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O ENGENHOSO FIDALGO
D. Q U I X O T E

DE LA MANCHA.

FARTE SEGUNDA.

C A P I T U L O  I.
Do que o Cura , e o Barbeiro passdraõ 

com D. Quixote ácerca da sua en
fermidade,

C o n ta  Cide Hamete Benengeli na Se
gunda Parte desta Historia, e terceira sahi- 
da de D- Quixote que o Cura, e o Barbei
ro estiveraó"quasi hum mez sem vello pa
ra riao despertar-lhe a lembrança das cou
sas passadas. Mas nem por isso deixarao 
de visitar a súa sobrinha , e ama , recom- 
mendando-lhes que tivessem cuidado de o 
regalar, dando-lhe comidas confortativas 
para avigorar-lhe o coraçao, e o cerebro , 
donde, segundo as apparendas , procedia 
toda a sua desgraça. Disserao ellas que as
sim o faziaÓ, e fa r iad  com toda a vonta
de , e cuidado possiyel; porque nao deixa- 

Tom, IV. A vao
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vaõ de vêr que D v- rote hia dando mos
tras de estarem seu - itojuizo; do que re
ceberão ambos gr. tv.ie contentamento , por 
lhes parecer que rsnnao acertado em têlló 
trazido encantado n ■' - . • o, como fica dito 
no ultimo Capitule cia romeira Parte desta 
taó grande, como individual Historia. Pe
lo que determináraõvisitallo,eexperimentar 
a sua melhoria, ainda que a tinhaõ quasi por 
impossiveh, e assentáraô de naõ tocar-lhe em 
ponto nenhum de Cavallaria andante ,para 
naõexpôllo ao perigo de descozer osjla fe
rida , que taó fresca estava. Visitáraõ-oem 
fim, eacháraô-osentado na cama , vestido 
com hum collete de baeta verde, e hum bar
rete encarnado dos que se usaó em Toledo 
Taó secco estava , etaó descarnado , que 
parecia hum esqueleto. ForaÓ bem recebido? 
delle., e perguntando-lhe pela sua saude 
deo elle noticia de s i , e delia com muito 
juizo, e elegantes expressões. Depois de :e 
rem conversado muito tempo vieraó a tra 
tar do que chamaõ razaõ de Estado, e ma
neiras de governo , emendando este,e con
demnando aquelle abuso, reformando hum 
costume , e desterrando outro, fazendo-se 
cada hum dos tres bur sovo Legislador,

hum
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hum Licurgo moderno, ou hum Solon fla
mante: e de tal maneira renováraó a Re
publica > que pareceo tella posto n’huma 
fragoa, e convertido n’outra. D. Quixote 
fallou com tanta discrição em todas as ma
terias , em que tocáraó, que os dous ex
aminadores creraõ indubitavelmente que 
estava de todo bom , e em seu perfeito jui- 
zo. Achárao-se presentes á prática a sobri
nha , e ama, e na6 se fartavaô de dar gra
ças a Deos de 0 vêr com tao bom enten
dimento. Mudando porém o Cura do pro
posito de na6 tocar-lhe em cousas de Ca
vai larias , quiz fazer experienda sea saude 
de D. Quitote era falsa , ou verdadeira •, é 
assim variando de humas para outras veio 
â contar algumas novas, quetirthad vindo 
da Corte, e entre outras disse que sé tinha 
por certo que o Turco baixava com huma 
poderosa armada , e que nao se sabia o sett 
desígnio, nem onde viria descarregar tama
nho nevoeiro , e que com este receio , por 
via do qual todos os annos nos toca a re
bate , quasi toda a Christandade estava em 
armas, e Sua Magestade tinha dado ordem 
para fornecer-se as Costas de Nápoles , e 
Sicilia , e a Ilha de Malta. Sua Magesta-

A ti de,
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de, respondeo D, Quixote , procedeo, co
mo prudentíssimo Guerreiro, em fornecer 
os seus estados com tempo , para que nao 
o ache desapercebido v inimigo. Porém, 
quando se me pedisse ui ^elho, dissera-lhe 
eu que usasse de hum a precauçaõ , deque 
Sua Magestadeaesta hora está muitoalheio 
de pensar nella. Apenas o Curaouvio isto: 
D eos, disse comsigo, te tenha da sua mao, 
pobre D. Quixote, pois me parece que te 
despenhas do alto cume da tua. loucura até
0 profundo abysmo da tua simplicidade. 
Mas o Barbeiro, que estava já no mesmo 
pensamento que o Cura, perguntou a D. 
Quixote, qual era a precauqaó , queelle 
dizia que era bem que se tomasse; pois po
deria talvez ser do número daquellas ad
vertendas impertinentes, que costumao fa
zer os Principes. A minha , Senhor raspa
dor , disse D. Quixote , será pertencente, 
e nad impertinente. Nao digo por isso, re
plicou o Barbeiro , senão porque a experien
d a  tem mostrado, que todos, ou a maior 
parte dos arbitrios, quesedaó a Sua Ma- 
gestade, ou sad impossíveis, ou dispara
tados, em damno de El R/n, ou do Reino. 
Pois o meu , tornou P. ' úxote, nem he

* im-
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Parte II. Cap. I. £
impossível, nem disparatado, senao o tnais 
facil , o mais ju sto , e o m?is maneiro, e 
breve, que póde occorrer a qualquer, que 
arbitra, Já V. M erc' tarda emdizello, Se- 

* nhor D. Quixote, disse o Cura. Nao que-
r i o  r P r J i p n p  r \ n n e c n  1 I p i r n  r l i v p Ü A1  U l  ^  i  v  j J t i  w u  \ j  i j w c u i v  V l U i v u  v  ^  v i i u v i  i v

agora aqui, e que ámanha amanhecesse nos 
ouvidos dos Senhores Conselheiros , epor 
esta via tivesse outro as mercês, e prêmio 
do meu trabalho. Quanto a mim , disse o 
Birbeiro , dou minha palavra para aqui , e 
para diante de Deos , de nao dizer o que V. 
Mercê dissera R e i, nem a Roque, nem a 
pessoa nenhuma da terra : juramento he es
te , que aprendi do Romance do Cura , que 
na Prefacçaò descubrio ao Rei qual fora o 
ladrao, que lhe tinha roubado as cem do- 
b la s , e a sua mula , que andava taô bem. 
Nao sei dessas: historias, disse D. Quixote; 
porém sei que he bom esse juramento, eeil 
sei que o Senhor Barbeiro Jie homem de 
bem. Quando nao o fosse , disse o Cura , 
eu o abono , e fico por elle , que neste caso 
fallará tanto , como hum mudo , sob pena 
de pagarojulgado, e sentenciado. E quem 
fica por V. Mercê, Senhor Cura? pergun
tou D. Quixote. \  minha profi^aó , res-

pon-
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pondeo o Cura; q me obriga a guardar 
segredo. Bem está , ! vse D. Quixote ; tem 
Sua Magestade n . .(.'mandarem virtu
de de hum pregão pu.'” u:o , que se juntem 
n’hum dia aprazado or; Corte todos os Ca- ‘ 
valleiros andantes, que andaõ por Hespa» 
nha , dos quaes ainda quando só viessem 
meia duzia , tal poderia haver entreesses 
poucos, que só bastasse para destruir todo 
o poder dos Turcos? Ouçaó-me VV. Mer
cês com attençao, e vaó com o que eu lhe 
disser. Hepor ventura cousa nova desbara
tar hum só Cavalleiro andante hum exerci
to de duzentos mil homens, como se todos 
juntos tivessem huma só garganta , ou fos
sem feitos dealfenim ? Digaó-me V V. Mer
cês, quantas historias naó estaÕ cheas destas 
maravilhas? Havia hoje de viver, fosse em 
má hora para mim , que naó quero dizer 
para outrem, o famoso Belianis , ou algutii 
dos da inumerável descendencia de Amadis 
de Gaula , se algum delles fora hoje vivo , 
e encarara com o Turco , seguro-lhes cjue 
naó déra nada por este. Mas Deos pora os 
olhos no seu povo, e deparará algum , o 
qual ainda que naó seja t; õ affouto , e va
lente, cogio os passados a valleiros andan

tes.
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tes, pelo menos naõ lies será inferiorem, 
coragem, e valenti? ; e Deos me entende , 
naõ digo mais. TrWíe cie miml disse entaS 
a sobrinha: a mim me matem , se meu tio 
nac quer outra vez tornara serCavalleiro 
andante. Cavalleiro andante hei de morrer, 
tornou D. Quixote, e baixe ou suba o Tur- 
co quando quizer, e como maior poder, 
que lhe for possível; pois outra vez digo 
que bem me entende Deos. Peço a VV. 
M ercês, disse*a este tempo o barbeiro, 
que me dem licença para contar brevemen
te hum caso succedido em Sevilha; que por 
vir de molde, tenho vontade decontallo, 
Deraõ D. Quixote, e o Cura licença , e ou
vindo-os os demais com attençaõ, começou 
desta maneira. N a casa dos loucos de Sevi
lha estava hum homem, a quem seus pa
rentes recolhêraÕ nella por falta de juizq. 
Era graduado em Canones pela Universi
dade de Ossunaj mas ainda que o fosse pela 
de Salamanca, na opinião de muitos, nao 
deixara de ser louco. Passados alguns annos, 
depois de estar recolhido , entendeo este 
graduado que tinha cobrado a razao, e que 
estava em seu perfeito juizo. Com este pen
samento esçreveo ao Arcebispo, supplican-

» rtn-
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do-lhe encarecidan :■ , e com expressões 
muito acertadas f 'a • mandasse tirar da- 
quella miseria, en vivia , visto que 
pela misericordia dc > • tinha cobrado o 
juizo perdido ; mas que seus parentes, pa
ra desfructar a parte da sua fazenda, o ti- 
nhàô alli inettido , e a pezar da verdade 
queriaõ que elle fosse louco ate a morte. 
Persuadido o Arcebispo das muitas cartas, 
que lhe tinha escrito com tanto acordo, e 
discrição, mandou hum Capellaó seu a in
formar-se do Reitor da casa , se era verda
de o que aquelle Bacharel lhe dizia , re- 
commendando-lhetambém que fallasse com 
o louco, e quando lhe parecesse que tinha 
juizo o soltasse, e pozesse em liberdade. 
Assim o fez oCapelláo , e foi-lhe dito pelo 
Reitor que aquelle homem estava ainda lou 
co ; pois ainda que fallava algumas vezes 
como pessoa de grande entendimento, no 
fim sahia com tantos disparates, que por 
serem muitos , e grandes igualavaõ ás suas 
primeiras discrições, como se podia expe
rimentar falIando-lhe.Ouiz o Capellaó ex- 
perimentallo, e pondo-o com o louco, 
fallou com elle huma hora , e mais, eem 
todo este espaço naÕ disse razao alguma que

%
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desconcertada fosse; a * es tallou com tanto 
siso , que oCape)’a sc mo forçado a crêr 
que estava em sea m. Entre outras cou
sas que lhe disse • muco foi que o Reitor 
lhe tinha odiopoi - perder os presentes , 
com que os seus pa; entes o regaiavao , pa
ra que* dissesse que elleainda estava louco, 
e tinha seus intervallos, eque o seu maior 
inimigo era a sua muita fazenda , pois^os 
seus inimigos para desfrutada , davao-o 
por louco, e duvidavaó da mercê que Nos
so Senhor lhe tinha feito de restituillo a seu 
perfeito juizo. Finalmente fallou de tal ma
neira que fez suspeitoso o R eito r, os pa
rentes ficárao tidos por avarentos, edes
almados , e elle portão discreto que o Ca- 
pellaô determinou levallo comsigo , para 

.que o Arcebispo o visse, e se certificasse 
por si mesmo da verdade. Nesta boafe pe- 
dio o Capellao ao Reitor que mandasse dar 
ao Graduado os vestidos, com que entrara - 
para aquella casa •, e tornandodhe o Reitor 
a dizer que visse o que fazia , porque cer
tamente aquelle homem ainda estava dou
do , naô vaíêrao de nada as suas precau
ções, e advertendas para que deixasse de 
levatio. Obedeceo o Reitor á ordem do
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Arcebispo : dera o i o Graduadoos seus ves
tidos , que eraõnovo', e decentes; e co
mo elle se vio veccid no trajo de homem 
asisado, e despido do ie louco, pedio ao 
CapellaÕque por caridade lhe desse.Iicença 
para ir despedir-se dos loucos seus compa- 
nheiros. Disse-lhe o CapellaÕ que queria 
acompanhallo , evêr os loucos que havia 
na casa. Subirão com effeito, e com elles 
varias pessoas, que se acháraopresentes: 
e chegado que fosse o Graduado a huma 
grade, onde estava hum louco furioso, se 
bem que entaÕestava quieto, esocegado: 
Irm aô, disse, veja se ordena alguma cousa, 
que me vou para minha casa; pois já Deos 
foi servido por sua infinita bondade , e mi
sericordia de restituir-me o meu juízo, sem 
que eu o merecesse. Já estou saõ ; que pa
ra Deos nada he impossivel. Tenha grande 
esperança, e confiança nelle; que pois me 
restituio ao meu primeiro estado , também 
o restituirá a V. Mercê , se nelle pozer a 
sua confiança. NaÓ me descudarei de man
dar-lhe alguns mimos, e coma em todo o 
caso ; pois deve saber que tenho para mim, 
como experimentado, que todas as nossas 
loucuras procedem de ter os estomagos va-

-sios
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sios, e a cabeça c1:c ;>r, Esforce-se, 
esforce-se que o esn • runento nos infor
túnios apuuquenia u j.) .e, etraz comsigo 
a morte. Ouvio fodv estas razoes do Gra
duado hum louco recolhido n’outra grade 
fronteira á do furioso: e levantando-se de 
huma esteira velha, onde estava deitado , 
e nú em pelle , perguntou em altas vozes 
quem era o que se hia sad, e em seu juizo. 
E u , irmão, respondeo-lhe o Graduado, 
sou o que me vou ; pois já naõ tenho ne
cessidade de estar aqui, dejque dou infini
tas graças aosCeos $ que tao grande merce 
me fizeraó. Vê o que dizes, meu Licencia
do ; naô te engane o diabo , tornou o lou
co: socega o pé, e deixa-te estar quieto 
em tua casa; porque, sendo assim, forra
rás a volta. Eu sei que estou bom , repli
cou o Graduado, e naõ será necessario tor
nar a correras estações. Tu bom ! disse o 
louco : o tempo o d irá , vai com Deos; 
mas eu te prometto pelo Deos Jupiter, cu
ja  Magestade represento na terra, que so 
por este peccado , que hoje commette Se- 
vilha em tirar-te desta casa , e crer que es
tás em teu juizo , tenho de dar-lhetal cas
tigo, que fique memoria delle por todos os
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séculos, amen. Na5sabes tu , meu Licen- 
çiado das dúzias, que o,poderei fazer, pois 
como digo sou Jupitt-t tonante, que nestas 
maos minhas tenho os raios abrazadores, 
com que posso, e costumo ameaçar, e des
truir o mundo ? Porém com huma só cousa 
quero castigar este ignorante povo, e he naô 
chover nelle , nem em todo o seu districto, 
e contorno tres annos inteiros, quesehao 
de contar desde o d ia , e instante em que 
foi feito este ameaço. Tu livre', tu saó, 
tu com juizo, e eu louco , e eu enfermo, 
e eu atado? Tanta tençaó tenho eu de cho
ver, como tenho de enforcar-me. Estive- 
raõ os circunstantes attentos ás vozes, e 
razóes do louco; mas o nosso Graduado 
voltando-se para o Capeílaó , e tomando- 
lhe ambas as maos: Naó se afflija V. Mer
cê , Senhor meu, disse ; nem faça caso do 
que este louco disse; que se elie he Jupiter, 
e nao quizer chover , eu que sou Neptuno , 
o pai, e o Deos das aguas, choverei todas as 
vezes, que me parecer, e for necessario. Mas 
.ainda assim , Senhor Neptuno , respondeo 
o Capeilao, naõ será razao que V. Mercê 
enoje o Senhor Jupiter , fique-se V. Mercê 
«a sua casa, que quando hou ver maior çom-

mo*
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niodidade ,‘emais vagar •■oltaremos a bus- 
callo. Rio-se o Rei’c os que estavao 
presentes, de queficca ; . rpellaõ hum pou
co corrido. E tornai « desplro Gradua
do , ficou esteem casa , e acabou-se o con
to. Pois este he o contp,, Senhor Barbeiro , 
disse D. Quixote, que por vir aqui como 
de mólde , nao podia deixar de contallo ? 
Ah ! Senhor rapista , Senhor rapista ? E 
quaô cego he aquelle, que nao vê por en
tre hum crivo ? E he possível que V. Mer
cê nao saiba que as comparações, que se 
fazem dê engenho a engenho , de valor a 
valor, de formosura a formosura, e de des
cendência a descendenda saó sempre odio
sas, e mal recebidas ? Eu , Senhor Barbei
ro , nao sou Neptuno o Deos das aguas , 
nem procuro que ninguem me tenha por 
discreto , nao o sendo: só me canço por dar 
a entender ao mundo qne erra em nao reno
var o felicissimo tempo, em que campava 
a Ordem da Cavallaria andante. Porém nao 
he a nossa depravada idade merecedora de 
gozar tanto bem , como o que gozáraó 
aquellas idades, em que os Cavalieiros an
dantes tomáraô a cargo , e sobre seus h om
bros a defensa dos Reinos* o amparo das

dou-
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donzellas, o soco )tro dos orfaos , e pu
pillos , o castigo c.os soberbos, e o prêmio 
dos humildes. A r.aior parte dos Cavallei- 
ros , qué hoje h a , estimaõ mais vestir-se 
de damasco , brocados, e outras télas, 
do que tomar huma malha, com que se 
armem. Naõ ha já Cavalleiro, que durma 
nos campos, exposto ao rigor do tempo, 
armado desde os pés até á cabeça. Já na5' 
ha hum só , que sem tirar o pé do cstrivo, 
arrimado á lança, procure descabeçar co
mo diz o vulgo, o somno , da mesma ma
neira que faziaó os Cavalleiros andantes. 
Nenhum vemos hoje que sahindo deste bos
que entre naquelle monte, e de lá passe 
a huma esteril, e deserta praia do mar, as 
mais das vezes procelloso, e empolado , 
eachándo á borda della hum pequeno ba
tel sem remos, véla , leme, nemenxarciâ 
alguma com intrepido coraçaò se lance a 
elle , entregãndõ-se ás implacáveis ondas 
do mar profundo , que horaolevantaõao 
Ceo, hora o sepultaó no abysmo; e elle 
posto ò peito á incontrastavel borrasca , 
quando menos cuida, acha-se tres m il, e 
mais Jegoas distante do lugar , ondeem- 
hareára; e saltando em terra remota , e
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naâ Conhecida, acc . • t-lhe cou?as di
gnas de escrever-se. r,A. em pergaminhos 
inas em iaminasde i ee. Porém ja hoje 
triunfa a preguiça da > ri 1 : encia; do traba
lho a ociosidade, c \ ide o vicio, aar- 
rogancia da valentia t theorica da prá
tica das armas, quesóv./êraô, eresplan- 
decêraõ nas idades de ouro, enosCaval- 
leiros andantes. E senaodiga6*me, quem 
mais honesto , e mais valente , que 0 fa
moso Aroadis deGuala? Quem mais dis
creto que Palmeirim de Inglaterra, mais 
acommodado, emais brando que Tirante 
o Branco, mais galanteador, que Li sarte 
da Grécia ? Quem mais crivado foi de fe
ridas , e descarregou 0 golpe com mais vi
gor , e mais vezes, do que D. Belianis ? 
Quem foi mais intrepido que PeriaÓ de 
Gaula, quem mais affouto nos perigos qué 
Felix-Marte da Ircania , mais sincéro que 
Esplandiaô, mais resoluto que Cirongilio 
dc Thracia, mais destemido queRodamon- 
te ? Quem mais prudente, que El-Rei So-, 
brino, quem mais atrevido que Reinaldos, 
quem mais invencivel que R oldão, neal 
mais cortez, e mais galhardo que Rugero, 
do qjual descendera hoje os Duques de Fer

rara ,
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rara, como quer Turpin na sua Cosmogra
phia ? Todos estes Cavalleiros, e outro*s 
muitos, que pod'ha apontar, SenhorCu- 
ra, foraóCavalleiros andantes, lu z ,eg lo 
ria daCavallaria. TesteS, ou d’outros raes, 
como estes, quizén: eu que fossem os do 
meu arbitrio; que se o fossem , Sua Ma- 
gestade se achára bem servido, forrára mui
to gasto , e o Turco íicára puxando pelas 
barbas. Em minha casa pois quero ficar, 
porque naõ me tira dellaoCapellaõ; eser 
Jupiter, como disse o Mestre Barbeiro, 
nao chover , aqui estou eu , que choverei 
quando me parecer. Isto digo porque saiba 
o Senhor Vasilha que eu bem o entendo. N a 
verdade, Senhor D. Quixote , que nao o 
disse por tanto, e assim Deosme ajude, 
como foi boa a minha intenção , enao tem 
V. Mercê de que se offenda. Se tenho, ou 
nac, respondeo D. Quixote, eu o sei. Ain
da bem , disse então o Cura , que eu qua
si que na6 tenho até agora proferido pala
vra ; mas nao quero ficar com hum escrú
pulo , quemeroea consciência , ehe pro
cedido do que acaba de dizer agora o Se
nhor D. Quixote. Para outras cousas mais, 
replicou este , tem o Senhor Cura licença \

e
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e assim bem póde diz*r qual hè o seu és- 
crupulo ; porque naõ r eellecousa de tam- 
to gosto, o trazer a co sciencia com es
crúpulos. Pois já  que V } Mercê me dá o 
seu beneplacito , respondeo o Cura , di
go que naó he outro c meu escrupulo Senão 
que lie impossível pr rsuadir-me de que to
dos esses Cavalleiros andantes ,que V. Mer
cê nomeou, Senhor D; Quixote, fossem 
creaturas real, e verdadeiramente de car
n e , e osso no mundo: antes cuido que tu
do he ficçaõ fabulosa , e mentira, e sonhos 
contados por homens despertos , ou para 
melhor dizer * meio dormindo. Eis-ahi Ou
tro erro, tornou D. Quixote , em que tem 
cahido m uitos, os quaes naõ crêm que te
nha havido táes Cavalleiros no mundo , e 
eu muitas vezes com diversas pessoas, e 
em varias occasiões tenho-me consumido 
por mostrar evidentemente ser isto engano 
commum em todos; mas nem sempre con
segui o que intentava, e só algumas vezes , 
sustentando-o com a verdade, e taó verda
de que estou em dizer que com meus pro
prios olhos vi a Amadis de Gaula, que 
era hum homem alto de corpo, alvo de 
rosto , com bastante barba, ainda que ne- 

Tqm. IV. 8  gra,
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pra, o olhar me: ) - e grave, de poucas 
palavras, tardo . irar-se, e prompto cm 
depor a ira. E d : ■ * ics'ma maneira, que aca
bo de delinear < Anv.disde Gaula , pode
rá , a m euvêr, , ' r n r ,  e descrever quan
tos Cavalleiros an. ntesandaô nas Histo
rias do mundo, p-:*u pprehcnsaõ ,que te
nho , de que foraô como ellas o dizem ; e 
pelas façanhas, que fizerao, econdições 
de que foraô dotados, pódem em boa fi
losofia tirar-se suas feições, e côres, ees^ 
taturas. De que tamanho lhe parece, Se
nhor D. Quixote, que seria o Gigante 
Horgante? Perguntou o Barbeiro. A res
peito de Gigantes, respondeo D. Quixote, 
saõ diversas as opiniões , se os tem havi
do , ou naõ no mundo. Porém a Escritura 
Sagrada, que de nenhuma maneira pode 
faltar á verdade, nos diz que os houve, 
contando-nos a historia daquelle grande Fi- 
..steoGolias, que tinha setecovados e meio 
«ie altura; que he grandeza desmesurada, 
f  ambem na Ilha de Sicilia se tem achado 
ossos de canellas, e espaduas tamanhas, 
que a sua grandeza manifesta terem sido de 
Gigantes, taô altos como essas torres: ver
dade esta que a Geometria incontestável*

men-
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mente demostra^ Todavia naõ poderei di
zer com certeza deque tamanho foi Mor- 
gante, ainda que assent, naõ ter sido mui
to alto* A razao , em qu me fundo lie ter 
achado na Hiitoria; Kn que se faz parti
cular menqaÕ das suar içanhas, que muitas 
vezes dormia debaixo de telha ; e como 
achava casa em que coubesse, claro está 
que naõ era desmesurada a sua grandeza. 
Assim he, disse ò Cura, o qual gostando 
de ouvillo dizer taõ graneis disparates, per
guntou-lhe qual era o seu parecer acerca 
dos rostos de Reinaldos de MontalvaÕ, de 
D. R oldaõ, e dos demais doze Pares de 
França, pois todos tinhaõ sido Cavalleiros 
andantes. De Reinaldos me atrevò a dizer 
respondeo D* Quixote, que tinha o rosto 
largo, e córado, os olhos vivos, e quasi 
á flôr da testa, teimoso, e colérico em 
damasia, amigo de ladrões, e de gente per
dida. De Roldaõ, ou Rolando, ouOrlaij- 
do ( pois com todos estes nomes fazem men- 
qaõ delle as Historias)soü de parecer, e 
affirmo , que foi de mediana estatura , lar
go de hombros, as pernas hum pouco ar
queadas, moreno de rosto , a barba ruiva, 
éabelludode corpo, eo  olhar ameaçador;

B ii fal-
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fallava pouco, tn ^  i uito comedido, e bem 
creado. Se Ro f  \aõ foi mais bem pa
recido , do que % V ercêdiz , respondeo
0 Cura , naõ h< . vilha que a Senhora
Angelica a forim '%, j despresasse, e dei
xasse pela gala , e donaire, que te
ria o Mourosinhc '  ̂ ponente, a quem se 
rendeo : e discreta andou em amar antes a 
brandura de Medòro, do que a aspereza de 
Roldaó. Essa Angelica, Senhor Cura, res
pondeo D. Quixqie, foi huma donzella dis- 
trahida, andareja, e alguma cousa incons
tante , e taõ cheio deixou o mundo das suas 
inconsiderações, como da fama da suã for
mosura. Despresou mil Senhores, mil va
lentes, e discretos, e contentou-se com 
hum pagemzinho gentil, e aceado, sem 
mais riquezas, nem nome, doqueaquelle,

tie lhe pôde dar de agradecido o ser cons- 
. inte na amizade queguardou ao seu amigo,

1 -prande cantor da suabelleza, o famoso
..nosto , por nao atrever-se, ou naoquerer

¥.^, antar o que a esta Senhora aconteceo de
pois de ter-se taõ indiscretamente rendido ; 
a que naõ deviaõ de ser cousas demasiada- 
msnte honestas, deixou-a, onde disse:-
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Y  como del Cat ay reribio el cetro , 
Quiza otro cantará con mejor pletro.

E nao ha dúvida que isto ib i, como profe
cia, que os Poetas ambem se chamao 
V ates, quequerdize /aticinadores. Esta 
verdade he tao clara, que cá depois disso 
decantou hum Poeta da Andaluzia as suas 
lagrimas., e outro famoso , e unico Poeta 
Castelhano decantou a sua formosura.

Diga-me , Senhor Q. Quixote , disse 
então o Barbeiro, naô houve Poeta nenhum* 
que fizesse ajguma' satyra a essa Senhora 
Angelica, entre tantos que a louvárao Naõ 
duvido, respondeo D. Quixote, queseSa- 
cripaiite, e Roldão fossem Poetas, já me 
teriao dado a donzella o seu jubaô; porque 
he proprio, e natural dos Poetas despreza-> 
dos, e nao admittidos das suas damas ,vin-r 
gar-se com satyras, e libellos; vingança 
por certo indigna de hum peito generoso. 
Mas ate agora nao chegou á minha noticia 
verso algum infamatorio contra a Senhora. 
Angelica, que o mundo trouxe revolto. M i
lagre l^disse o Cura: e ao mesmo tempo 
puvirao que a ama , e a sobrinha, as quaes 
J.*1 se tinhao retirado da conversaçad , da-

vaô
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va6 grandes; to k s  no pateo j e todos aco- 
dirao ao ruid

C A I X U LO  II. .

