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VERDAD~IRA T~G~~IA ~O 

j~iiR~UL~Z D~ l.iJUrrlJA 
E DO Ir.lfb'RADOR 

GARLOerO MAUNO 

A qual trata con~ marquez de mantua\ andando perdido na ca~adaachou a 
Valdevinoe rsrido de mor~e S de juet19a que por sua morts roi feita 
a ,.D. Oarloto filho do imperador

NA QUAL FIGURARAW AS SEGUIDNTER PERSONAGBNS 
~ARQU&Z DE ~ANTUA 
VALDEVINOS SEU SOBRINHO 
UM P1i.Gb:1\! DOIS El.llli,IXADOR\i;S CHA .fIDeS 
DUQUE AMAO E 0 CCOND~ D.~~1TRAO 

o IirJPEllADOR CJ;.RI1IOTO 
GAN~LAO ; A IMPERATRIS 
A MAl E ESPOSA DE VALDEVINOS 
E D. CARLO'fO 

Di4 0 marquez finciindo andar pSI'lUd'o fill' caca 
Fortunosa ~a9ada' e ~sta 
Que a ror£un~ me' h! mostrado Nem Bel onde possa aohar 

Descanso a minha tristuraPoie que por ser mani~esta 
VALDEVINOSEinha pens e gran cui dado 

Me mostrou esta floresta Ho virgem minha senhora 
Ma~e do rei da verdadeNunca vi tao forte brenha 
P~~ vossa grao pie dadeDesde que me aC0rde de mim 
Seds minha mnterssessoraEu creie que margasin 
ern tanta necessidadeFez estaeerra dardenha 
Ho suma regina piaEstes campos de Marlin 
Radiante lu~ phebe aQuero tocar a bosina 
Custodia anima..meaPor ver se alguemme omvira 
Pais ,~stana .terra friaMas cuido que nao sera 
A alma de peaar cheia

Porq~e ~1nhagran mofina 
Pais es 'amparo dos illeusCor.nig r C'OmEJ90u' js. . 
Consola os desoonsoladoeTodaviaqiero ver 
Rainha dOB altos ceusSe mora alguem nesta serra 

Que me diga desta terra	 Rogai aD mau senhor deus 
Que perdoe os meus pecadoeCuja epara saber IMARQUEZQue quem pergunta nao erra. 

Por demaiseo 'talltgei" ·If"ao -a~1 quem ou~o chorar 
Em logar deeaebftado E.gemer de quando em quando ,
ndde nao ha povoado Alguem deve aqui estar 
Ao que Ihe for preguntado f£~g.Rimx"xj~xmx~.ta~x~x~±ma.j. 
'Grao mal e 0 caminhar Segundo se esta••xqueixando 
Por tao fragoea montanha Deve ter grande pesar 

VALDBVINOSCaneado ase1m sern companha 
Domine memento meiNao tendo onde repousar	 !Lembraivos da minha almaNesta serra tao estranha 
Pois que sois da gloria reiVejo 0 mato tao serrado 

Que fiz bern em me apear Nascido da flor da palma 
Remedio da nossa leiE meu cava~o ~eixar

Porque esta tao oansado ARQUl!:Z 
Segundo deleQue ja nao podia andar	 se espera 
Aquele homem anda perdidoAgora vejo-rne aqui 
Ou por ventura feridoNesta tao grande espepsura 
De alguma besta reraQue nem eu me vejo arnim 
Quero ver este mieterioNem Bel da rninha ventura 

a da ousadiaNero menDs sera eordura	 Que fala me 
Repousar neste logar	 Porqmedois em oornpanh1a
 

Tem grande refrigerio
 
Pana qualquer agonia
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VALDEVINOS 
Minha esposa e aenhora 
Ja nao tereis em poder 
Vosso esposo quea~sim chora 
Poie a morte roubadora 
Vos roubou todo 0 parzer
lIo vida ao meu,viver 
Resplandecente naeciso 
Grao pena leva em saber 
Que nunca voe hei-de ver 
Ate 0 dia de juizo 
Ho 6eperanra por quem 
Tinhavictoria vencida 
Ho minha gloria me» bern 
Porqae nao partis tambem 
Pois que soie a minha vida 
Se nao for de vassa vontade 
De h~ver de mirn compaixao 

~Mandai-rne meu cora~ao'" 
w'inha fe e liberdade 
Que esta em VoSSa prisao 
J'Jadre mi.nna mui to ama dn 
Que e do filho que parietes 
De quem ireie consol~da 

De quem se ha tornado nada 
Quanta ~loria poesuistes
Ha me nao vereis reinar 
Ja me nao dareieconsselho 
Nem eu 0 pos ao tomar-
Que quebrada e 0 espelhD
Em que voe 80ieis olhar 
J~ nunca me haveis de ver 

Fazer justas e torneios 
Nem veetir nobree arreios 
Nem cavaleiros vencer 
Nem tomar bandos alheios 
Ja nao tomareis prazer 

~ Quando me vireis armado 
Ja voe nao virao dizer 

, Nem louvar-me de e8for~ado 
o valentes cavaleiroB 
Reinaldoe de monte alv~o 
C eeror9ado Roldeo 
o marquez dom OliveiroB 
D. Ricardo D. dodao 
D.' Gaiferos D. Heltrao 
C grao duque de roilao 
Que e da vossa companhia 
Duque de Nairne d,e Baviera 
Que e do vosso Valdevinos 
Hp esfor9adoe'guarinoe
Quem consigo vos tivera 
Meu amigo Montesinos 
Ja nunca maie vOBverei 
Dom Alonso de Ingaterra 
Ja nunca acompanharei

I 0 conde Dirlos na guerra
Ho esfor9ado Marquez
De,mantua teu senhorio 
Ja nao me poreis arnez 

'1"'\ 
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Nem me vereis outra vez
 
Gosar vosst;> ~enhorl0
 

Ja nem quero, VDSSO estado
 
Ja nem quero ser pessoa
 
Nem mandar nero ter reinado
 
Ja nao quero teD coroa
 
Nem quero ser venerado
 
~o Carloto Imperador

Senhor de mui" al tasorte
 

Como senqireis grao dor
 
Sabendo de minha ~orte
 
E quem dela e causador
 

Bern Bel se for informado
 
Do caeo como passou
 
Que serei mui bern vingado
 
Ainda que me matou
 
Voe~6v~lho'mui'amado
 
o princepe D. Carloto
 
Que era tao deeiguam
 
Te moveu fazer mal
 
~rn urn logar tao remoto
 
A teu amigo leal
 
Alto deUB omnipotente
 I I 

Juiz direito sem par
 
Sobre eeta morte enocente
 
,Tusti9a quer-e Ls mostrar
 
Pois morro tao cruelmente
 
E fonte de piedade
 
Arca da santa trindade
 
Onde 0 verwo divino
 
Trouxe a sua homanidade
 

i'H 0 santa domina mea ! I o virgem gracia ~•• plena I; 
\Em que minha alma se recreia 

Dai remedio a minha pena i •" Poie que morro em terra alheia 
IUL~QUEZ 

Senhor per-que vos queixais'?
 
