ~oberto de 
traz com urn pau muito enrraivado 
amea9ando e diz 0 IMP~RADOR: 
Santissino padre santo 
Que a cristo representais
Uesta formosa capela 
~ ao aenhor deus adora1s 
Diantei de vos estao agora
Para pedir urn fa vor 
pepoia da sua ben9ao 
Receber Com muito amor 
Venho a que me despensseis 
Eata filha tao querida 
Com eate senhor valente 
.De terra desconhecida 
PONTlFECE 
Farei-o mui contente 
E depois de confessados 
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Com m1nha absolvi9ao Meu Beus)meu ~us soberano 

08 Beu pecados perdoados Que que sou eu merecedor 
lMPl<.:RATRlZ PoiS me tendes pe r-doac o 
Detenha meu pai a voz Sendo eu grande pecador 
Agora quer~ falar C padre santo querido 

ja que 0 senhor concedeu C ermitao venerado 
Amim a fala me dar Como sabeis dar vida 
o que este lcubo felk A um homem agoniado
 
Custara-lhe acreditar C senhor imperador eu fut
 
Mas ja 0eus me deu fala Quem do perigo c tirei
 
Para que possa provar A vossa honrrad~pessoa
 
Estando nOlll meu jardim .h; do almirante 0 livrei
 
Urn anjo eu vi baixar ~ com rogos que eu fiz
 
Sobre Aoberto e nepois Ao noSBO aens de cora9a o
 
~rincipiou a falar Falou aqui sua filha
 
'rrouBe-lhe urn eavalo br-ane o Eu mere90 sua mao
 
E armas para ~elejar Se fui grande pecador
 
~mpre em vosso favor Agora out.r-egue i 0 per-ds.o >
 

o anjo mandou-o andar .Levanta-se Roberto e diz 0 imperador
 
Quando c hegou ao jardim .. fiA ~d.c!. I~ 0 1'0....
 
u anjo Ihe recnlhma E de ves meu padre santo/
 
o cavalo e as armas~ Minha filha entre~arei
 
Que do combate traz~ A este homem que e um sant04
 
Ate a terceira vez IMPERATRlZ
 
o louco chegou ferido Eu t~ quero mev Roberto
 
Urn ferro tirou da perna Eu te quero meu amor
 
h: no jardim 0 tern escondido .Po~e Ii lingua e ouvido 
o almirante nao foi we concedeu 0 senhor
 
Que pelejou em seu favvr Ja que outorgaste 0 perdao
 
Embosteiro e mentiroBo ) Do nosso Beus salvador
 
Matai este enganador • De hoje em diante seras
 
VAl-8e d1zendo 0 alm1rante: illeu fiel adorador
 
Nao me valeu 0 ment1r . ~bra~am-se e continua:
 
Nem taiE ~ tao pouco 0 entruJar Eu te.quero para esposo
 
Pela princesa falar E no lmperio serBS
 
Agora tenho que fugir Nomeado imperador
 
Repete sa1 Rogerio e diz ~ mui bern governaras~
 
E tens 1.. PONTIFECE
 
Seu mariola Beu tratante Gran milagre fez deus
 
Entrujao embusteiro Agora diante de mim
 
Anda senhor almirante Verdadeiro penitente
 

Leva esta no trazehiro a capela o ECXomemopAl'00betrom.teOmn08s0tvodioB
~in~a e, vai-~e c ~ga ,
 