Em que se traia - mtavel pendenda, 
que Sancho Pan ttve com a sobrinha, 

deD .Q uixcte, e de outras 
cousas graciosas,

J ^ L s  vozes, qpeD. Quixote, o Cura, 
e o Barbeiro ouvirão , conta a Historia que 
eraó da sobrinha , e ama , quç forcejando 
Sancho Pança por entrar a ver D. Quixote, 
e naó querendo ellas , defendiao a porta , 
dizendo : Que quer ca este maldito ? Vaj- 
se daqui irmão , que V. Mercê he ; e naô 
outro o que distrahe , e desinquieta a meu 
Amo , e o leva por esses caminhos. Ama 
deSaianaz-, respondeo Sancho, o desin- 
uietado , distrahido, e levado por esses 

caminhos sou eu , e naô teu Am o, que foi 
quem me levou por esses mundos, e vós 
nitras enganais-vos em ametade do justo 
preço. O Senhor D. Quixote he quem com 
suas astuciasinhas me tirou de rninha casa, 
jpromettendo-me huma Ilha , que ate ago-
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ra estou esperando. Más Ilhas teaffogem , 
amaldiçoado Sancho, r *spondeo a sobK- 
n h a , que cousa saô Ilhas He alguma cou
sa de comer, goloso , comilão da fortuna ? 
Nao lie de comer, repicou Sancho, mas 
de governar, e reger melhor que quatro 
Cidades, e quatro Alcaidarias de Corte. 
Com tudo, nao entrará V. Mercê cá , disse 
a ama , senhor saco de maldades, e cos
tal de malícias: vá governar a sua casa , e 
lavrar as suas terras, e deixe-se de preten
der Ilhas, nem Ilhotes. Grande gosto re- 
cebiaô o Cura , e o Barbeiro de ouvir o 
colloquio dos tresj mas D. Quixote temen
do que Sancho nao se desbocasse, e sa- 
hisse com algum montaõ de maliciosas ne- 
cedades , e tocasse em alguns pontos, que 
nao estivessem bem a seu credito, chamou- 
o , e fez com que as duas se callassem , 
e o deixassem entrar. Entrou Sancho , des- 
pediraô-se o C ura, e o Barbeiro , sem es
peranças da saude de D. Quixote , vendo 
quad firme estava em seus pensamentos des
variados , e embebido na simplicidade de 
suas Cavallarias andantes. Pelo que disse o 
Cura ao Barbeiro: Vereis , compadre, 
que quando menos pensarmos , sahirá outra

vez

#
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vez o nosso Fidalgo a dar volta a ribeira. 
NáÓ ponho dúvidf respondeo o Barbeiro; 
mas naõ me tnarr rilho tanto da loucura do 
Cavalleiro, con simplicidade do cria
do , o qual espera com tanta confiança a 
l  ha . que nem q os desenganos imagi
nar se pódem lhe .vicarao tal cousa dos 
miollos. Deos os remedee , disse o C ura, 
e ponhamo-nos á mira, para ver em que 
pára a maquina de disparates deste Caval- 
feiro, e seu escudeiro, pois parece que am
bos foraô feitos hum para o outro , e que 
as loucuras do Amo sem as do criado nao 
valiaó nada. Assim he, disse o Barbeiro, 
e desejára eu agora saber de que estarao tra
tando os dous. Tenho por certo que a so
brinha, e a ama de tudo nos faraó scientes; 
pois naõ saõ ellas de condiçaÕ, que deixem 
de escutallo. Fechou-se entre tanto D. Qyi- 
xotecom Sancho Pança no seu aposento, e 
estando sós, disse-lhe : Muito nle peza, 
Sancho, que tenhas tu dito, e digas que 
eu fui o que te tirei das tuas casinhas, quan
do sabes que eu nao fiquei nas minhas casas, 
e que juntos sah imos, juntos fomos, e jun
tos peregrinámos: a fortuna , esorte de 
ambos foi a mesma. Se tu foste huma ve^

man-

%
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manteado, eufui moído burn centodellas, 
e nisto só te levo vantnp n\ Razaoera qua 
assim succedesse, respondeo Sancho; pois 
segundo o que V. Mcrcè 'iz , mais anexas 
sao as desgraças no L •, dleiros andantes, 
do que aos seus R a o os. Enganas-te, 
Sancho, disse D. (Jp , : ;e; qucquando ca
put dolet, &c. í\aó entendo outra lingua 
senaó a minha. Quero dizerque quando a 
cabeça doe , todos os membros doem'; e 
assim sendo eu teu Amo , sou cabeça tua , 
e tu és parte de mim , pois és meu criado : 
e por esta razaô do m al, queeupedcço, 
ou padecer ajusto he que te doas, assim 
çomo eu do que tu sentires. Assim devia ser, 
disse Sancho; mas quando a mim me man- 
teavaô, camo a membro, estava a minha 
cabeça pordetrazdomuro, vendo-me vor.r 
a esses ares, sem sentir dôr nenhuma , o 
visto que os membros estaÔ obrigados a 
doer-se do mesmo mal da cabeça, havia de 
estar obrigada também a doer-se deiles. O 
que tu queres dizer, Sancho, he que a 
mirn nao me doía nada, quando te man-* 
teavaô. Se ta lh e , ninguem to ouça dizer, 
nem o penses: pois maior dôr sentia eu 
entad em meu esperito, do que tu no teu

cor-
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corpo.Porém deixemos por hora estas cousas 
de parte, pois teir po haverá em que trate
mos delias, e as apuremos, dize-me San
dio o que dizem de mim por esse lugar. 
Em que opinião me tefu o vulgo, os Fi
dalgos, os Cavallei.cs ? Que dizem da mi
nha valentia , e faça imas, da minha corte- 
zia ? Que fallaó poralii sobre a intençaÓ , 
em que estou de resuscitar, etenovarno 
mundo a Ordem da Cavallaria já esquecida 
nelle ? Em fim, Sandio , quero qué me 
digas o que tens ouvido sobre isto \ e ha de 
ser sem augmentar ao bem , nem diminuir 
ao mal cousa nenhuma \ porque de vassal- 
los leaes he o dizer a verdade a seu Senhor, 
assim como he em si mesma , sem desfigu
rai la , esem que a adulaçao a accrescente, 
ou a diminua outro qualquer respeito vao. 
Também lias de saber, meuSancho, que 
se aos ouvidos dos Principes chegasse a ver
dade núa sem os enfeites da lisonja , outros 
correria6 os séculos, outras idades seriaó 
com maior razaô havidas por idades de fer
ro , de que a nossa, a qua! entendo que he 
deouro , á vista das que proximamente as
sim eraó chamadas. Sirva-te isto , Sancho, 
de advertência, para quediscreíameute , e

com
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com boa intenção me dlgas .1 verdade sobre 
tudo 0 que souberes áce; a do que te tenho 
perguntado. Isso fares eu de boa vontade, 
Senhor, respondeo Sanei j , com a condi- 
çaÓ porém de que V , Mercê naõ se ha de 
enfadar do que e; j .e er, pois quer que 
lhe mostre as cousas nuas, a sem mais ves
tidos do que í̂ qcenes, com que chegáraõ á 
minha noticia.Naõ me hei de enfadar, San- 
cho , respondeo D. Quixote: bem podes 
dizer livremente, e sem usar de rodeios. 
Seja pois a primeira cousa , disse Sancho, 
que o Vulgo o tema V. Mercê por gran
dissimo louco , e a mim naõ menos. Òs F i
dalgos dizem que V. Mercê, sem encerrar- 
se nos limites da Fidalguia , tomou o Dom, 
e, metteo-se a Cavalleiro co]ji quatro cepas, 
e duas jugadas da terra , e com hum trapo 
atraz , outro adiante. Quanto aos Cavallei- 
ros dizem estes que naõ quereriaÕ que os 
Fidalgos se lhesoppozessem, especiaimen- 
te os Fidalgos escudeiros, quedaõcom pós 
nos çapatos, etomaÕ os pontos ás meias 
pretas com seda verde. Isso naõ se entende 
comigo, disse D. Quixote; pois ando sem
pre bem vestido , e naõ remendado : roto, 
poderia se r; e mais das arm as, que do 

, . tem-
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tempo. A respeito da valentia, continuou 
Sancho, e cortezia, e façanhas de V. Mer
cê , e do seu intento, saó as opinióes diffe
rentes. Huns dizem, he louco , mas he 
gracioso; outros lit valente , mas desgraça
do ; e alguns que ue cortez, mas impor
tuno; e desta maneira discorrendo em tan
tas cousas, que nem a V. Mercê , nem a 
mim, nos deixaóosso saô. Adverte, San
cho , tornou D. Quixote, que quando a vir
tude he eminente .em sutnmo gráo , logo 
lie perseguida. Poucos, ou nenhum dos Va
rões passados, deixáraó de sercalumniados 
pela malicia.JulioGesar , quefoi hum Ca-, 
bo de Guerra de grande valor , e affouteza, 
muito prudente, e valentíssimo, teve quem 
o notasse de ambicioso , e lhe désse de ros
to como luxo nos vestidos, e costumes. 
Alexandre, que com suas acções façanho
sas grangeou o sobrenome de grande, di
zem que se dava com alguma demasia ao 
vinho. Do incansável Hercules se conta que 
fora lascivo, e molle. De D. Galaor, irmão 
de Amadis de Gaula, murmuraô qoefora 
mais que demasiadamentebrigoso , e que 
seu irmão chorava muito. Assim-que , meu 
Sancho, entre tantas calumnias dos bons

,PÓ~
» *
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pódem passar as minhas , comonadseiaõ 
mais das que tens dito.-Ahi he que está
0 ponto , disse Sancho, Dizçm por ventura 
mais alguma cousaí* Perguntou D. Quixote. 
Ainda resta para esfollar o rabo : até aqui 
tudo he paõ, e mel. SeV. Mercê quizer 
saber tudo a respeito das Caronicas, que 
ihe fazem, aqui lhe trarei no mesmo ins
tante quem lhe conte tudo, sem faltar nem 
huma migalha; pois esta noite chegou o fi
lho deBartholomeu Carrasco, que vem dos 
estudos de Salamanca, feito Bacharel; e 
indo-lhe eu dar as boas vindas, disse-me que 
andava já em livros a Historia de V. Mercê 
com o nome de Engenhoso Fidalgo Z). Oai- 
xote de la Mancha, e que até â mim me 
mettiaõ nella comoríieu proprio nome de 
Sancho Pança, e â Senhora Dulcinea de
1  oboso com outras cousas, que ambos pas
sámos sos, de maneira que me benzi mui
tas vezes , espantado de vêrcomo as pôde 
saber o Historiador, que as escreveo. Af- 
firmo-te, Sancho, disse D .Quixote, que 
naõ póde deixar de sei- algum sábio Encan
tador o que a nossa Historia escreveo; nois

,para estes naô ha cousa encoberta , qían- 
do querem escrevella. Como era sabio , e

En- 1
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Encantador! disse Sancho Pança; èe o Au
thor da Historia, ,segundo dizSansaõ Car
rasco , que assim se chama o Bacharel que 
fallou comigo , he Cid HameteBerengel- 
la. Esse nome he de Mouro. Será , que eu 
naõ duvido; pois/pela maior parte tenho 
ouvido dizer que os Mouros saõ amigos de 
Berengellas. Olha que te enganas sem dú
vida , meu Sancho, no sõbrenome desse 
Cide , que em Arabico quer dizer, Senhor 
Poderá ser; mas se V. Mercê cjuer que eií 
faca vir cá o tal Volandas, irei por elle. 
Dar -me-has nisso muito gosto; pois me 
tem suspenso quanto me disseste, nem eu 
comerei bocado, que bem me saiba , em 
quanto nao for informado de tudo. Eu vou 
por elle , disse Sancho. E  deixando o 
Am o, foi buscar o Bacharel, Com o qual 
voltou dalli a pouco tem po, e entre os 
tres tiveraô huma graciosíssima conversa*'

■ CA-
♦ i
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C A P I T U L O  III.
•

Do ridiculo arrazoamento, que tiverao D< 
Quixote, Sancho Pan fa , e o Ba

charel Sans ao Carrasco.
P
A  ensativo por extremo ficou D. Quito* 
te , esperando o Bacharel Carrasco, de 

, quem esperava ouvir novas de si mesmo 
dadas ao prélo, como Sancho lhe tinha 
dito. Naó podia persuadir-se de que tal 
Historia houvesse: pois ainda naõ estava 
enxuta a espada, tinta no sangue dosini
migos, que matara, ja queriaõ que an
dassem estampadas as suas alfas Cavalla- 
nas. Todavia imaginou que algum sabio , 
amigo, ou inimigo, por arte deencanta- 
mento as tinha dado á luz ; se amigo , pa
ta engrandecellas, eexaltallas sobre as mais 
assignaladas de outro qualquer Cavalleirò
andante; e se inimigo para aniquilalías, e
polias abaixo das mais v ís , que se tives
sem escrito de algum vil escudeiro , aindâ 
que , dizia elle comsigo, nunca seescurecê-5 
ra3 façanhas de Escudeiros. E quando fos- 
se verdade que tal Historia houvesse, sen-*

do
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do de Cavalleiro andante, por força ha
via de ser elegante-, insigne, rríagiiifica , £ 
verdadeira. Com isto se consolou hum pou- 
Coy mas desconsolou-o o pensar que o seu 
Author era Mouro , comose collua do no
me , que tinha , e que dos Mouros naô se 
podia esperar verdade, porque todos sao 
falladorCs, falsarios, e inventores de qui
meras. Temia-se que naõ tivesse tratado 
dos seus amores com alguma indecência * 
que redundasse em menoscabo, eprejuizo 
da honestidade de sua amada Dulcineade 
Tobosój Desejava que elle tivesse declara
do qiiai era a sua fidelidade, e o decoro 
que sempre guardára, menos-prezando Rai
nhas* Imperatrizes, e donzellas de todas 
as qualidades, assistindo sempre aos impul
sos dos'movimentos naturaes. Nestas , e 
outras muitas imaginações envolto', t  em
baraçado o achara o Sancho , e Carrasco, 
a quem D. Quixote recebeo com muita cor- 
tezia. Era o Bacharel, ainda que sechai 
mava Sansaõ, de corpo naõ muito grande; 
se bem que muito astucioso , decôr maci
lenta , mas de grande juizo: teria até vin
te equatro annos; -redondo de cara , nariz 
chato, e boca grande: signaes todos de

ser
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sér de condição maliciosa, e amigo de 
gracejar, como o mostrou, assim que vio 
a D. Quixote, ajoelhando diante delle, e 
pedirido-lhe as mãos para beijar: Senhor 
D. Quixote de Ia Mancha, disse, pelo ha^ 
bito-de S. Pedro, -que visto , ainda que naò 
tenha mais que as primeiras quatro ordens, 
he V. Mercê hum dos mais famosos Cavai- 
leiro andantes, que tem havido, e haverá 
em roda a redondeza da terra. Bem haja 
CideHamete Benengeli, que a Historia das 
vossas grandezas deixou escrita , e bem ha
ja também 0 curioso, que teve 0 cuidado 
de fazellas trasladar do Arabico no nosso 
idioma Castelhano para universal entrete
nimento de todos. Pedio-lbe D. Quixote 
que se levantasse, e disse: Visto isso lie 
certo haver Historia m inha, e ter' sido 
M ouro, e sábio quem a compôz.Taocer
to he, Senhor, disse Sansaó, que tenho’ 
para mim haver hoje já impressos mais de 
doze mil livros da tal Historia: e senão di
ga-o Portugal, Barcelona, e Válença, on
de se tem impresso, e até dizem que se es
tá imprimindo em Antuérpia, e quer-me 
parecer, que naô haveráNaçao, nem Idio
ma , em que naõ sgjajpduzida. Huma das

T om. IV. cr
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cousas , disse entaõD. Quixote, que mais 
deve contentar hum homem virtuoso, e emi
nente he vêr-se ,em sua vida, bem estima
do , e reputado entre as Nações do mundo, 
impresso , e estampado o seu nome. Disse 
que bem estimado , e reputado , porque a 
naõ ser assim , naõ ha morte que o iguale. 
Se isso está em boa firma , e bom nome, 
tornou o Bacharel, só V. Mercê leva a pal
ma a quantos Cavalleiros andantes ha; por
que o Mouro na sua lingua , eoChristaÓ 
na suativéraõ o cuidado de pintar-nos mui
to ao vivo a galhardia de V. Mercê , sua 
grande aftbutezaem acommetter os perigos, 
a paciência nas adversidades, e o soffrimen- 
to assim nas desgraças, como nas feridas, 
a honestidade, e paciência nos seus amores 
tao platônicos coma Senhora D. Dulcinea 
de Toboso. Nunca vi dar Dom á Senhora 
Dulcinea, minha Am a, disse Sancho Pan
ça : sempre ouvi nomealla a Senhora Dul
cinea de Toboso, e já nesta parte erra a 
Historia. Naõ he objecçaõ de importância 
essa , respondeo Carrasco. NaÕ por certo , 
disse D. Quixote; mas diga-me V. Mercê, 
Senhor Bacharel, quaes sao entre as minhas 
façanhas as que mais se pondéraõ nessa H i-

to-
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toria ? Nisso, respondeo o Bacharel ha dif> 
ferentes opiniões, assim como ha differen
tes gostos. Huns dizem que a aventura dos 
moinhos de vento, que a V. Mercê se fi- 
gurárao em Gigantes, eBriareos; outros 
a dos moinhos de pisaõ: esteadescripçaõ 
dos dous exercitos , que depois parecêraõ 
dous rebanhos de carneiros: aquelíe encare
ce a do m orto, que levavaõ a enterrar a 
Segovia. Hum diz que a todos leva vanta
gem a da liberdade dôs Galés: outros que 
nenhuma iguala á dos dous Gigantes Bentos 
com a pendencia do valeroso Biscainho* 
Diga-me ,. Senhor Bacharel, perguntou en- 
taÕ Sancho, e naõ faz mençaô também a 
Historia da aventura dos Yanguezes quan
do o nosso Rocinante teve vontade de fazer 
q papel de enamorado. NaÓ ficou nada no 
tinteiro açsabio, respondeo Sansaõ; tudo 
d iz , e de tudo faz mençaõ, até das cabrio
las , que o bom Sancho fez ria manta. Na 
manta nao fiz eu cabriolas, disse Sancho j 
no ar sim , e maior número do que eu qui
mera. Pelo que vejo, tornou D. Quixote , 
nao ha Historia humana no mundo, que 
íaô tenha seus defeitos, especialmente as 
que trata§ de Cavall arias, as quaes nunca

ti po-
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pódent estar chêas de prosperos successos. 
Todavia, instou o Bacharel, dizem alguns, 
que tem lido esta Historia, que folgariaó, 
se aos Authores delia tivessem esquecido 
algumas das bordoadas sem número, que 
dera6 no Senhor D. QueXote, Nisso diz a 
Historia verdade, acodio Sancho. Também 
podéraó callar-se neste ponto por equidade, 
disse D. Quixote; pois aquellas acções. que 
nem mudao, nem alteraõ a verdade da His
toria , nr,6 he necessario escrevellas, se haÓ 
de redundar em menos preço do Heróe da 
Historia. Por certo que Eneas nao foitaÕ 
piedoso, como Virgílio o pinta, nem Ulys
ses taõ prudente , como o descreve Home
ro. Assim lie , replicou Sansaõ ; mas huma 
cousa he escrever , como Poeta, e outra co
mo Historiador. O Poeta.póde contar , ou 
cantaras cousas, nao como fora 6 , mas 
como deviad ser, e o Historiador ha de 
escrever, naÕ como deviaó ser , mas como 
foraõ ; sem accrescentar, nem diminuírem 
nada a verdade. Como o Senhor M ouro, 
disse Sancho , assim se põe a dizer asut^r- 
dades, seguramente fará menção das mi
nhas bordoadas entre as de meu Am o; por
que nunca a elie lhe medíraõ as qgpaduas,

que
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que nao me medissem tambem a mim todcr 
o corpo. Porém nao he isto de admirar 
pois como diz o mesmo Senhor, meu Amo* 
cia dor da cabeça haó de participar os mem
bros. Muito chocarreiro é s , Sancho, disse 
D. Quixote: o certo he que naó te falta a 
memória , quando a queres ter. Quando eu 
quizesse esquecer-me , tornou Sancho, das 
pancadas, que tenho levado , nao o con- 
sentiriao as pizaduras , que ainda as tenho 
frescas nas costellas. Caila-te, disse D. Qui
xote , e nao interrompaso Senhor Bacha
rel , a quem rogo que vá continuando a 
dizer-me o que se diz de mim na Historia } 
de que tratamos. Ede mim, replicou San
cho ; que tambem dizem que sou huma 
das principaes presonages delia. Persona
gens , e nao presonages, amigo Sancho, dis
se Sansaõ. Outro reprochador devoquiblos 
ternos^, desse Sancho; pois se nistocon- 
rinuao, nao acabaremos toda a vida. Má 
vida me dê Deos, Sancho, respondeo o 
Bacharel,se nao és a segunda pessoa da His
toria ; e ha t a l , que estima mais ouvir* te 
fallar , do que ao mais pintado de todael- 
la: posto que tambem ha quem diga que 
foste demasiadamente credulo em erer que

po~
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podia ser verdade o governo daquella Ilha 
offerecida pelo Senhor D. Quixote, que 
presente está. Ainda o Sol da nos muros , 
disse D. Quixote, e quanto mais Sandio 
for entrando em annos, com a experiencia, 
que elles daó , tornar-se-ha mais idoneo, 
e mais habil para governar, do que na6 he 
agora. Por amor de Deos! disse Sancho ; 
a Ilha , Senhor, que eu naó governasse 
cornos annos, que tenho , naoa governa
rei com os de Mathusalem. O máo he estar 
a tal Ilhanaõ sei onde; que naó me falta 
a mim cadencia para governalla. Emcom- 
menda tu o negocio a Deos, disse D. Qui
xote , que tudo se fará , Sancho , melhor 
talvez do que cuidas; que sem a vontade 
de Deos nada se move. Isso he certo, tor
nou Sansao; que se Deos quizer naofalta- 
ráôa Sancho mil Ilhas para governar, quan
to mais huma. Governadores tenho eu vis
to por a h i, disse Sancho, que a meu vêr 
nao jchegao á sola do meu çapato , e com 
tudo issodao-lhes huma Senhoria , e se ser
vem com prata. Esses nao saõ Governado
res de Ilhas, replicou Sansao, masdeou- 
tros governos de menos ponderação; pois 
aquelles, que governao Ilhas, pelo menos
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ha6  de saber Grammatica. Com a Gramma 
me haveria eu bem , disse Sancho , mas 
com a tica nao me metto , porque na5 
sei o que he. Porém deixando estas cousas 
de governo nas mãos de Deos , que me en
caminhe para onde melhor o sirva, huma 
cousa direi eu, Senhor Bacharel Sansaò 
Carrasco; e he que infinitamentegostòque 
o Author da Historia tenha falladode mini 
de tal maneira que nad enfada o que de 
mim se conta; pois á fé de bom Escudei
ro que sé de mim tivera dito cousas , que 
naó saÔ muito d* Christaô velho, como 
sou, os surdos nos haviaõ de ouvir. Isso 
seria fazer milagres, replicou Sansad. Ou 
milagres, ou naõ milagres, disse Sancho , 
veja cada hum como falia, ou como escre
ve das pessoas, e nad diga a troche moche 
o que lhe vem á imaginaçao. Hum dos de
feitos , que pdem a esta Historia, disse o 
Bacharel, he introduzir nella o seu Author 
huma Novella intitulada 0 Curioso Imper
tinente ; nad porque ella seja má, nem mal 
arrazoada, senão porque he impropria do 
lugar , e nad tem nada com a Historia do 
Senhor D. Quixote. Aposto eu, disse San
cho , que 0 maganao misturou alhos com

bo-



4o D. Quixote de la  Mancha. 
boga!hos ? Agora digo que naõ foi sabio 
o que escreveo a minha Historia, disso 
D. Quixote, mas algum ignorante falia- 
d o r , que sem saber o que fazia se metteo a 
escrevella , sáia o que sahir \ como fazia 
Orbaneja, pintor de Ubeda , que sendo- 
lhe perguntado o que pintava, respondeo, 
o que sahir. Talvez pintava hum gallo de 
tal sorte, e tao mal parecido, que era mis
ter escrever-lhe em letras gothicas por bai
xo : He hum Galh. Thl deve de ser a mi
nha Historia, que necessitará de Commen
tario , para que a entendftÕ. Issonao, res
pondeo Sansaó , porque he taõ clara, que 
nao ha difficuldade nella: os meninos a tra
zem entre mãos, lem-a os moços, os ho
mens a entendem , e os velhos a celebrao : 
cm fim taõ vulgar lie , e tao sabida de todo 
o genero de pessoas , que apenas alguém 
vê hum cavallo magro, diz logo: Ahi vai 
o Rocinante. Todavia os que mais se tem 
dado á leitura delia saô os pages. Na6 ha 
antecamara de Fidalgo , ondenaÕ se veja 
hum D. Quixote. Se huns o largaõ , outros 
lançao maÔ delle , e todos o querem lêr. 
Em fim esta Historia he a que diverte com 
mais gosto, e menos prçjuizo, que até

ago-
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agora se tem visto; porque em toda ella 
naõ se descobre, nem por sombras, huma 
só palavra deshonesta, nem hum pensamen
to quenao seja catholico. Quem escrevera 
d’outra sórte, disse D. Quixote, naó escrevê- 
ra verdades, senão mentiras , e os Histo
riadores , que se valem de mentiras deviaó 
de ser queimados, como os que fazem 
moeda falsa : nem eu sei que motivo teve 
o Author para valer-se de Novellas, e con
tos estranhos , tendo tanto que escrever de 
mim. Sem dúvida quiz seguir 0 proverbio: 
de palha, e feno ,%:c. Pois o certo he que 
só em tratar dos meus pensamentos, sus
piros , lagrimas, e bons desejos, e aconte
cimentos , podéra fazer hum volume maior, 
ou tao grande, como o que podem fazer to
das as Obras de Tostado. Com effeito, Se
nhor Bacharel, o que eu alcanço he que 
para compor Historias, e Livros, quaes 
quer que elles, eellassejaó , he necessario 
grande ju izo,e madura capacidade; quô 
0 dizer graças , e escrever cousas , que di- 
virtao he só para os grandes engenhos. A 
mais discreta figura de huma Comedia he a 
do Bobo ; porque naó o ha de ser o que 
quer dar a conhecer que he simples. A Hts-
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toria he como cousa sagrada ; pois deve ser 
verdadeira , e onde está a verdade, está 
Deos em quanto verdade. Alguns ha po
rém , que assim compoe , e largaodesi os 
Livros, como se fossem bolinhos. NaÕ ha 
Livro taõ máo , disse o Bacharel, que nao 
tenha alguma cousa boa. Nao ha dúvida 
replicou D. Quixote; porém muitas vezes 
acontece que os mesmos, quetinhaõ jus
tamente grangeado grande fama por seus 
escritos, tanto que os dao ao prélo, per- 
dêraõ-a de todo, ou de alguma maneira a 
manchárao. Nao he oiftra, tornou Sansaô, 
a causa disso, senão que como as Obras im
pressas sao vistas mais de vagar, facilmen
te se lhes descobre as faltas; e tanto mais 
examinadas sao, quanto lie maior a fama 
do que as compôz. Os homens famosos por 
seus talentos, os grandes Poetas, os cele
bres Historiadores, sempre, ou as mais 
das vezes sao invejados .daquelles, que fa
zem gosto, e tomaÕ por divertimento par
ticular o ajuizar dos escritos alheios , sem 
os ter dado seus á luz pública. Isso nao he 
de adinirar, disse D. Quixote; porque 
muitos Theologos ha, que nao sao bons 
para o Pulpito , e sao optimos para conhe

cer
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«er das faltas, ou demasias dos que pré- 
gaó. Tudo isso assim he, Senhor D. Qui
xote , disse Carrasco ; mas quizéra eu que 
os taes censuradores fossem mais miseri
cordiosos, e meno^escrupulosos, sem es
tar reparando nos atomos do Sol clarissimo 
da Obra , de que murmuraó ; que se ali- 
'quando bonus dormitat Homerus, razao he 
que considerem o muito que esteve desper
to para dar a luz da sua Obra com a menor 
sombra possivel: e pode ser que 0 maemo , 
que a elles lhes parece m al, fossem signaes, 
que ás vezes accrescentao a formosura do 
rosto a quem os tem. Pelo que grandissi
mo he o perigo a que se expoe o que im
prime hum Livro, sendo absolutamene im- 
possivel que seja composto de tal maneira, 
que satisfaça, e contente a quantos 0 lerem. 
O  que de mim. trata , disse O. Quixote, a 
poucos terá contentado. Pelo contrario, 
tornou Sansaõ, que como stultorum infi
nitus est numerus, infinitos saóosque tem 
gostado da tal Historia : e alguns ha que 
taxaó de defeituosa, e mal intencionada a 
memoria do Author, pois se esquece de de
clarar quem foi o ladra 6 que furtou o Ruço 
a Sancho, e só se infere do escrito, que

lho
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lhofurtárao , e dalii a pouco o vemos mon
tado sobre o mesmo jumento sem ter appa- 
recido. Dizem também que se esqueceo de 
dizer o que fez Sandio daquelies cem es
cudos, que achou na maiazinha em Serra 
Morena, pois nunca mais falia nelles. Mui
tos desejaÓ saber o que fez delles , eem que 
ps gastou, por ser hum dos pontos essen-' 
ciaes. Eu, Senhor SansaÓ, respondeo San- 
cbo, naô estou agora para metter-me em 
contai , nem contos; porque taò fraco es
tou do estomago, que se nao tomo dous go
les do velho, virei a parar na espinha. Em 
casa o tenho, que por mim espera: vou 
por elle, e tanto que acabar de jantar, vol
tarei para dar satisfaçaó a V. Mercê, ea 
todo o mundo, sobre o que quizerem per
guntar-me, assim ácerca da perda do ju
mento , como da despeza dos cem escudos. 
E sem esperar resposta, nem dizer outra 
palavra, foi-se para sua casa. Pedio D. Qui
xote ao Bacharel que se deixasse ficar para 
fazer penitencia com el!e. Acceifou o Ba
charel o convite, e deixou-se ficar. O jan
tar constou de dous pombinhos, mais do 
ordinario; e em quanto comiao conversá- 
r-ao sobre Cavaliaçias, seguindo Sansa6

Car-,
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CarrasconellaohumordcD. Quixote. Fin- 
do o banquete , dormirão a sesta, e voltan
do depois Sandio renovou-se a conversaçaô 
passada.

C A P I T U L O  IV.

Em queSancho Pança satisfaz ás dúvidas 
do Bacharel Sansao Carrasco, e ou

tros su Ccessos dignos de contar- 
se , e saber-se*

T P ornou Sancho Pança a casa de D. Qui
xote, e renovando-se a mesma conversaçaô, 
respondeo ao Senhor Sansaô que desejava 
saber quem, como, e quando lhe fora fur
tado o seu jumento , dizendo : Na mesma 
noite, que fugindo da Santa Irmandade , 
entrámos em Serra Morena , depois da des- 
aventurada aventura dos Galés, e da do de
funto , que levavao para Segovia , meti 
Amo., e eu , mettemo-nos por hum bos
que, onde arrimado meu Amoá lança , e' 
eu montado no meu ruço, moidos , e can- 
çados das refregas passadas, pozemo-nos á 
dorm ir, como se fora sobre quatro col
chões de pennas; especialmente e u , que

do ri
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dormi hum somno tao pesado, que quem 
quer que foi teve vagar de chegar-se a mim, 
e suspender-me sobre quatro estacas, que 
pôz aos quatro lados da albarda ; de ma
neira que me deixou a cavallo sobre ella , 
e tirou o ruço debaixo de mim , sem que 
eu o sentisse. Isso he cousa facil, e naô 
acontecimento novo, disse D. Quixote, pois 
o mesmo aconteceoa Sacripante, quando 
achando-se ao cerco de Aibraca, comessa 
mesma invenção, lhe sacou o cavallo de 
entre as pernas aquelle famoso ladrao, cha
mado Brunélo. Amanheceo o dia , conti
nuou Sancho, e apenas dei hum movimen
to ao corpo, faltáraó as estacas, e dei hu
ma grande quéda no chaõ. Procurei o ju
mento , e nao o v í : vieraõ-me as lagrimas 
aos olhos , e fiz tal lamentaçao, que se delia 
/nao faz menção o Author da nossa Histo
ria , bem pode crêr que naõ tratou de hu
ma cousa boa. Passados naó sei quantos 
dias, vindo com a Senhora Princeza Mico* 
micoa , conheci o meu burro, e vinha mon
tado nelle , em trajo de Cigano, Gines de 
Passamonte, aquelle embusteiro , e gran
dissimo velhaco, que cu, e meu Amo ti
rámos da cadêa. Naõ está nisso o erro, re-

pii-
* <
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plicou Sansa6, mas em dizer o Author que 
hia Sancho montado no mesmo ruço, an
tes que elle apparecesse. A isto , disse San
cho, nao sei eu responder, senaò queo 
Historiador se enganou; se hequenaôfoi 
descuido do Impressor. Nad ha dúvida que 
assim he, tornou Sansaô ; mas que foi fei
to dos cem escudos ? Desfizerao-se. Gas
tei-os eu , respondeo Sancho , em proveito 
meu, ede minha mulher, e filhos, e dies 
tem sido causa de que minha mulher leve 
com paciência as caminhadas, e carreiras, 
que tenho dado em serviço de meu Amo o 
Senhor D. Quixote; pois se no fim de tanto 
tempo voltara sem real, esem burro para 
minha casa, negra ventura fora a minha. E  
se ha mais que saber de mim , aqui estou 
que responderei ao mesmo Rei em pessoa. 
E ninguem tem que metter-se em averigoar, 
se eu trouxe, ou naó trouxe, se gastei, ou 
naó gastei, pois se as bordoadas, que me 
déraõ nestas viagens , se houvessem de pa
gar a dinheiro , ainda que fossem taxadas a 
quatro maravedís cada huma, nem corn 
outros cem escudos me pagavaõ a metade. 
Metta cada hum a maõ em s i , e nao se 
ponha a julgar 0 branco peio negro, neu.



a% D. Quixote de la-Mancha.
o negro pelo branco •, que cada hum he co
mo Deos o fez , e ainda muitas vezes peior. 
E u  terei cuidado, disse Carrasco, de ac-* 
cusar o Author da Historia, para que, 
havendo de reimprimida naõ se esqueça do 
que o bom Sarfcho disse , pois lhe dará al
guma valia mais, do que agora tem. Ha 
mais que emendar nessa. Historia* Senhor 
Bacharel ? perguntou D. Quixote. Alguma 
haverá, respondeo Sansaõ* masnenhuma 
taó importante, como as que ficao ditas. E  
por ventura prometre o Author segunda 
parte? Promette; porém diz ellequenaõ 
a tem achado , nem sabe quem a tenha , e 
desta maneira estamos em dúvida , se sa- 
hirá, ou naó , assim por este motivo , co
mo porque algu ns dizem que segundas par
tes nunca forao boasj e outros, quê  de 
D. Quixote assaz he o que está escrito: 
se bem que aquelles, que saõ mais jo- 
viaes, que saturninos,querem mais quixo* 
tadas , e dizem que invista D.'Quixote, e 
falle Sandio Pança , sei a b que for ; que 
com isso nos contentamos. E de que acor
do está o Author ? -Achado , que tenha a 
Historia, que busca com extraordinarias 
diligencias, dalla á luz, levado mais do
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interesse, que disso se lhe segue, do que 
de algum outro louvor. No dinheiro , e in
teresse he que 0 Senhor Author póe a mi
ra ? disseSancho: maravilha será, se acer
tar ; porque naõ fará outra cousa, senão 
fallar, e alivanhar, como alfaiate, em 
vesperas dePascoa: e as obras, que.se fa
zem á pressa, nunca se acabao com a per
feição, que se requer. Áttenda esse Se
nhor Mouro ao que faz ; que eu , e meu 
Amo lhe daremos tanto que escrever sobre 
aventuras, e outros successos differentes, 
que possa compor naò digo liuma , senão 
hum cento de segundas partes. Sem dúvida 
deve o homem de cuidar que adormecemos 
aqui entre as palavras: engana-se \ e metta- 
se elle comnosco, verá para o que pres
tamos. O que sei dizer he que se meu Amo 
tomára o meu conselho, andaríamos a esta 
hora por esses campos desfazendo aggra- 
vos, e reparando injustiças , como he uso, 
e costume entre os bons CavaUeiros andan
tes. Ainda bem Sancho naó tinha acabado 
de dizer estas palavras, quando ouvio rin
char Rocinante: 0 que D. Quixote tomou 
por felicissimo agouro, e determinou fazer 
dafyi a tres, ou quatro dias outra sahida. 