Quem voe teatou de tel sorte
 
E quem 0 que tal morte
 
Vos deu como publicais
 
Que assaz e este mal forte
 
Nao me negueis a verdade
 
Contai-me vosso pesar
 
Que prometo ajudar
 
Com toda a for~a e vontade
 
VALDEVINOS
 
j,lui to rre agas t a 6 amigo
 
Certamente 0 teu tardar
 
Diz se trazes contigo
 
~uem me haja de confessar
 
j\'JARQUEZ 
Eu nao sr u quem vos cuidais'?
 
Nunca comi voeRO pao
 
Mae vossos gritose ais
 
: 'e t r-ouxer-am cnde e stai s
 
:"ui movLdo ae compaaxdo
 
Dizei-me vosea agonia

Que se remedio tiver ,dida
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bu vos prometo f~~er 

Com que tenhais alegpia 
VALDEVINOS 
Meu Benhor muitae merees 
Por vossa boa vontade 
Bem ereio que me fareis 
i,iuito mais qoque d f ze f s 
Segundo vossa bondade 
Mas minha dor e mortal 

Meu remedio e so a morte 
olil Porque estou parado tal 
01: Que nunc~ homem mortal
iT Foitratado de tal sorte 
oP Tenho Benhor vinte e duas 
oq Feridas todss mortais 
o(~ E passo~penas t30cruase:.: Que nao poderao ser mais 
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nor muito pior que a morte 
Morte d,e de aabr-Lmerito 
Flo meu flobrinho meu bern 
Minha eBper~n9a peraida 
Ho gloria que vos sus tern 
Porque	 vos partis de quem 
Sem vas nao tera maie vida 
Ho desventurado ~elho 
Captivo sem liberda~e 
Quem me pOde dar coneelho 
Pois quebrado e 0 espelho 
De minha gra claridade 
Ho minha luz verdadeina 
~xm«xm&KX«RE.,im _ 
Trevas	 de meu cora9ao \ 

I 

Penas de minha paixao
"C Ha-me morto a trli9ao ~x~i~mxmzxlmpWt~'Cuidado~ue_me mcrteira 
;,,~ o filho do imperador 

Carloto a grao semrazao 
Mostrando-me todo 0 amor 
Mas nao 0 tendo no cora9ao 
Muitas vezes requria 
Minha eeposa com malnade 
Mas ela nao consentia 
Pelo bern 'que, mequeria 
Por sua grande bondade 
Carlo to como mais pesar-
Como mais traidor que forte 
Ordenou de me matar 
Cuidando com minha morte 
Com ela haver de casar 
/liatou-me corn tal fall!lia 
Trazendo cinco comsigo 
Sem eu t r-a zer- mai s comtgo
Que um pagern nor- c ompanhf.a 
A rnim me chamam Valdevinos 

o Sou filho de el rei de Fracia, lJ,tn· " Eprimo de el rei de Grecia 
e.: E do forte de MontesinoB 

l; Que e herdeiro de Fraeia 
"~i, Pona Ermelindaformasa 

u Minha madre natural c E Sibila minha esposa .,," De gra~al!l especial 
Mas CO'11 primores famosa 
Esta nova conta reis 
A triste de minha madre 
Que em Mantua achareis 
E ao honrradD Marquez 
Meu tio irmao de meu padre 
WARQUEZ 

Ho desaatrado Tiver 
Ho amargorosa ventura 
Ho ventura sem prazer 
Prazer cheio de eristura 
Tristura que nao aer 

-or	 HO desventurada aor~e 
Ho aorte sem aofrimente 
Deeamparado tonmentc 

Tristeza ~e tal trai9ao 
Forque nao quereia falar 
A este Marquez coitado 
Que tio soias chamar 
Falsi-me sobrinho amado 
Nao me"fa9ais rebentar	 , I 

VALDEVINOB 
Ileu tormento tao molesto 
Me faz nao vas e onnec er-
Nem na f'a Lc nern no gesto 
Nem entendo voaso dizer 
Be nio for'mais manifesto 
Estou tao,posto' no fim 

Que neo sei se sou alguem 
Nem meemo conhe90 'amim 
POiB quem nao eonhece a ai 
[,/]al c onhec er-d ninguem
j,,,M,QUicZ 
Gomo nao me eonheceis 
Meu sobrinho Valdevinos 
Eu spu 0 trtste Marquez 
IrriJao de El Rei d.' Salinos 
Que era opai que vos fez 
Eu sou 0 Marquez eem sorte 
Que devera arrebentar 
Chorando a vossa morte 
Por sem vida nao ficar , i 

~'1'leste mundo sem deporte 
Ho triste mundo coitado	 \ 
N1nguem deve em ti fi&r 
Pois es tao desventurado 
Que 0 que tens mais exaltado 
War Queda Ihe ~azeA dar	 , ,j 

VAI~~VINOS 
Perdoai-me senhor 
A minha descorteaia 
Que a minha grande a~onia 
~e poa em tanto desvio 
Que ja vos nao conhec1a 
Nao me que Lr-af s -na i s chorar 
Deveis de constderar 
Que para isso e 0 mundo 
Que~obrai8 meu mal pro~unao 
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Que dobrais meu mal profundo 
Para meu MaX bern e mal passar 
£ bern Babeis que nascemos 
Para i I' a e s t a jornada 

~ que qus to mais vivemos 
MaioI' ofenss fa~emoe 

A quem noe criou de nada 
AS8im que necessidade 
Nao ten~es de me chorar 
Pois que deue me qu~z levar 
No ~eio da minha idads 
Para mais que anroveitar 
,',as que haveis de fazer 
t nor minha alma rO"ar 
Po~que 0 muito chorar 
A alma nao da prazer 
h'as antes mui <sran pe s ar
Quero-vos e nc nn.endar

~ k:inha esposa e rmnha madre
 
Pois que uuo tern outro padre
 

M Que as haja de amparar
,..	 Se nao VQS co~c e verdude
 
1',"'S 0 que da paix8.o
 

If.	 ~m esta triste partida
 
~ morrer s~m confissao
 
~as se parte desta vida
 

q Deus recebera aten9ao 
Vern 0 Cirlni tb.O e 0 P&'6eill 
di~ 0 ermitao 
I, paz de deus s ernpee e t er-no 
Bajaa com vosco irmao 
Lembraivos da sua paixao 

h: Que para nos livrar do inferfio 
'.l' Padeceu quan~o a varao
 

'G VJi,LDEVDW S
 
W Com coisa mais nao folclsra
 

1\ De ve-lo aqui che~edo
 

S Padre de ddeus enviado
 
, " Que ae urn pouco ma r s t ar-d ar-ri 

c: Nao me achara neste estado
 
11:;' PJ{Ul!:l\
 
c o que deaastrada eor~e
 

! Meu senhor Danes Ogeiro
 
!: Olhai vosso escudo forte
 

S' Olhai senhor vosso herdeiro
 
l! 15m que extremo 0 pas " morte
 
e, Ho deeditoso caminho 

C9a de tanto pesar 
~1J" Que cuidadc de ca9ar 
~ , A morte a vosso sobrinho 

Vieste senhor buscur~,:l 
f"a{i'\i 11';:0 
A gr-a p;:,<,)sl!a que t r-a z t a~ 0; . Nao me deu senhor lugar 

;). 