ermitao e diz ~RMITAO Nao queiramos ofender
 
Grande potente fez deus A virgem senhora n08sa
 
&padre santo~mu~to querido Que ela tern todo 0 poder
 
o louco ja nao e louco E a mii dos pecadores
 
~ cristao arrependiQo Amparo doe a~litos
 
PARA ROBERTO ~uia mui veneradaa
 
Roberto~n08so senhor De todos OB que somos nascidos
 
Manda-me para te falar Ela da-nos prote~ao
 
Que te deixes de loucuras Nos cOTbates e nas guerras
 
Xx~•• ,X&X"XXIBxaK"Z Faz~$lhar 0 sol
 
E que neo vcltes ~ndar E escondea as eetrelas
 
Em companhia dos ca~s E agora meus irmaos_
 
Que ja perdoado estas Filhos de meu cora980
 
De tU8S culpas e pecados ~~,
 
~~~~utra.,violY
 

Vai-se de joe~hos diz ~ Em nome de deus doe ceus
 
ROBERTO Deito-vos mmnha ben~ao
 

JP.e joelhos
 
7 
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Em nome de deus pai
Filho do esp1r1to santo Encontre1 0 que buscava 
Ide em paz meus irmaoa Depots de eu estar met1do 
B na gloria nos juntemosl ~m tao i.spera deserto 
Recolhem-ee todos na capela do Pen1tente arrepentido 
pontifece e s&i 0 almirante e diz Agora gente ~omana 
ALMlRANTE ~ora aqu1 encontre1 
Agora ja nao Ihe va~mper~.~~ 
Com minha mao severa u ~aidor urn infiel 

A morte Ihe hei-de dar m contra a nOSSR lei 
A Bua filha nao me deu Venho de ver minha mai 
Para corn ela casar ~ que contente deixei 
Mas agora 6 imperador Governando 0 seu ducado 
Me tens mu1to que pagar Fazendo guardar a lei 
Guerra darei agora Seu ducado percarri 
Guerra darei aosRomaos ~ todos pedi ~erdao 
E todos quantos encontre ve quanto lhes ofend1 
~orrer~ nas minhas mios Ue todo 0 meu cora9ao. 
For9a, for9a~armas!armas! Todos f1caram contentes 
rtoS riomanos perseguire1. F1caram agradec1dos 
Que sou 1nfiel * nao quero ~o ver- que eu Lhe falava 
~eguir a sua lei. ?0!l1 tOdoB 08 sentidoe 
~tra no palacio do imperador Mas ao chegar ao mandado 
e eriquan t.o dao a bat a l ha sai .i:{ogerio De meu s ogr-o imperador 
e diz Venho em defesa dele 
R6ioa parts 0 almirante Como ~m fogo abrasador 
Deve ser bem tra1dor Agora aqui me encontre1 
Por nao se poder v1ngar Corn meu Bogro sepultadO 
Foi matar 0 imperador Pela miD daqueletraidor 
Se 0 torno a encontrar Sem nada ter reparado 
l~ao sei 0 que the farei Para 0 almirante: 
Disparam tiros e eai 0 almirante Tu nerssegu1r a lei ? 
Rogerio assustaco diz Na.o te lembras que rioberto 
Ai de mim que ja ali vern De~endera a lei santa 
Ronde me esconderei Com muito ze10 e mui acer~o 
Fugindo Bern saber ondeB se aa-de Eegremir a tua eSpadQ 
meter vai se e diz 0 almirande No sangue dOB cristaoa 

l£u logo disse que tinha .Livra-te) in:fiel traicor 
U imperador morrer Das minnas fur10eas maca 
N30 te deu favor teu deus Desertos da palestina 
Ninguem te veto valer Forrnosos campos ~omanoe 
Morreu, morreu.em~oma Torres pra9as e cQsteloB 
Me hei-de logo entrQduzir uefenssores dos cristaos 
Com minha eepada na mao V1nde v1n~e agora aqui 
A tOd08 hei-de t'erir. w e u s vassal08 v rnde ver 
Nao temerei a ninguen Este in:fiel este tra1dor 
lnfiel sempre Berei Que agora vai morrer 
Contra deus e seus vassalcs ura9ao em cima do cavalo~ 