T om. IV. D E
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E  declarando o seu intento, ao Bacharel, 
pedio-lhe conselho, porque parte começa
ria a sua jornada. Meu parecer he , respon- 
deo-lhe clle, que vá V. Mercê ao Reino de 
Aragaõ, e passe á Cidade de Saragoça, 

n.m; o nniimçd'^s had de fazer
U i i U t ;  U c l l i A  *.1 w -  ------- ----

humas justas muito vistosas pela festa de 
S. jorge, nas quaes poderá V. Mercê gran- 
gear fama sobre todos os Cavalleiros Ara- 
gonezes; o que será o mesmo que grangeal- 
la sobre todos os do mundo. Louvou lhe
depois disso ser honradíssima a sua deter
minação, e de muito valor; e advertio-lhe 
que fosse mais attento em accommetter os 
perigos, visto que a sua vida nad era sua , 
senaó daquelles, que necessitavaõ delia pa
ra seu amparo, e soccorro nas desventuras. 
Disso he que eu , Senhor Sansad , arrene
go , disse Sandio; pois assim accommette 
rneu Amo a cem homens armados, como 
hum rapaz goloso a meia duzia de casta
nhas. O certo he , Senhor Bacharel, que 
tempo ha de accommetter, e tempo de re
tirar ; e ninguem está obrigado a fazef 
mais do que póde. Quanto mais que tenho 
ouvido dizer, e a meu Amo mesmo , se 
bem me lembra » que entre os extremos de

GO-
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Cobarde , e temerario está o meio, que he 
a valentia; e se isto assim he, nem quero 
que elle fuja sem ter de que, nem queac- 
commetta quando a victoria exceda ás suas 
forças. Sobre tudo aviso a meu Amo que 
havendo de levar-me comsigo, ha de ser 
com a condição de batalhar elle sempre só, 
e naõ estar eu obrigado a outra cousa se- 
naó a cuidar da sua pessoa no qtlk toca ao 
seu aceio , e regalo; pois nisso ninguem o 
&rvirá melhor que eu , nem com maior di
ligencia. Mas cuidar que hei demetter maó 
á espada , bem que seja contra qualquer vil- 
laÕ roim de cixó , e gabaõ, he escusado ; 
porque eu, Senhor Sansaó , nao pretendo 
ganhar fama de valente, mas do melhor, 
e mais leal Escudeiro , que tem servido a 
Cavalleiro andante. E se meu Amo, o Se
nhor D. Quixote, obrigado dos meus mui
tos, e bons serviços, quizer dar-me algu
ma Ilha das muitas, que elle diz.que se 
hao de encontrar por a h t , receberei nisso 
muita mercê; e quando nao m ade, crea
tura sou , e naó ha de viver o homem n’ou- 
tro , nemd’outro, senaó de D eos: quan
to mais que melhor me saberá o paÓ sem 
governo, do qjpe sendo eu Governador. E

D ii quem

)
t
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quem me diz a mim que nesses governos 
naÕ me tenha o diabo armado alguma zan- 
gadilha , em que tropece , cáia , e quebre 
os queixos? Sancho nasci, eSancho pre
tendo morrer. Masse nao obstante isto , 
muito suavemente , e ás boas, sem muita 
fadiga, nem grande risco me deparasse o 

- Ceo alguma Ilha, ou outra cousa semelhan
te , naõtou taõ nescio que a desprezasse; 
pois também se diz: Bom he sempre re
ceber, e hum bom dia mette-seem casa*. 
Tens d ito , meu Sancho , como hum Ca- 
thedratico, disse SansaÒ ; mas ainda as
sim confia em Deos , o no Senhor D. Qtii- 

' xote, que te ha de dar hum Reino, e nao 
huma Ilha. Tanto he o de mais como ode 
menos, respondeo Sancho; se bem que 
huma cousa sei dizer ao Senhor Carrasco, 
c he que nao deitará meu Amo o Reino T 
que me der, em sacco ro to ; pois bem me 
tenhotomado o pulso a mim mesmo , e 
com saude me acho para reger Reinos, e 
governar Ilhas: o que já disse outras vezes 
a meu Amo. Huma cousa deves de adver
tir , Sancho , e he, disseSansaÓ, que os 
officios mudaõ os costumes, e poderei ser 
que vendo-te Governador J nao conheces-

* ses
t
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ses a m ãi, quete pario. Isso lá deve-se en
tender, respondeo Sancho, com os que nas
cera ó nos malvas, e nao com os que tem 
sobre a alma quatro dedos de enxúndia de 
Christáos velhos , como eu os tenho. Naõ
I 'P f 'P P  \ 7  M  n r O P  r r  ! 1 O c o i n  4  4   v* w l w  * • u > . .  v-v, OV.JU c t L U J C i U O  c o i n

ninguem. Deos o permitta , disse entaó D. 
Quixote, e elle dirá quando ha de vir o 
governo , que já me parece que o trago 
diante dos olhos. Pedio logo ao Bacharel 
que, se era Poeta , lhe fizesse mercê de 
compor alguns versos á despedida, que 
pretendia fazer de sua ama Duícinea de 
Tobosoj advertindo-lhe que no principio 
de cada verso havia de pôr h uma letra do 
seu nome; de maneira que no fim dos ver
sos, juntando as primeiras letras, se lesse: 
Duícinea delToboso. Respondeo o Bacha
rel que nao deixaria de compor os versos , 
que lhe pedia, posto que nao fosse dos fa
mosos poetas, que havia em Hespanha , 
os quaes diziao que só erao tres e meio; 
mas que huma difficuldade grande achava 
na sua composiçaó , por serem dezasete as 
letras, que continha o nome. Porque se fa
zia quatro quartetos de quatro versos, so
brava-lhe humai letra, e se cinco , a que

cha-
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charnao redondilhas, faltavao tres; porém 
que faria muito por embeber huma letra o 
melhor que podesse^ de maneira que nos 
quatro quartetos se incluísse o nome de 
Pulcinea dei i oboso. Ha de ser assim em 
todo o caso, disse D. Quixote ; porque se 
o nome n,aó for patente ,e  manifesto, nao 
ha mulher que creia terem sido feitos a 
ella os versos. Nisto assentáraó , e em que 
a partida seria dahi a oito dias. Encarre
gou D. Quixote ao Bacharel que a enco
brisse , especialmente do Cura, ede Mes
tre Nicoláo , e de sua sobrinha, e Ama, 
para que naó lhe estorvassem a sua vale- 
rosa, e honrada determinaçaó; Assim o 
prometteo Carrasco, e despedindo-se de 
X). Quixote , recommendou-lhe que de to
dos os seus successos, felizes, ou infelizes, 
lhe desse aviso, tendo commodidade, e 
Sanchofoi a dar ordem ao necessario para 
a suajornada.
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Da discreta, e graciosa prática, que se 
passou entre S''ancho Pan f a , e sua mu
lher Theresa Pança , e de outros suc
cessos dignos de felizrecordafao.

Í vntrando o Traductor desta Historia a 
escrever este quinto Capitulo , diz que o 
tem por apócrifo: porque nelle falia San- 
cho Pança em estilo differente daquelle, 
que se podia esperar do seu curto engenho, 
e cousas diz taõ subtis, quenaojulga ser 
possível que elle as soubesse. Mas nao quiz 
deixar de traduzido para cumprir com o 
que devia , e assim proseguio , dizendo : 

Chegou Sancho á sua casa tao alvoroça
do , e alegre , que sua mulher, tanto que 
o vio , lhe conheceo a alegria , por manei
ra que se vio obrigada a perguntar-lhe: Que 
he isso Sancho, meu querido, que tao ale
gre vens ? M ulher, respondeo elle , qui- 
zera Deos, que eu folgaria de nao estar tao 
contente, como mostro. Nao te entendo , 
marido, replicou ella , nem sei o que que
res dizer nisso, que, folgáras, se Deos qui-
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zéra , de naõ estar contente ; pois ainda 
que mulher tonta, como sou ,^naÔ sei que 
haja quem receba gosto em naotello. Mi
nha Theresa, tornou-lhe Sancho, eu estou 
alegre , porque tenho determinado tornar 
_ im n T) Oni\nre . oquala  &61V11 d  l u t u  r t i i i ' - '  •   > - T  -

quer terceira vez sahir a buscar aventuras, 
e eu volto também com elle, porque as
sim o quer a minha necessidade com a 
esperança , que me alegra, de poder achar 
outros cem escudos, como os queestaó ja 
gastos; posto que me entristece o ter de 
apartar-me de ti , e 'dos meus filhos; ese 
Deos quizera dar-me que comer a pe enxu
to , e na minha casa , sem andar por ca
minhos asperos , e encruzilhadas, poiso 
podia fazer com,pouco custo, e só com o 
seu querer, claro está que mais firme fora 
a minha alegria, e mais estimável, visto 
ir misturada a que tenho com a tristeza, e 
magoa de deixar-te. Pelo que bem disse eu 
que folgara, se Deos quizéra, denao es
tar contente. Olha , meu Sancho , depois 
que te fizeste membro de Cavaíleiro andan
te, fallas com taes rodeios de palavras, qué 
naó ha quem te entenda . ‘ante he que 
Deos me entenda , m u lh e r pots eile tudo 
‘ en-
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entende; e fique isto aqui. Mas deves de ad
vertir que te convem ter conta estes tres 
dias com o ruço; de maneira que esteja 
prestes para tomar armas. Dobra-lhe ara- 
çao: vê se perciza de alguma cousa a albar
d a ^  os demais aparelhos, porque nao 
vamos a nenhum noivado , mas a rodear o 
mundo , ea ter dares, e tomares com Gi
gantes , e hydras, e monstruosos espectros, 
e a ouvir rugidos, e mugidos. Mas tudo 
isto naó seria nada , se na6 tivéramos que 
entender com Yanguezes, e Mouros encan
tados. Bem digo eu , marido , que os Es
cudeiros andantes nao comem de balcleo 
paô , e assim ficarei pedindo a Nosso Se
nhor, que cedo te tire de taó má ventura. 
Digo-te, mulher, que se nao pensáravêr- 
me governador de huma Ilha , antes de 
muito tempo, aqui cahira morto. Isso nao, 
marido de minha alma; viva a gallinha, o 
viva com sua pevide: vive tu , e leve o 
diabo quantos governos ha no mundo. Sem 
governo sahistes do ventre de tua tnãi, sem 
governo tens até agora vivido, e sem go
verno irás, ou serás levado á sepultura, 
quando Deos for servido. Muitos ha no 
mundo, que vivera sem governo, e nem

por
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por isso deixaõ de viver, e ser contados 
entre a gente. A melhor mostarda do mun
do lie a forne ; e como esta nunca falta aos 
pobres, sempre comem corn gosto. Vê po
rém , meu Sancito , que naô te esqueças, se 
vieres Dor ventura com aluutn uoverno , de1 '  o  o »  '  t

mim , e de teus filhos. Has de advertir, 
que o nosso Sanchosinho tem já quinze 
annos feitos, ehebem que vááescóla , se 
he que seu tio 0 Abbade queradmittillo á 
Igreia.. Adverte também que Maria San
dia naõ morrerá se a casarmos ; pois já 
me vai parecendoque deseja tanto ter hum 
marido, como tu hum governo , epor fim 
melhor parece a filha mal casada , que bem 
sbarraganada. Olha tu , se eu chegara ter 
hum bom Governo , quede alguma cousa, 
UÍKrmo-te, mulher, que casarei tao bem 
Maria Sancha , que ninguem a nomêe se
não com huma Senhoria. Isso naõ, San- 
cho: has de casalla com hum homem igual 
a ella, que lie ornais acertado •, porque se 
dos tamancos a metteres em chapins, e de 
saia parda de sarja a veludos , e saboianas 
de seda, e de huma M aricas, ede hum 
tu passar a hum dom, e a 'ma Senhoria, 
nac saberá ninguém d? : sr r ig a ; e a cada

pas-
1
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passo cahiráem mil defeitos, mostrando o 
fio de sua grossa, e tapada têa. Calla-te, 
tolla , que tudo se vence em dous, ou tres 
annos de prática, e passados elles assen- 
tar-lhe-ha hem a Senhoria, e gravidade ; e 
quandoassirn naõ seja , que importa isso? 
seja ella Senhora,, evenha o que vier. Nem 
fallar nisso he bom#, Sancho : nao queiras 
hombrear com os maiores, elembra-te do 
rifão, que diz: Ao filho do teu visinho , 
limpa-lhe o nariz , e metre o em tua casa. 
■Seria por ventura gentil cousa casar a nossa 
Maria com algum grande Conde, ouCa- 
valleirote , quequando lhe desse na vonta
de lhe cantasse a cantilena, descompondo-a 
de aldea , filha deste, e destoutra ? Nao 
nos meus dias, marido: nem eu criei 

‘para isso a minha filha. Traze tu dinheiro, 
e deixa o casalla por minha conta; que ahl 
estáLopo Tocho , o filho de JoaoTocho, 
moço rolliço, e sao, e que nós conhece
mos muito bem, o qual sei eu que nao olha 
com máos olhos para a rapariga , ecom el- 
le , que lie nosso igual, ficará ella bem ca
sada , sempre a teremos á vista, etodos 
seremos huns, pais, e filhos, netos , e 
genros, e a paz, e benção de Deosandará

en-
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entre nós todos. Mas casalla tu agora nes
sas Cortes, e nesses grandes palacios, on
de nem a entendaóa ella , nem cila se en
tenda com ninguem, isso he loucura. Vem 
cá besta , mulher de Barrabáz, porque 
queres tu agora, sem que nem para que 
estorvar-me que nao case a minha filha, com 
quem me dê netos, que tenhaó huma Se
nhoria? Olha, Theresa, sempre ouvi di
zer aos mais velhos, que eu , que quem 
nao sabe aproveitar-se da ventura, quando 
chega, nao tem de que queixar-se, sedel- 
le foge; e por isso nao seria bem, que es
tando-nos ella agora á porta , lha cerrásse
mos. Deixemo-nos levar deste vento favo
rável , que hora nos sopra. ( Por este mo
do de fallar, e pelo que mais abaixo diz 
Sancho tem oTraductor desta Historia por 
apócrifo este Capitulo. ) Nao te parece, 
tolleirona , proseguio Sancho, que será 
bem dar com o meu corpo em algum Go
verno lucroso, que nos tire o pé do ledo, 
e casar Maria Sancha, com quem eu qui
zes? Verias entaó como te chamavao a Se
nhora D. Thereza Pança, e te sentavas na 
Igreja sobre alcatifas, almofadas, com in
veja, c pezar das FidT ,es do nosso povo?

Qual
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Quâl he melhor ? Estar sempre n’hum ser ; 
sem crescer , nem mingoar, como figura 
de gesso ? Nao fallemos mais nisso ; que 
Sarichinha ha de ser Condeça, por mais 
que tu me digas. Vê ò que dizes, marido ; 
pois temo que este Condado de minha filha 
ha de ser a sua perdição. Faze o que qui- 
zeres ; que quer a faças Duqueza , quer 
Princeza , o que te sei dizer he que nao o 
será por ventade, nem consentimento meu. 
Sempre fui amiga da igualdade, e nao pos
so vêr entonamentos mal fundados. The
resa foi o nome, que me deraõ no baptis
mo, limpo, e secco, sem accrescimos, 
nem guardapizas, e muito menos com re- 
quifes de Dons. Cascalho se chamou meu 
pa i, e eu por ser tua mulher, Thereza 
Pança , que em boa razaó me devia cha
mar Theresa Cascalho. Mas lá vao leis , 
onde estaô os Reis; que eu com este nome 
me contento, sem que me ponhaõ em ci
ma hum Dom , que péze tanto , que eu naÔ 
possa com elle. Nem eu quero dar que fal
lar aos que me virem andar vestidaá fi
dalga , ou á governadora ; pois nao falta
rá quem diga: Olhem como vai entona- 
da a porqueira : hontem naõ se fartava de

fiar
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fiar estopa , e hia á Missa com a saia sobre 
a cabeça em lugar de manto, e hoje vai 
já coin guardapc , broches, e toda ento- 
nada, como se naó a conhecessemos. Etn 
quanto Deos me conservar os meus sete, 
ou cinco sentidos, ou quantos tenho, nao 
pretendo dar occasiaó para vêr-me em tal 
aperto. Vai tu , Sancho, a ser Governador, 
ou o que quizeres na tua Ilha , eentona-te 
a teu gosto ; que nem e u , nem minha fi
lha , por vida de meu pa i, que nao dare
mos hum passo fora da nossa aldêa : á mu
lher honrada , perna quebrada , e em ca
sa , e a donzella honesta, trabalhar lie sua 
festa. Vai-te com o teu D. Quixote ás tuas 
aventuras, e deixa-nos com as nossas roins 
venturas , que Deos no-las melhorará, co
mo sejamos bons : e eu por certo que nao 
sei quem lhe deoa elle o Dom, pois nao 
o tiverao seus pais, nem seus avós. Ago
ra digo eu, replicou Sancho, que tens al
gum duendo nesse corpo. Valha-te Deos , 
mulher! que assim tens enfiado humas cou
sas por outras, sem ter pés, nem cabeça í 
Que tem o Cascalho, os broches, osri- 
fSos, e o entonamento , com o que eu di
go ? Vem cá , mentecapta, e ignorante,
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pois assim te posso chamar, visto que nao 
entendes o que digo , e foges da tua ven
tura ; se eu disséra que minha filha se des
penhasse de huma torre , ou que se fosse 
por esse mundo, como quiz ir a Infanta 
D. Urraca, razaõ tinhas para nao convir 
no meu gosto; mas se de duas palheradas , 
eern menos d’hum abrir, e fechar d’olhos

Konho-te a tua filha com hum Dom, e com 
uma Senhoria áscóstas , e a tird de entre 

os colmos para collòcalla debaixo de hum 
docel, e sobre mais almofadas de veludo, 
do que quantas tiverao em toda a sua des
cendenda os Mouros de Marrocos, por
que nao has de consentir, e querer 0 que 
eu quero ? Sabes porque , marido ? Por
que diz o rifão : Quem te cobre te desco
bre. Todos passaó de corrida os olhos pe
lo pobre ; mas ninguem passa pelo rico, 
que naó fite os olhos nelle; e sé este foi al
gum dia pobre nao ha quem nao murmu
re , e diga mal , e 0 peíor lie que huma 
vez que começao nunca acabaoosmaldi
zentes, que por essas ruas saô aos montes 9 
como enxames de abelhas. Olha, Theresa, 
ouve o que te quero agora dizer , pois tal
vez que nunca 0 tenhas ouvido em todos os

dias
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dias de tua vida. Nada do que agora digo 
he meu: tudo quanto tenho de dizer-te 
saõ sentenças do Padre Pregador , que a 
Quaresma passada prégou neste povo. E  
se bem me lembro., disse elle: Que todas 
as cousas presentes. que os olhos estão 
vendo, se nos apresentaõ á memoria, e 
nella estão, e presevérao muito melhor, 
e com mais vehemencia, do que as pas
sadas. Donde vem, que quando vemos al
guma pessoa ricamente vestida * e com gran
de pompa acompanhada de criados, pare
ce que por força nos move, e convida, a 
que lhe tenhamos respeito; posto que a me
moria nos represente alguma baixeza , em 
que já a vimos; que como esta ignorância, 
ou seja de pobreza, ou de nascimento , he 
já passada , só vemos o que elle he , e na6' 
o que era.Eseaquelle , a quem a fortuna 
tirou da sua baixeza, (por estes mesmos 
termos se explicou o Fadré) para exaltai- 
lo ao cume da prosperidade , for bem crea- 
do , liberal, e cortez com todos , e naó 
entrar a contas com aquelles , que por an
tiguidade saõ nobres, tem por certo , mi
nha Theresa , que nao haverá quem se lem
bre do que * fo i, e que só reverencêem o

que
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que elíe he , exceptuando cs invejosos, de 
quern nao está segura a prospera fortuna* 
Naó te entendo, marido j faz tu o que 
quizeres, e rtaó me quebres mais a cabe
ça com as tuas arengas, e rhetoricas. E se 
estás revoluto a Fazer o que dizes. Resolu
to -has de dizer, e nao revoluto. Na6 te 
ponhas agora a argumentar comigo, mari
do : eu fallo, como Deos he servido , e 
naÓ me metto em mais debuxos: e assim 
se estás teimoso em ter Governo, leva com- 
tigo o teu filho Sancho , para que o vás já  
ensinando a ter governo; que bem hequè 
os filhos herdem, e aprendaõ os officios de 
seus pais. Quando eu tiver Governo , man
darei buscallo pela posta , e te remetterei 
dinheiro, que’ entaõ naó me faltará; pois 
nunca falta quem oempresteaos Governa
dores , quando nao o tem. Más veste o de 
maneira, que disfarce o que he ç pareça 
o que ha de ser. Manda tu o dinheiro , que 
eu o -'vestirei , como hum palmito. E en
tão , assentamos em que a nossa ti! ha ha de 
ser Condeça ? No dia* em que a vir Con- 
deça , farei conta que a enterro. E torno a 
dizer-te que faqas o que for teu gosto; pois 
Éom essa carga nascemos as mulheres, de

Tom. IV. E ser
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ser obedientes a seus maridos, bem que se- 
jaô huns potros. E  'dizendo isto começou 
a chorar com tantas véras, comosevíra 
iá m orta, e enterrada a filha. Consolou-a 
Sancho, e dizendo-lhe que quando a hou
vesse de fazer Condeça , seria o mais tar
de que podesse ser. Este o fim da sua con
versação , e Sancho voltou para D. Quixo
te a dispor-se para a sua partida.

C A P I T U L O  VI.

Do que passou D . Quixote com sua sobri
nha, e ama \ e he hum dos impor
tantes Capítulos de toda a His 

tori a.

E m  quanto durou esta impertinente prá
tica de Sancho Pança com sua mulher The
resa Cascalho, naõ estavaÕ ociosas a so
brinha, e ama de D. Quixote, que por 
hum sem número de indicios hiaõ colligin- 
do , que seu T io ,  e Amo terceira vez que
ria desgarrar-se , e tornar ao exercido da 
sua, para ellas, mal andante Cavallaria. 
Procuravad por todos os meios possíveis 
apartallo de taÕ máo pensamento j mas tu-
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dõ era pregar no deserto , e tnalhar em 
ferro frio. Todavia , entre outras muitas 
razões, que passáraõ comelle, disse-lhe 
a ama: Na verdade, Senhor, que se V. 
Mercê sahe de sua casa para andar por es
ses montes, e valles, como alma penando, 
a fim de buscar essas, que chamaÕ aven
turas, e eu desventUBas, voz em grita me 
queixarei a; Deos, e a E l-R ei, para que po- 
nhaõ remedio a isso. Ama , respondeo D. 
Quixote, o que Deos responderá ás tuas 
queixas, naõseieu , e taÕ pouco o que ha 
de responder Sua Magestade. O que sei he 
que se eu fora R e i, me escusára de respon
der á tamanha infinidade de requerimentos 
importunos, como ôs que cada dia lhe fa- 
èem ; que hum dos maiores trabalhos , que 
os Reis tem entre outros muitos, he a obri- 
gâçaÓ de ouvir a todos, e responder a to
dos; e assim naô queria eu que cousa mi
nha lhe desse pesadumbre. Diga-nos V. 
M ercê, Senhor, na Corte de Sua Mages
tade naó ha Cavalleiros. Muitos , eràzaá 
Ke que os haja para adorno da grandeza dos 
Principes, e ostenta çaõ da MagestadeReal. 
Pois naõ seria melhor que V. Mercê foSse 
•hum dos que a pé quedo servissem ao seu

E  ii Rei,
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R ei, e Senhor na Corre ? Olha tu , filháj 
nem todos os Cavalleiròs pódem ser Corte- 
2aos, e nem todos os Cortezáos pódem , 
nem devem ser Cavalleiròs andantes. De to
dos ha de haver no mundo ; e ainda que
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ferença de hüns aos outros; porque os Cor- 
tezaos sem sahir dag suas pousadas , nem 
arredar pé da Corte, passeaÔ por todo o 
inundo, pondo os olhos n’hum M appa, 
sem custar-lhes dinheiro, nemsoffrer ca
lor, frios, fomes, e sedes. Porém nós 
outros os verdadeiros Cavalleiròs andantes, 
expostos ao Sol, ao frio , ao ar, ás incle
mências do Ceo , noite, edia , a pé , e a 
cavailo , medimos toda a terra com os nos
sos proprios pés, enaósó conhecemos03 
inimigos pintados, mas também em seu 
proprio ser, accomiuettendò-osem todo o 
trance, e. em toda a oecasiaó , sem atten
dee a ninharias, nem ás leis dos desafios: 
se leva , ou naó a espada, ou lança mais 
Curta; se traz comsigo alguma reliquia, 
ou algum engano encoberto , se se ha de 
p a rtir , ou naó o Sol , e outras ceremonias 
semelhantes, que se usao nos desafios par
ticulares , que tu naó sabes, e eu sim. E

has
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has de saber de rnais disso que o bom Ca- 
valleiro andante, aiílda. que veja déz Gi
gantes , que com as cabeças, naõ digo que 
tocaõ, passaõa cima das nuvens , e quea 
cada hum servem de pernas duas grandis
simas torres ; oom os braços semelhantes 
aos mastros desses alterosos, e possantes 
navios , cada olho como huma grande pe
dra de moinho, e mais ardente que hum 
forno de vidro, de nenhuma maneira o haÓ 
de espantar; antes com gentil continente, 
e intrepido coraçaoos ha deaccommetter, 
e investir, esepossivel for, vencellos , e 
desbaratallos n’hum instante, ainda que 
viessem armados das conchas de certo pei
xe , as quaes dizem que saó mais duras, 
que os diamantes, e em lugar de espadas 
alliadas ferros de aqodamasquino, ou chu
ços com pontas também de aço , como 
eu mais de duas vezes tenho visto. Tudo 
isto disse, ama, para que vejas a different 
ça, que ha de huns a outros Cavalleiros; 
e a razaõ fora que naõ houvesse Principe , 
que naõ estimasse em mais esta segunda , 
ou para melhor dizer, primeira especie de 
Cavalleiros-andantes; pois, como lêmos 
nas suas Historias, houve tal entre elles,

que
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que tui naõsó asalvaçaódehum , masde 
muitos Reinos. Tio*, advirta V. Mercê, 
disse entaÕ a sobrinha , que tudo quanto 
tem dito dos Cavalleiros andantes he fabu
la , e mentinai e assuas Historias q u an 
do naó as queimassem, mereciaÒ que a 
cada huma lhe deitassem hum signal, pelo 
qual fosse conhecida por infame, e depra- 
vadora dos bons costumes. Pelo Deos, que 
me sustenta, disse D. Quixote , que se naó 
foras minha sobrinha direitamente, como 
filha de minha propria irmã , dar-te-hia 
hum castigo pela blasfêmia , que proferis^ 
t e , tal que soasse por todo o mundo. Co
mo hepossivel que numa rapariga, que ape
nas sabe manear dbus bilros, e entende da 
sua renda se atreva a pôr bocca nas Histo
rias dos Cavalleiros andantes para censu- 
rallas? Que diria o Senhor A m adis,setal 
ouvira ? Mas elle perdoára a bom segu
ro , pois foi o mais humilde , e cortez Ca- 
valleiro do seu tempo, e o que mais ampa
rou, e soccorreo as donzellas. Porém tal 
seria o que te ouvisse que naó te fora bem 
com elle; que nem todos saó cortezes, e 
attenciosos, alguns ha desarrazoados, e 
descomedidos; e taó pouco saó de todo

em

\
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em todo Cavalieirosaquelles que assim se 
intirulaõ: huns sad deouro, outros de me
tal contrafeito , e todos parecem Cavalleir 
ros, mas nem todos pódem chegar ao to
que da pedra da verdade. Homens ha de 
baixa esfera, que rebentão por ser Cavai* 
leiros, e Cavalleiros hade alta jerarquia , 
que parece que morrem á porfia por pare
cer homens baixos. Aquelles êxahaõ-se ou 
por via da ambiçaõ , ou pela virtude, es
tes abatem-se com a frouxeza, ou com o 
vicio, e he preciso aproveitar-se do co
nhecimento discreto para distinguir'estas 
duas especies de Cavalleiros taõ parecidos 
nos nomes, e taõ differentes nas acções. Ó 
meu Deos ! disse a sobrinha! Que saiba V. 
Mercê tanto , meu T io , que em caso de 
necessidade podia subir ao pulpito , e an- 
d̂ ar prégando por essas rugs, e todavia 
cáia n’huma cegueira taõ grande , e taõ co
nhecida necedade que se persuada de ser 
valente, sendo já hum velho, que tem 
forças, estando enfermo, e que endireita 
tortos, tendo-o a idade taõ alcorcovado, e 
tobre tudo que'he Cavalleiro , naõ o sen
do ; pois ainda que o pódem ser os Fidal
gos , naõ o saõ aquelles, que saõ pobres ?
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Tens muita razaÕ noquedizes, minha so
brinha, tornou-lhe D. Quixote, e taes cou
sas te podéra eu dizer ácerca de gerações , 
que te admirassem ; mas pôr naô misturar 
o sagrado com o profano , naó as digo. 
Haveis de advertir, filhas, que a quatro es- 
pecies de gerações se podem reduzir todas 
as que ha no mundo, e sao estas. Huns 
que tiverao'humildes princípios, e se fo- 
rao augmentando , e exaltando até chegar 
a alto gráo de grandeza. Outros, queti- 
veraõ grandes princípios, e os forao con
servando, e ainda conservaõ, e mantem 
no ser , em que começáraÓ. Alguns , que 
tendo princípios grandes, acabáraôem pon
ta de pyramide , diminuindo, e aniquilan
do o seu principio até parar n’hum quasi 
nada, como lie a ponta de huma pyrami
de a respeito da sua base. Outros finalmen
te , e o número destes lie o maior, nem ti
verao principio bom, nem meio razoavel, 
e desta maneira viráõa acabar sem nome, 
como a geraçaõ dos homens plebêos , e or
dinarios. Dos primeiros, que tiverao prin
cipio humilde , e subíraÕ á grandeza , sir
va-te de exemplo a casa Ottomana , que 
tendo a sua origem n?hum humilde, e bai

xo



Parte II. Cap. VI. 73
xo pastor , está hoje no auge , em que a 
vemos. Da segunda geraçaõ, que teve prin
cipio em grandeza, e a conserva sem au- 
gmentalla , serviráó de exemplo muitos 
Principes, que por herança 0 sao , e nella

^ o  f .  £>ona o ii r r m ^ n f o  11 q n f m  QUTll- 
5 C  C O l l S C l  V d U  O ^ i i »  u U ü a i v . n u . i u  ,  u .............

Huilla , contendo se pacificamente nos limi
tes dos seus Estados. Dos que principiáiaõ 
grandes, ç vieraó a aniquilar-se, ha mi
lhares de exemplos; porque todosos Pha- 
raós , e Ptolomeos do Egypto, osCesares 
de Rom a, com toda a caterva , se. tal no
me selhespódedar, de innumeraveis Prin
cipes, Monarcas, e Senhores, Medos , 
Assyrios, Persas, Gregos , e Barbaros, to
das estas gerações , e Senhorios acabáraõ 
em nada , assim elles, como os que lhes 
deraó principio ; pois naõ será hoje possí
vel achar algum dos seus descendentes, e 
quando o achássemos , seria em baixo, e 
humilde estado, Quanto á geraçaõ dos ple-
beos naõ tenho que dizer , senão que ser
ve só de accrescentur o numero dos viven
tes , sem que mereçaõ outra fama , nem ou
tro elogio as suas grandezas. De tudo quan
to tenlio dito quero que infirais, minhas tol- 
ljnhas , que hc grande a confusão , que ha

en-
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entre as gerações, e que só parecem gran
des , e illustres aquelles, que o mostraó na 
virtude , riqueza , e liberalidade. Disse 
virtude , riqueza , e liberalidade , porque 
o Grande que for vicioso, será vicioso 
grande , e o rico naó liberal será hum ava
rento mendigo; pois naó he ditoso o que 
possue riquezas em têllas, mas em gastai- 
las , e naó como quer que seja , mas com 
discrição. Ao Cavalleiro pobre nao lhe fi
ca outro meio para mostrar que o he, senaó 
o da virtude , sendo affavel, bem creado, 
correz, comedido, e officioso, e naó sober
bo , arrogante, murmurador, e sobre tu
do caritativo; pois com dous maravedis, 
que dê ao pobre com animo alegre , mos- 
trar-se-ha taó liberal, como o que a toque 
de sir.o reparte esmolas. Nem haverá quem 

veja ornado destas virtudes, que naó o 
tenha por sujeito de boa condiçaó , bem 
que naó o conheça, e seria milagre, naó 
o scr; que sempre o louvor .foi o prêmio 
da virtude , eos virtuosos nao podem dei
xar de ser louvados. Dous meios ha, filhas, 
para os homens virem a ser honrados , e 
ricos: hum heo dos Letras , e outro o das 
Armas. Eu tenho mais armas, que letras ,

e



Parte II. Cap. VI. 75
e segundo a inclinaçaõ, que tenho áquellas, 
nasci debaixo da influencia de Marte. Por 
esta razao quasi que me he forçoso seguil- 
las, e a pezar de todo o mundo assim te
nho de fazer; e debalde vos cansareis em 
persuadir-me a na6 querer eu o que os Ceos 
querem , a fortuna ordena, e a razao pe
de , e sobre tudo, a minha vontade de
seja. Porque sabendo eu, como se i, quaes 
sao «os innumeraveis trabalhos, annexosá 
Cavallaria andante, também sei quaes sao 
os infinitos bens, que por vida delia se al- 
cançaõ. Sei que a vereda da virtude he mui
to estreita-, que o caminho do vicio he lar
go , e espaçoso; que os fins de hum , e ou
tro saÕ differentes, porque o do vicio , es
paçoso , e dilatado, acaba em morte, e o  
da virtude, estreito, e trabalhoso em vi
da , e naõ erp vida , que aeaba, mas que 
nunca terá fim. Sei finalmente , como diz 
o nosso Poeta Castelhano, que

Por estai asperezas se camina 
De la immortalidad ai alto asiento , 
Do nunca arriba quien de alli declina.