,

De conhecer nem falar 
ll'I A vosea grao senhoria 
~'," Neste erro se ha culpa 
0~ Pe90-1he dela perdao 

l or. '~inoa que a discri9ao 
lis Sua me dara desculpa 

".,~' \ J • 

II r1.R.QUi"':~~ 

ROdai a deus padre honrrado
 
Que me que ira dar pacieneia
 
Quee perduo e escusado
 
Porgue vossa diligencia
 
Vos nao deixa ser culpado
 
"RI,:IT,~O 
o filho de deus enviado 
Vos manda consola9&0 
~ pais que aqui sou ~RxxaL& chegado 
Quero ouvir de confissao 
~ste ferido e angustiado
Cousa e mui natural 
A morte a toda a pessoa 
A todo 0 mundo em geral 
Bois que a nenhum perdoa 
N[;o a tenhamos pnr r.a I 
Poraue 0 necadn de Adao 
,'r 1 'tao f~ro e tao forte
 
~ue nac so ns gera9S0
 
c"as ileus que e c salVCi98.0
 
~l~iz tambem receber morte
 
~ ~or tanto filho meu
 
Nao se l'leve esount ar-

Da morte que deus Ihe deu
 
Forgue POI' provimento seu
 
Lhu deu para 0 saLvar-

Que Ma nao da balardao
 
Sen~o tristesa e cuidado
 
~nquanto c filho te~ vida
 
Chame u madre de deus
 
il.gnela que fni nascida
 
Sem pecueo conrebida
 
~ coroada nos cens
 
~sta foi santificado
 
~ visitada ilos anjoa
 
~ ern corpo e alma lavada
 
A gloria onde exaltada
 
~sta sobre osarranjos
 
Assim que ao redentor
 
~ a esta virgem sem par
 
Se ha 0 filho de enco-nen-tar

Depo l s que o s aant.o s for
 
~uu vontade C~1fimar
 

As (l]aos levante aos ceu8
 
Fa9a confissao tieral
 

Confessando-se a deus
 
~ u virgem celestial
 
h a tooos os santos seus
 
l\,J-tR:~UEL:. 

~o bonan~a ",borrecida
 
iio desastrada fortuna
 
De prazeres brao tribuna
 
Porque nao des",mparaiex
 
A quem tanto me importuna
 
rristesa e desconfian9a
 
Contai-rne l)agem Burlor
 
o caso como passou
 
,,<ue foi aquele tr,ic1or
 
',,,ue mat ou 0 vo s so aenhor

Ou nor rWlsa () matou
 
n1..'-"'G'l.' 
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l'1.L ~-l Ser-me iEl mui grao max contado 
Se a Bua EZNENXXX gran senhoria

Id " Nao contasse 0 passado[/:IS 
I;U sei certo 0 aue fariarp 

lIB "	 o que nao e esperaoo 
Contra quem me deu e r t adoJp .ii 
~ feito a tantas merc~srS'L Nunca meu pai me fezOSf 

II 1 c.	 o gue Hleu senhor amado 
~ muis vas senhor warguez 
~stundo pois em ~arislr{;.;"·: o filho do Imperador'8 !_~ 

i,;andou c harnar- meu se nhorlq ,: ~ 

Nos passos da imperatri~''1:.l'J 
[2 A 

riljj' 
!9.U~-, 

101 \. 
.1oe; 

91fL1" 

~d 

8'" , 
tn.'; 

'1": 
~ 

y; 
~, 

t!'. ' 

Falaram mui a sabar 
o que fulurum nao sei 
Be nao que 1060 neSSa hora 
~1em fu~er ITlu1s ~emcrH 

Com quutno atr~B de si 
Poram oa cidade fora 
Armados secretamente 
Segundo depois ouvi 
Partimos tOGOS d81 
E D. Carloto presente 
TamberrJ ar-rnado outro si 
8 tanto que agui chebaram 
NeRte vale de oesar 
Todos juntos se apearsm 
I~ fizeram-me ficar ieiXE.ram 
Gom os ca~a]os aue x~.~x~.
E ~ogo "oaoS en"rar m 
,,-m este esqu1vD lo;;ar 
Onde meu senhor mataram 
~ depois de 0 matar 
Nos cavalos se tornurum 
Gomo eu os vi tornar 
Sent indo mui t~l dor 
femendo de Ihe falar 
Kao ousei de ~he pre6untar 
Onde estaVb meu senhor 
Vendo-os as s t m c amt nhar-
Par que nenhum me faIuvb 
Quiz ~ meu senhor buscar 
Por'ue a meu cora9ao me dava 
Sobrpss81tos ae ges8r 
Nao 0 podia to,&r 
Porque a grande esnessura 
~ u noite me~rOB~ e escur~ 

i,e fazia nao a achar 
De gue tinha gran tristura 
tluBcando-o com gran Dai~~o 
liaquele llugar remota 
o achei desta fei~~n 
Tii sse -me como a trai :;8.0 
o matara ~. C~rloto 

PerL'~ntei ooraue r~z~o 

tri~te chela ~e aGoni~s 
'JiSSe-llie COTTl afli ,;ao 
Vai-me buscar confissuo 

J8. se aC8~)c'tram rne u s rj 1d6
 
GOI;1C tais nOVuE onv i
 
Com brande tribula9ao
 
L :)csar oe ve-lo as i
 
~e parti lOGO daq'11
 
A buscar este ~rmit3o
 
leto 0 senhor 0 Que sci
 
Deste caso desasirado
 
n e quanta TTle hE! preGuntaoo
 
Ou t r-a c ous a nao ilirei
 
,~is do gue Ihe 8i contaoc
 

:J .,,' ' 
Qu, n~o Eua magpstade 
Justi','''' me nao f'Lze r

Com to0u a ri~ori1ade
 
i'~ for~8. de 'Le1[ 9n:'ier
 
CUlliJri.rei minh~ vontct~e
 
,l;l.{. I l.'i>.L 

J~ senhor SF h a eonfe8su~0 
G fez aetes oe er1st;o 
Correu com tal contri;ao 
'~ue e u e st ou 1.CJ.r~vill1udo 

De SUa ~r~n oiBcri~ao 
m;o po oe mli to tarcar 
Sewlffic'o ne Le scr t t 
hcabEli de lhe falar 
Po r quo Ire que r-o r-ezar-
Os salmos de ~I Rei navi~ 

IlJ ,~r~ VI:·!{ !;'; 
N;o t~~('is tin pcsar 
~uc rre p~rLo oe voe ver 
Para runc a m&.i S torn: r 
Jots de u e me l'T,bnne-t cr-amar
~ n~o 0nsen ~a13 ra~~r 
lc~no-vos enC0.~Cn0&r 
inha PSpORU ( minha mai
 

~ue as queirais consolur
 
a a~:!l:;8.s ':~ --Q8..rar
 

Pais q'lC r:o tf."l; oit r-o iJeii
 
Ora,:uo te VAID:CVnWS
 
.t.;lYJ LiS t ~luS m:os scnhrr

~ncomendo m~u espirito
 
Pais (lUe~'8 s:..ilv;-<.'"'cr lI:eu
 

eu dellE e nlCU re~entor
 
Ni;'io 1.'1f::' ~:_,l t e favor t.eu
 
~)oi ') ;"t nhor
 
,e Pt>~erni pte 

","':Ot:.O ~e:_lP (1:1,'-:- 1'::2 fie vc.:::r'''ttnp
 
Senho~ :4f: '~,(:~u c. r~tpdc.J.e
 
Ls:nbru-it'" destu ulmG triste
 
8hci~i ~e tc~_ 3 ~:al~8de
 
'°',:-,2 vc s e nhrr-i, be n i /;;.on~,.
 