A todos conquistarei 8acr. BMf. Vir.c_ "'" ~ 
Serei urn :forte guerreiro PS~o valor ne8t~ hora ) 
De ninguem quero favor 'lOB e que me pode1s dar 
Corn todos pelejarei 0 virtuosa senhora 
~om arrogante valor Vos sois santiss1ma virgem 
De ~ora vern ~oberto a cavalo Imperatri~soberana 
no cavalo branco acompanhado de Estrela reeplandecente 
soldad08 tambem a cavalo e diz ....uzeiro de magrugada 

sem decor para 0 a mirante VUia dOB marinhier06 
ROBERTO: ddvogad& dos cri a t ao s 
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aseentado com uma coroa na mao 

pU for9l& e. eta! v"l~' - Roberto e a imperatrit adireita 
A.e min.as humildes maoe • mj,~ e embaixador a esquerda 
~cavalo vai ao tabaado e diz ~ara 0 a 

r ~ r~~~~!~te'--+ ~-----------1t~o~os assentados e os sargentoe em p 
ROBERTO: fazendo guar-da e diz 0 pontifeceI " Impio 6 viI traidor PONTIFECE:
 
Com embuste e vais falar 0 Roberto Milagroeo
 
A eenhora imperatriz Defensor das noeeas leis 
~om ela queriascasar Recebe esta coroa 
Para depots em ~ma Que nas minhas maos me veis 
bontroduzir a. falsa lei Vo s s a rnagestade e+ )
Do eetupido a rna :rama i» '. wa.... DB. no aaa corte 0 herdeiro 
A pier de toda a ~rei Receba ests. co~ 
VemMerege vern asst'm Penitente verd_ir06 
Que nao te vale de nada Roberto ajoelha diante do ~ontifece} 
Tua for9a e valor este poe-Ihe a coroax&~. na cabe9a 
Nem tUB. terrivel espada .x~xxx Assenta-se e dlz ROBERTO 
Chega amirn tua pesso&. 0 padre sante querldc 
No campo de e.esafio . 'qj,ue POI' vo s sa santidade 
Que s&.lrei vencedor Sou nomiado imperador 
No meu cora98.0 confio Send.o pec ador- tao grande 
Bat&.lbam e caindo 0 almirante Agora aqui eu prometo 
diz ALMlRANTEi ~e defender &. nos sa lei 
o Roberto que aim foste Que e santa e verdadeira 
U meu cruel matador Posta POI' deus e que e 
Morro aqui com eentlmento -eus v&.ssalos regirei 
ll/lorro aqui como viI traidor Oom a vosea prote9ao 
Olha~recolhe minha alma A santidade sera 
klo. urn fogo a'81'as8.dor. Triunfo PO meu cora9ao 
ROBERTO .pONTIFECEJa ganhei esta batalha Pois agora recolhe-noB 
~ todas hei-de eu ir ganhando Todos os preparativos 
Ura9as Ihe dou a Maria Fa9amos que todos sejam 
POI' ela sou amparado aaje aqui crlataos bern Vivos 
Ura9as aenhorb vos dou :e quanto pode pedir 
~meu cora9ao depos!~o 0 noso born cora9ao 
Naa vo s sae di'rinaB maos Pe camo s que deus do ceu 
~ t ambem 0 meu espir{ to . Nos dei te sua bencao .. 
Guardai e recolhei agora Val-ee e sai ~ogerio~ 
o meu formoso cavalo Findou a noses comedia 
Que eu me YOU a cabal' Como vistes povo honrrado 
De cumprir 0 meu ordenado A rna vida de Aoberto 
A fazer uma fogueira ~ CDmo foi perdoado
Onde 0 c orpo ardera F I 1\11
 
De esse infiel almirante
 
o fogo 0« conssumira.
 
Deita-o no inferno e vai-Be
 
sat Rogerio.- /
 
o que bern estaa agora
 
Neese buraco ~em fundo
 
pagai as intrujices
 
Que fizestes neste mundo~
 

.1apa 0 buraco e bailando em eima diz
 
.. -. Intrujao! 

Nao valias urn centavo
 
Agora ficas ai
 
~a companhia do diabo
 
~o palacio do imperador
 

_______~tra 0 pontifece 
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