Desgraçada de mim! exclamou <1 sobri
nha ,
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niia , que tambem meu Tio he Poeta ! tu
do sabe, de tudo entende. Eu apostarei 
que se quizéra ser pedreiro, saberia fa
bricar huma casa com tanta facilidade , 
como huma gaiola. Seguro-te , querida so
brinha , que"se estes pensamentos de Ca- 
vallaria, nao me levassem traz de si to
dos os sentidos, nao haveria cousa que eu 
naó fizesse, nem curiosidade, queiíaosa- 
hisse das minhas mãos, especialmente1 ga
iolas , e palitos. BatêraÔ a este tempo a 
porta, c perguntando quem era , respon
deo Sancho ; e apenas a ama o conheceo, 
correo a esconder-se para nao vêllo ; que 
tanto era o aborrecimento , que lhe tinha. 
Abrio-lha a sobrinha, sahio a recebei lo 
com oá braços abertos seu Amo D. Qui
xote , e ambos se fechárao no séu aposen
to , onde ti verão huma prática., que nao he 
somenos que a passada.
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C A P I T U L O  VII.

11

bo que p/zssou D. Quixote com seu 
Escudeiro , e outros successos 

famosissimos

JHLpenas a ama vio que Sancho PanÇa se 
encerrava com seu amo, conjecturou logo 
quaes erao seUsfflesignios; e imaginando que 
daqueila consulta resultaria a resolução da 
sua teredra sahida , tomou o manto, to- 
da afflicta, e pensativa, e foi-se ter com 
o Bacharel Sansaõ Carrasco, parecendo-lhe 
que por ser eloquente , e amigo novo de 
seu Amo podia persuadillo a desistir aa 
sua desasisada determinação. Achou-o a 
passear pelo pateo de sua casa , e assim 
que o vio, deixou-se cahir-aos seus pés ba
nhada em suor, e toda»angustiada. Quan
do SansaÓ avio com signaes de tanta dor, 
e sobresalto  ̂ disse : Que he isto , Senhora 
ama ? Que lhe sucçedeo , põis parece que 
a alma se lhe quer separar do corpo ? Naó 
he nada , Senhor Sansao: he que meu Amo 
se vai, e vai-se sem dúv;da. L por onde 
se vai j Senhora ? Rompeo-se-ihe alguma

Par“
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parte do corpo ? Naõ se vai, sertão pela' 
parte da sua loucura : quero dizer, Senhor 
Bacharel de minha alma, que quer fazer 
outra sabida, e he a terceira., a fim de ir 
buscar por esse mundo o que elle chama 
aventuras; que eu naõ posso entender por
que lhe dá tal nome. A primeira vez trou- 
xeraó-o para casa atravessado sobre hum 
burro moído de pancadas: a segunda veio 
n’hurn carro de bois, mettido, e encerra
do n’huma gaiola , onde elle entendia que 
estava encantado; e tal vinha o triste*, que 
nem a mãi, que o pario , o conhecera , 
fraco, amarello, os olhos encovados, de 

v maneira que para haver de tomar algum 
alento , gastei mais de seiscentos ovos, co
mo Deos o sabe, e todo o mundo, e as 
minhas gallinhas , que nao me deixaráó 
mentir. Isso creio eu, quetao boas saó el- 
Jas, taógordas, e» taõ bem criadas, que, 
ainda que rebentem naõ diraõhuma cousa 
por outra. Ecom effeitonaoha mais nada 
de novo, Senhora ama , nem tem succe- 
dido outro desmancho, senaõ o que receia 
qtte o Senhor D. Quixote quer fazer ?' Naó, 
Senhor. Pois naõ lhe dê isso pena ; v i pa
ra sua casa, e prepare-me- alguma cousa

quen-

•  -
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quente, para almoqar, e pelo caminho re- 
rje a PraçaÕ de Santa Apollonia, se he 
que a sabe*, que eu lá irei logo, e verá ma
ravilhas. Triste de mim! A Òraçaô de San
ta Apollonia diz V. Mercê? Isso fora bom, 
se o mal de meu Amo fora dos dentes, 
mas na6 he senão dos cascos. Eu bem sei 
o que digo, Senhora Ama : vá-se V. Mer
cê , e naô se ponha a argumentar comigo, 
pois bem sabe que sou graduado em Sala
manca, e naõ ha mais que bacharelar. Foi- 
se a ama, eelle partio logo a buscar o Cu
ra , com quem communicou sobre o que í  
seu tempo se contará.

Em quanto D. Quixote, eSanchoes- 
tiveraõ fechados tiveraõ entre si hutna con
versação , que a Historia conta pontual, 
e verdadeiramente desta maneira. Senhor, 
disse Sandio a seu Amo , já minha mulher 
éstá reluzida a deixar-me ir com V. Mercê, 
onde me quiser levar. Reduzida has de di
zer , e naõ reluzida. Huma , ou duas ve
zes tenho pedido a V.. Mercê que naõ tne 
emende os vocábulos, se he que enten
de o que com elles quero dizer, e se naõ 
ps entende diga, Sandio,ou Diabo, nao te 
entendo; e quando eu naõ me explique t

po-
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poderá V. Merce então 
eu sou taõ focil.Naote

K Mancha,
emenda 

entendo
me

Sanch
que

nao sei o que quer dizer, sou tao fo-
ril Tao focil quer dizer sou taci assim.
A cora te entendo menos. Pois se nao me en- 
,„n de nao sei como lhe diga: nao sei mais, 
eDeos seja comigo. Ah , ah, agora enten
do • o que tu queres dizer he que estão dó
cil ' brando , e acotnmodado, que toma
rás’ o que te der, e estarás pelo que eu te
en s in a r: naô lie isto ? Aposto eu que logo
ao principio me entendeo V. Mercê, e que 
n a o  quiz outra cousa, senaóperturbar-me 
para ouvir-me dizer outras tantas pachou- 
chadas? Poderá ser; e que diz fheresa? 
Que ate bem o meu dedo com V. Merce, 
e que lallem cartas, e callem barbas-, por
que ouem corta , nao baralha , e mais vale 
hum toma qiic dous te darei. E eu digo 
que o conselho da mulher he pouco , eque 
quem nao o toma he louco. O mesmo digo 

, eu , Sancho : vai continuando , que hoje 
estás hum mimo. He pois o caso , que, co- 
sno V. Mercê sabe, todos estamos sujeitos 
á morte , e que hoje estamos vivos, e á- 
manha nao; tao depressa se vai o cordei
ro como o carneiro, e ninguem espere vi

ver
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ver mais neste mundo, do que os dias, que 
Deos lhe quizer dar de vida • porque a 
morte lie surda , e quando vem bater ás 
portas da nossa vida , sempre vem depres- ’ 
sa , e naõ seráõ bastantes para detella, ro
gos , forças, Sceptros, nem Mitras, como 
he publica voz , e fama, e nos dizem poí 
esses pulpitos. Tudo isso he verdade ; mas 
naõ sei onde vais parar ? Em que V. Mercê 
me assigne salario cada mez pelo tempo que 
o servir, declarando que o tal salario se me 
pague da sua fazenda ;'pois naõ quero estar 
á mercê, que tarde chega , e m al, ou nun
ca : com o meu me ajude Deos. Em fim eu 
quero saber o que ganho , por pouco , ou 
muito que seja ; pois sobre hum ovo põe a 
gallinha , e muitos poucos fazem hum mui
to , e em quanto se ganha alguma cousa, 
naõ se perde nada ; se bem que , quando 
succedesse, o que eu naõ creio , nem es
pero , que V. Mercê me desse a Ilh a , que 
me tem promettido , naõ sou tao ingrato, 
nem levo as cousas tanto ao cabo, que dei
xe de querer que se avalie o que montar a 
renda da tal Ilha , e se desconte do meu 
salario gata por quantidade. Sancho , ás 
Vezes taõ boa costuma ser huma gata , co- 

Tcm. IV, F  mo
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ir.o huma rãta. Já entendo: aposto eu, que 
devia diver ra ta , c»a6gata Í is® nao 
vale nada, visto que V. Merce me enten- 
deo. E tanto, que penetret o teu secreto 
pensamento, e sei o alvo, onde amas cora 
L  innumeraveis settas dos teus ritaos. O- 
lha Sancho , nenhuma dúvida teria em as
si gnar-te salario, se tivera achado exemplo 
cm alguma das Historias dos Cavalleiros 
andantes, o qual me descobrisse , e mos
trasse por algum leve indicio, quanto cos- 
tumaó ganhar cada anno. Mas tenho lido 
todas, ou a maior parte das suas Historias, 
e nao me lembro de ter achado que nenhum 
Cavalleiro andante assignalasse salarioao 
seu Escudeiro. Só sei que todos serviao a 
mercc, e quando menos o pensavaó , se a 
sórte tinha sido prospera a seus Senhores, 
viao-se premiados com huma Ilha, ou com 
outra cousa equivalente , e pelo menos fi- 
cavaócom T itulo , e Senhoria. Se tu, meu 
Sancho, com estas esperanqas de adianta
mentos, queres voltar a servir-me , seja 
embora ; porque cuidar que heideirconj 
tra o antigo uso da Cavallaria andatlte ,he 
escusado. Pelo que, Sancho, volta á tua 
casa, e declara á tua Thereza a minha in

tern*
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tenção, e se ella , e tu gostares de estar á 
mercê comigo , bene quidem , e senaõ , 
amigos corno d’antes i que se ad pombal 
iiao faltar graõ, naõ lhe faltaráõ pombas. 
E  has de advertir, filho, que vale mais 
boa esperança, que roim posse , e mais â 
boa palavra, que má paga. Fallo desta ma
neira , para que vejas que eu tambem sei , 
como tu , chover rifãos. Finalmente o que 
te quero dizer, e te digo comeffeito, lie 
quesenaõ queres vir comigo a merce, e 
correra sorte, que eu correr, fica-te com 
Deos , e elle te faça santo; que a mim 
naõ me faltaráõ Escudeiros mais obedien
tes , e sollicitos, e menos empachados, e 
falladores, do que tu és. Quando Sancho 
ouvio a resoluçaõ de seu Amo, ennuyeou- 
se-lhe o C eo, e cahio-lhe o coraçaõ aos 
pés; porque tinha assentado comsigo que 
seu Amo naõ se iria sem elle, nem por 
quanto houvesse no mundo. Estando assim 
suspenso, e pensativo , entrou SansaÕCar
rasco com a Sobrinha , e Ama, desejosas 
de ouvir as razões, cõm que persuadia a 
D. Quixote que haõ tornasse a buscar*aven- 
íuras. Chegado que fosse Sansao, famoso 
ínofador, e abraçando-o como da primei-

F  ii ra
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J-, vc- disse-llte-ein alta voz :Ó  flor da 
Cavallaria andante ! Resplandecente luz 
das artr.as! Honra, e espelho da Naçao 
He^panhola 1 Praza a Decs Todo- Poderoso
que aquellcs, que fe pozerem impedimen
t a . c estorvarem a tua terceira sahida, nao 
a achem no labyrintode seus desejos, nem 
se lhe cumpra nunca o que mais desejarem. 
JT, voltando-se para a Ama: Bem pode a 
Senhora Ama, disse , nao rezar mais a 
Oraçaódc Santa Apollonia, que eu sei que 
lie determinação precisa das esferas que o 
Senhor D. Quixotevolte a executar osseus 
a ltos. e novos pensamentos : e muito^en- 
carregára eu a minha consciência, se nao in
timasse , e persuadisse a este Eavalleiro , 
que nao tenha mais tempo ociosa a força 
do seu valeroso braço , e bondade de seu 
valentissime animo; porque com sua de
mora defrauda o direito dos tortos, o am
paro dos orfáos, a honra dasdonzellas, 
o favor das viuvas , e o arrimo das casa
das , e outras cousas semelhantes, que per
tencem, e sao annexas á Ordem da Caval- 
laria tmdante, e delia dependem. E ia , Se
nhor D. Quixote, meu formoso, e bravo 
Cavalleiro , ponha-se já a caminho ,e  nao

dei-
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deixe para amanha a sua partida ;• se Ihe 
falta alguma cousa , que dispor, aqui estou 
eu , para supprir com minha pessoa , e fa
zenda , e se necessario forque eu lhe sirva 
de Escudeiro, reputallo-hei por felicissima 
ventura. Naõ te dizia eu, Sancho, disse 
então D. Quixote, voltando-se paraelle, 
que me haviaô tie sobrar Escudeiros ? Vê 
quem se offerece para isso, o inaudito Ba
charel Sansaõ Carrasco, aquelle que com 
tanto aplauso frequentou os pateosdas Es
colas Salmaticenses, sujeito sadio, e per
feito do corpo, agil nos membros, calla- 
do, que sabe sofFrer calmas, e frios, fo
me, e sede, com todas as partes que se 
requerem para o em prego de Escudeiro de 
hum Cavalleiro andante. Mas naó permit- 
ta o Geo por cumprir o meu gosto , quei
ra eu aventurar a tanto a columna das letras, 
e o vaso das sciendas, e cortar a palma 
eminente das boas, e liberaes artes. Fique 
o novo Sansaó em sua patria , e honrando-a, 
honre juntamente as cas deseus pais já ve
lhos ; que eu com qualquer Escudeiro esta
rei contente, já que Sancho naó quer vir 
comigo. Quero , respondeo este enter- 
cidoj ecora os olhos nadando em lagrimas,
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i  proseguindo : Nafise dirade mim , dis- 
se  ̂ Senhor D. Q u«ote , comida feita 
companhia desfeita. Sim , que nao sou de 
desamdecida familia, e todo o mundo 
Sabe, especialmente os do meu povo, quem 
fbraó os Panças, de quem descendo , e 
mormente, quando conheço por muitas ac
ções boas , e melhores palavras , o des.jo 
cue V. Mercê tem de fazer-me merce. Se 
âi entrei em contas com V. Merce sobre 
o que me havia dar de salario , toi por 
comprazer com minha mulher, aqualem 
tomando a peito o persuadir huma cousa, 
naõ ha maço que tanto aperte os arcos ae 
huma pipa, como ella para que se faça o 
que quer. Mas ainda assim o homem ha de 
ser homem , e a mulher seja mulher; e vis
to que eu sou homem em toda a parte, 
pois naõ posso negallo , também o quero 
ser na minha casa, seja a pezardequem 
quer que for. Pelo que só resta fazer V. 
Mercê o seu testamento com seu codicillo , 
de .maneira que nao se possa revolgar •, e 
ponhamo-nos logo a caminho , para que 
naõ padeça a alma do Senhor Sansaõ , o 
qual diz que a consciência lhe dieta que o 
persuada a V. Mercê a sahir terceira vez 
^ f or



Paute II. Cap. VII. 87
por esse mundo, e eu de novo me offereço 
para servir a V. Mercê fiel, e lealmente, 
íaõ bem, ou melhor que quantos Escu
deiros tem servido a Cavaleiros andantes 
nestes, e nos tempos passados. Admirado 
ficou o Bacharel de ouvir os termos, com 
que failou Sandio Pança ; pois ainda que 
tinha lido a primeira parte da Historiada 
seu Amo, naõjulgáraserelle taÕ gracioso, 
como nella o pintaõ. Porém ouvindo-o en- 
taõ dizer testamento , e codicillo , que na5 
se possa revolgar, em vez de revogar, 
crêo tudo quanto delle tinha lido, e 0 con
firmou por hum dos mais solemnes men
tecaptos do nosso século, e disse comsigo , 
que dous loucos taes, como o Amo, e o 
Criado ninguem teria visto até entaõ no 
mundo. Finalmente abraçáraõ-se D. Quixo
te , eSancho, ficáraÕ amigos , e com pa
recer, e beneplacito do grande Sansao Car
rasco , que naquella occasiaõ era o seu orá
culo , ordenou-se que dali a tres dias fosse 
a sua partida, visto que dentro delles po- 
diao preparar 0 necessario para a viagem, e 
buscar hum capacete de encaxe, que D. 
Quixote disse que por todas as maneiras ha
via de levar. Offereceo-lho Sansao, porque

sa-
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sabia que naó lho negaria hum amigo seu 
que o tinha, posto que estava mais escu
ro com o zinabre, e mofo do que tiniu 
de claro, e aceado por ser de aço. rorao 
sem conto as maldições da Sobrinha , e 
Ama contra o Bacharel. Arrancayaoos ca- 
bellos, arranhavaõ os rostos^, e a maneira 
das carpideiras, que estavaó em uso, la- 
mentavaõ a partida, como se fora a morte 
de D. Quixote. O designio, com que San- 
sao o persuadio a fazer outra sahida , foi 
o que adiante conta a Historia, tudo por 
conselho do Cura , e do Barbeiro, com 
quem d’anteso tinha communicado. Final
mente naquelles tres dias preparáraõ-se D. 
Quixote, e Sancho do que lhe convinha ; 
e tendo este quietado a sua mulher, e aquel- 
le sua Sobrinha , e Ama, ao anoitecer, sem 
que ninguem o visse , senão o Bacharel, que 
quiz acompanhallos meialeguado lugar, 
mettêraõ-se ao caminho de Toboso, D. 
Quixote montado no seu airoso Rocinante, 
e Sancho Pança no seu burro antigo, provi
dos os alforjes do que pertencia a Bucolica, 
e a boiça de dinheiro, que D. Quixote lhe 
deo para o que se offerecesse. Abraçou-o 
Sansaô, e pedio-lhe que o avisasse do seu
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bom , 011 mdo successo, para tero gosto 
de alegrar-se com este, e participar do 
pezar de entristecer-se com aquelle, como 
requeriao as leis da sua antiga amizade. As
sim lho prometrco D .Quixote; evoltan
do Saimo para o seu lugar , tomáraõ 
os dois para a grande Cidade de Toboso.

C A P I T U L O  VIII.

Em que se conta 0 que succedeo a D.
Quixote indo vêr a sua amada 

Dulcinea de Toboso.

B e m  dito seja 0 Poderoso Alá, diz Hame- 
te Benengeli, no principio deste Capitulo. 
Betndito seja Alá, repetetresvezes, ediz 
que assim principia , louvando a Deos, por 
vêr que tem já em campo a D. Quixote , 
e Sandio, e que aquelles, que lerem a sua 
agradavel Historia , devem suppòr, que 
já começao as façanhas de D. Quixote, e 
seu Escudeiro. Persuade-lhes que se esque
ça Õ das Cavallanas passadas do engenho
so Fidalgo , e ponhao os olhos nas que es
tão por vir, que começao logo no cami
nho de Toboso } assim como as outras co

me-
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inecaraÕ nos campos de Montiel; e nao he 
muito o que pede á vista doquepromette.
E proseguindo diz: Ficáraõ sós^D.Qui
xote, e Sancho , e apenas Sansao se apar
tou , começou Rocinantea rinchar , eoru- 
ço a suspirar, o que houverao por bom 
signal, e" felicissimo agouro assim o Caval- 
leiro , corno o seu Escudeiro ; ainda que , 
se houvermos de dizer a verdade , mais fo- 
raò os suspiros, e zurros do ruço , do que 
cs rinchos de Rocinante. Daqui colligio 
Sancho que a sua ventura havia de exce
der r e ser superiora de seu Amo ; fundan
do-se nao sei seem Astrologia judiciaria, 
de que elle entendia, posto que a Histo
ria nao o declara. Só se lhe ouvio dizer , 
que quando tropeçava, ou cahia , folgára 
de nao ter sahido de casa ; porque de tro
peçar , ou cahir, nao se tirava outro fru- 
cto , senaó oçapato, ou as costellas que
bradas: no que nao errava , posto que Fos
se hum tonto. Sancho, disse D. Quixote, 
a noite vai-se adiantando , quanto mais ca
minhamos; e mais escuro se faz , do que 
necessitávamos para chegar a vêr com o 
dia a Cidade deToboso, onde tenho de
terminado i r , antes que me metta em ou

tra
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tra aventura. Lá tomarei a bençaó, e pedi
rei licença á incomparável Dulcinea, com 
a qual pretendo, e tenho por certo ter bom 
successo ,em qualc|iier perigosa aventura; 
porque nenhuma cousa desta vida faz mais 
valentes os Cavalleiros andantes , como o 

0 favorecidos das suas damas. Assim 
o creio, respondeo Sancho ; mas tenho por 
cousa diíiicultosao poder V. Mercê fallar- 
lhe , nem vêr-se com ella, pelo menos em 
parte , onde possa receber a sua benção , 
salvo se lha deitar por cima dos muros do 
pateo, onde eu a vi a primeira vez, quan- 
dolhe levei a carta , em que lhe hiaõas no
ticias das sandices, e loucuras, que V. 
Mercê ficava fazendo no centro da Serra 
Morena. Muros de pateo se te affiguráraó 
ser aquelles, Sancho, onde, ou por onde 
viste aquella assaz nunca louvada gentile
za , e formosura ? disse D. Quixote. Nao 
podiao deixar de ser sem dúvida galenas, 
e terrados , ou como lhe quizerem chamar 
de ricos, e magestosos Palacios Reaes. Tu
do póde ser; mas que me parecêrao mu
ros , nao ha dúvida , se nao he que me fal
ta a memória. Ainda assim , Sancho, va
mos lá ; que como eu a veja, pouco me
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dá que seja por cima de muros, como por 
janellas, ou por gelosias de jardins; pois 
qualquer raio, que do solda sua belleza 
chegue a meus olhos, ahumiar-me-ha o en
tendimento , e fortalecer-me ha o coraçao

1  _______ n m r * n  n  c r > r í i  C P _a e  m a n e i r a  ,  u u j  s c  u n i w  5 ^

gundo* em discrição, e valentia. Olhe V. 
Mercê , Senhor, quando eu vi esse sol da 
Senhora Dulcinen de Toboso, naó estava' 
tao claro, que podesse lançar de si raio al
gum-, e seria talvez, porque, como a Se
nhora Dulcinea estava joeirando o trigo , 
que eu disse , o muito pó , que se levanta
va, pôz-se-lhe corno nuvem , diante do 
rosto , e escureceo-lho. He possível, San- 
cho, que has de dizer, pensar, c rê r , e 
porfiar que a Senhora Dulcinea joeirava tri
go , sendo esse hum exercício tao alheio de 
tudo o que fazem, e devem fazer as pes
soas principaes, que estão constituídas, 
e guardadas para outros exercidos, que 
dao mostras evidentes da sua illustre con- 
dicao ? Mal te lembras tu dacmeiles versos

a  q

do nosso Poeta , em que nos pinta os lavo
res , que lá fazi ao nas suas moradas de crys
tal as quatro Nynfas, que do amado Tcjo 
levantarao as cabeças, e se sentáraô a la

vrar
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vrar no verde prado aquellas rica? teas, 
one o engenhoso Poeta nos descreve , que 
todas eraó de ouro, seda , e pérolas, teci
das , e desta maneira devia de ser o da mi
nha Dulcinea, quando tu a viste; se he 
aue a inveja , que algum máo encantador 
deve de ter a todas as cousas, que sao mi
nhas , nao troca , e converte as que me hao 
de dar gosto em diversas figuras das que 
ellas tem. Pelo que terno que naquelh His
toria , que como dizem , anda impressa 
das minhas façanhas, se o seu Author foi 
por ventura algum Sabiomeu inimigo , ter 
rá trocado humas cousas por outras, mis
turando com huma verdade mil mentiras,di
vertindo-se em contar outras acçdcs alheias 
do que requer a continuação de huma His
toria verdadeira. Ó inveja, raiz de infini
tos males, e mortifero veneno das virtu
des! Todos os vicios, Sancho, trazem 
hum nao sei quede deleite; mas o da inve
ja naõ traz senaõ desgostos, rancores, e 
raivas. Isso he o que eu digo também, res
pondeo Sancho, e tenho para mim , que 
nessa Historia , que o Bacharel Carrasco 
nos disse que vira de nós, deve de andar 
a minha honra aqui , acolá varrendo as

ruas*
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ruas. Pois á fé de homem de bem , que eu 
nunca disse mal de nenhum encantador, 
nem tenho tantos bens, que possa ser in
vejado. He bem verdade que sou alguma 
cousa malicioso, e que tenho meus certos 
assomos de velhaco, mas tudo cobre , e 
tapa a grande capa da minha singeleza na
tural , e nunca artificiosa : e quando outra 
cousa nao tivesse, senão o crêr como sem
pre creio , firme, e verdadeiramente em 
Deos , e em tudo aquillo que crê ,e ensi
na a Santa Igreja Catholica Romana , e o 
ser inimigo mortal, como sou dos índios, 
deviaõ os Historiadores ter misericordia.de 
mim e tratarem-me bem nos seus escritos. 
Porém digaó elles o que quizerem que nu 
nasci, e nü me acho: nem gpnho, nem 
perco. Sabem que, só por vêr-me andar 
por esse mundo nos livros de maóem maó, 
naó me dá que digao de mim quanto qui
zerem. Parece-me isso, disseentaõD. Qui
xote , com o que succedeo a hum famoso 
Po eta destes tempos , que tendo feito hu
ma maliciosa satyra contra todas as da
mas da Corre, naó nomeou nella huma , 
que se podia duvidar se o era, ou naó. 
Vendo a dama, que naó estava na lista das
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demais , queixou-se ao Poeta dizendo-lhe 
que tinha elle visto nella para naô con- 
talla no número das outras: que alargasse 
a satyra , e a, mettesse nella , e senão, que 
visse para o que fora nascido. Assim o fez 
o Poeta, e metendo-a nella , fallou por 
quantas velhas ha , e adama ficou satisfei
ta, por vêr-se com fama, bem que infa
me. Diz também com isto o que contaó 
daquelle pastor, que pôz fogo , e abrazou 
o famoso Templo de Diana , havido por 
humâ das sete maravilhas do mundo, só 
porque vivesse 0 seu nome nos séculos vin
douros; e posto que se ordenou que nin
guem o nomeasse, nem fizesse mençau do 
seu nome por palavra , oü por escrito , pa
ra que naõ conseguisse o seu desejo , sou
be-se todavia que se chamava Erostrato. A 
isto allude também o que aconteceo ao gran
de Imperador Carlos V. com hum Cavai lei- 
ro em Roma. Quiz 0 Imperador vêraquel- 
lc famoso Templo da Rotunda, que anti
gamente se chamou o Templo de todos os 
Deoses, ehoje com melhor vocaçaô se cha
ma de todos os Santos, e he 0 edificio, 
que ficou mais inteiro , de entre todos os 
que levantou a Gentilidade Romana, e q
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one melho? conserva a fama da grandeza, 
e magnificência deseus fundadores. He do 
feitio de huma meia laranja, grandissimo 
cm extremo , e muito claro, sem entrar- 
lhe mais luz , que a que lhe vem por huma 
ianella , ou para melhor dizer, clarabóia 
redonda, que fica no cimo delle. De la es
tava o Imperador observando o eaincio, 
e ao seu lado hum Cavalleiro Romano, 
declarando-lhe os primores, e subtilezas da- 
quella grande Obra, e memorável arquite
tura. Depois que o Imperador se retirou 
daoueile lugar: Sacra Magestade , lhe dis
se ò Fidalgo, mil vezes desejei abraçar-me 
com V. Ma gestade, e despenhar-me da- 
quella clarabóia, para deixar eterna fama 
de mim no mundo •, e respondendo-lhe o 
Imperador •. Agradeço-vos, disse, o naô 
ter posto por. obra ta! pensamento, e d’ho- 
ra em diante nao me aventurarei a provar 
outra vez a vossa lealdade, pelo que vos 
ordeno que nunca mais me falíeis, nem 
vos acheis onde eu estiver: e traz destas 
palavras, fez-lhe huma grande mercê. O 
que venho pois a dizer, Sancito , he que o 
desejo de obter fama he sobre maneira acti
vo, Qual motivo pensas tu que obrigou a

Ho-
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Horacio a despenhar-se de huma ponte á 
profundeza do Tibre, armado cora todas as 
suasarmas? Quem queimou o braço, e a 
mao a Mucio ?V)uem moveo a Curcio a 
lançar-se no abysmo ardente, quese abrio 
no meio de Roma ? porque se resolveo Ce
sar a passar o Rubicon depois de tao sinis
tros agouros ? E recorrendo a exemplos' 
mais modernos, qual motivo tiverao os va- 
lerosos Hespanhoes* capitaneados pelo cor- 
tesissimoCortez, quando hiaô ao novo mun
do , para que furassem o navio , e o dei
xassem. em secco , e varado? Obras saõ, 
fqrao . e seráó da fama, que os mortaes 
desejad, como prêmio, e parte da immor- 
talidade,- que seus fàmo‘?os feitos merecem, 
todas estas, e outras grandes, e differentes 
acções façanhosas: se* bem que os Chris- 
taos Catholicos , c Cavaíieiros an d an tes  
devemos attender mais á gloria dos séculos 
futuros, que he eterna nas regiões ethereas, 
e celestiaes, do que á vaidade da fim a , 
que se alcança neste presente , e transitorio 
século; pois por muito que ella dure, por 
fim virá a acabar com o proprio, mundo, 
que tem o seu fim aprazado. Assim que, 
meu Sancho, as nqssas obras nao devem 

Tom. ü. G de
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de sahir do limite , a que nos cinge a Re
ligião Christa, que professamos. Havemos 
de matar nos Gigantes a soberba , oppor- 
nos á inveja com a generôsidade, e bom 
animo , á ira com a mansidaó , e tranquil-, 
lidade d’aWna, a gula, e ao somno, comen
do pouco, evelando muito , a luxuria, e
lascívia coma lealdade, que devemos guar
dar áquellas, que fizemos senhoras de nos
sos pensamentos , á preguiça andando por 
todas as partes do mundo , e buscando oc- 
casiocs ■ que nos possao fazer, e nos façao, 
além de bons Christaos, famosos Cavallei- 
ros. VêsSancho, porque meios se alcan
ça o os extremados louvores,, que traz com- 
sigo a boa fama? Tudo quanto V. Merce 
até aqui me tem dito , disse Sancho, te
nho entendido muito bem ; porém queria 
com tudo isso que V. Mercê me sorvesse 
de huma dúvida, que neste instante me veio 
á memoria. Resolvesse , queres dizer, San
cho ; vamos adiante : dize embora , que 
eu responderei o que souber. Diga-me, Se
nhor , esses Julhos, ou Agostos, e todos 
esses Cavalleiros façanhosos queV. Mercê 
disse que já saÕ mortos, onde estaó ago
ra ? Os Gentios sem dúvida estão no In

fer-
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fermo, eos Christaos,se foraô bons Chris- 
tãos , ou-no Purgatorio , 011 no Ceo. Bern 
está ; mas saibamos outra cousa : as sepiiS- 

' furas, onde estão os corpos desses Senho* 
raços, tem diante de si alampadas de pra
ta , ou estaõ adornadas as paredes das suas 
capeilas demoletas, mortalhas, franças de 
cabellos , pernas, e oihos de cera ? F- se 
nao estão adornadas disto, dima-me V.' O
Mercê de que estão. Ao que respondeo 
D. Quixote : os sepulcros dos Gentios fb- 
rád-peia maior parte sumptuosos templos-: 
as cinzas do corpo de Julio Cesar forao col- 
íocadas sobre huma pirâmide de pedra des- - 
mesuradamente grande, a que hoje chamao 
em Romá a agulha de S. Pedro. Ao Impe
rador Adriano servio de sepultura hum Cas
tello tamanho como huma boa a’idea, a que 
chamaó Moles Adriani, e agora he o 

. Castello de Santo Angelo em Ròma. A 
Rainha Artemisa sepultou seu marido Mau* 
soleo n’hum sepulcro, que foi tido pof 
huma das sete maravilhas do mundo. Po
rém nenhuma destas sepulturas, nem ou
tras muitas, que tiveraõ os Gentios, forad 
ornadas com mortalhas, nem com outras 
oirendas, esignaes , que dessem mostras

G ii de
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de ser santos os que neilas estavao sepu,- 
tados. Bom está-, diga-me V. Merce ago
ra • qual he mais resuscitar hum morto , ou 
matar hum Gigante? Â resposta he clara, •
he mais o resuscitar hum morto. Ahi o te
nho apanhaao: Logo a fama do que resus- 
cita mortos, dá vista aos cegos, e taz an
dar os coxos, dá saude aos enfermos, e 
diante de cujas sepulturas ardem aiampa- 
das, esuas capellas estaõ cheias de pessoas 
devotas, que de joelhosadorao-suas relí
quias, será melhor fama para este e-pa
ra o outro século, do que aquella, que 
deixdraõ, e deixarem quantos Imperadores 
Gentios, e Cavalleiros andantes tem havi
do no mundo ? Também confesso esta ver
dade. Pois esta fama , estas graças, estas 
prerogativas, ou como lhe querem chamar, 
tem os corpos, e as reliquas dos Sarttos, 
que com approvaçaõ , e licença da Santa 
Igreja nossa Mãi, tem alampadas y velas, 
mortalhas, moletas, pinturas, tranças de 

' cabei lo , olhos, pernas, com queaugmen- 
taõ a devoção ,é engrandecem a sua fama 
christa. Os Reis levao sobre seus hombros 
os corpos dos Santos, ou as suas reliquias, 
beijad os pedaços dos seus ossos, ornao,
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e enriquecem com elles os seus oratorios, 
eos seus mais preciosos altares. Que que
res tu, Sancho, que eu infira' de tudo 
quanto tens dito? O que quero dizer he que 
cuidemos todos em ser Santos, e alcançare
mos mais brevemente a fama , que preten
demos ,E advirta V... Mercê Senhbr, que 
hontem , ou amehontem, pois visto que ha 
taõ pouco tempo, assim se póde dizer,. ca- 
nonizárao, ou beatiíicáraõ dous fradesi- 
nhos descalços, cujas cadeas de ferro , com 
que se cingiaõ, e atormentavao seus cor
pos , hoje se tem por grande ventura o 
beijallas, e tocaüas , e estão em maior ve
neração , do. que está, segundo dizem, a 
espada de Roldão na casa d’armas d’El- 
Rei Nosso Senhor, que,Deosguarde.Por 
tanto , Senhor , vale mais ser hum humilde 
fradezinho de qualquer ordem que seja , 
do que valente Cavalleiro andante. Mais 
vencem para com Deos duas dúzias de dis
ciplinas , do que duas mil lançadas, ou se- 
jaõ dadas em Gigantes, ou em Espectros 
medonhos, ou em monstruosas hydras. Tu- 
doisso assim he, mas nem todos pode
mos ser frades j e muitos saô os caminhos
por onde Deos guia os seus ao Cea : Or

dem
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dera Religiosa he a Ca vail aria , eCaval- 
jeiros santos ha na Gloria. Assim he ; mas 
eu tenho ouvido dizer que ha mais frades 
no Ceo, do que Cavalleiros andantes. E 

. p0raue naõ, se he maior o número dos 
Religiosos, do que o dos Cavadehos. Os 
Cavalleiros andantes sap muitos,disse San
dio. Sad muitos, disse D. Quixote ; porém 
poucos ps que merecem o nome de Gaval- 
leiros. Is'estas, en’outras semelhantes prá
ticas se lhes foi aquella noite, eo dia se
guinte, sem acontecer-lhes cousa digna de 
contar-se, de qiienao ficou D. Quixote pou
co pezaroso. Finalmente no' outro dia ao 
anoitecer avistáraóa grande Cidade de To- 
boso, com cuja vista•alegron-se em extre
mo D. Quixote' •, e.Sancho Pança ficou mui
to triste, porque naô sabia a casadeDulci- 
nea , nem em sua vida a tinha visto, assim 
como seu amo; de maneira que ambos es- 
tavao inquietos, hum por vêlla, eoutro 
por naõ têíla visto, enao sabiaSanchoo 
o que havia de fazer, quando seu Amo o 
enviasse a Toboso. Finalmente determinou 
D. Quixote entrar na Cidade, corno fosse 
noite, e em quanto se-faziao horas, ficá- 
raõ entre huns carvalhos, queestavaõ nas

vi-
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yisinhapças de Toboso; e tanto que

♦ as horas aprazaÜas entráraõ na Cidade, on
de «lhes succedêraÕ cousas pastnosas.