i:'-I..-1l~E' au :r.t:'si.!"icorrliu. 
Pas ~e n()~8a ~r~n Ai8cnr'~1u 
Dos De~~~0re8 mcsinha 
~.r:ru. nc..;:p~a e concc:rrjid 
2 es nrsta& ati envocam08 
S<ilv{. -no s '1(-:1 I~f'('nr::.. : r-e va 
Ati s8n"'orach:~ma~os 
DEEterrdDn f11hoR de Evu 

.0 
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Jlti v1r~em s~FDiraITos
 
'. Sec' A ti ge"en~0 e chor~ndc
 

,~S ~m aquestre lacritDoso
 
.8::	 Vulc 8pm ne~hil~ rp,ln~80
 

"er-,",c· , .j.' ~
 
,1. "	 ~! ,Lr--,~ vJ.rc>E'L~: a 1.>1 C}iumar;o~:' 

~Uf, es nOSfC pr~zer ~ ~OEO 

OrL POi8 nosra adeV0b~0~ 

...mp ar-o 0.a cr-t s t uno bn~ 

Valve as o Ir.oe de oierl"r'Je 
,t-l.i(.i:'1 v i.e '. ET -:: 0nsa. -rJ.-I~ a 
~)o1s r~Je~es noss~~liber~~~~ 
'I:'u.-:lle (~en11CJ.r[A virtl.!lfc 
''Jontra tr',--l(,8 '.TJC~S injlT']· no:" 

..Il v'" u 
Peis L!UE' e sno eea u 8d:lGf"' 

ao..	 "£(11 f't.<'lor roG'I: E' 8.jur~e 
u.,~ Nos t emo r-e s c ')~~Y"'iuc,f' p,. 

:~('ur, t u ~nr-	 ;T~il' n~"""'; 

o sant& m5t ne :'Ic']S 
Em querr: a minha &lmo a~ora 

Pcis Q~c es rainha nos eeus 
.~ fOG ~njo8 so~erioru 
rui p·~'1irG. Val jpvinos (; t.: 

o j"'l-,H~~rl;Z 

Ho tr1ste velhn cnit&~e 

.Io c a s cheia ,~c tnifturu 
m~~ Ho ~olcroso cui1u~o
 

j " 110 r..:uir1a~c S('iTJ 'l~'riiJI.u·u
 
a ~i;" 

~eln ventura ~e2~st~ ~o 
b~/. '''l;,:lcuren --se m1nhu8 Sl... l-l.-" _ .i.'"las1: . Rempa-se [,eU coI'a,t[;o

o;j 
., Gom mf.nhu Ll'it",l",,,'"c 

0, Chor-e m t o du o u c C::":-'-'2,_.. n"··8". • 

:intb ~I'arne DeI'dl~~OtlnC
 
I) :: ~2curece~-S8 (I sol eCG ~6
 
8/)~: Jue-n ~S cst~31~8 00 ce~
 

!ri J_	 rlS trev&s ie Fuc~6 
115. ;	 Venhum ju schrp ·-i~;: Be 
m,,'_	 ?oi S ",i "1ha lU:6 S(' per~' i:
 

Xa luz 3c mLis c18rn ~i~
I oe 
1'0 c1.' "8.0 P0f'8C1 cncr.n t re r- ('lare-PE~ 

··inha ~occ comn~n~lia~n"•P'l·)"j [!nde est6 VOA8~ ale~~ia 
sr«, ~uc 'DE: ('cL"" tal t r i it e saa 
f\rx ) c. Ho ve Lm c c nesostI'ac'" 
'la) ~Cr:l blClria E r e.m pr~~'Jc:' 

Par~ ~ue ~p ~eixais SEPo 
Ptirb Que sendc n'clo sou nartap-r ' 
Nen, dese jo Cp vi ve r-
Per-que nao ve n s ;)a.'-~ecer·?t 
Porque n~o vind~8 tormento8t;J 

:> ~.1 . Par-a Que sao 8cf'ri"entns 
A Que 0 nan QueI' ja ter 

,~ ~e.IJ busc~ contentu ~entos 
u-~: s.. 

P:	 Para que quero ~a0~o 
PtiPb cue Quero Drodprl~ia 

~~ .:~, Nem i~be; nem di8cI'i~io 
Para que quero a pacienciali'·
 

a'..J ;. Pnis percH con@la"ao
 
'I Phlz-r~J..:;.
 

He meu ae nhor- meu amado 
Por~ue VQS tc~na8tes po
Per-que XI!lExtl!l me rJeixtlPtes so 
Ck's c e -r.mdo jKQXlliXIllml!l c oi t a d.o 
Gom tbl tristes~ R d6 

~E:V~.l.p(:i8-r-!1e em c orr.purirri a
 
Pois sem~I'e vos tive vivo
 
1'10 minha i.:.r~l1de ale6I'ia
 
Porque ~e deixaip ~uctivo
 

i>,.etidc e'i, t un t a agonia
 
:.ea senhor minha ale~rib
 

Di~ei porquc me deixais
 
~om tuntu pena notoria
 
..:....(;(:lbrcli-VOE' t e nde T:iCLi":.oris.
 
r~e que t an t o s n3~":1r)ar8.is
 

Ho que P 2',TI ventura L'JI'lcI'
 
rye q~lem ser~8 a~paraao
 
~r ql1C·~ terlJA 0 ~avor
 

::~uc t,~n'I:'[J. rlA tF;I:. s e nho r

Po i s que ju t e ''';J 1',..,1 t",."e
 
>,;RL,I'CAO
 
Nio tcmeis filho pesar
 
Pnis claramente 8~beis
 

:;'ue pelo mui to crlOI't,l'
 
~ao cobBais 0 que perdois
 
Deveis filho de c'linar
 
-eue nossu vida e U"1 vento
 
r;o liveiro de passar
 
~ue paEsa em um momento
 
Par nos assim co~o 0 ur
 
~uem viu 0 se nho r- infunte
 
T&o pouco 8 fazer guerra
 
E ser nele tao possante
 
~ abora em urn fnstante
 
~8r tornado em escura terra
 
~iria co~ bran ra~ao
 
~ue este mundo coiLodo
 
N~o da outro 5alard~o
 
Senu0 t~i8tesD e Daixao
 
Como ;j VO S Oll tro s foi d ado
 
Olhai !illl Rei Saloman
 
o ~alarnao que Ine oe~
 
h ur-:on e aAbstllon
 
E ~o vulente Sunsio
 
E a o forte r,,~Gtcabeu
 

Em a sacre escriotura
 
~uitos mais podi~ a~har
 
Be os quisesse &char
 
;'",s vos s a grande c or-dur-a
 
Suprira donde faltar
 
,.: po i s 'ue n:-o te - j'.l ("lY'U
 
o mbl ~eito € 0 passado
 
J1.c::J.ge a vc c..« trisV~r8.
 