C A P I T U L O  IX.

Em que se conta o que nelle se verá.

E ha meia noite pouco mais, ou menos, 
quando t ) .  Quixote, eSancho sahíraodo 
monte, e entráraõ em Toboso. Estava o 
Povo em silencio, porque todos dormiaõ , 
e descansavaõ tranquillamente. Estava a 
noite hum pouco clara, postoquáSancho 
quizéra que fosse de todo escura, para achar 
na escuridade della desculpa a sua nece- 
dade. NaÔ se ouvia em todo o lugar, se
não o ladrar dos cães , que atroavao os ou
vidos de D. Quixote, e desassocegavao o

• coraçaó de Sancho. De quando em quando 
zurrava íium jumento,, grunhiao porcos, 
e miavaó gatos, cujas vozes de-differentes 
sons se augmentavaõ com o silencio da noi
te. Tudo isso teve ò enamorado Cavalíei- 
ro por máo agouro; mas com tudo isso 
disse a Sancho que guiasse paraoPalacio de
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ycinca; pois poderia ser que a achas

sem desperta. A que Palacio hei de eu guia:, * 
respondeo Sancho, pois aquelle, enKuie 
vi a Senhora Duicijnea , naôera senão casa 
muito pequena? Sem duvida ter-se-hia 
entaõ retirado para algum pequeno aposen
to do seu Palacio , divertindo*se só com 
suas donzellas, corno he uso, e* costume 
das Senhoras ,ePrincezas ? Ssnhorjá que 
V. Mercê assim quer, a pezar meu, que 
seja palacio a casa da Senhora Dulcinea, he 
por ventura hora de achar a porta aberta ? 
E será justo bater á porta , para que nos 
ouçao, e nos abraõ, alborotando toda a 
gente ? Vamos por v'entura bater a porta 
das nossas amasias, como fazemos aman
cebados , que chegad, batem , e etitrao a 
qualquer hora por muito tarde que seja ? 
líusquemos primeiro o palacio, e entaõ te 
direi, Sancho , o que havemos de fazer; 
c adverte que ou eu vejo pouco , ou aquel
le grande vulto, e sombra, que daqui se 
descobre. deve de ser do Palacio de Dul
cinea. Pois guie V. Mercê, que talvez as
sim seja, ainda que, por mais que eu o 
veia com os olhos, e o toque com as mãos, 
tanto o crerei como ‘ser a esta hoi;a dia.

Guiou.
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Guiou D. Quixote, e tendo andado obrt de 
duzentos passos, deo corn o vulto, que fa
zia a sombra ,evio huma grande torre , e 
loíio conheceo nao ser o tal editicio paia--' 
cio, mas a Igreja principal do povo. Dê
mos com a Igreja : disse a Sancho ,eeste 
lhe respondeo : Bem vejo , e praza a Deqs 

• que nao demos, com a nossa sepultura ; pois 
naó he bom signal o andar a estas horas pe
los cimeterios, mormente tendo eu dito a 
V. Mercê , se bem me lembra, que a casa 
desta Senhora ha de estar n’huma ruasinha 
semsahida. Vem cá, saívagem , onde vis
te tu Palacios Reaes edificados em becos sem 
sahida ? .Cada terra, Senhor, tem o seu 
uso : pode scr que aqui o seja em Toboso, 
edificar em becos .os palacios * eedihcios 
grandes, e supplico a V. Mercê que 
me deixe buscar por essas ruas , ou becos, 
que vir; que talvez, tope en^nlgumcanto 
com esse Pala cio, o qual ccVnnio seja qos • 
cues, pois assim nos traz com qos , eaíza • 
ditados. Fal la  corn respeito , Sandio, de 
tudo o que pertence á Senhora Lmlcinea , 
se queres que vivamos em paz. Emendai.- 
me-hei, Senhor ; mas com que paciência 
poderei eu levar o querer V. Merce que cie

hu-
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hunia só vez que vi a casa ae minha Ama,

' haja de sabeila sempre,, e dar com ella d 
meia noite, nao a achando V. jVIeicc, que 
milhares de vezes a •terá visto. Fazes-me 
desesperar, Sancho:dis.seD.Qpu xote. vera 
cá , bruto , nao te tenho dito nu! vezes que 
em todos os dias de m inha v ma nunca vi a 
incomparável Dulcinea, nem ihe cruzei ja 
mais a por.ta do seu Falado, ê que só estou 
si a mora do delia peia grande íama, que tem. 
deformosa, e discreta? Agora he queo 
ouço, e digo quese V. Merce nao a vio ,

I eu muito menos, isso nao pode ser; pois 
já me disseste que a tinhas visto a’ joeirar 
trigo , quando me trouxestes-a resposta da 
carta , que lhe mandei' por ti. Nao se fie 

|P  nisso , Senhor; porque saberá V. Mercê 
que também foi de -ouvir .dizer que eu 
a vi, e a resposta , que lhe trouxe ; 'e tan
to sei cu quegi he á Sephora Dulcinea , co
mo o que vai agora na índia. Sancho,'tem
po ha de gracejar , e tempo de fallar sério; 
e nem sempre as graças parecem bem. Por
que eu digo que nunca vi, nemfallei á Se
nhora de minha alma, também tu has de di
zer que nem lhe faliaste, nem a viste, sen
do tudo pelo contrario , comosàbes ? Nes

ta
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ta conversação estavaô , quando vírno que 
vinha a passar por onde dies estavao hum 
homem com duas mulas, que peio ruido que 
fazia o arado, que arrastravaó peio chao , 
jul-gáraÓ ser lavrador, que teria F.adruga- 
clo para a sua lavoura; eassjuneia. v mh.a 
o lavrador cantando àqueile Romance, que
d 12 *

Mala 'Ia ht/bistes, Frances^  ,
. En es a de lioncesrjaiies.

A mim me tirem a vida , Sancho, se esta 
noite nos acontecer cousa boa , disse D. 
Quixote quando o ouvio : naõ ouves o que 
vem cantando esse qamponez? Ouço , res
pondeo Sancho: e que tentos nós com a 
caça de Rçmcesvalhes r Tanto faz que eke 
cante este Romance, como o de Caíamos; 
pois para succeder-nos bem , ou inalem o 
nosso negocio , tudo fora o mesmo..L cne- 

' gando a este tempo o lavrador: Sabes as 
dizer-me, perguntou-lhe D. Quixote , as
sim Decs vos dê boa sórte , amigo , onde 
ficaó por aqui os Palacios da incomparável 
Princeza D. Duicinea de Toboso t idu sou 
forasteiro, Senhor , respondeo o numo , e 
poucos dias ha que estou neste povo, ser-
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'vindo a hum lavrador rico na lavoura do 
campo. Nessa casa fronteira moraó ò Cura, 
eo Sacr.istad do lugar: atnoos, ou .qu<a- 
quer dedes saberá 'ciar a V. Mercê razaó 
dessa Senhora Prmceza, puí que tem a íista 
ds todos os moradores de í ohoso , -posto 
que cu tenho para mim que cm todo eme 
naó assiste Princeza alguma : muitas Se
nhor^ distinctas, sim , porque cada huma 
em sua casa pode-ser Princeza. No número 
dessas deve de entrar , amigo, a que eu 
procuro. Poderia ser, respondeo o moço : 
fique-se V. Mprcê com De»)s, que vem 
rompendo a alva. E tocancio as suas mu
las, na6 deo attençao.a mais perguntas. 
Sancho,que viò a seu Amo suspenso, e 
assás descontente: - Senhor, disse-lhe ,vem 
amanhecendo com muita força , e naõ será 
razaó que nos apanhe o sol na rua. Melhor 
será que saiamos da Cidade, e que V. 
Mercê se embosque em alguma floresta aqui 
perto; porque eu voltarei de dia , e naó 
me escapará beco , nem rua em todo o Lu
gar, onde cu naó busque a casa , ou Pala- 
cio da Senhora Dulcinea , e muito desgra
çado fora eu, se naó o achasse. Mas quan
do o ache, fallarei com ella , edir-lhe-hei

on-
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onde, e corno fica V. Mercê esperando que 
lhe dê ordem , e meio para vêlla sem des
abono da sua honra, e fama. Em poucas 
palavras dizes, Sancho , cousas bem acer
tadas: acccito de boa»vontade o conselho, 
aue açora me dás. Vamos, filho, buscar' 
onde me embosque, e volta* ás , como di
zes 7 a büscar, ver, e fallar á minha ama
da fauicinea*, de cuja discriçaõ, e formo
sura espero mais que milagrosos ̂ ravoies. 
Morria Sancho -por tirar o Amo do povo , 
para que naÕ averiguasse a mentira da res
posta , que da parte de Qulcinea lhe unha 
levado á Serra Morena , e assim deo pressa 
á sahida, que foi logo  ̂e a d̂uas mi
lhas distante do. lugar achárao numa flo
resta , ou bosque, onde D. •Quixote se em
boscou , em quanto Sancho voltava a Cida
de para fallar a Dulcinea, em cuja embai
xada acontecêrãÕ-lhe cousas, que pedem 
nova attençaoe novo credito.

CA-

0•*
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C A P I T U L O  X.

jEm que se conta a traça , que cico n an
cho l-cru encanta?a Senhora Ouicinea , 
c cCoutfO'. successos tüo ridicutos, cotno 
'verdadeiros.

C-/HEGANDO o Author desta* grande His- 
tori a este Capitulo, diz que bem quize- 
ra passar em siícncio o que nelle conta, 
temeroso, de que naõ o c re iaò  j porque as 
loucuras de D. Q u ix o te ,  chegáraõ a pon
to, que na6 podem ser maiores. Finalmen
te , bem que com este medo , e receio, 
escrcvco-as da mesma maneira que o nosso 
Cavaüeiro as fez sem augmentar > nem di-

• minuirem nada a verdade , esem fazer ca
so das objccçóes ,, que lhe podiaô vir, de 
mentiroso, no que teve razaõ. -Porque o 
fio da verdade adelgaça , enaõ.quebra, e 
sempre a verdade anda acima da mentira , 
como o azei te  sobre a agua. Proseguindo 
pois a sua Historia, diz que assim como 
D. Quixote Se emboscou na f lores ta ,  car-

• vai ha 1, ou matta visinha do GraÕ-Tobo- 
so, ordenou a- Sancho que voltasse para a

%*
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Cidade, e que nadlheappar 
vez , sem ter primeiro falladc 
á sua amada Dulcinea , ped 
fosse servida de deixár-se vendo seu cativo 
Cavaüeiro , e 
nara nue em virtue! 
esperar felicissimos successos em todos os 
seiis acomettirnentos , e dificultosas etn- 
crezas. Encarregou-se Sancho cie fazei !o as
situ , como 4 'e dic orcienava, e detraxer- 
1 lie taõ boa resposta , comoeda primeira 
vez. Vai j filho , replicou D. Quixote, e 
nao te perturbes quando te vires ante a luz 
do Sol da formosura , que vas buscar. Di
toso tu mais que quantos Escudes ros hajio 
mundo! 'Torna bem oe tpenios m , cuaotc 
esqueças do jpocfp, com que eha te rece
be ■ vê se sisuda decor, quando lhe esti
veres dando a minha embaixada j se ao ou
vir o meu nome se desass.oc.ega, e pes tur
ba ; se nad cabe na almofada ; se acaso a 
achas #entãda no seu rico estrado coni toda 
a sua authoridade ; e se estiver de pe , ve 
se ora se poe sobre hum, ora sobre ou
tro pé, sede repete a resposta , quere der 
duas, ou tres vezes;.sc danao-teaopnn- 
cipio essa resposta coni brand tua, te fatia
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dtpois com aspereza, ou se íàliando-te prí- 
meiratr.esuc .deste modo se mostra depois 
amorosa ; re leva a mao ao cabello para 
concertallo, ainda quê esteja bem toucada. 
Finalmcirte observa-lhe bem as acções , e 
movimento , porque se tu mc ocres conta « 
de todos elles naVealidade , virei eu a in
ferir o que tem escondido no interior do 
seu coraçaõ , a respeito do que pertence aos 
meus amores. Pois deves sa%r, Sancho', 
se he que naõ o sabes , que entre os aman
tes as acções1, e movimentos exteriores, 
quando se traia de seus amores, sao cer-' 
tissimos correios, que trazem novas do que 
se passa no interior da alma. Outra melhor 
ventura , que a minha , vá em tua guia, 
e assim voltes tu commdho^successo do 
que eu fico temendo, e'esperando nesta 
amarga soledade, em que me deixas. Irei, 
Senhor, .disse Sancho, e voltarei logo; 
descance esse seu cornçaôsinho, que a esta 
hora na o o terá maior que humaav|lã, e 
lembre-se que se costuma dizer que hum 
bom coraçao quebra as forças á roím ven
tura , e que onde naõ se espera-, ahi salta 
a lebre, isto digo, pporque re esta noite 
naõ dêmos com’ os Palacios de minha Ama,
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agora que he dia espero dar com elles, 
quando menos o esperar; e como eu os 
ache, deixe ornais por minha conta. Por 
certo, Sandio, que sempre vens com os 
teus rifaos taó a proposito do que tratamos, 
que melhor ventura me dê Deos notue de-1- 
sejo. Dito isto , voltou Sancho as costas * 
e dando de redea ao seu ruço, ficou D. Qui
xote a caVallo, descansando nos estrivos, 
e arrimado á- lança, cheio de tristes, e 
confusas imaginações. Assim o deixaremos 
para seguira Sancho- Pança , que naõ sé 
apartou menos confuso , e pensativo de seu 
Amo, do que este ficava. Apenas saliio do 
bosque, voltou a cabeça, e vendo que já  
naõ apparecia D. Quixote, apeou-se do ju
mento , e sentando-se ao pé de huma arvo
re , começou a fallar comsigo mesmo, e 
a dizer: Saibamos, Senhor Sancho , onde 
vai V. Mercê agora ? Vai buscar algum 
burro, que se lhe perdeo ? Naõ por certo, 
Pois que vai buscar ? Vou buscar, como 
quem naõ quer nada, huma Princeza, e 
nella o soí da formosura, e todo o Ceo 
junto. E  onde espera V. Mercê , Senhor 
SanCho , achar isso que diz ? Onde ? Na 
grande Cidade de Toboso. Bem está \ e 

Tom. IV. H em
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em nome de quem vai buscalla ? Em  no» 
me do famosaCavalleiroD. Quixote dela 
Mancha , que repara injustiças, e dá de co
mer a quem tem sede, e de beber a quem 
tem fome. Tudo isso está muito bom : e 
sabe M. Mercê, Senhor Sancho , a sua ca
sa ? Diz meu Amo que haó de ser huns Pa
lacios Reacs, ou huns soberbos Castellos. 
E vio-a V. Mercê porventura algum dia ? 
Nem eu, nem meu Amo a temos visto nun
ca. E parece-lhe a V. Mercê que nao seria 
acertado, e bem feito que se osdeToboso 
soubessem , que anda V. Mercê por aqui 
com intentos de surripiar as suas Princezas, 
e inquietar as suas "damas, lhe moessem 
ascosteílas com pancadas, e naõ lhe dei
xassem osso algum saõ ? De veras, que te- 
riaó muita razaõ, quando naó advertissem 
que sou mandado, e que mensageiro sois , 
amigo, e naõ tendes culpa , nao. Naô se 
fie V. Mercê nisso; que a gente da Mancha 
tao colérica he, como honrada , e nao con
sente que ninguem lhe faça cócegas. Viva 
Deos ! que se lhe dá o cheiro , receio-vos^ 
algum trabalho. Fora comella : que ande 
cu buscando treg pés ao gato por dar gos
to a outrem! O mais he que o mesmo se

rá
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tá buscar a Senhora Dulcinea em Tobo- 
so , como a minha Maricas em Rabena, e 
o Bacharel em Salamanca. Só o diabo , o 
diabo he que me podia metter em taes as
sados ; que outrem > nao. Esta prática te
ve comsigo Sancho, ed que delia résultoií 
foi tornar a dizer comsigo : Tudo tem re
medio , só a morte naó , debaixo de cujo 
jugo cahiremos todos, bem que nos peze, 
quando ã vida se acabar. Èste meu Amo 
tenho alcançado por mil signaes que he 
hum louco varrido , e eu naó lhe fico a- 
traz , pois sou mais mentecapto, que elie, 
visto que o acompanho, e sirvo; se he 
que nao mente o rifaó: Dize-me com queni 
lidas, que eu te diirei que manhas has, e 
estoutro: Naó com quem nasces, senaó 
com quem tratas. Sendo elle louco Como 
h e , e taõ louco que as mais das vezes to
ma humas cousas por outras, e julga o 
branco negrò, e o negro branco, como o 
deo a entender, quando disse , que os moi
nhos de vento eraõ Gigantes, as mulas dos 
Religiosos dromedarios, e as manadas de 
carneiros' exercitos de inimigos, e outras 
cousas semelhantes, naó será muito diffi- 
Cultoso fazello crer que a primeira lavra-

H  ii do-
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dora, que por aqui encontrar he a Senho
ra Dulcinea; e quando elie nao o creia, 
jurarei eu; ese elle jurar , tornarei eu a ju
rar , e se teimar, teimarei mais; de ma
neira que sempre levarei a minha avante, 
sueceda o que succeder; que talvez com 
esta porfia acabarei com elle, que nao me 
mande outra vez a semelhantes messagerias, 
vendo quaõ' má conta lhe deu delias : ou 
códe ser também que pense, como eu jul
go , que algum malfazejo encantador dos 
que elle diz que lhe querem m al, a trans
formou por fazer-lhe mal a elle. Neste pen
samento descansou Sancho Pança, e deo 
por bem concluído o seu negocio. De ma
neira que detendo-se alli até á tarde para 
dar lugar a que D. Quixote pensasse que 
elle o tivérapara ir a Toboso, e voltar , 
foi em tudo taô bem succedido, que quan
do se levantou parra montar no ruço , vio 
que de Toboso vinhaõ para onde elle es
tava tres lavradoras sobre tres burrinhos, 
ou burrinhas, pois o Author nao o especi
fica , ainda que he mais para crêr queera6 
burrinhas, por ser a cavalgadura ordina
ria das camponezas. Mas como isto pouco 
importa, naôherazaõ demorar-nos em ave-
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riguallo. Finalmenre, tanto qae Sancho vio 
as lavradoras, voltou a bom picar para 
seu Amo D.Quixote, e achou-o suspiran
do, e fazendo muitas lamentações amoro
sas. D. Quixote, assim que o vio : Que ha 
de novo? disse: poderei assignnlarcstc dia 
com pedra branca , ou com pedra negra ? 
Melhor será, respondeo Sancho, que V. 
Mercê 0 assignale com almagre, como ro
tulas de cadeiras, para queo vejaó bem os 
que o virem. Visto isso trazes boas novas. 
TaÕ boas, cjue naó tep  V. Mercê mais que 
fazer, senão metteresporas ao Rocinante, 
e saliir a campo para vêr a Senhora Dulci- 
nea de Toboso, que com outras duas don- 
zellassuascriadas vem vêr a V. Mercê. San
to Deos ! que he 0 que dizes, Sancho ? Nao 
me enganes, nem queiras eom falsas ale
grias desvanecer as minhas legitimas tris
tezas. Que me hia a mim em enganar a V. 
M ercê, mórmente estando a ponto de des
cobrir a minha verdade? Metta as esporas 
ao cavallo, e venha ; que verá a Princeza 
nynha A m a, vestida, e adornada , em fim 
como quem lie. Assim ella, como as suas 
donzellas nao se lhes vê outra cousa, senaô 
ouro , e mais ouro , collares de pérolas,
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diamantes , robins, ebrocados ; oscabel- 
los soltos, que parecem outros tantos raios 
do Sol, que andaõ brincando com o ven
to \ sobre tudo vem a cavallo sobre tres 
cananeas, de taô lindas cores na variedade,

j  i • .........................................  Vi a  rvque naõ na mais que ver. na^n^ao ^
que quererás dizer, Sancho. Pouca diífcren- 
ça vai de Cananeas a Hacaneas \ porem 
venliaó sobre o que vierem , o certo he que 
vem as mais ga antes Senhoras, quesepó- 
dem desejar, especialmente a Senhora Dul- 
cinea, minha Ama, aue faz pasmar os sen
tidos. Vamos, Sancho, que de alviçaras 
destas naõ esperadas, como boas novas, se. 
rá teu o melhor despojo, que eu ganhar, 
na primeira aventura, que tiver; e sê  as- 

1 sim naõ ficares contente , dou-te as çrías, 
que este anno me derem as minhas tres 
egoas, que tu sabes que ficaõ para parir no 
prado do nosso povo. Quero antes as crias ; 
porquê naõ será muito certo serem bons os 
despojos da primeira aventura. A este tem
po vinhaõ sahindo da m atta, e descobri
rão ao perto as tres camponezas. Estendeo 
D. Quixote os olhos por toda a estrada de 
Toboso, e como visse só as tres lavrado- 
p s ,  perturbou-se todo, e perguntou a San-
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eh o , se as rinha deixado fóra da Cidade. 
Como fora da Cidade? Disse Saiicho. Por 
ventura tem V. Mercê os olhos nocaxaço, 
que naÓ vè que sao estas que aqui vem,' 
resplandecentes, como o mesmo Sol ao

r! 1 n 2 O  nilf» Çonrlar* eof\u i v t o  v i n i  ; V /  v v j 5 u a u v u v  ) o<tv/ u v . j

lavradoras montadas em tres burrinhos. He 
possível, Senhor, que tres haeaneas, ou 
como se chamao , brancas como a neve, 
lhe pareca6 a V. Mercê burrinhos ? Viva 
Deos , e pelem-me estas barbas, se V. Mer
cê nao se engana. Olha , Sancho, que tan
to he verdade serem tres burrinhos, 011 bur- 
rinhas, como eu sou D. Qüixote, e tu San
cho Pança : pelo menos taes me parecem. 
Calle se , Senhor, nao diga isso , e senão 
esfregue os olhos , e venha cortejar a Se
nhora dos seus pensamentos, que está já  
perto. E dizendo isto , adiantou-se a rece
ber as tres Camponezas, e apeando-se do 
ruço , lançou maõ ao cabresto do jumento 
de huma delias, e com os joelhos pregados 
no chaÕ : Rainha, disse , Princeza, e 
Duqueza da formosura, V. Altiveza, e 
Grandeza seja servida admittir na sua gra
ça o seu cativo Cavalleiro, que alli está 
feito pedra marmore, todcxperturbado , e

sem.
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sem pulsos, por ver-se na vossa magnifi
ca presença. Eu sou Sancho Pança, seu 
Escudeiro, e elle he o errante Cavallei- 
ro D. Quixote de la M ancha, chama
do por outro nome o Cavalleiro da Tris-

£  T > O  - a c t i v i j p n r a f íte jigura. ja  ü. v^uaOiu cmdU
ajoelhado junto a Sancho , e olhando com 
olhos muito abertos, e vista espantada 
para a que Sancho chamava Rainha 3 e 
Senhora. E como só descobria nelU hu
ma moça camponeza , cujo rosto nao era 
muito bem parecido, por ser redondo , 
e chato , estava suspenso , e admirado 
sem se atrever a abrir bocca. As lavrado
ras viaó-se assim mesmo atônitas, olhando 
para aquelles dous homens taõ differentes 
no parecer, e ajoelhados diante de sua com
panheira, sem consentir que passasse adian- 
re. Mas rompendo ella o silencio, toda 
desengraçada, e.mofina: Vaó-se daqui com 
nao sei que diga, tirem-se do caminho j 
e deixem-nos passar, que vamos deprcs a. 
Ó Princeza Soberana, e universal Senhora 
de Toboso ! Exclamou Sancho. Porque he 
que o vosso magnifico coraçaÕ nao se en
ternece de vêr ajoelhado na vossa sublima
da presença 0 arrimo, e columna da Ca-



Parte II, Cap. X. 121 
vallaria andante? O que ouvindo outra das 
duas : Olha , que te estreio, disse , burra 
de meu sogro : vejao com que vem agora 
os Senho ritos fozer mofa das saloias ; como 
.se cá nao soubéssemos dizer tantas pulhas, 
como elles : VaÕ seu caminho, e deixem- 
nos ir o nosso , e ficaráó bem. Levanta-te , 
Sancho, disse então D. Quixote; pois já 
vejo que naõ satisfeita de mima fortuna, 
todos os caminhos tem tomado, por onde 
possa vir algum contentamento a esta al
ma pnesquinha , que tenho no corpo.E tu, 
ó extremo de quanto valor desejar-se póde, 
termo de gentileza humana , unico remedio 
deste aíiiigido coraçaó , que te adora , já  
que o maligno encantador me persegue , e 
pôz nos olhos meus nuvens, e cataractas, 
e só para elies , nao para outros mudou* e 
transformou a tua formosura ,e rosto sem 
igual no de huma lavradora pobre , se he 
que elle naÔ tem já convertido também o 
meu node algum medonho espectro , para 
fazello áborrecivel nos teus olhos, nao dei
xes de olhar para mim bran ia, e amorosa - 
mente , vendo nesta sobmissa reverencia , 
que hum Cavalleiro ,com  os joelhos finca
dos em terra, faz á tua contrafeita formo

sa-
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sura , a humildade com que minha alma te 
adora. Toma lá! disse a camponeza , bem 
sou eu , amiguinha , para ouvir estes re
quebrados. Vaõ-se daqui, c deixem-nos 
passar, que nós lho agradeceremos. Ape
nas a aldeã, que tinha feito as vezes dc 
Dulcinea , seviolivre, picou a sua haca- 
nea com hum aguílhaõ, que trazia n’hum 
páo, e partio a correr pelo prado adiante. 
Mas como a burrinha sentia a ponta do 
.aguilhaõ mais do ordinario, entrou em taes 
corcóvos, que deo com a Senhora Dulcinea 
cm terra. O que vendo D. Quixote , acodio 
a levantalla , e Sancho a compor , e aper
tar a albarda, de maneira que naofoi mal 
á barriga da burrinha. Àcommodadaa ah 
barda , e querendo D. Quixote levantar nos 

I braços a sua encantada Senhora para sen- 
talia na besta, levantou-se a Senhora do 
chao,epor tirallo daquelletrabalho, fez 
pe a traz , e dando huma corridasinha, 
postas as maos sobre as ancas da burrinha , 
deo com o corpo , mais ligeira que hum fal- 
cao, sobre a albarda , e ficou montada co
mo hum homem, A Senhora nossa Ama lie 
por certo mais leve, que hum algodao , e 
podo ensinar a montar á gineta ao mais des

tro
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tro Cordovez , ou Mexicano. Levon de 
hum saltooarçao trazciro da sella , e sem 
esporas faz correra hacanca, como huma 
corça, e as suas donzellas nem por isso lhe 
ficárao atraz , pois todas corriao como hum 
vento ; e assim era. Porque quando virao 
a Senhora Dulcinea a cavâlio todas picárad 
traz della, e partírao a correr sem olhar 
para traz distancia de meia legoa. Seguio- 
as D. Quixote com a vista, equandojá nao 
as-alcançava, vo!tando-se para Sancho: 
Que te parece? disse , vês quad mai quis
to sou de encantadores? E até onde chega 
a sua malícia, e o odio que me tem. Pois 
quezerao privar-me do contentamento cie 
vêr no sen ser a minha amada Dulcinea. 
Para exemplo de desgraçadosmasci, e para 
ser alvo, e meta, onde assestao as settas 
da má fortuna. E has de advertir também , 
Sancho, que naó se contentárao estes trai
dores de ter convertido, e transformado a. 
minha Dulcinea, senão que a transforma
rão, e converterão n*huma figura taó fêa , 
como a daqueila aldea ; privando-a junta- 
mente do que he taô proprio das princi- 
paes Senhoras, quero dizer , do bom chei
ro, como quem sempre andaya„entreoam-
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b a r , e flores; pois has de saber, meu 
Sartcho , que quando me cheguei a Dulci- 
nea para sentalia sobre a sua , que tu di
zes , hacanea "e que a mim me pareceo 
burrinlia, cheirou-me tanto a alhos crüs , 
que me tonteou , e envenenou a mesma al
ma. Ah, canalha! exclamou entaõSancho: 
encantadores aziagos, e mal intencionados! 
quem vos vira todos enfiados pelas guélas , 
como sardinhas, sobre huma grelha! Mui
to sabeis todos, muito podeis, e muito 
mais fazeis. Bastar-vos devèra, velhacos, 
ter convertido os dous olhos de minha Ama, 
que eraõ duas pérolas, em duas nozes de 
sovreiro, e os seus lindos cabellos, que 
eraó madeixas d’ouro purissimo em sedas 
de rabo de boi vermelho ; finalmente todas 
as suas feições de boas, e delicadas, que 
eraó, em roins, egrosseiras ,sem tocar-lhe 
no cheiro; pois ao menos por via delle vi- 
riamos no conhecimento do que estava en
coberto debaixo daquella fea figura , se 
bem que havendo eu de dizer a verdade 
nunca a ví fea, senaÔ foniiosa, á qual 
subia de ponto,equilateshum signal, que 
tinha^ sobre o beiço, da parte direita , á 
maneira de bigode, com sete ou oito cabel

los
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los ruivos , como fevras de ouro, e com
pridos mais dè hum palmo. Além desse 
signal , disse D. Quixote, segundo a cor
respondência que tem os do rosto com os 
do corpo hade terDulcinea outro nas cos
tas ao lado , correspondente ao do rosto \ 
mas á vista da grandeza, que dissestes, 
sáó muito compridos para signaes. O que 
lhe sei dizer a V. Mercê, disse Sancho , he 
que lhe vinhaô alli aopintar..Assim o creio, 
amigo ; porque nenhuma cousa deo a na
tureza aDulcinea, que naô fosse perfeita : 
e assim secern signaes tivéra, como o que 
dizes-, naô seriaõ nella signaes, senaô es- 
trellas resplandecentes. Mas dize-me t i l , 
Sancho, aquillo, que me pareceo albar
da , e tu aparelhaste , era sella , ousilhaó? 
NaÕ, Senhor: naô era senaô huma sella á j 
ginet| com huma coberta de campo, e taô1 
rica hé que vale ametadede hum Reino. E 
que naô visse eu nada disso, meu Sancho. 
Agora torno a dizer , .e mil vezes direi que 
sou o mais desgraçado homem , que ha. 
Naô tinha o astucioso Sancho pouco que 
fazer em dissimular o riso , ouvindo as ne- 
cedades de seu Amo , taô deíicadamente1 
enganado. Çinalmente depois de outras mui

tas
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tas razoes, que entre ambos pnssárao, moft- 
tárao outra vez nas suas bestas-, e seguirão 
o caminho de Saragoça, onde esperavaô' 
chegar a tempo, que podessem assistir a 
humas testas solemnes, que naquelia insi
gne Cidade costumaó fazer-se todos os an
nos. Porém antes que lá chegassem , acon
tecerão lhes cousas tantas, que por muitas* 
grandes, enovas merecem quese eserevaõ, 
e lead, coma adiante se verá.

C A P I T U L O  XL
Da estranha aventura , que succcdeo ao 

valeroso D. Quixote com o carro, ou 
carretas das Cortes da mortet

ENSATivQ de mais hia í). Quixote pro- 
seguindo o sen caminho, e considerando 
na desavenrurada mofa, que delle tin had 
feito os encantadores em converter a sua 
amada Dulcinea na fea figúrade huma cam- 
poneza. Nao atinava elle com o remedio, 
que havia da r , para restituilla ao seu ser 
primeno; e estes pensamentos o levavad 
•taò fe t  de s i , que sem advertir , soltou â 
redea aoRocinante. O qual, §pntindo que

se
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se lhe dava liberdade / a  cada passo se de
tinha a pastar a verde herva , de que aquel- 
les campos abundavaó. Tirou-o Sancho do 
seu embelezamento, dizendo-lhe: Senhor 

ss tristezas nao se fiz era o para as bestas 
mas para os homens; porém se os homens 
as sentem demasiado , tornaõ-se em besta* 
Reporte-se V. Mercê, e torne a si, tome 
as redeas a Rocinante, cobre ’alento, e des
perte, e dê mostras daquella galhardia, 
que convem quetenhaõ os Cavalleiros an
dantes. Que diabo he jsso ? Que esmoreci- 
mente he este ? Estamos aqui, ou em Fran
ça ? Leve Satanaz a quantas Dulcineas ha 
no mundo, que vale maisasaudedehupn 
só Cavalleiro andante, do que todos os en
cantos, e transformações da terra. Galla- 
té , Sancho, respondeo D. Quixote com 
voz hum pouco rija, calla-te , enaõ digas 
blasfêmias contra aquella encanrada Senho
ra ; pois sou eu sâ o que tem a culpa da 
sua desgraça, e desventura. Da inveja , que 
nie tem os máos nasceo a sua desdita. Isto* 
digo eu fambetn : quem a vio , e agora a 
vê como terá coraçaó para deixar de cho
rar ? Tu he que o podes dizer, pois a vis
te ta 6 formosa , e perfeita, como era; que

o
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o encanto na<5 sc estendeo a turbar-te a vis
ta a t i , nem a encobrir-me a sua beileza. 
Contra mim só , e contra os meus olhos se 
encaminha toda a força do seu veneno. To
davia huma cousa advirto eu, Sancho , e 
lie que naó me pintaste bem a sua iormosu- 
ra ; porque, sc bem me lembro, disseste 
que tinha hunsolhos, como duas pérolas, 
eos olhos que tacs se parecem , saode be- 
sugos, e na6 de dama. Segundo eu creio , 
os de Dulcinea devem de ser como duas 
verdes esmeraldas, rasgados em dous ar
cos celestes, que lhes servem’de sobran
celhas. Tira-lhe as pérolas, que dizes, dos 
olhos, e passa-lhas para os dentes; pois 
sem dúvida te enganaste, tomandoos olhos 
pelos dentes. Tudo póde ser ; porque tam
bém a sua formosura me perturbou , assim 
como a V. Mercê o vêlla taó fea. Encam* 
mendemos*porém tudo a Deos, que he 
quem sabe tudo, quadto ha de succeder 
neste vallc de lagrimas, neste mundo em 
que vivemos, e ondeapenas se acha cou
sa sem mistura de maldade, embuste., e 
velhacaria. Dehuma cousa me peza , mais 
que d’outras, Senhor, e he pensar que 
traça se ha de dar, quando V. Mercê ven-

ca
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p  algum Gigante, ou outroCavalleiro, 
e o mandar apresentar-se á formosura da Se
nhora Dulcinea, onde a achará esse pobre 
Gigante , ou esse pobre , e misero Caval
leiro vencido ? Parece-me que já os estou 
vendo andar por Toboso , feitos huns tol- 
los , ou figuras de palha , buscando a Se
nhora Dulcinea ; e ainda que a encontrem 
no meio da rua, conhecella-haó como a mçu 
pai. Pode ser , Sancho,que nao se esten
da a tanto o encantamento, que tire o co
nhecimento de Dulcinea aos Gigantes, e 
Cavalleiros vencidos, que se lhe apresen
tarem. N ’hum , ou dous dos primeiros , 
que eu vencer faremos a experienda, se 
a vem, ou nao, ordenando-lhes que vol
tem a dar-me conta do que a este respeito 
lhes tiver succedido. Parece-me muito bem 

V. Mercê d iz , e por meio destear- 
tificiò viremos no conhecimento do que 
desejamos, e se só a V. Mercê he que ella 
se encobre, a desgraça será mais de V. 
Mercê , do que deiles. Porém como a Se
nhora Dulcinea tenha saude, e contenta
mento , por cá nos haveremos nós outrps, 
e pensaremos o melhor que podermos, 
buscando as nossas aventuras, e deixando 

Tom. IV. I ao
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ao tempo fazer das suas, que he o melhor 
medico destas, e outras maiores enfermi
dades. Queria D. Quixote respondera San
d io ; mas estorvou-o huma carreta , que 
sahio ao meio do caminho, carregada dos 
mais diversos, e estranhos personagens , e 
figuras , que imaginar se podem. O que 
guiava as mulas, e servia de carreteiro era 
hum feio demonic. Vinha a carreta desco
berta ao rigor do a r , ea primeira figura , 
que seoffereceo aos' olhos de D. Quixote , 
foi a dg mesma morte com rosto humano* 
Junto a ella vinha hum anjo com humas 
azas grandes, e pintadas. A hum lado es
tava hum Imperador, ao parecer com hu
ma corca d’ouro na cabeça ; e aos pés da 
morte o Deos, que chamaô Cupido , 
venda nos olhos, mas com seu arco , alja
va,. esettas. Vinha também hum Cavallei- 
ro armado de ponto em branco, esónaÔ 
trazia capacete , mas em lugar delle hum 
chapeo cheio de plumas de varias cores. Ou
tras pessoas mais vinhaõ com estas ,disfarr 
çadas em differentes trajos. Tudo isto , co
mo D. Quixote o visse de improviso , de 
alguma maneira o inquietou; e nierteo 
meoo a Sancho; mas logo aquellç se ale

grou ,
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grou, crendo que se lhe offefeciaalgtíma 
íiova, e perigosa aventura, de maneira 
que neste pensamento, resoluto a accotn- 
metter qualquer perigo, pôz-se fronteiro 

' á carreta ; e com voz alta , e ameaçado
ra : Carreteiro, Cocheiro, ou Diabo, ou 
quem quer que és , disse, decíarâ quanto 
antes quem és , onde vás, & que gente he 
essa que levas nesse carro-coche, que mais' 
parece a barca de Caronte, do que carreta 
das que se usaô. E respondeo-lhe o d iabo, 
depois de parar a carreta: Senhor, lhe dis
se , nós outros somos os Actores da com* 
panhia do mao Anjo. Esta manhã que he 
a oitava, do Corpo de Deos, fizemos nyhum 
lugar, que fica de traz daquella lomba , 0 
Auto das Cortes da morte, e temos de fa- 
zello esta tarde naquelle lugar, que daqui 
se vê ; e por estar tao perto, e evitar o 
trabalho de despir-nos, e tornar-nos a ves
tir , vamos comas mesmas farsas, com que 
representamos. Aquelle mancebo vai ves
tido de Morte,, o outro de Anjo , aquella 
mulher, que hea do Author, vai de Rai
nha, o outrO de soldado, aquelle de Im
perador , e eu de demonio, e sou huma 
das principaes figuras do Auto , porque fa

il ü ço
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ço nesta Companhia o primeiro papel.Se 
V. Mercê deseja saber de nós outra cousa , 
pergunte-me a mim, que eu saberei respon
der-lhe com toda a pontualidade, pois co
mo sou demonio, nao ha cousa que eu na6 
alcance. Á fé de Cavalleiro andante , res
pondeo D. Quixote , que assim como vies
te carro, imaginei que se me offerecia al- 
•guma grande aventura ; e agora vejo que 
ninguem se deve levar das apparendas, se 
naó quer ser enganado. Vaó com Deos, 
amigos , vaõ fazer a sua festa, evejaóse 
eu os posso servir, que de boa vontade o 
farei; pois desde rapaz fui afteiçoado a's. 
mascaras, e na minha mocidade ljiaÕ-se- 
ipe os olhos nas comedias. Estando nestas 
práticas quiz a sórte que chegasse hum da 
Companhia , o qual vinha vestido de bo- 
giganga com muitos cascavéis, e trazia na 
ponta de hum páo tres bexigas de vacca 
cheias de vento. Este maganaõ , chegan- 
se a D. Quixote, arvorou o p áo , e come
çou a sacodir o pó do chaó com as bexigas, 
dando grandes saltos, acompanhados do 
ruido dos cascavéis. Esta visão má espan
tou de tal maneira o Rocinante , que naó 
podendo D. Quixote deteilo, tomou o freio

' en-
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entre os dentes, e èntrou a correr pelo cam
po com maior ligeireza , do que se podia 
esperar delle. Sancho , que vio o perigo 
em que seu Amo hia de ser derribado, sal
tou do ruço , e correo a valer-lhe; mas 
quando lá chegou, já estava em terra, e 
junto delle Rocinante, .que tinha vindo 
também aochaõ; que este era o fim , quq 
tinhao os brios , e atrevimentos de Roci
nante. Porém mal Sancho tinha deixado a 
sua cavalgadura para acudir a D. Quixote , 
saltou acima do Ruço 0 demonio bailador 
das -bexigas, e sacudindo-o com ellas, o 
medo mais, que a dor das pancadas o fez 
voar pelo campo até o lugar, onde hiaõ fa
zer a festa. Olhava Sancho para a cwrida 
do seu Ruço, e quéda de seu Amo , e nao 
sabia a qual das duas necessidades acodisse 
primeiro ; porém como bom Escudeiro 
oom criado , pôde mais com elle o amor 
de seu Amo, do que o carinho, com que 
amava o seu burro; sebem que quando via 
ir as bfexigas ao ar., e cahir sobre as ancas 
do seu burro , eraó para elle punhaladas, 
e sustos de morte; e antes quizéra que 
aquellas pancadas lhe fossem dadas nas me
ninas dos olhos, doquen’hum minimo ca

bei-



134  Quixote de la  Mancha.
bello, que fosse da caüda do seu jumen
to. Nesta tribulação , e perplexidade che
gou a D. Quixote, que estava muito mais 
mal tratado do quequizéra , e ajudando-o 
a montar sobre Rocinante, disse: Lá leva 
o diabo ao Ruço.. Qual diabo ? perguntou 
D. Quixote. O das bexigas. Eu to farei res
tituir, bem que se vá fechar com ellenos 
mais fundos, e escuros calabouços do in
ferno. Vem comigo, Sancho ; que a car
reta vai de vagar, e com as mulas te sa
tisfarei a perda do Ruço. He diligencia es
cusada , Senhor: socegue V. Mercê a sua 
ira, que a meu vêr já o diabo largou o Ru
ço , o qual torna a buscar-me. E assim era; 
porque cahindo o diabo com o Ruço por 
imitar a D .Quixote, eRocinante, foi-se 
o diabo a pé para o povo, e o jumento 
voltou para seu Amo. Ainda assim , tor
nou D. Quixote, bom será castigar o des
comedimento daqueüe demonio em algum 
dos da carreta, ainda que seja o mesmo 
Imperador. Tire-se V* Mercê des^a ima- 
ginacjao, e tome o meu conselho : naôse 
embarace com comediantes, quehe gente 
favorecida ; pois tal tenho eu visto preso 
por duas mortes, e sahir livre sem custar-

lhe
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lhe nada. Saiba V. Mercê que como saá 
gente alegre , e de dar gosto , todos os fa
vorecem , todos os ampáraô, ajudad, e 
estimao, mormente sendo dos das compa
nhias Reaes , e de titu lo , que todos elles 
parecem nos trajos, e compostura huns 
Principes. Todavia, nad se ha de ir rindo 
o Senhor demonio comediante , ainda que 
o favoreça todo o Genero Humano. E di
zendo isto , voltou para a carreta , que es
tava já  bem perto do povo , e em altas vo
zes , dizia : Parai, gente alegre, e farsan
te , esperai que vos quero ensinar como de
vem ser tratados os jumentos, e animaes, 
que servem de cavalgadura aos Escudeiros 
dos Cavalleiros andantes. TaÕ altos erao os 
gritos de D. Quixote , que os ouvirão , e 
entenderão os da carreta ; e julgando pelas 
palavras qual era a intenção de quem as di
zia , n’hum instante saltou a morre da car
reta , e traz delia o Imperador, o diabo 
carreteiro, e o Anjo com a Rainha , eo 
Deos Cupido, e carregando-se'todos de 
pedras, pozerao-se em ala , esperando por 
D. Quixote. O qual como os visse postos 
em taó bem formado esquadraó, com os 
braços levantados em ar de despediras pe-



D. Quixote dêxa M ancha. 
dras com quanta força tinhao, sosteve a 
'redea a Rocinante, e pôz-se a pensar, de 
que modo os accommetteria com menos ris
co da sua pessoa. Em quanto se deteve 
chegou Sancho, e vendo-o em figura de 
querer accommetter ao vistoso esquadrao :
Í T r a n n p  l n n r n r a  cp r / a  r i iceo int-iant-on Xf—••«•liUv »v  i,. v u  ‘ i-* uwi y y  lUfwlJlCU V •

Mercê tal empreza. Considere, Senhor, 
que contra pedras naó ha arma defensiva 
no mundo, senaó embotir-se hum homem, 
e fechar-se n’hum sino de bronze. Também 
he de advertir, que mais he temeridade, 
do que valentia , accommetter hum homem 
só a hum exercito, onde está a morte v e 
peleijaó em pessoa Imperadores, ajudados 
dos bons, e máos Anjos; e se esta consi
deração naõ o move a socegar-se, mova-o 
o saber de certo , que entre quantos alli es- 
fao, ainda que pareçao Reis, Principes, e 
Imperadores, naó ha hum só , que seja Ca- 
valleiro-andante. Agora acertastes, San
cho, respondeo-lhe D. Quixote, e só assim 
podias obrigar-me a mudar do meu inten
to ; pois naó posso, nem devo metter maó 
a espada, como muitas vezes te tenho di
to , contra quem naó for armado Cavallei- 
!0. A ti ,  Sancho, pertencia esta vingam*

is»*
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ça , se a queres tomar do aggravo feito ao 
teu ruço, que eu te ajudarei daqui com gri
tos, e saudaveis advertendas. He desne
cessário, Senhor , tomar vingança de nin
guém , pois naô he de bons Christaos to- 
malla dos aggravos; quanto mais que farei 
com que o meu jumento ponha a sua offen
sa nas mãos da minha vontade , que naõ 
he outra , senão a de viver pacifica mente 
os d ias, que os Ceos me derem de vida. 
Se essa he a tua determinaça6, meu bom 
Sancho , Sancho discreto, Christaô, esin- 
céro, deixemos estes fantasmas , e volte
mos a buscar outras melhores, e mais qua
lificadas aventuras; pois vejo que esta ter
ra he ta l , que naô faltarão nella muitas, e 
muito miraculosas. Voltou logoaredeaa 
Rocinante, e Sancho foi buscar 0 seu ju
mento. A morte com todo 0 seu esquadrao 
volante voltáraô* para a sua carreta ; e es
te foi o venturoso fim , que teve a temero
sa aventura da carreta da morte : graças 
ao conselho saudavel, que Sancho Pança 
deoa seu Amo, a quem no dia seguinte 
succedeo-lheoutra com hum enamorado Ca- 
valleiro andante, que naô he menos para 
suspender, e adm irar, do que a passada.

CA-
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C A P I T U L O  XII.

Da estranha aventura , que aconteceo a» 
•vakroso D. Quixote com o destemido 

Cavalie iro dos Espelhos.

1?assàrao D. Quixote, e seu Escudeiro 
a noite seguinte ao dia do recontro da ttpr- 
te debaixo de humas altas, e sombrias ar
vores , depois de ter D. Quixote comido 
por persuasa ó de Sancho do que vinha nos 
alforges do Ruço , e estando a cear , disse 
Sancho a seu Amo: Ora diga-me, Senhor, 
nao teria eu procedido com juizo, se esco
lhera por alviçaras os despojos da primei
ra aventura , queV. Mercê tivesse em lu
gar das crias das treséguas? ComefFeito 
mais vale hum passaro na mao que dous 
voando. Todavia, Sancho, respondeo D. 
Quixote, se tu me deixáras accommetter , 
como eu queria*, estapias hoje senhor, p e 
lo menos , da coroa de ouro da Imperatriz , 
e das azas de Cupido, que eu lhas tiraria pe
las costas, e nas maos te pozéra. Nunca os 
Sceptros, e Coroas dos Imperadoresde co- 
uicú,a?, forao de ouro puro, senaõ de oro- 

' 'P  el.
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p e l, ou folha delata. Assim he; nem fo
ra acertado que os atavios das comedias fos
sem finos, mas fingidos, e apparentes, 
como a mesma comedia, com a qual que
ro que estejas bein , Sancho , tendo-a em 
tua graça , e conseguintemente os que as
í o  ✓"» t»  •> /"> o m  nA ip  f a  1 f t no Ã 1 hi’ICJJIcauiidü, v. uJuípucui, pui9*iuuUa aau iiid~
trumentos de grande bem para a República, 
pondo-uos a cada passo hum espelho dian
te dos olhos, em que se vêm ao vivo as ac
ções da vida humana, e naõ ha cousa que 
nos compare melhoro que somos, e deve
mos ser, como a comedia , e as comedian- 
ter. E senaÓ dize-me, nunca viste represen
tar alguma comedia, na qual se introdit* . 
zem R eis, Imperadores, Pontifices, Ca- 
valleiros, Damas, e outros personagens di
versos ? Hum representa o rufião, outro o 
embusteiro, este o mercador, áquelle o 
soldado, outro 0 simples discreto, e al
gum o enamorado simples. Acabada a co
media, edesnindo-seosquea recitáraõdos 
vestidos delia , ficaó todos iguáes. Tenho 
visto tudo isto, respondeo Sancho. Poiso - 
mesmo acontece na comedia , e trato des
te mundo, em que huns fazem o papel de 
Imperadores, outros de Pontifices, e fi-
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nalmentede quantas figuras podem introdu
zir-se n’huma comedia : mas em chegando 
ao fim , que lie quando se acaba a vida, a 
todos despe a morte dostrajos , queosdif- 
ferença , e ficao iguaes na sepultura. Va
lente comparaçaõ, se bem que naóhe tao 
nova, que eu naõ a tenho ouvido muitas, 
e várias vezes, como a do jogo do xadrez,* 
que emi quanto elle dura, cada peça tem o 
seu officio particular, e acabado que seja, 
todas semisturao, juntaÕ,ebaralhaó, dan
do com ellas n’hum sacco, que he como 
dar com a vida na sepultura. Cada vez te 
vais tornando menos simples , Sandio , e 
mais discreto. Por força assim ha de ser, 
pois plguma cousa se me ha de pegar da 
discrição de V. Mercê ; respondeo Sandio, 
que as terras, que de si saõ estereis, e sec- 
cas, estercando-as j e cultivando-as vem a 
dar bons fructos: quero dizer que a con- 
rersaçao de V. Mercê tem sido o esterco, 
que sobre a esteril terrado meu seccoen
genho tem cahido , a cultivaçao o tempo 
que a que o sirvo , e trato, e desta sorte 
esperô  arfm uos de mim, quesejaóde 

^nçao, e taes que nao desdigaó da boa 
eu tuia, que V. Merce tem feito neste meu

apou-
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apoucado entendimento. Rio-se D .Quixote- 
das affectadas razoes de Sancho, e pareceo- 
Ihe ser verdade 0 que dizia da sua emen
da ; porque de quando em quando fallava 
de maneira, que o admirava; se bem que 
todas, ou as mais das vezes que Sancho' 
queria fallar polidamente , como homem de 
corte, vinha acabar despenhando-se do 
monte da sua simplicidade ao abysmo da 
sua ignorância. N’huma cousa se mostrava 
elle mais elegante , e de boa memoria . e 
era eirucitar rifãos, quer fossem , ou naó a 
proposito do que tratava, como se terá 
visto, e notado no decurso desta histo
ria. Nèstas , e outras práticas se lhes foi 
grande parte da noite , até que Sancho te
ve vontade de deixar cahir os guardaven- 
tos de seus olhos, como elle dizia , quan
do queria dormir ; e desalbardando 0 Ru
ço, deixou-o pastar- livremente , e com 
abundanda. Porém nao tirou a sella ao Ro- 
cinante , porque assim lho tinha ordenado 
expressamente seu Amo , dizendo-lhe que 
ern^quanto andassem em campanha, oú 
nao dormissem debaixo de telha , nao des- 
apparelhasse o Rocinante, uso antigo esta
belecido , e observado entre os Cavalleiros

an-
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andantes, que tiravaÓ o-freio ,-e prendiao-o 
ao arçaÓ da sella, mas tirara sella aoC a-' 
vallo ? de nenhuma sorte. Assim o fez San
dio , e deo-lhe a mesma liberdade que ao 
Ruço, cuja amizade- com Rocirtanre foi 
taõ singular, e jaô intima , que por tradi
ção de pais a filhos contao que o Author 
desta verdadeira Historia escrevera vários 
Capítulos em particular ácerca delia ; mas 
que por naó faltar á decenda, e decoro 
devido a taó heroica Historia , nao os in
troduzira nella ; se bem que algumas vezes 
se descuida neste ponto , e diz que assim 
como as duas bestas Sejuntavaó , entravai? 
a esfregar-se fortemente huma pela ou tra , 
e depois de cançadas, e satisfeitas, cru
zava Rocinante o pescoço sobre o do Ru
ço , de sórte que lhe sobrava da outra par
te mais de meia vara ; a fitando ambos os 
olhos no chaõ , assim costuma-vaó estar 
tres dias, pelo menos todo o tempo , que 
os deixavaó , ou a fome naó os constrangia 
a buscar alimento. Alguns ha que dizem 
qlie o Author os comparara na amizade 
com N iso, e Eurialo, Pilades , e Orestes. 
Se assim he, facil lie de notar com univer
sal admiraçaó quao firme devia de*ser a
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amizade destesdous pacificos animaes, pa
ra confusão dos homens, quetaoTmal sa* 
bem conservar a amizade huns com os ou
tros. Por isso sedisse: Nad ha amigo pa
ra amigo: As camas trocao-seem lanças.
Nem pareça a ninguem que o Author sê 
affastou da razaõ cm comparar a amizade 
destes dous animaes com a dos homens" 
porque dos animaes recebera6 elies muitas 
advertências, e muitas cousas de impor
tância tent aprendido, como saô , das ce
gonhas o crystel , dos cães o vomitorio e 
o agradecimento; dos grôus a viligancia 
a prudência das formigas, dos elefantes â ■ 
honestidade , e a lealdade dos cavailos Fi
nalmente ficou Sancho a dormir ao pé de 
hum sovreiro, e D. Quixote dormitando 
ao de hum carvalho. Mas pouco espaço de 
tempo se tinha passado , quando o desper
tou hum ruido, que sentio traz de si • e 
levantando-se com sobresalto , pôz-se a 
o lhar, e escutar; donde vinha b ruido, 
vio queeraôdous homens a cava!lo e quê 
lançando-se hum da sella ao chao : Apea- 
te » disse ao outro , e tfra , am igo, os freios 
aos cavailos-, que a meu vèrhe abundante 
a nerva para elies neste sitio , assim como

pro-
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proprios o silencio, e a soledade para meuà 
amorosôsos pensamentos; e ao dizer estas 
palavras deo comsigo em terra , fazendo 
grande ruido com as armas de que vinha 
armado: signal manifesto, por onde co-

1______   F \  O * 11 n » i£ »  r í p x r t a  f l p  C P T  P a * r o ! _nnetco v̂ uAui  ̂ vívtxv*. Mv Mx.* »«A-
leiro andante. Chegou-se entaoaSancho 
que dormia , e.pegando lhe por hum bra
ço , naó lhe deo pequeno trabalho para 
despertallo. Sancho, disse-lhe e lle , em 
voz baixa , temos aventura. Defcs no-la dê 
boa , respondeo o Escudeiro, e onde es
tá , Senhor, essa senhora aventura ? On
de ? Volta os olhos, e verás alli estendido 
hum Cavalleiro andante, que a meu vêr 
naó deve de estar demasiadamente alegre, 
pois o vi arrojar-se do cavallo, e esten
der-se em terra com mostras de desgosto, 
e ao cahir, íizerao ruido as armas. E  por
que diz V. Mercê , que isto he aventura ? 
Eu naó quero dizer que seja aventurà ab- 
solutaméhte, mas principio delia ; que 
desta maneira he que ellas começaõ. Mas 
escuta, Sancho ; pois me parece que está 
affinando hum alaúde, ou viola ; e como 
escarra, e desembaràça o peito , deve pre
parar-se para cantar alguma cousa. Por

cer-
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certo que assim he , e deve de ser algum 
Cavalleiro enamorado. Nenhum ha dos 
que saõ andantes, que naõ o seja, e es
cutemos nós , que pelas suas razões alcan
çaremos quaes saõ os seus pensamentos , se 
he que cantar; pois da abundância do co- 
raçao falia a lingua. Queria Sancho repli
car a seu Am o; porém estorvou-o a voz da 
Cavalleiro do Bosque, quenaõ era muita 
m á , nem muito boa ; e estando os dous 
atônitas, ouvíraõ-o cantar este

S o n e t o .

Dadme, Senora, un término que siga , 
Conforme d vuestra volunt aà cortado i 
Que será de la mia asi estimado,
Que por jamas unpunto dél desdiga.

Si gust ais que c aliando mi fatiga  
Muera, contadme ya por acabado:
Si quereis que os la cuente en desusado 
Modoyharé que elmismo amor la diga,

Aprueba de contrarios estoy hecho, 
Be blanda cera y de diamante duro ,
IT d las ley es de amor el alma ajusto.

Blando qual es, ó fuerte ofrezco el pecha: 
Entali a d , o imprimid lo que os dé gusto, 
Que deguarâarlo sternar,unte iuro.

T oai. IV. K Com
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Com hum suspiro, arrancado,ao parecer, 
do intimo do coraçaõ, deoo Cavallemo do 
Bosque fim ao seu cano, e dal vi a pouco 
com voz dolorosa , e sentida . Q tu, dis
se , a roais linda, e a mais ingrata mulher 
domundo ! Será possível. Serenissima Ca
s'd déa de Vandalia, que has de consentir 
que se consuma , e acaoe os seus dias em 
contínuas peregrinações, e aspetos, e du
ros trabalhos este teu cativo Cavallelro ? 
Nsó hasta já ter eu feiro com que te con
fessem peia mais formosa do mundo todos 
os Cãvalieiros de Navarra, todos os de 
Leno, os Tartesios, os Castelhanos todos, 
c.final mente todos os Cavalleíros da Man
cha ? Isso naõ , disse D. Quixote , que da 
Mancha sou eu, e nunca tal confessei, que 
nem eu podia, nem devia confessar huma 
cousa tao prejudicial á bclleza de minha Se? 
nhora. Bem ves, Sancho, que este Cava.l- 
Iciro já delira. Mas ouçamos; pois póde 
ser que ainda se declare mais. ü  se o fa
rá , respondeo Sancho ; vejo-lhe gelto de 
queixar-se hum ■ mez a' no. Naõ succedeo 
todavia assim : porque percebendo o Ca- 
valleiro do Bosque que falhvaõ delle, sem 
continuar a sua queixa pôz-se em pé, e com

voz
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voz sonora, e comedida: Quem vai lá ? 
disse : Quem ? He por ventura do numero 
dos contentes , ou dos afflictos? Dos affli
ctos , respondeo D. Quixote. Pois chegue- 
se cá , tornou o do Bosque, e verá que se 
chega para a mesma tristeza , e afflicçaô. 
D. Quixote que ouvio responder-lhe com 
tanta brandura, e civilidade, chegou-se a 
eile , e Sancho fez 0 mesmo. Tomou 0 Ca- 
vaüeiro queixoso a D. Quixote pelo braço, 
dizendo-lhe : Sentai-vos aqui, Senhor Ca
va líeiro; que para eu conhecer que o sois, 
assaz he ter-vos achado neste lugar, onde* 
nao rendes outra companhia mais que a da 
soledade , 'e  sereno; leitos naturaes, e es
tancias proprias para os Cavalleiros andan
tes. Cavaiieiro sou , respondeo D. Quixo
te , e da profissão que dizeis; epostoque 
em minha alma tenhao assento proprio as 
tristezas, desgraças, e desventuras, nem 
por isso deixo de compadecer-me das des
ditas alhêas. Do que pouco ha que con
tastes colhi eu que as vossas eraô nascidas 
do amor, que tendes áquella formosa in- 
gi;ata, que nas vossas queixas nomeastes. 
Ja  á este tempo estavaõ ambos sentados 
sobre a-dura terra em boa paz, ecompa- 

K ii nhia.
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nhia . como se âo romper do dm nao ti- 
vessei'ii de quebrar a cabeça hum ao outro. 
Por ventura. Senhor Cavalleiro, pergun
tou o do Bosque a D .  Quixote , sois ena
morado ? Por desventura 0 sou, respon- 
deo-lhe D.  Quixote ; bem que os damnos 
nascidos dos pensamentos bem emprega
dos, antes se devem contar por ditas. A 
verdade he essa, e assim seria se nao nos 
perturbassem ?. razaõ, c o entendimento os 
desdens. que sendo muitos parecem vin
ganças. Nunca eu fiu desdenhado da minha 
D am a.  N ao  por certo, disse então Sancho, 
que aiii se adiava ; 'porque minha ama he 
mansa, como huma borrega , e mais bran- 

. ca, que a manteiga. Este he o vosso Escu
deiro i perguntou o Cavalleiro do Bosque. 
Sim, respondeo D. Quixote. Nunca vi Es
cudeiro , que se atrevesse a fallar, quan
do seu amo falia ; pelo menos ahi está o 
meu , que he te5 grande, como seu pai, e 
nao haja medo que eile abra bocca , quan
do eu fallar.  Pois eu por certo tenho ralla
do , e posso fallar diante de outro, tanto, 
cainda. . . . Fiquemos aqui , que peior he 
boUr-lhc. Tomando então o Escudeiro do
Cavalleiro do Bosque a Sancho Pança pelo 

bra-
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braço : Vamos ambos, disse-lhe, para on
de possamos dizer , como Escudeiros, tu
do quanto quizerrnos, e deixemos a estes 
Senhores nossos Amos contar dos seus amo
res ; pois vos affirmo , que virá o dia , e 
mo reriao nindíi **c iL y c iu O *  U U J U U J c l ,  U 1 S S C

Sancho; e eu lhe direi a V. Merce quern 
sou , para que veja se posso entrar no nu
mero dos. Escudeiros, que sabem dizer 
duas palavras juntas. Apartáraó-se ambos, 
e houve entreelles huma graciosa conver
sação , assim como foi grave a que tive- 
rao os dous Amos.

C A P I T U L O  XIII.