~ r'Jemos a s8uultura
 
.·ste corpo j~ finade
 
Ccnvem que 10",0 leveihnp
 
Para que seja enterr'.ldo
 
~ ~ode bern ser 6~&rd~ro
 

Naquela er:nida que vemos
 
Ate seT' emcaLs aun.ado
 
n.a~_li Le van.	 a. Va Lv e v i nr s ~ Pi': .ada 
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'~ e n t r a 0 impFru 'ot"' c ('l 

conc e uanal;o t: riiz 0 irn'Jeru,'or 
Certo Co~~e l.antil;o 
rui Lri perdas per demos 

Pesa-me no cora9uo 
Porque na corte nao tenos 
Reinaloos de "ontul::;ao 
Nem 0 conde ~. Roloao 
Nem 0 m~rouez oliv~iros 

• ~em 0 duq~e de milao 
]\em 0 infante de C.~i-reircs 

; Nem 0 forte . erediao 
j l. lIJ "ALAO 
i l>iui to alto imper~dor 

>ui to e stou maravilhaclo 
r Porque mostrais tal favor 

;j 
AqueP.1 vos he. deSh?nrrude 
Com tanta ira e vl~or

0 ~ue chamanilo-se almusor,II Com 0 seu rosto HiUd8.clo
"1 hquele falso tr~idor
If Com mui grande desonor'" " Quis honrrar vosso esttldo
D Forque senhor nao sent~s 

,"ue neste rnalvtldo la~ruo 
Vas prendeu da E'la mac 
Tomando-vos a Paris ~ 
Com muito grande tr!a9a O? 
Pondovrs em Montalvao 
'-De ear 00 vossc j mpez-Lo 

">.} - ' •

Onde com ~rB vitup~rlo 
~st1vestes em pr1sao 
Sell ter nenr.urn refri,serio 
L p,mADOR " 
~u me espanto D. beltao 
De vos ver d,aquestra ~or~e 
E a vos forte dU(jue 10::;£10 
Nao ~ esta a rlisposi9 a o 
~ trtlge da nossa corte 
1)1JQU',l. , 
;;uito mais sera espantado 
Da nossa triste ernbaixflda 
E do caso desastrado 
a qual Ihe sera contado 
~e segura nos ~ dado 
ILf'I1RA-lH 
bern 0 podeis explicar 
Sem ter medo nem temor 
Para Que e assedurar , 
Pois sabeis que 0 emba t xador' 
Tern licen9a oe f~_~r _ 
Diz 0 ouque a embalKa~a 
Quis senhor noBsa moflnu 
Que 0 infante Valdevinos 
Primo do forte Guarinos 
Filho da Li.nda Ermel1na 
~ do 6ranoe Hei sa~inos 
Fosse morto atrai9ao 
Na floresta sem ventura 
l'l tao "-ranile ('esventura

,'-' -Tiavera o uern na o procure 

~-- ----- 

De vingar tal XEK1li~ perdi~ao 

h.P ~s :-iADOT?
 
E certo que tao bran maldade
 
Que 0 s obr-Lnho no --ar-que z
 
~ morto carro oizeis
 
DUQUl£
 
Pela maior falsidade
 
Que nunca ninbuem tal fez
 
I" .P P;,"ADO~i
 

Gaibamos como paSBOU
 
~ste caso des .•Btrado
 
Que quem tal Benhor matou
 
E tal tirania ebrou
 
kerece bern castigado
 
DU,'lh 
Sabea VOC. 0 a mageetade
 
Que em dez dias pod~ haver
 
"",ue a «-a r-que z fpi a cidade
 
De £untua com gran vontade
 
A ca9a como S06 faziam
 
Andando assim a ca~ar
 

Da ~o~panhia perdido
 
Foi per ventura tcpsr
 
Com eeu Bobrinho ferido
 
Quatt u ponto de expirar
 
be-D poce considerar
 
o gran pesar que teria 
De Be ver Bern companhia 
E morrer em tal lugar 
A causa que mllis oueria 
Pergun~ando-lhe a razao 
Sendo oela mui tgnoto 
Disse com grande xEKiJim paixuo 
Que 0 matara a trai98.0 
VOBSO filho d. Carloto 
o c a s o que 0 FiOV~U 

Dar rnorte tac rlolorosa
 
A tao granoe amigo seu
 
Nb.o foi outra senhor meu
 
Salvo tomar-lhe a espoaa
 

Matou-o a falsa f~
 
Indo muito bern armado
 
~om quatro homens de o~
 
Quem mata tao sem oorque
 
~erece bern castigado
 
o marquez Danez Ogeiro
 
~ha manda pedir senhor
 
,Tusti9a mui per- inteiro
 
Ainda que perca herdeiro
 
Ele per~e sucessor
 
D. BELl'RAO
 
Nao deve deixar passar
 
fno grande mal sem 0 preyer
 
Porgue deve de cuidar
 
Se seu filho nos matar
 
Quem nos deve defender
 

E maiB the fe90 saber
 
Forque esteja a~arelhado
 

Be jusqi9a nao fizer
 
Que 0 Marauez tern jurado

De nor- ar-mss H f'& 7,,,,.
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De POl' armas a fazer	 ~ p01s que just1~a quer 
o mu1 valente e tem1do Com ela mu1to Ple praz
 

" Re1naldo de ~ontalv8.o b,ntra D. Carloto e rliz
 
1:.,_' Entre todos eescolh1do BePl se1 que com gran paixao
 

~st' bern apercebido	 Esti vossa mage stade 
.-~ ,') Como /;eral cap1tio Pela falssa 1nforma98.0
 

IE;' ,>' D. Cris&o e Aguilante :~ue c1emim contra ra'68.0
 
,0 Oor.i 0 forte d. Guarinos Deram com gllande falsirlade
 

E 0 valente Montesinos Poroue urn filho de tal homem
 
0 Primo do morto infante Ede~tdo grande bera9~o
 
o Filho de i;;l Rei D. SalinoR Hao deve su jar- se u nome 

)0 E 0 roui gran Rei Jaiio Em caso de tal trai9io 
< .... De D. Reinaldo cunhado POI' vida deminha mudre 

oj :: E 0 esfor\(ado Dudao _ Que se tao gran desonor 
' ~.OJ ' , E 0 Gran Duque de Milao Nao castigar com ribor 

5IJ C,' J - E D. Richarte esfor9a d o ~ue me seri cruel padre 
o marquez D. Oliveiros I' nao fiel julgarlor 
E 0 famoso cur-annar-t e Il,.'pc,R;cDOR 
E 0 infante d. Gaitleros Nlio vos queirais desculpar 
r:	 0 mut forte Ricardo Poi s que t e nde s tanta culpa 

E outros forte8 cavalheiros Que se 0 mnnno vos nesculpa 
'I'o do s tern boa vontade l';u nao vo a nei-de de sc nihpar

rl 81 De a i\~rlar a o l~arquez I~ oortar.to man-ia logo
 
SIJ.P~l.)~., Em e~ta necess1dade Que sejais posto cc ppc::rlo 
err -' l,_ Porque foi grun crueldade Ate ser determinEia 
"IC :-j )'," A que vosso filho fez POI' concelho de meu pogo 