Em que seprosegue a aventura do ( 'aval- 
kiro ao, Bosque, com a discreta, 
nova, e suave conversação dos 

dous Escudeiros.
ç

eparados estavno os Cavalleiros ,• e Es
cudeiros; estes contando hum ao outro suas 
Vjdas, e aquelles, seus amores. Porém a 
Histjma faz primeiro mençaõ do que dis- 
sérao os moços, elogo prosegue a contar 
sobre que arrazoaraõ os amos. Retirados

que
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que fossem os dous criados, disse o doCa- 
valleiro do Bosque a Sancho Pança ^Tra
balhosa vida he a que vivemos, Senhor 
meu, os que somos Escudeiros deCaval- 
leiros andantes. Por certo que comemos o 

r» cnnr dos nossos rostos, qüe he
i j  a \ j  V.UU1 V/ ^ ^  ̂  . \

huma das maldiçõesque Decs deitou a 
nossos primeiros pais. lambem se pode 
dizer, ajuntou Sanchp, que o comemos no 
gelo dos nossos corpos; porque quem 
mais calor, e frio sente do que os miserá
veis Escudeiros daCavailans andante ? E 
menor mal seria, se o comêramos ; por
que nunca as penas sao tao sensiveis, se 
nad saõ acompanhadas de miseria, efome; 
porem dia haverá, e talvez dous que es
tejamos sem nos entrar nada na bocca, se 
lia d for o vento , que sopra. Tudo isso se 
pódc soffrer na esperança , que temos do 
preniio ; porque se não for muito desgra
çado o Cavalleiro andante , a que hum Es
cudeiro serve , pelo menos em pouco tem
po vêr-se-ha premiado com o governo de 
íiuma Ilha , ou com algum bonito Conda
do. Já cu disse a meu Amo, que me con
tento com o governo de alguma Ilha , e 
elle lie* tao nobre, e tao liberal, que mui

tas,
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tas , e diversas vezes mo tem promettido. 
Pois eu ficarei bem pago dos meus servi
ços corn huma prebenda de Conego , e já 
meu Amo me tem provido nella. Visto is
so he seu Amo de.V. Mercê Cavaüeiro á 
ecclesiastica, e node fazer essas mercês aos' k
seus bons Escudeiros; mas o meu he hum 
simples leigo ; sebem que algumas pessoas 
me lembra discretas, posto que a meu ver 
mal intencionadas, que o aconselhavaô a 
procurar hum Arcebispado ; mas elie só 
quiz ser Imperador, eeu estava então tre
mendo , naó lhe désse na vontade ser Ec
clesiastico, por naó me achar com suffici
enda para ter benefícios da Igreja ; porque 
ha de V. Mercê saber que , naõ obstante 
parecer eu home n , sou hum bruto para 
seguir o estado ecclesiastico. Erra V. Mer
cê por certo , pois os governos de Ilhas 
nèm todos saó bons: alguns ha bem tor
tos, outros pobres, e muitos melancóli
cos: finalamente 0 melhor, e mais bem or
denado traz comJgo huma pezada carga 
de cuidados, e incommodos, queo desgra
çado a quem coube por sórte , toma sobre 
os seus hombros. Muito melhor fora que 
aquelles, que professamos este maldito of

ficio
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jkio de servir, nos retirássemos para nos
sas casas, e abi nos occupassemos em ex
ercidos mais suaves, como se disséssemos, 
caçando , ou pescando. Que Escudeiro ha
verá tao pobre no mundo, que naô tenha 

W. nrim hum nnr de galgos, e hu-J 1 U U 1  t ' . o v . t i i  J ..........- l ^  ^

na cana-de pescar , com queseentretemu 
na sua aldêa'? Nada disso me falta , e sen
do verdade que nao tenho locim , todavia 
lenho hum Ruço , que vale duas vezes mais 
que o Cavaüo dc meu Amo ; e negro seja 
eu, se o trocar por eüe , ainda que me 
dem em cima quatro fangas de*cevada. For 
mofa terá V. Mierce o valor do meu Ru
ço.. one assim o chamo, por ter a côrru- 
ça. Quanto aos galgos nao me haviao de 
faltar, havendo-os de sobejo no meu po
vo ; c acçaô lie então mais gostosa , quan
do sc faz á custa de outrem. Deveras lhe 
digo , Senhor Escudeiro , que tenho re
solvido deixar estas borracheiras destes Ca- 
valleiros ,e retirar-me para a minha Aldeia 
a tratardes meus tiíhinhos , pois tenho tres, 
como tres mimosas pérolas do Oriente. 
Dons tenho eu , que se podem apresentar 
ao Papa em pessoa , especialmente huma 
rapariga, que vou criando para Condeça ,

se
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se Deos for servido , ainda que a pezar de 
suamãi. S que idade tem essa Senhora pa
ra Condeca ? Perguntou o Escudeiro do» w

Bosque? Quinze annos, mais doas, me
nos dous-, respondeo Sancho; mas está tad 
crescida do tamanho de huma lanca , e tao 
mimosa, e louça, como a fresca manhã 
de Abril; tem forças como hum mariola. 
Partes sad essas, nao só para ser Condeca , 
senão para ser Nynfa do verde Bcsoue. Ó 
filhada... que tal nad será a velhaca ! Nao 
tem nada disso , respondeo Sandio , hum 
pouco enfadado, estia mái muito menos
o teve, c tao pouco- o terá nenhuma das 
duas, querendo Deos, em quanto eu viver. 
Falle Mercê com mais decenda , e mo
destia, que para quem foi creado entre Ca- 
vaüeiros andantes , que sad os exemplares 
da cortezia, nao me parecem hem essas 
palavras. Quad mal entende V. Mercê cio 
que he louvor! Nao sabe, Senhor Escu
deiro, que quando algum Cavaiieiro na 
praça dá huma boa lançada no touro , ou 
quando qualquer pessoa faz huma cousa 
bem feita, costuma dizer o vulgo : Ó fi
lha -da .... que tao bem o soube fazer ? O 
que parece , segundo os termos, vitupério,
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he er.rao noravel louvor. Renegue V .Mer 
cê nos filhos , ou iiihas , que fazem por' 
onde seu? pais mereçao semelhantes louvo
res. Por certo que renego , tornou Sancho; 
•mas eu espero que nem meus filhos, nem 
minha mulher me dem desgosto nesta par
te ; porque tudo quanto fazem , e dizem saô 
extremos dignos de semelhantes louvores. 
Decs me tire já, como eu lhe peço, para 
que os torne a vêr, deste perigoso officio 
de Escudeiro, que seria o mesmo que se 
me tirasse de peccado mortal. O querae 
metteo outra vez neste officio, taõ engo
dado , e enganado , foi bumabolça decem 
ducados, que achei hum dia no coraçaõ 
da berra Morena: e o Diabo he, que se 
me pile diante dos olhos , aquQalli, ho
ra ca , hora acolá, himia teiga cheia de 
dobroes, a qual me parece que a cada pas
to topo, e me abraço com ella , elevan
do-a para minha casa , deito contas , esta
beleço remias; em fim vivo como hum 
Príncipe. Quando nisto penso fazem-se-me 
taa fáceis de sofirer quantos trabalhos pa- 
oeço com este mentecapto de meu A m o, 
ô qual set que tem maisdeJouco, quede 

Essa arazaõ, respondeo o do
Bos-

uaí 
Cavalleiro.
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Bosque, porque dizem que a cobiça rom
pe o sacco ; e se vamos a failar nisso , nao 
ha outro maior no mundo, do que meu 
Amo, porque he daquelles, que dizem : 
Cuidados alheios matao o burro ; pois pa
ra que cobre outro Cavalieiroo juizo , que 
perdeo, faz-se elielouco, e anda humando 
o que nao seise, achado que 0 tenha, lhe 
daiá que fazer. Também he enamorado ? 
Perguntou Sancho. Sim, disse o do Bos
que, de Jiuma Casildea de Vandalia, a mais 
cruel, e a mais diííicil deagradar, que ha 
no mundo; porém nao he do pé da crue
za , que elie coxeia': outros muitos embus
tes lhe fervem nas entranhas, como elie 
dirá ames de muitas horas. Nao ha cami
nho taÕchad, tornou Sancho, que naote
nha seus tropeços, ebarrancos; n’ourras 
casas cozem favas, b na minha ás.caídeira- 
das: mais apaixonados deve de ter a loucu
ra , que a discr-içaô. Porém se he certo o 
quo commutnmen'e se diz que o ter com
panheiros nos trabalhos, costuma servir -de 
alivio relies ,com V. Mercê poderei con
solar-me, pois serve a outro Arno taó lou
co , como o meu. Louco he , respondeo o 
do Bosque, porém valente, emais velha

co
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co do que louco , evalenre. In a6 lie assim 
o meu ; quero dizer, nao tem nada de ve
lhaco, antes tem huma alma como ?hum 
cantaro , nati sabe fazer mal a ninguém , a 
todos faz bem, e nao tem malicia nenhu
ma : huma crianca o fará crêr aue he noi-3 J

te, sendo alto dia; e por esta singeleza 
quero-lhe tanto, como a propria vida , e 
nao me amanho a deixallo por mais dispa
rates, que faça- Todavia, Senhor, disse 
o do Bosque, se o cégo guia a outra cego , 
ambos vaõ aperigodecahlr no precipício. 
Melhor he retirar-nos muito de nosso va
gar, e voltar para nossas casas; que aqtiel- 
les, que buscao aventuras, nem sempre as 
acliaõ boas. Cuspia Sanchoa miúdo huma 
saliva, ao parecer, pegajosa, e alguma 
cousa sec.;a , o que visto, e notado pelo 
caiitativo Escudeiro do Bosque: Parece- 
me, disse, que de ter fali a dom ui to se vos 
pegad as linguas ao paladar ; mas eu trago 
hum remedio excellente para isso noarçad 
da sella do meu Cavalio. E levantando-se , 
voltou dahi a pouco com huma grande bor
racha de vinho, e huma torta de meia 
vara : e nao lie encarecimento, porque era 
de huma lebre uo grande, que Sandio ao
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pôr-lhe a maõ, enrendeo ser de algum ca
pado , e nao de cabrito. O que vendo o 
nosso Pança: E traz V. Mercê isto com- 
sigo? disse. Pois que cuidava ? respondeo 
o outro. Sou porventura algum Escudeiro 
das dúzias ? Melhor provimento trago eu 
sobre a anca do meu Cavallo , do que le
va comsigo hum General, quando vai de 
jornada. Comeo Sandio, sem que fosse 
rogado, e tragava ás escuras cada bocado 
como hum punho , dizendo: Ora 0 certo 
he que só V. Mercê he Escudeiro fiei, e le
gal, magnifico, e grande, como o mostra 
este banquete., que se naó veio aqui por en
cantamento , pelo menos assim parece: naó 
como eu , pobre, e miserável, que só tra
go nos meus alforges hum pouco de queijo 
taó duro, que podem descalavrar com èl- 
le hum Gigante, com humas quatro dú
zias de alfarrobas, e outras tantas avelãs , 

'e nozes: graças á mesquinheza de meu 
Amo ,e á opinião em que está , de que os 
Cavalleiros andantes só. devem manter-se , 
esustentar defrutas seccas, e hervas do 
campo. De mim 0 digo , amigo , que 
nao tenho o esromago arteiro a cardos 
frutas sylvestres, e hervas dos montes
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Já sc hajaõ com suas opiniões, e leis de 
Cava liarias nossos Arnos, e com o que 
ellas ordenarem. Que eu na5 deixarei de tra
zer cousa de carne: e esta borracha penden
te do arçaõda sella , pofsim , ou pornaõ; 
e tanto lie da minha devoção, tanto amor 
lhe tenho , que poucos instantes se passaõ, 
que eu naõ lhe dè mil beijos , e mil abra
ços. E ao dizer estas palavras, deo-a a San- 
cho, 0 qual pondo-a á bocca , e empinan
do-a , esteve hum quarto dhiora olhando 
para as Estrellas: e acabando de beber, 
deixou cahir a cabeça a hum lado , deo 
hum grande suspiro , edisse; Ali, velha
co , filho da.. . e como he bom de tragar! 
Vè , ahi vos apanhei , disse o do Bosque, 
como chamastes vós a este vinho ? Confes
so , respondeo Sancho, que naõ deshonra 
chamar filho da . . .  a qualquer, quando se 
trata cie louvallo. Mas diga-me , Senhor, 
por quem mais ama, este vinho he de Cida
de Real? Como sois fino! Por certo que 
r.aõ he d’outra parte, e tem já setmnnnos. 
De nenhuma outra cousa, disse Sancho* 
podeis duvidar mais senão de que será im
possível enganar-me .em conhecer vinhos. 
Taõ máo he , Senhor Escudeiro, ter en

tão
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tao hum instincto tad grande , etao natu
ral neste ponto, que como me dem a chei
rar qualquer vinho, conheço donde he 
que tal lie, que gosto tem , se he de du
rar, e as voltas, que ha de dar com outras 
várias circunstancias pertencentes ao vinho. 
Porem naó he isto de adm irar, tendo eu 
na minha geracao por parte de meu pai os 
dous mais excellentes entendedores de vi
nhos, que muitos annos houve em toda a 
Mancha. Para prova do que , lhes succedeo 
o que agora direi. Déraó aos dous para 
provar do vinho de huma pipa , pedindo- 
lhes o seu parecer a respeito do estado , e 
qualidade delle , e se era bom, oumáo. 
Hum provou-o com a ponta da lingua , e 
q  outro naofez mais que chegallo^ao na-
rh. O primeiro disse que aquelle vinho 
sabia a Ferro, eo segundo que mais sabia 
a cqrdovaó. Disse o dono que U pipa esta
va limpa , e que o vinho nad tinha mistu
ra nenhuma, pela qual houvesse de ter to
mado o sabor de ferro , nem de cordovao. 
Com tudo os dous famosos entendedores 
affirmárao o que tinhaò dito. Andando o 
tempo, e tendo-se vendido o vinho, ao 
iunpar a pipa acháraô nelia hiurn chave
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pequena preza a huma correia docordo- 
vaò. Feio que veja V. Mercê se quem lie 
desta relé , poderá dar seu parecer em se
melhantes causas. Essa a razao, porque eu 
digo que nos deixemos-de andar buscando 
aventuras , esc temos que comer na nossa 
terra ,que razao ha para que o vamos bus
car á alheia ? .Tornemos para as nossas 
choças, que lá será Deos comnosco , se 
quizer. Em quanto meu Amo nao chegara 
Saragoça , servi!lo-hei, e depois disso , 
por aqui me sirvo. Finalmente tanto fal- 
láraó , e tanto beberão os dous Escudei
ros, que foi necessario vir o somno pren
der-lhes a lingua , e temperar-lhes a sede, 
pois matar-lha seria impossível. Desta ma
neira çmbraçados com a borracha já qua
si despejada , e cornos bocados mai mas
tigados na bocca adormecerão ambos; e 
dormindo os deixaremos para contar o que 
passou o Cavalleiro do Bosque com o da 
Triste Figura.
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C A P I T U L O  XIV.

Em que secontiniia a narraçao da aven* 
tura do Cavalleiro do Bosque.

I?
.JNTRE outras muitas razoes, que pas- 

sarao D. Quixote , e o Cavalleiro do Bos
que , diz a Historia quefallára esteáquelle 
nestes termos: Finalmenre, Senhor Caval- 
Jeiro, quero que saibais que o meu desti
no ,̂ ou para melhor dizer , a minha elei
ção me enamorou da incomparável Casil- 
dca de Vandalia. Chamo-a incomparável, 
porque he sem segunda, assim na gran
deza do corpo , como em estado, e formo
sura. Esta Casifdea pois, como vou dizen
do , galardoou os meus bons pensamen
tos , e desejos com metter-me em muitos, 
e diversos perigos , qual outro Hercules,' 
promettendo me no fim de cada hum del- 
1« , que no do outro chegaria o da minha 
esperança. Porem desta sórte se tem ido 
encadeando os meus trabalhos, que nao 
tem conto, e nem eu sei qual ha desero
uLímÒ, que dê principio ao cumprimento 
de meus ,bons desejos. ^íandou-me huma 

Tom. IV. L vez
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vez que fosse désafiar nquella famosa G i
ganta de Sevilha, chamadaGiralda 5 que he 
taó valente , e forte, como se fosse feita de 
bronze, e sem mudar-se de hum lugar, he 
a mais movediça, e ligeira mulher do 
mundo. Cheguei, v i, e venci-a, e fiz , que 
ficasse quieta, porque mais de huma sema
na naó soprou senaõ o vento norte..Huma 
vez mandou-me que fosse tomarem peso 
as antigas pédras dos valentes Touros de 
Guisando : empreza mais propria de ma
riolas que de Cavalleiros. Outra vez me 
mandou que me despenhasse na caverna do 
monte Cabra , e que observasse com mui
to cuidado o que nos seus escuros abysmos 
ha , para dar-lhe de ilido individual rela- 
çao: perigo nunca ouvido, e assaz teme
roso. Sostive o movimento a Giralda , pe
sei os touros de Guisando, despenhei-me. 
na Caverna, e publiquei os segredos do seu 
abysmo , mas achei mortas as minhas esr 
peranças , evivos, cornod’antes , os des- 
dens ,e  ingratidões deCasildea. Finalmen
te mandou-me por ultimo que corresse por 
todas as Provindas da Hespanha , e fizesse 
confessar a todos os Cavalleiros andantes, 
que * r elías vagassem, serellasóa mais

avan-
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«rantajada em formosura , de quantas ho
je vivem, e eu0 mais valente, e amoroso 
Cavaileiro do mundo , em cuja diligencia 
tenhojá andado a maior parte da tíespanha, 
e tenho vencido muitos Cavalieiros, que 
se atrevéraó a contradizer-me. Porém do 
que mais me prézo, e que mais oufano me 
tem he ter vencido em singular batalha 
aquelle famoso Cavaileiro D. Quixote de la 
Mancha, o qual obriguei a confessar que 
he mais formosa a minha Casildea , do que 
a sua Dulcioea; psó com este vencimento 
faço conta que venci todos os Cavalieiros 
do mundo; pois este D. Quixote , de que 
trato , a todos tem vencido , e vencendo-o 
eu a elle , para mim se transferio , e ficou 
sendo minha própria toda a sua gloria, fa
ma , e honra,' e tanto mais honrado he o 
vencedor, quanto maior a reputaçao do 
vencido. Pelo que como minhas se divul- 
gao as innumeraveis façanhas do referido 
D. Quixote. Admirado ficou D. Quixote de 
ouvir o Cavaileiro do Bosque, e esteve 
mil vezes para dizer-lhe que mentia j po
rem reportou-se o melhor, que pôde, pa
ra fazeilqconfessar por sua propria bocca a 
sua mentira , e assim socegadameme lhe

L  ii  d i s -
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disse: Deque V. Mercê, SenhorCavallei- 
ro , tenha vencido os mais Cavalleiros an
dantes de Hespanha , e ainda de todo o 
mundo, *naô digo nada; mas que tenha 
vencido a D. (Quixote de la Mancha , po
nho-lhe duvida. Poderia ser que fosse ou
tro que o parecesse, posto que hajaò pou
cos que se pareçaó com eíle. Como nao ? 
Replicou o do Bosque : pelo Ceo que nos 
cobre , que peleijei com D. Quixote, eo 
venci, e rendi, e he hum homem alto'de 
corpo, de rosto secco, mas robusto, e 
forte, com o cabello meio branco , o na
riz aquilino, e. hum pouco arqueado , de 
bigodes grandes, negros, e cabidos. Cam- 
pea debaixo do nome de Cavaíleiro d aTr is
te Figura, e traz por Escudeiro hum la
vrador chamado Sancho Pança; cavalga 
hum famoso Cavallo, que tem por apelli- 
do Rocinante ; e finalmente a Dama , a 
quem adora lie huma tal Dulcinea de To* 
boso, que n’outro tempo se chamou Aldon- 
ça Lourenço, assim como a minha , que 
por chamar-se Casilda , e ser de Andaluzia, 
hoje chamo Casildea de Vandalia. Se to
dos estes signaes naõbastao para acreditar 
a minha verdade, esta espada, que cinjo í

c in -
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finta , fará que a propria incredulidade lhe 
dê credito. Socegue, Senhor Ca valleiro, 
que esse D. Quixote, de quem V. Mercê 
fada, he o maior amigo , que tenho neste 
inundo, e tanto , que bem posso dizer que
f) fpnjin níir mit-r-z-v «u a    : __~ -----   r v * jjcius bignaes,
que delle me tem V. Mercê dado taò cer
tos , nao posso pensar outra cousa , senão 
que he o mesmo, que V. Mercê venceo. 
Por outra parte sei de certo , e de ftiéncia 
propria que he impossível ser o-mesmo; 
se naó lie , que tendo eile muitos inimigós 
encantadores, especialmente hum que de 
ordinario o persegue , algum delles tomou 
a sua figura para deixar-se vencer, e de
fraudado por este meioda fama, que lhe 
tem grangeado suas altas Cavailarias por 
todo o mundo conhecido. Para confirma
ção disto quero também que saiba que os 
taes encantadores seus contrarios nao ha 
mais de dous dias, que transformáraõ a 
foimosa Dulcinea de Toboso nshuma sór- 
dtda e baixa aldeã, e desta maneira terão 
transformado a D. Quixote. E se tudo isto 
nao basta para inteirar a V. Mercê desta 
verdade , aqui tem presente o mesmo D. 
v^uixote , que a sustentará com suar'armas

" a
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a oé, e oua cavallo , ou como V. Mercê 
quizer. E dizendo isto , levantou-se , e em
punhou a espada, esperando a resoluçaá 
do Cavalleiro do Bosque. O qual com voz 
igualmentesocegada , respondeo dizendo: 
O  bom pagador naõ teme dar penhor. O 
que huma vez , Senhor D. Quixote, po
de vencer-vos transformado, bem poderá 

. ter esperanças de render-vos, no vosso pro
prio ser. Mas porque nao he bem que os 
Cavalleiros sepultem nas trevas da escuri
dade seus gloriosos feitos, á maneira de 
salteadores, e ratoneiros-, esperemos o dia, 
para que o sol seja testemunha do que fizer
mos ; com acondiçaó porém, que aquelle, 
que ficar vencido em batalha, sujeitar-se-ha 
á vontade do vencido, em tudo quanto 
elle quizer, nao sendo cousa indecente , e 
imprópria de Cavalleiro o que ordenar. 
Dou-me por contente da condição , e con
certo , respondeo D. Quixote. E  dizendo 
is to , forao ambos para onde estavao os 
seus Escudeiros, os quaes acliáraõ a ron
car , e da mesma maneira que os assaltou 
o somno. Despertárao-os, e ordenárao-lhes 
que tivessem promptos os Cavallos; por
que .: mhindo o Sol, haviaõ de entrar

n’hu-
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n’Aum sangrenta, singular, e desigual ba
talha. Com estas novas ficou Sancho atto
nito, e pasmado, temendo muito por seu 
Amo , pelas valentias que tinha ouvido 
contar do seu ao Escudejro do Bosque. Po
rém sem fallar palavra , forsÔ ambos os 
Escudeiros buscar os seuscavallos , que se 
tinhao. ja cheirado muito bem , e estavaô 
todos juntos. Pelo caminho disse o do Bos
que a Sancho: Saiba V. Mercê, meu ami
go , que os de Andaluzia , quando sao pa
drinhos de alguma pendenda , nab costu- 
ma6 estar ociosos , em quanto os seus afi
lhados brigaõ. Digo isto para que V. Mer
ce esteja advertido, que em quanto nossos 
Amos peleijaõ , temos também ambos.de 
peleijar , e fazer-nos em estilhas. Esse cos
tume, Senhor Escudeiro , respondeo San
cho, póde lá praticar-se entre os comba
tentes, que V. Mercê diz ; mas entre os 
Escudeiros dos Cavalleiros andantes , nem 
por pensamento; pelo menos nunca eu ou
vi dizer a meu Amo que.tal costume hou
vesse , quando elle sabe de cór todas as leis 
da Cavallaria andante. De mais disso que
ro conceder que seja verdade , elei expres
sa 0 peleijarem os Escudeiros em quanta»

?eus
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seus Amos pelleijaõ ; porém naõ estou de 
animo a cumprilla, mas de pagar a pena 
imposta aos Escudeiros pacificos, que eu 
certifico que naõ passará de dous arrateis de 
cera, e antes quero pagar os taes arrateis,

roí rme» mp» riict-nráõ menos . do oueO C X  V4N- V r U  3  l  v .  .   ------------------------------  /  J_

os fios, que poderei gastarem curar a ca
beça , que já me parece que a tenho parti
da , e dividida em duas partes. Quanto 
mais que impossibilita-me de combater o 
naõ ter espada, poisem minha vida nun
ca a cingi. Para isso, disse o do Bosque, 
sei eu hum bom remedio*; aqui trago co
migo dous saccos de hum mesmo tamanho: 
tome V. Mercê hum , e eu ficarei com ou
tro , e assim brigaremo^ com armas iguaes. 
Sendo assim, estou pelo que V. Mercê diz, 
tornou Sancho; porque em tal caso mais 
servirá a peleija de desempoar-nos, do que 
de ferir-nos. Naõ ha de ser assim : have
mos de deitar dentro dos saccos, para que 
naõ os leve o ar , meia duzia de pedras !i- 
z as , que pezem tanto humas como .as ou
tras , e desta maneira podemos sacudir-nos 
luim ao outro , sem que nos venha daht 
m al, nem damno algum. Ó Decs da mi- 
» h r > k;! Respondeo Sancho : Veja o que
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mimosas martas, ou macio algodao mette 
nos saccos para que naõ fiquem moidos os 
cascos , e pizados os ossos! Em fim , Se
nhor meu , de seda, que dies fossem 
cheios, eu naõ hei de peleijar. Peleijem em
bora nossos Amos, e lá se hajaõ ambos : 
bebamos nós, evamos vivendo jqueo tem
po terá o cuidado de tirar-nos a vida , sem 
que andemos buscando traças , para que se 
acabe, antes de chegar o seu prazo, e 
termo. Seja como for, havemos de pelei
j a r , sequer meia hora. De nenhum modo: 
isso naõ: eu naõ sou taó descortez, nem 
tao desagradecido , que me trave de razões 
com quem tenho comido, e bebido» De 
mais disso , naõ tendo raiva, nem cólera , 
quem «liabo se ha de mettèra brigar? A 
isso darei eu sufficiente remedio, disse o 
do Bosque, e he antes deentrarmos em 
combate, chegar-me culpara V. Mercê 
muito mansamente, e como quem naõ quer 
a cousa , convidar-lhe-hei a cara com qua
tro bofetões, edeitando-o aos pés, esper
tar-se-lhe-ha a cólera, ainda que tenha 
mais somno , do que hum .rato dos Alpes. 
Melhor meio, que esse , darei eu : tomo 
hum garrote, e antes que V. Mercê me

' es-
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esperte a cólera , farei eu adormecer a sua, 
respondeo Sancho , de tal sorte que só des
perte no outro mundo, onde se sabe mui
to bem que eu naó sou homem, que consin
ta pôr-me a niaó na cara; posto que o mais 
acertado fora deixar dormir a cólera de ca
da hum, pois ninguem sabe qual he o ani
mo dos outros, e muitos vem pela l a , e 
vaó tosqueados. Dcos abençoou a paz , e 
amaldiçoou as desavenças; porque se hum 
gato, vendo-se acoçado, fechado, eoppri- 
mido, torna-sen’lmm IeaÓ , sabeDeosem 
que me tornarei eu que sou homem : e as
sim desde agora intimo a V. Mercê , Se
nhor Escudeiro, que por sua conta corra to
do o mal, que resultar da nossa pendenda. 
Bem está, replicou o do Bosque, ámanha 
lambem lie dia , e Decs fará o que lhe 
aprouver. Aquella hora começavao já a 
cantar sobre as arvores hum sem número 
de passarinhos cfe diversas castas, e com 
seus differentes, e alegres cantos pareciaó 
saudar, edar a boa vinda á fresca Aurora, 
que sobre o horisonte descobria a formo
sura de seu rosto, sacudindo de seus lin
dos cabellos hiim numero infinito de liqui
das "rolas, em cujo licor banhando-se as
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viçosas hervas, como que estas brotavaõ, 
e choviaó tambemalvissimo., emitido al
jôfar. Os salgueiros destillavaô saboroso 
maná , riaõ-se as fontes, os arroios mur- 
muravaô, as silvas alegravaÕ-se, e com sua 
vinda enriqueciaò se os prados. Mas ape
nas o claraó do dia deo lugar para ver', e 
differençar as cousas, quando a primeira , 
que se offereceo aos olhos deSancho Pança, 
foto nariz do Escudeiro do Bosque, o qual 
era tamanho que quasi,lhe fazia sombra a 
todo o corpo. Conta-se com eífeitoque era 
de desmesurada grandeza , arqueado no 
m eio, e todo cheio de berrugas, de côr 
averdenhada , como de bei^ngélas: des
cia-lhe dous dedos abaixo da bocca , e a 
grandeza delle, verrugas, côr, earquea- 
mento, de tal maneira lhe aífeavao o rosto, 
que quando Sancho Pança o vio ,, arripiá- 
rao-se-lhe as carnes, eentroua tremer-lhe 
todo o corpo, assentando comsigo soífrer 
antes duzentos bofetões daquelle fantasma, 
ao queespertar-lhe a cólera para brigar coin 
elle. Odiou D. Quixote para o seu conten
dor, e achou-o já com o capacete fincado 
na cabeça , de maneira que- naõ pôde vêr- 
Ihe o rosto j porém vio que era homem

ro-
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robusto , e naó muito alto do corpo. Por 
cima das armas trazia hum sobretudo, ou 
casaca ,ao parecer de téla d’ouro finíssimo, 
semeada de muitos espelhos resplandecen
tes do feitio de meias luas , que a faziaô 
sobremaneira galante, e vistosa. Tremo- 
lavaô-lhe sobre o capacete grande quanti
dade de plumas verdes, amarellas, e bran
cas. A lança, que tinha arrimada a huma 
arvore, era grandissima , e grossa , ferra
da de luzente aço na ponta , mais de hum 
palmo. Vio-o todo, todo o observou D. 
Quixote, e ficou entendendo que o sobre
dito Cavalleiro devia ter muitas forças; 
mas nem pot isso temeo, como Sandio 
Pança, antes com gentil' desembaraço , 
disse ao Cavalleiro dos Espelhos: Se a 
grande vontade de combater , Senhor Ca- 
valiciro, naô lie bastante para que deixeis 
de ser cortez, peço-vos por cortezia que 
levanteis hum pouco a viseira , para que 
eu veja se a galhardia do vosso parecer 
corresponde á da vossa disposição. Quer 
fiqueis vencido , quer vencedor desta em- 
preza , respondeo o dos Espelhos, tempo 
vos restará, Senhor Cavalleiro, de sobejo 
par cr-me; se agora naõ vos sastifaço

o
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o desejo, que tendes, he porque me pa
rece que faço notável aggravo á formosa 
Casildeade Vandalia, em dilatar o tempo 
que gastar em levantar a viseira , sem fa
zer-vos confessa* o que já  sabeis.que pre
tendo. Mas em quanto montamos a caval- 
lo bem podeis dizer-me, se eu sou aquelle 
D. Quixote, que venceste. A isso vos res
pondemos que pareceis tanto com o outro 
Cavalleiro , que eu venci, como hum ovo 
com outro; mas como dizeft que o per
seguem os encantadores, naô ousarei de 
affirmar, se sois o proprio, ou naõ. Isso 
lie bastante para que eu creia que vos en
ganais, mas para tirar-vos do vosso enga
no , venhaõ os nossos Cavallos; pois em 
menos tempo, da*que podereis gastarem 
levantar a vista , se Deos for em meu fa
vor, e minha Senhora Dulcinea , eo  meit 
braço me ajudarem, o rosto vos verei , e 