Evitai senhor tal dana Se sois livre ou conrlenado 
Pois que Bois jUis sem par ~ando aue se~uis levado 
Nao vos mostreis inhumano A minna granfortaleza 
Acordaivos de TrajanoK E que la sejais guardado 
Em a justi~a Guardar De cern hosens de estado 
Assim que alto esclarecido Ate saber a certeza 
Podoroso eem igual D.CARLOTO 
o que fez tbO grande mal E como Benner nao quer 

S:: L.', iem merece ser punido Vossa real ma~estade 
aov ,;'~~ POl' seu mandado Imperial Saber ~rimeiro a verdade 
OV .:..... .. E pois senhor- ei pr-opo at as Senao mand a r--rae prender 
~ 0:"" A causa porque ve emo s POI' tao Grand" falsidade 
.IJ'1J E sabeisXBlln!lMXX 0 que ouenemo s n,p~RADOR 

Mandai-nos dar a resposta Nao vos quero mais ouvir
 
OJ1.1J Com que ao Marquez tornemos Levem-no logo a prieao
 

aO:1 ~..:. n;PERADOR	 Onde eu 0 mando i I' 
o 0 Ho podoroso. senhor . Per-que tao grande trai9ao 
1.0 .....,. 

L' ,__ , 

::d: ) 

Que grande e 0 vosso mistprio Nao e para cousentir 
Peis para meu vituperio Vos outroe podeis tornar 
Me deste tal sucessor B contar-lhe 0 passado 
Que deshonrrasse este imperio Aquem CB. vos quiz mandaI' 

Se 0 que dizeis.e verdade :;;'ue 0 segura que Ihe hei dado 
Como creio que sera ~u 0 torno afirmur 
Nunca rei na cristandade Aqlllivem a Im':lenatriz e diz 

11 i; ) .. Fez tao grande crue~dade Eu muito me r:Jaravilho
 , , Como POl' mim se vera De vossa tao grande bondade
 
a	 ::: i' l ~_ POI' minha coroa Jueo Q,ue Gem razao nern ve r-oarte 

P -:"', De cumprir e de manter 'Eratais a s s i rn v o s s o filho 
:,1. i : ( ' Tudo que oigo e procuro Gom tao grande crueld~de 

Ao marquez porleis dizer Olhe vossa magestade 
Que ele pode vir segura ~ue e heroeiro principal 
E todos quantos tiver ~ que toda a cristandade 
Venham de guer-r-a au de paz Lho t er-a -uu i. to a mal 
Assim como ele quiser lfuP~RADOR 

:rl;;:lL'., <. 
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Amim senhora convem _ 
Ser contua toda a trai9a~ 

E se 0 vosso ~ilho a tern 
Castiga-lo ei muito bem 
~ esta e minha ten9ao 
E mais en vos certifico 
Que com direito e rigor 
Hei-de castigar 0 inic~o 

Ora peja pobre ou rico 
Ora servo ou gran senhor 
Irrrne r-atri z 
Como quer vospa grandeza 
lnfamar 0 nosso estado 
Sem causa com tal crueza? 
I'MP:~ It,J'\.1)OR 

Q~em me ca ~andou recado 
N~o ~oi senGO concerteza 
IMPl': RATRl Z 
Por tal recado senhor 
Quereis tratar de tal Borte 
Vosso filno e socessor 
Que depois de vossa morte 
Ha-de ser imperador ? 
lllrPERADOR 
Em eu 0 mandar prender 
Nao cuideis que 0 ma Lt r-at o 
Mas se ele 0 merecer 
Eu espeI'o de fazer 
A justi9a de Torquato 
Porgue pai tanto podoroso 
Sendo de tantos caudilho 
Se nao for tao rigoroso 
Nem eme sera born filho 
Nem sera rei justicoso 
Que agora mal pecador 
Nem urn rei nem ~KKK.mx julgador 
Faz juet19a de ~a1or 

Mas antes e despresado 
o pequeno com,riDor _ 
Todo 0 rnundo e afe1~ao 
Julgam com varia rem~ssa 
o nobre que te~ razao 

Algum tern opiniao 
De Ihe trocar a justi9a 
Que conta eu posso dar 
Aos sennores dOs altos ceus 
Se a meu fi Lho nao jul';t\r 
Como a outro qualquer do s meu s 
Assim que eseusado e 
Busear Rste intesssessor 

Porgue deus de Nazare 
Rao me fez tao gran senhor 
Para miaha alma perdel' 
lMPJ<;RA'l'RlZ 
Ai de triste mim eoitada 
Para que que r-o viver 
Pois nue sempre hei-de ser 
~E meu filho tao penada 
Como tao triste mulher 

Pois tao triste hei-de ser
 
~or meu filho muito amado
 
Nunca tomarei pra~er
 
Senao tristez8 e cui dado
 
ILP,',}-IADOR
 
Nno ra9ais tant as extremos 
Yois dizeis qne tern desculpa 
Que antes que senten9a demos 
Primeiro todos veremos 
Se t em CUlpa 0'.1 nao tern culpa 
~ostrai maior sofrimento 
Que 0 caso e desastraao 
E hi-vos a vosso apoeento 
Que ele naD sera cuIpado 
Aqui 5e vai a Imperatriz F vem a mUi 
E esnosa ~e Valdcvinos e diz a 

l';._AI 

Ho cora9ao lastimado
 
yMais triste que a noite escura
 
Ho dolorosa trfstura
 
Cui dado desesperado
 
.~ rortunosa mentural
 

30 vidu da minha vida
 
Alma deste corpo meu
 
io desditosa perdida
 
IJo sem ventura nascida
 
i, mai s que nunc a nasceu
 
Ho filho meu ~uito amado
 
MinIla doee companhia
 
!.leu prazer minha alegria
 
Minha tristeza e cuicado
 
",inlla soberosa Lernb r-an oa
 
Que sersi eu Scm os vel'
 
Filho de minha alegria
 
Ho meu d.escanso e prazpr
 
Porqup me deixais viver 
ViNa com tanta agonia 
Ado~de vos acharei 
Consolo de meu prazer 
Onde vos irei buscar 
r'ois que perdido vo s he t 
Para jamais vas qobrar 
Filho desta alma mesquinha 
Dos Geus olllos claridade 
Onde estais rninha mesinha 
Filho de minha saune 
,,,eu prazer e vida minha 
Diz a soosa DOl' nome Bibila 
Q'.le 6 c',e" vos me u c or-acfio 
~ue e da minha liberdade 
Espelho da cristandade 
Quem voe matou sem razao 
Com tao grande crueldadel 
Quem vos aoartou de mim 
--eu que r-Ldo e meu esposo 
Porque me deixais Rssim 
"Com cuirlado mui penoso ? 
Ho minha triste saudade 
no meu esposo e senhor 
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M1nha alegria e vonta1e Que m por meu herde1ro ser
 
~scuda ea cristanQade Que por isso ha-de v1ver
 

Das tpistes consoladop! Que aquele que faz as le1s 
Que farei triste coitada ! obr1gado a manter 
Ma1s ~ue uma nascida? Assim que por bern querer 
M1seravel angustiada Am1sade nem respeito 
Para que quero ter mais vida Como agora sohem fazeD 
P01s m1nha al :a e apar-t.ada, Nao hei-de ne gar- d Lr-e Lt o 

Ho minha alma vapiavel A quem d1peito t1ver 
Tp1ste cruel matadora E bern vos podels topnar 

De pra~eres roubadora Fazei cepto 0 que d1ssestes 
Inimiga pepduravel E naa torne1s tal pesar 
Mata~fle se ~uepes a~ora Por que 0 bern que ja perdestes 
D1z Hermelina ao Lnrpe r-aror- Nao 0 c obr-aI s com c hor-ar-
Se vossa Gran Magestade Hermelina 
Nao der castigo d1reito Senhor nos outros nos pornos 
A quem tanto mal lla fei to Sn; maos de vossa gr-ande z a 
Nao sepa juiz at~«ixm Perfe1to OLhaixBKNRmE Bern senhor quem fomos 
Nao 61he sua gpandesa E de que linhagem somos 
SUa madpe 00lorosa Pois deus nos deu tam nobreza 
Nem sua tanta tristez8 SIBlLA 
Mas olhe KBX. 1ao bran princesa Olhai os servi~os dignoa 
Como esta sua psposa Que tanto tempo vos fez 
IMPERADOR Meu esposo Valdevinos 
Faz-me tanto entristecep Tambem seu tiD ~arquez 

Este tao gran vi t upe r-Lo E como foram Continuoa 
Que mais quiaera perder Agui Be val Hermelina, e Sibila 
Juntamente meu imperio e vir': ReinaldosCorn uma cartaQue 
Que tal meu filho fazer tomaram A urn pagem de D. Carloto 
as ae tal verdade e e diz RGINALDOS DE ]\',CN'rAUVAO 

Como ja sou lnformado 0 Sumo r-e t 008 senucr-e s 
e tal ~astlgo lhe de Que morreu cruci~icado 

Que seja bern castisaoo Em Doder dOB farizeus 
SIBILIA Acrecento vossa estado 
Se js justi ~a guardada [~ vos 11vro de traidore s 

esta orfa Bern mar-t de IV,Pf;RhDOP
 
Vluva desconsolada rJ;ui valente e e st'or-cado
 

tp1ste e desconsolada Reinaldasde ffiOntalv80
 
a1s que tantas t e.n nascido '108 ',e jais tambem c he gauo
 
Ihai senhor tao grande maIC~xXEB1£X~±ikaxhaxf&±tm
 
orno vosso filho ha feito Como a sombra no verao
 
nao que1rais ter respeito Muito estou maravilhado 

amop paternal Invencivel e mui forte
 
01s que nao e por ~ireito De ver-vos assim armadD
 
MPERADOR Sabendo que em minha c or-t e
 
enhora nao duvideia Nunca fostes maltratiado
 

e eu farei oque e~xjurado R~INhLDOS
 
e verdade 0 que d1zeis Senhor nao ae jaa espantado
 

argue cumpre 0 meu estddo De ver-me ass1m desta sorte
 
fazep 0 que quereia ropqqe com todo 0 cuidddo
 

c ma1s quero ~er camigo Ganalao vosso cunhado
 
ama de pigor1dade Sernpre me procnra a mor-t e
 

e delxar de dar castigo bern aabeis que sem raz~o
 
Quem cOrneteu tal maldade C om vontade me ',n'.i],igna
 
az-a que e s e r- caudilho ~ez. matar com !3.0 ~rai"ao
 

tanto povo e tao gparld£ J, TlPan~~ e ':- J!;ratlna
 
1!!:perador c hama do ~, r;rmlm JU qua s mat ar

enao julga-se meu filha ~~n tas ve~es com maLdade
 
omo qUalqUe~~t;agadO ~ para m8lS me danar
 
ao cU1de~calu i nem reis ~~z a Fua magestade


lul vezes 'lie rie at.er-r-ar
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o grande mal l!JJI[, 'l!l&~ que me quer Se n~o lo~o execlltar
 
De todo 0 mundo e sabido A pena que me P8 c e-

E por isso quis trazer
 E portanto Gem ~~i~B
Armas para ofender Lea4se PUbl1ca~n:,~ 
Antes que ser ofendido Ante esta nobre gente

Mas dei~8ndo isto assim Por~ue todos POSsam ver
Guardado para seu logar, Vossa verdade evidente
Onde se hu-de vingar; Curta de D. 8arloto e de :j.
Vos quero senhora contar, Rold:::o 
Notorio a todo 0 cristao ~audi~ho de ~rao poderS 0 pesar lastimoso vap~tao de cristandade
 
Doma~ Marquez Danes 0Geiro
 ~sta VQS quis 8Screver 
Que tern com justa razao Para vos razer saber
 
Pela morte do herdeiro
 ~inha gran necess~dade 
Nesta nobre corte estao Porque verdadeiro amiJo
 
~roit08 mui nobres senhores
 ~u-de ser no cora~tio b
 

Que sabem que D. B~ltrao Assim como fiel irmao

E 0 nobre duque Amao
 E nao ha-de tem~~~erigo
Foram seus embaixadores Por salvar quem r~zao 
'rambem este e sabedor Porgue sabereis senhor
Das r-e spo st ae que the deste Que me sinto mui culpado
E mais de cC'mo Prendestes Como quem foi matador
Vosso filho soceesor E temo ser condenado
Do qual esta mui conEente De meu padre Imperador
Dete~o posto em prisao Eu confesso que pequei
Porque na carta pres~nte Pois com vontade danosa 
Confe~sa toda atraiqao A Valdevinos madei
Aqual fez da sua mao Amor me rez Com que errei 
.~ urn p~gem a levava 

E 0 pri~or da sua eSposaPara 0 conde D. Roldao ~ Im~erador meu padreQue na cidtide de Boava "_e mandou pre so guarcar
Faz a sua habitaqao ~ nunca qUiz atentar
E como nao ha faisia Os roubos da minha madreQue se possa esconder A ninguem qniz escutar
Tinhu 0 Marquez espia 

i!1 0 Marquez tern Jurado
Forgue que ria saber 

De nao vestir nem ca19arOque D. Roldao faria. Ne~ entrar no POvoado
Esse pi-gem emllOssLlcO Ate me ver justiqar ' 
3em suspeita nem reyeS Tenho por acusado~~~
Ia mui determinado 

A Reinaldos de Monta~vao
OLoe logo foi tornado o seu padre Duque Amao
E levaco ao Marq~ez ~ muitos grandes senhores
Nela contava a ten9ao o gran Duque de ~ilao
Porque 0 matara a trai9&0 Oom 0 forte Montesinos
Isto e sennor-a a verdade ~e e primo de Valdevinoso que vos m£ndo dizer Assim que toaoe me sao
Se 0 que digo e falsi dude Acusadores continuos
Que por ieso a quiz trazer \Ois tantos contra mim sao
i, Le t r-a a bern c onhe c er- Eu v07 r060 como amigo
Que e este 0 seu sinal Que vos queirais ser C(,misoPois quem faz tao gr-ante IT,[,l Porque tendo D. Roldi':o
2em merece padecer Nao temo ninhum periUo
~iorte justa corporal Lp',RADOR

n,JP ER1-IDOR Jll1te s que a Lgum mal cres9a
Se a tal carta disser Fa9amos a que devemoB 
Nao se ha mister mais provar Pois 0 signam conhecemos 
Nem mais certeza fazer ~ oois vemos que confessa 

De mais prova nao curemos 
Nem vos fa9aiB mais deten9a 
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E pois ja tendes liyen~a 

Podeis dizer aD Marquez 
Que venha ouvir a sentenya 
1r-se ha Reinaldos,e vema a 
1mperatriz vestida de do 
e diz a 1~~ERADOR 

Senhora ja nao dirao 
Que fui eu mal informado 
Nem que a prendo sem razao 
Pois par sua confissao 
Vosso filho e conden~no 
Vedes a carta presente 
Que foi fGita de sua mao 
Para a conde j). Ro Ldji o 
Ern a qual mui lar~amente 

Declara toda a trai Y8.o 
1kPERADOR 
Eu mui to me mar-av L l.ho 
Do que senhor me as contuno 
"Vas pais ele e c onf'e s s ad o 
Melhor e morrer a filho 
Que deshonrrar a e a t a do 
Mas a rordo cora~ao 
Sempre me ha-de ficLr 
Pe9a-me com afei9uo _ 
E que the busque salva~~o 

E que a que Lr-a e scut.ar
IMP~RiJ.THIZ 

Melgar e que a sa~eEsor 
Pade ca mor-t c sentida 
Que ficar a p~i trainor 
Que sera tocur a honor 
Pela deshonrra crescida 
'I'arobem IOU plide<;o dol' _ 
:rambem eu n i n t o [)ui/,ao 

Tambem eu the tenho amor
r...as a n t e s qucr-o raZBO 

Que amisadc nem fuvGr 
n'p:81JA'f RI Z 
Pais que nao pod€. e~~c&:)b.r 
Eu nao consinto ne:n (~ucro 

Q,ue vas 0 haj8.is ,:-'l j:'llc.G.r 
Porgue vcs l)OOem chamL-r 
Mui to ':1liLi 8 pior que .i.~ero 

1KPl'; RADLlE 
Nao vivuis em tul Bn~ano 
Que t.ambi.: f'cralfl c aurtt Lno s 
o Gra t cr-que t o e Trajano 
b quisBram ~om ~rao dana 
Ambos justiy"r scus filhos 
Poi 6 qu e mcrio s f'ur-e L eu 
Tendo tJo br~n~e e8tcl~0 
Aqu em com r8.4Lio cu Lpar' o 
Em maior CLl.SO e «u e 0 [eu 
E port~nto ~u vas rc~o 

Q.ue nao t ornet s t u I ~es ::.Lr 

Parque corn vas c n o ja r
Du-se graD tristeza aD povo 
n~PKRAr;,'RIZ 

~u cumprirei seu mandado 
Porque vejo que e razao 
~as sempre meu cora<;ao 
Ter6 tristez~ 6 cui~ado 
_ ~rdnde tribula~io. 

~oJi vai ~ imperatriz e vern 0 
\1k~r': F' ~ -e an t ua v o e t Ldo de do 

e :jie.:; (I J~,-llJ:.~ 

Bern par-e.. e ·;.l t (; s·:::.'nhor
 
:~'~e vo s 'fc Z 0::, ').8 G:::'rJ: 2-(:,-,>und a
 
~ de todos supcpicr
 
Dos maiores 0 mel110r
 
J.ei c i-rJcr..0_rC~1.. 00 murid o
 
~0r·-·-:t vos senhor 80is tal
 
~'LE_ - (~('iT1 ra -~}o e ve r-da o e
 
Sustent2!ip cpis·tun~ade
 

;';m jus ti,:'" ;nd'I"r8[11
 

~~uhl para Gulv&~i0
. . ,Vos e ~lito nece0S~.P1C
 

~oraue convem ao cri2t~o
 
-'(;uc ..L C :18(' mai 8 1e ra;;;;'o
 
'~ue ~;~ liff~iC=-i('. vr-Lun t ur-La
 
(;orr.o fsz v c t: r, L ~-''':lrJ(~e :~u
 

I:]cm SEll f'il;"'C' ::: rJ>: [,:-.,.p
 

.'..s~::iJn que r}i,-,O :::;~:Ill1cr
 

....tjO c s t t ma mais 11 nct'T.'c<'-'Cl
 
'-{jilt:: CJJr;i:3d,4e ncT'!'i fuv(J---'
 
IiI' ",,'XJii
 
~·~=c c ur-c no s de f'Cilur
 
...i;:1 c oueu t-ao c onhe c ida
 
Po r-que ne?t8. be-eye "Irtns
 
'-1' .v e mc e ;'ie p r o cur -.r'
 

Paia eternas ~ci~)ri~a
 

Para sentir ~!--':c p(sur
 
v6s tende2 raz~c infini~~
 
.:.'; t arnbem de me vi nG~_cr
 

~c' ~ai justa a vossa vinda
 
bem v ti.o s t-l vo s sa embei:K.a08. 

J. c au eu nelD. r:-ro~)cst8.
 

~oi de nis mli bern olhaaa
 
~ n~n menos fai rnan~a~a
 

'ui ~onvenciv~l '~e2~o8ta
 

E vj.~1CG vosra aten9~o
 
~ soubenos vas~o voto
 
.w ver.o s 1.\le t e nue c rdZ&O
 
£:.e12 Grande infcrns..t;nc
 
Do PriCeJ8 D. Cacl()to
 
~ vimo2 ~ confis8~c
 
"lJe :J~ Curlota t.amtc-n
 
E suberr:cG 0.- L~:,&i'iaO
 
Como no curta ccntem 

~ I"""' --, ~~Q.ue rr;unlfir--<.V8 ::'.\ ). co; ..ia o 
De tudo certBf'ic;,~o 

~u condeno a C. Jurloto 
rudo 0 ~ue cenho mandad? 
Vern 0 :.JU"';'(~:jl nd. l',iDeratrlz d i z enrto 
A imperatriz senhor 
llista~tbo amortecida 
De granDe pa1K~c e ~6r ~ 
~ue nao t ern "ulso nem cor 



-.....,.-..,..",.,.----- ~-~
 

13 

NenhUIIl.·-'.d. vida 
Ne~lIt' ',' " -.:fo Ihe ven. 
Seni.f~apadeeer

I S~!1'(;:tfre poder-mos vu Ler
, 'l!l,8egllndo de la queremoe 
", Mui poue C' r,ha -de viver 

1MPERADOR 
r;u muito me maravilho 
De sua gran deserip9ao 
I,:ais s t nt o sua paixu.o 
Doque a morte de sou :filhc 
Nao me quero muis deter 
Quero a ir consolar 
Pais tanto Ihe :faz mister 
Nao eei popque e enojar 
Por justi9a se fazer 

at', -, 1., ., ·Aqui Be vai 0 illlperador 
~-,. ,e XB vira Reinaldos 

oom 0 Algos a qual tras a cube98 
De D. Caploto, e diz Reinaldos 
.Te. agora aenror ,,;arque z 
Vos podeis chamar VinGado 
Porque assas e castigado 
o que tanto mal vos fez 
Pois que morreu aegolaao 
Fazei por vos ale~rar 

nai gra9as ao redellptor 
Pais assim nos quiz vingar 
Sem nenhum dexNB vas perigar
E com mais vosso vulor 
F1lvi 