'vós vereis que eu naó sou o vencido D. 
(Quixote, que cuidais. R logo , por encur
tar razoes , montáraó a cavallo', voltan
do D. Quixote as redeas a Rocinante, a fim 
de tomar o terreno, que convinha para 
tornar a encontrar-se com o seu adversario, 
s o mesmo fez este. Porém, ainda D. Qui-

xo-
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xote naó se tinha apanado vim^ passos, 
quando ouvioque o chamava oCavalleiro 
dos Espelhos, e partindo ambos o cami
nho , disse este : N o ta i, Senhor Cavaliei- 
ro que a condição, com$ vos disse, da 
nossa batalha he ficar o vencido á discrição 
do vencedor. Já sei , respondeo U. Quixo
te como tanto que naó exceda aos limites 
da^avalleiros, tudo o que for mandado ao 
vencido. Justamente , respondeo o dos Es
pelhos. Oífereceo-se a este tempo á vista 
de D. Quixote o estranho nariz do Escu
deiro , e naó se admirou de veilo menos, 
que Sancho, de maneira que o julgou por 
algum monstro, ou por homem novo, .e 
nunca visto no mundo. Sancho , que vio 
partir a seu Amo para» tomar a carreira, 
naó quiz ficarsó como narigudo , temen
do que com hum só passa Üonealo, que 
lhe désse com tal nariz no seu , teria fim 
a sua pendencia , ficando estendido no chaó 
de medo ,*ou com a força da pancada. Pe
lo que foi traz de seu Amo , seguro ao ar- 
Caó da sella deRocinarite, e quando lhe 
parecco , que já era tempo de voltar : Pe
ço a V. Mercê , disse, que me ajude, an
tes que volte, a subir sobre este carvalho ,

dou-8
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donde poderei vêr mais a meu gosto , e 
melhor que do chaô o vistoso encontro 
de V. Mercê com este Cavalleiro. Creio, 
Sancho, que queres vêr os touros de pa
lanque ? disse-lhe D .Quixote. Bern h e ,Se
nhor , tornou Sancho, que eu diga a ver
dade': o desavergonhado nariz daquellees
cudeiro me tem attonito, e espantadíssimo, 
e nad me attrevo a estar junto delle. Tal he 
elle com effeito, replicou D. Quixote, que 
se eu naô fora quem sou, ficara também 
assombrado ; e assim vem que eu te ajuda
rei a subir. Em quanto D. Quixote se de
teve, até que Sancho subisse ao carvalho 
tomou o Cavalleiro dos Espelhos o terre
no , que lhe pareceo necessario , e crendo 
que o mesmo teria feito D. Quixote, sem 
esperar o som da trombeta , nem' outro si
gnal que os avizasse , voltou a redeaao 
seu cavallo, que naò era mais ligeiro, nem 
de melhor parecer, que Rocinante, e a to* 
do seu galope, que nao passava de meio 
íro te , hia a encontrar-se com o seu inimi
go. Porém vendo-o occupadona subida de 
Sancho , parou <em meio da carreira , de 
queo cavallo lhe ficou agradecidissimo , 
porquejá nao podia mover-se. D. Quixote ,

que
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que lhe parèceo que já o seu inmigo vi
nha para elle voando, metteo esporas aos 
flancos do Eocinante com tal ansia ,que 
a Historia conta ter corrido alguma cou
sa quando nunca otinhao visto até< entaô 

_____ * S tra ti"  p com esta furia nun-anuai s c u a u u v . . . v u , . —

ca vista chegou pnde estava o dos lispe- 
lhos ,mcttcndo as espoias ao seu cavallo 
até os botões , sem que 0 podesse mover 
do lunar', onde estacara. Nesta boa .con
junctura achou D -Quixote o seu contrario 
embaraçado com o cavailo, e oceupado com 
a lança", a qual nunca acertou, ou naõ teve 
lugar de pôlla em ristre. D. Quixote , que 
naõ olhava para estes inconvenientes, mui
to a seu salvo , e sem perigo algum , deu 
sobre 0 dos Espelhos com tanta força , que 
bem a seu pezar ofez virão chaõ pela an
ca *do cavallo , e tal queda deo , que sem 
mover pé, nem rnaõ deo signaes de estar 
morto. Apenas Sancho 0 viocahido, d es-' 
cco do carvalho, e a toda a pressa veio ter 
com seu Senhor, 0 qual apeando-se do Ro* 
cinante foi sobre 0 Cavalleiro dos Espelhos, 
edesatando-lhe oeltno para vêr se estava 
já morro , e para que lhe desse 0 a r , quan
do estivesse ainda vivo, vio, quem po

de-
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déra dizer o que, sem causar admiraçaõ, 
e espanto ? V io, diz a Historia, o mesmo 
rosto , a mesma figura, o mesmo aspecto, 
fisionomia, a mesma -eiligjQ, e perspectiva 
do Bacharel Sansao Carrasco, e logo em 
altas vozes: Vem cá , meu Sancho , dis* 
sè , e vem vêr o que naõ poderás crêr : 
olha , filho , o que póde a m agica,o que 
póderri os feiticeiros, e encantadores! Che
gou Sancho, ecomo vio o rosto do Bacha
rel Carrasco, começou a fazer mil cruzes, 
e a benzer-se outras tantas, e em todo este 
tempo ilaÕ dava o Cavalleiro cahido mos
tras de estar vivo. Sou de parecer, disse 
èntaõ Sancho , que ou por sim , ou por 
íiao, finque V. Mercê , e metta a espada 
pela boca á% te , que parece ser o Bacha
rel Sansao Carrasco, e matará talvez nel- 
le algum dos encantadores seus inimigos. 
Naõ dizes n la l, disse D. Quixote , porque 
'dos inimigos o menos; e puxando pela es
pada para pôr ém execução o conselho de 
Sancho, chegou o Escudeiro do Cavallei
ro dos Espelhos, jS. sem o nariz , que taõ 
feio o tinha feito , e a grandes vozes: Ve
ja  V. M ercê, disse , o que faz , Senhor 
D. Quixote ; que esse homem , que tem 

T om. IV* ‘ M  aqs
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ais pés, he o Bacharel SansaÕ Carrasco, 
seu amigo , e eu sou seu Escudeiio» Ven
d o u  Sancho, sem o que d’antes tao feio 
o faíia : E o nariz ? disse. Aqui o tenho 
na algibeira , respondeo elle j emettendo

_nnr Vnim n3TlZa mao na u iic u a , puAuu — ** íía—  
de papelao, do feitio que acima deixamos 
dito, e olhando Sancho para elle huma , e  
muitas vezes, com voz a lta , e todo ad
mirado : Santa Maria disse , valei-me ! 
Naó he este o meu visinho , e compadre 
Thomé Cecial ! Se o sou , he pela pri
meira , respondeo o desnarígado Escudei
ro. Thomé Cecial sou, compadre, e ami
go Sancho Pança: logo te direi os enredos, 
e embustes , que aqui metromteraÓ , e en
tre tanto pede, e supplica a*Senhor teu 
Amo , que naõ toque ,nem maltrate , fi
ra , ou mate o Cavalleiro.dos Espelhos , 
que tem a seus pés; porque naó ha duvi
da alguma que he o atrevido ,emal acon
selhado Bacharel Sansao Carrasco , nosso 
patricio. Tornou a este tempo a si o Ca
vai leiro ; o que vendo T). Quixote , apon
tou-lhe a espada núa ao rosto , e disse; 
Morres, Cavalleiro, se nao confessas q u e  
a  incomparável Duícinea de T o b o s o  e x c e 

d e
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d e  e m  b e lle z a  á tu a  C a s i ld e a  d e  V a n d a l ia .  
D e m a is  d is s o  h a s  d e  p r o m e t te r ,  se d e s ta  
c o n te n d a  , e  q u é d a  ficares c o m  v id a , i r  á  
C i d a d e  d e  T o b o s o ,  ^ ô r - t e  d a  m in h a  p a r 
te  na su a  p re s e n ç a , p a ra  q u e  d is p o n h a  d e  
t i  6  q u e  f o r  d e  seu  m a io r  a g r a d o  ; e  q u a n 
d o  te  d e ix e  n a  tu a  l i b e r d a d e ,  v o l t a r a  b u s -  
c a r - m e y q u e  o s  r a s t ro s  d a s  m in h a s  f a ç a n h a s  
v o s  s e rv i rá ó  d e  g u ia ,  q u e  vos e n c a m in h e  
a o n d e  q u e r  q u e  eu  e s tiv e r  , p a r a  d a r - m e  
c o n ta  d o  q u e  tiv e res  p a s s a d o  c o m  e lla  : c o n 
d iç õ e s  e s ta s  , q u e  c o n fo rm e  t r a tá m o s ,  a n 
te s  d e  e n tr a r  e m  c o m b a te  , n a õ s e  o p p õ e  
a o s  te rm o s  d a  C a v a l la r ia  a n d á n te .  C o n fe s 
so  , d is s e  o  d e s a f fo r tu n a d o C a v a l le i ro ,  q u e  
v a le  m a is  0  ç a p a to  d e s c o z id o , e ç u jo  d a  S e 
n h o r a  D u lc in e a  d e  T o b o s o ,  d o  q u e  as b a r 
b a s  m a l p e n te a d a s ,  a in d a  q u e  l i m p a s , d c  
C a s i ld e a ,  e  p r o m e t to i r ,  e v o l ta r  d a  su a  á  
v o s s a  p re se n ç a  , e  d a r-v o s  i n t e i r a , e p a r 
t i c u la r  c o n ta  d o  q u e  m e  p e d e s . T a m b é m  
h a v e is  d e  c o n fe s s a r , e c r ê r , a c c re s c e n to u  
D .  Q u ix o te  , q u e  a q u e lie  C a v a l le iro ,  q u e  
v e n c e s te s ,  n a õ  f o i , n em  p o d ia  se r I ) .  Q u i 
x o te  d e  la  M a n c h a ,  se n aõ  o u t r o  , q u e  c o m  
e l le  se  p a r e c i a , a s s im  c o m o  eu c o n fe s so , 
e  c re io  q u e  v ó s  > a in d a  q u e’ p a re c e is  o  B a -

M i i  c h a -
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charcl Sansao Carrasco , nao o sois , senao s 
outro que se parece com elle, e que em 
sua figura aqui me oozéraó os meus inimir 
gos, para que sosten® , e modere o impe
to da minha cólera , e use com brandura da
rrlnriíj rln vencimento. Tudo confessed, e~  ' ---------------- - -  '

assim b julgo, e entendo, como vós cre
des , julgais ,e  entendeis , respondeo o Ca- 
valleiro. Deixai-me levantar, vos rógo , se 
he que eu poder; que assás maltratado me 
tem a quéda , que dei. Ajudáraõ-o a le
vantar D. Quixote , eoseu Escudeiro T ho
rn é Cecial , de quem Sancho nao tirava os 
olhos , perguntando-lhe cousas, de cujas 
respostas conhecia manifestamente que era 
o verdadeiro Thomé Cecial , como dizia. 
Mas a apprehensaõ , que em Sancho fizera 
seu amo dizendo-lhe que os encantadores ti- 
nhaó mudado a figura do Cavalleiro dos Es
pelhos na do Bacharel Carrasco , naó o dei
xava dar credito á verdade, que estava ven- ' 
do com seus olhos. Finalmente neste enga
no ficáraó Amo, e Criado; e o Cavalleiró 
dos Espelhos com seu Escudeiro apartáraõ- 
se de D .Quixote irados, e descontentes, com 
intenção de buscar algum lugar, onde o 
curassem das costellas. Este proseguio de-
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pois com Sandio Pança o seu caminho para 
Saragoça, onde os deixa a Historia para 
dizer quern era o Cavalleirodos Espelhos, 
e o seu Escudeiro do nariz grande.

C A P I T U L O  XV.

Em que se conta quem era o Cavalleiro 
dos Espelhos, e seu Escudeiro.ĉ- ' ontente por extremo hia D. Quixote, 

oufano, e vanglorioso por ter alcançado 
victoria de hum Cavalleiro taõ valente , 
como era nasua opiniao.odos Espelhos, e 
confiando na palavra, que lhe déra, espe
rava por sua via saber se durava ainda o 
encantamento de sua Senhora ; pois era 

o que voltasse aquelle Cavalleiro, sob 
pena de naó sêllo , a dar-lhe conta do que 
lhe acontecesse com ella. Porém huma cou
sa pensava D. Quixote, e outra o Cavallei
ro dos Espelhos, posto que por entaô só 
tivesse o pensamento de ir ter a algum lu
gar , onde o curassem , como fica dito. 
Diz pois a Historia que quando o Bacharel 
Sansaó Carrasco aconselhou a D. Quixote 
que tornasse a continuar as suas Cavalia-
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£ s  passadas, tinha já consultado com o 
Tura e Barbeiro sobre a traça , que da 
riaõ para reduzir D. Quixote a deixar-se 
istarum sua casa socegado, sem que o m-
cuietassem as suas CavaHarias, e de com-

p n«rt’cu!ar parcccr xhum consentimento, e p«r»cmar P _
de SansaÓ Carrasco, foi assentado que *e 
deixasse sahir a D. Quixote , visto que pa
recia impossível detello , eao caminho lhe 
sahisse SanjaÕ Carrasco, como Cavalleiro 
andante ,e travasse batalha com elle, pois 
naó faltaria razaÓ para isso ,e meio para 
vencello facilmente; tendo primeira mente 
posto por condiçaõ, antes do combate , fi- 
çar o vencido á disposiçaÔ do vencedor, 
e desta maneira , vencido que ficasse D. 
Quixote ordenar-lhe-hia o Bacharel Ca- 
vaíleiro que voltasse para o seu povo , e 
casa e delia naÓ sahisse no espaço de dous 
annôs, ou em quanto elle naÓ determinasse 
outra cousa; o que claro esta, que h** 
xote cumpriria sem duvida, como ficasse 
vencido, por na6 ir contra as Leis da Ca- 
vallaria ; e desta sórie poderiâ  ser que du
rante o tempo da sua reclusão , se esque
cesse das suas vaidades, ou houvesse oc- 
casiaô de dar algum remedio conveniente
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3 su a  lo u c u ra .  T o r n o u  C a r ra s c o  o  n e g o c io  
á  su a  c o n ta  , e  o ffe receo -se  p o r  E s c u d e ir o  
T h o m é  C e c i a l , c o m p a d r e , e  v is in h o  d e  
S a n c h o  P a n ç a , h o m e m  a le g re  , e b o m  c o m 
p a n h e ir o .  .A rm o u -s e  S a n s a ó ,  c o m o  fica re 
f e r id o  , e  T h o m é  C e c ia l  a c o m m o d o u  so« 
b re  o  seu  n a r iz  n a tu r a l  h u m  d e  p a p e la õ  , co 
m o  d e ix a m o s  d i t o ,  p a ra  n a ó  ser c o n h e c id o  
d e  seu  c o m p a d r e  ,  q u a n d o  se  a v is ta s s e  c o m  
e l le  • e  a s s im  s e g u ir ã o  o  m esm o  c a m in h o  
q u e  le v a v a  D .  Q u i x o t e , e  q u a s i q u e  c h e g á -  
r a o  ta m b é m  a a c h a r -se  n a  a v e n tu ra  d a  m o r 
te .  F in a lm e n te  d é ra ô  c o m  d i e s  n o  b o sq u e , 
o n d e  lh e s  su c c e d e o  tu d o  o  q u e  a c im a  d is 
se m o s  ; e  se  n a o  fo ra õ  o s  e x tr a o rd in a r io s  
p e n s a m e n to s  d e  D . Q u i x o t e , q u e  e n te n d e o  
n a o  se r o  B a c h a re l  q u e m  e ra  , ficá ra  o  S e 
n h o r  B a c h a re l  p a ra  s e m p re  im p o s s ib i l i t a d o  
d e  g r a d u a r - s e  p o r  L ic e n c ia d o  , p o r  n a õ  te r  
a c h a d o  n in h o s  , o n d e  c u id o u  q u e  a c h a r ia  
•p assa ro s . T h o m é  C e c i a l , q u e  v io  q u a d  
m a l  lo g rá r a  o s  seus d e se jo s  , e o m á o  es
t a d o  , e m  q u e  e s ta v a  o  in fe l iz  B a c h a re l:  
S e n h o r  S a n s a o  C a r r a s c o , lh e  d isse  , p o r  
c e r to  q u e  n o s  su c c e d e o  o  q u e  b e m  m erec i
d o  t ín h a m o s  : f a c i l  h e  d e  p e n s a r ,  e a c o -  
m e t te r h u m a  e m p re z a  ,  m as  c o m  d i íE c u l-

d a d e
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dade se sahe della as mais das vezes. D. 
Quixote he louco, e nós outros naõ o so
mos , m ís elle vai saõ , e rindo, e V. 
ft/lercê fica moido, e tristonho. Saibamos 
nós agora, e quem he mais louco ,o  que o 
í . ____ por; «riftpr 9pr menos. ou aauelle ,I1C pOt Haw pUUti 1,1.-- 5 I
que por sua vontade o lie ? À difterença , 
que ha, respondeo Sansao, entre esses dous 
loucos he, sêllo sempre o que por força o 
he, e’ aquelle que por sua vontade he lou
co , deixará- de o Scr quando quizer. Pois 
eu fui louco por minha vontade , tornou 
Thomé Cecial, quando me quiz fazer Es
cudeiro de V. Mercê , e por minha vonta
de quero deixar de o se r , e tornai para 
a minha casa. Podeis fazello; _mas preten
der que eu me recolha a minha sem ter 
moido os ossos a poder de pancadas a D. 
Quixote . he cousa escusada ; e já naõ me 
levará a buscallo o desejo de que cobre 
juizo, senaõ o da vingança ; pois a dôr' 
das costellas naõ me dá lugar para fazer 
outros discursos mais piedosos. Nisto fo
ra ó arrazoando ambos até que chegáraõ a 
hum lugar, onde por ventura acháraõ hum 
algebrista , que curou o desgraçado 'San
sao. Retirou-se Thomé “Cecial, e deixo-o

cui-
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cuidando na sua vingança , assim como a 
Historia o deixa neste lugar, para tratar 
outra vez de D. Quixote , offerecendo no
vos motivos de regozijar-nos.

C A P I T U L O  XVI.

Do qus succedeo a D. (Juixote com hum 
discreto Cavalie iro 7la Mancha.

C om a alegria , contentamento, eoufa- 
nta, que dissemos, hia D. Quixote seguin
do a sua jornada, contando se, á vista da 
victoria passada , ser o Cavalleiro andante 
mais valente, que o mundo tinha naquella 
idade. Dava por acabadas, e bem succcdi- 
das quantas aventuras podiaõ succeder-lhe 
daíli em diante, e tinha em pouco os en
cantos, e os encantadores. NaÓ se lembra
va das innumeraveis pancadas, que no de
curso de suas cavallarias lhe tinhad dado, 
nem da pedrada , com que lhe quebrar a o 
ametade dos dentes, e ta6 pouco do des- 
agradecimento dos galés, e menos do atre
vimento dos Yanguezes , e das pancadas, 
que então chovêraõ sobre elle. Finalmen

te
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te dizia comsigo , que se elle achára meio, 
ou arte para desencantar a sua Dulcinea, 
jiao envejaria a maior ventura , que alcan
çou , ou pôde alcançar o mais venturoso 
Cavalleiro andante dos séculos passados. 
Nestes pensamentos hia elle todo occupado, 
quando" Sancho lhe disse : Naó aclia V. 
M ercê, Senhor, cousa'galante trazer eu 
ainda diante dos olhos o desavergonhado 
nariz, que passava das marcas, do meu 
compadre Thomé Cecial ?E crês por ven
tura, disse D. Quixote , que o Cavalleiro 
dos Espelhos era o Bacharel Sansaó Car
rasco , e o seu Escudeiro Thomé Cecial , 
teu compadre ? Naõsei o que diga a isso: 
só sei que os signaes, que medeo, da mi
nha casa , mulher , e filhos, nenhum outro 
me poderia da r , senão elle; e acara, Se
nhor , tirando-lheo nariz, era a mesma de 
Thomé Cecial , como eu muitas vezes a 
tenho visto no meu povo, eem sua casa , 
visinha parede em meio da minha, e a fal
ia naó era d’outro, senão delle mesmo. Ar
razoemos hum pouco, Sancho : Ora dize- 
me tu , como he possivel que caiba em jui- 
zohumano, que o Bacharel Sansaó Car
rasco viesse feito Cavalleiro andante , ar

ma-
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mado com armas offensivas, e defensi
vas para peleijar comigo ? Fui por ven
tura algum dia seu inimigo ? Dei-lhe já 
mais motivo para ter-me odio ? sou seu ri
val ? Professa elle por ventura o exercicio 
das armas, para que inveje a fama , que 
tenho grangeado? E que diremos entaõ , 
Senhor, da semelhança daquelle Cavalleiro, 
seja elle quem for , com o Bacharel Carras
c o , e do seu Escudeiro Thomé Cecidi, 
meu Compadre ? Seheencantamento, co
mo V. Mercê disse, nao havia no mundo 
outros dous com quem se parecessem ? Tu
do he artificio, e traça dos malignos Magi
cos, que me perseguem, os quaes, ante- 
veçdo que eu havia de ficar vencedor no 
combate, precavêraó-se fazendo com que 
o Cavalleiro vencido mostrasse 0 parecer 
de meu amigo o Bacharel, a fim de quea 
amizade,que tenho com elle, me embo
tasse o fio da espada, e quebrantasse o vi
gor do meu braço ,e  a justa ira de meu 
peito , para ficar com vida o mesmo, que 
ma queria tirar com artifícios, e enganos. 
Para prova disto já sabes, Sancho, por ex
perienda propria , que na6 te deixará men
tir , nem enganar , quaõ fácil lie aos encan

ta-



188 D. Quixote de la  Mancha.
tadores mudar huns semblantes n’outros f 
fazendo do formoso feio, e do feio for
moso , pois naô ha dous dias que vistes por 
teus mesmos olhos a formosura, e galhar
dia da incomparável Dulcinea, ta6 pefei- 
ta , como natural mente era •, e eu a vi trans- 
fqrmada n’huma feia , e baixa lavradora 
com cataratas nos'olhos, e máo cheiro na 
bocca ; e se houve hum perverso encanta
dor que se atreveo a fazer tao má transfor
mação , nad lie muito qoe tenha feito a de 
Sansad Carrasco, e seu Escudeiro teu com
padre , para tirar-me das mãos a gloria do 
vencimento. Todavia naÕ deixo de consõ- 
lar-mej porque em fim,seja qual for a fi
gura , sempre fiquei vencedor do meu ini
migo. Deos sabe a verdade de tudo, res
pondeo Sancho. O qual como sabia que a 

■transformação de Dulcinea fora traça , e 
velhacaria sua , nao o satisfaziaó as quime
ras de seu Amo, mas nao. lhe quiz repli
car, por nad dizer alguma palavra , que 
descobrisse o seu embuste. Nestas práticas 
estavao , quando os alcançou hum homem, 
que traz defies vinha pelo mesmo caminho 
sobre huma egua ruça muito linda, vestido 
com hum gabaode panno fino verde, or

la-
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lado de veludo escuro, com hum chapep 
do mesmo veludo. O aparelho da egua era 
de campo , e á gineta , também escuro , e 
verde. Trazia ao lado hum alfange Mou
risco, pendente de hum largo talabarte de 
ouro , e verde , os brozeguins erao da 
mesma seda do talabarte. Às esporas nao 
erao douradas, mas envernizadas de verde 
tao Jimpas, e luzentes, que por dizerem 
bem com todo o vestido, paredaõmelhor, 
do que se forao de ouro puro. Chegado que 
fosse a elles o caminhante , saudou-os cor- 
tezmente, e<picando a egua. passava de lar
go. Mas D. Quixote falloudhe , e disse- 
lhe : Sancho, se he que V. Mercê segue a 
mesma estrada, que nós levamos, c nao 
importa ir mais depressa , honra receberia 
em irmos juntos. Por certo, respondeo o 
viajante, que nao passara eu tao de largo, 
senão temera que se inquietasse esse caval- 

■ lo com a companhia da minha egua. Bem 
póde V. Mercê , respondeo Sancho, deter 
a redea á sua egua ; porque o nosso Cavat
io he o mais honrado, e atrencioso, que 
ha no mundo : nunca cm taes oecasides 
obrou vileza alguma ; e huma vez que se 
desmandou, meu Amo, ecu o cõnvidá-

mos
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mos muito bem. Pelo que bem póde V. 
Mercê., torno a dizer , deter-se sequizerj 
pois ainda quando lha dêrn entre dous prl- 
tos, naÔ tenha medo que o Cavallo a ar- 
raste. Sostcvc o caminhante a íedca 5 adn.ii*

i 1  t.r{.A v r \c < tr \ ("Ip T'l O U  1X0-rando-se aa posiuia ,  ̂lOhi» ^  o u 
te , o qual hiasem capacete , pois Sancho 
o levava como mala adiante da albarda do 
Ruço. Porém se muito olhava o Cavallci- 
ró para D. Quixote, muito mais olhava D. 
Quixote para o Cavalleiro, que lhe pare
cia homem de distinção. Na idade, mos
trava ter cincoenta annos ; tinha poucas 
cas,*o rosto comprido, o olhar alegre, 
e grave \ final mente no trajo , e postura 
mostrava ser homem de boas prendas. O  
juizo, que o Cavalleiro fez de D. Quixo
te foi ser este hum homem ta l, como nun
ca vira outro. Admirou-se do comprimen
to do seu Cavallo, da grandeza do seu cor
po , do seu rosto secco, e descorado , c 
de suas armas, e porte, figura que longos 
tempos havia, que naõ era vista naquella 
terra. Notou muito bem D. Quixote a at- 
tencaõ , com que olhava para elle o cami
nhante , e pela suspensaô, em que o vio, 
conheceo qual seria o seu desejo j  e como
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erataõ cortez, etao amigo de dar gosro 
a rodos , antes de ser perguntado, sahio- 
lhe ao caminho , dizendo: Esta figura 
que V. Mercê em mim tem visto, como hè 
taô nova, e tao fora do commum, naò 
me maravilhara eu que o deixa-se admira
do ; mas naó lhe succederá assim , saben
do que eu sou do número daquelles Ca- 
valleiros, de quem dizem todos que vao 
ás suas aventuras. Sahi da minha Patria 
empenhei a minha fazenda ,*dei de ma6 
aos regálos, e lancei mecos braços da for
tuna, que me guiasse onde melhor Jhe pa
recesse. Quiz resuscitar a Cavallaria andan
te, já extincta, emuitos dias ha que tro
peçando aqui, cahindo alli, despenhando- 
me cá , e levantando-me acolá , cumpri 
grande parte do meu desejo, soccorren- 
do viuvas, amparando donzellas, e favo- . 
recendo casadas , orfas, e pupillos: offi-* 
cio proprio, e natural dos Cavalleiros an
dantes. E  assim por minhas pias, e vaíe- 
rosas façanhas, que sao muitas, tenho me
recido andar já meu nome impresso entre 
quasi todas, ou a maior parte das Nações 
do mundo. Trinta mil volumes se tem im
presso da minha Historia ,e  pelo que vejo

im-
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imprimir se-ha trinta mil m B  « l  , *  o 
Ceo nao lhe pozer. rcmcdio. Pmalmente 
para dizer tudo cm poucas palavras, ou 
n’hurna so , sou D. Quixote de la Mancna, 
chamado por outro nome o Caxaheiro da 
'Triste  Figura. E posto que o louvor em 
bocea propriá seja vitupério, forçoso he 
talvez fazello eu, quando naõse achar pre
sente quem o faça. Pelo que esteCavallo, 
est̂ i lança, este escudo , o meu Escudtuo, 
todas estas anuas juntas , o rosto descoia- 
do. a fraqueza de meu corpo, nenhuma 
destas cousas poderá d’ora em diante cau
sar-vos admiraçao, sabendô  já quem sou, 
e qual he a minha profissão. Callou D. 
Quixote , e tardando o Cavalleiro a res
ponder-lhe , como due naõ se animava a 
fazello ; até que por fim, passado hum bom 
esnaço, fallou-lhe nestes-termos : Acertas- 

' tes, Senhor Cavalleiro, e conhecestes pe
ja minha suspensão o meu desejo; porem' 
Jva6 conseguistes deixar eu de niaravilhar- 
rae deter-vos visto. Pois , ainda que , co- 
jno dizeis, podéra deixar de adnnrar-me, 
sabendo quem sois, nao succedeo assim, 
antes agora que o sei fico mais suspenso, e 
admirado. Como he possível que haja lio-*
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jè no mundo Cavalleiros andantes, e His
torias impressas de verdadeiras Cavallarias? 
Naò posso persuadir-me que haja hoje so
bre a terra quem favoreça viuvas, ampare 
donzellas, honre casadas, e soccorra or- 
fáos; e nunca eu o crêra, se em V. Mercê 
naò o tivera visto com os meus olhos. Becn- 
dito seja Deos! que com essa Historia , 
que V. Mercê diz que está impressa, de 
suas altas Cavallarias, teráò cahido em es
quecimento essas, que ha innumeraveis, 
dos fingidos Cavalleiros andantes, deque' 
estava cheio o mundo, com tanto damno 
dos bons costumes, e tamanhoprejuizo, e 
descrédito das boas Historias. Sobre isso 
ha muito que dizer, tornou D. Quixote, se 
sao , ou naò fingidas as Historias dos Ca
valleiros andantes. E ha quem cuide que 
naò saò falsas taesHistorias? Eu o duvi
do, respondeo D. Quixote, e fiquemos por 
'hora aqui, que se a noisa jornada aturar, 
espero em Deos mostrar a V. Mercê que 
fez muito mal em seguir 0 numeroso par
tido dos que tem por certo que naò saò 
verdadeiras. Destas ultimas palavras ficou 
o viajante de alguma maneira entendendo 
que £). Quixote devia de ser algum louco, 

T om. IV. N  e
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e esperava que o confirmasse de todo neste 
iuizo; porém antes que passassem a tratar 
de outras cousas, pedio-lheD. Quixote que 
lhe dissesse quem e ra , visto que da sua 
Parte lhe tinha declarado quem era, equaL 
vida a sua .Eu ,  respondeo-lhe o do gabao 
verde, Senhor Cavalleiro da Triste Figura, 
sou hum fidalgo, natural de hum lugar, 
onde iremos cear hoje, se Deos for servi
do. Sou mais que medianamente rico, e  
he meu nome D. Diogo de Miranda: passo 
a vida com minha mulher, emeus filhos, 
e amigos: os meus exercidos saõ os da 
caca, e pescaria’, masnaô sustento falcao, 
nem galgo, e só tenho algum perdigueiro 
manso , ou algum furão atrevido, lenho 
até seis dúzias de Livros, huns em Latim, 
eoutros em Vulgar, alguns de Historia, 
e outros de DevoçaÕ. Os de Cavallarias 
nunca me entráraôem casa: folheio mais os 
profanos, do que os devotos, como se- 
jaô de honesto entretenimento, que d e le i 
tem na linguagem, e  admirem, e  su sp e n -  
dao com a  invençaô •, posto que d e s te s  
poucos ha emHespanha. Alguma v ez  j a n 
to em casa dos meus visinhos, e amigos, 
e muitas vezes os convido. O s  meus ç ^ n v i-

te s
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tes saÕ limpos, e aceados, e nada escas
sos : nem gosto de murmurar, nem con
sinto que diante de mim se murmure: nao 
examino as vidas alheias, nem sou lince do 
que os outros fazem. Ouço Missa todos os 
dias, reparto dos meus bens com os po
bres, sem fazer alarde das boas obras /p a 
ra nao dar entrada em meu coraçaô á hy- 
pocrisia, e vangloria : inimigos que insen
sivelmente se apoderaó do coraçaô mais re
catado. Faço muito por congraçar os que * 
sei que estão desavindos: sou devoto de 
Nossa Senhora, e confio sempre na mise
ricordia de Deos. Attentissimo esteve San
dio á relaçaó da vida, e entretenimentos 
do Fidalgo: eparecendo-ihe boa, e san
ta, e que quem tal vida vivia, nao podia dei
xar de fazer milagres, apeou-se do Ru
ço, foi com grande pressa segurar-lhe o 
estrivo direito, e com devoto coraçaô, e 
■quasi com as lagrimas nos olhos beijou-lhe 
os pés huma, e muitas vezes. O que ven
do o Fidalgo : Que lie o que fazes? per
guntou-lhe : que beijos saõ estes ? Deixe- 
me beijar, Senhor, respondeo-lhe Sandio, 
porque me parece ser V. Mercê o primei- 
.ro santo á gineta em todos os dias da mi-

N ii nlia
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nL vida. Grande peccador sou, e nao san
to. Tu, fi'ho, he que deves de ser hum 
bom homem, como o mostra a tua sim
plicidade. Voltou Sancho a montar sobre 
o seu jumento, depois de ter feito rir a 
profunda melancolia de seu Amo, e causa
do nova admiraçao a D r  Diogo. Ao qual 
perguntou D. Quixote quantos filhos tinha, 
dizendo-lhe que huma das cousas, em^que 
os antigos Filosofos, os quaes careciaó do 

•verdadeiro conhecimento de D eos, cons- 
tituiaó o Summo Bem, fora nos bens  ̂da 
natureza, e da fortuna, e em ter muitos 
amigos, e bons filhos. Eu, Senhor D. 
Quixote, respondeo-lhe o Fidalgo,tenho 
hum filho, e se naôotivéra, por ventura 
me julgára mais ditoso, do que sou: naó 
porque elle seja máo, senão porque na6 
he taõ bom, como eu quizéra: terá 
de idade dezoito annos : seis esteve em Sa
lamanca aprendendo as linguas Latina, e 
Grega, e quando eu quiz que passasse a 
estudar outras Sciencias, achei-o taÓ embe
bido na Poesia, se he que de Scienda se 
lhe pdde dar o nome, que nao he possí
vel mettello na das Leis, que eu cjuizéra 
que elle estudasse, nem na Theologia, que
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entre todas he a que tem o primeiro liigar. 
Queria eu que fosse elle a coroa dos seus 
parentes; pois vivemos n’hum século , em 
que os nossos Reis premeiaõ distinctamen- 
te as virtuosas, e boas Letras, porque Le
tras sem virtude, saÕ pérolas em lugar im
puro. Todo 0 dia passa em averiguar se 
Homero disse bem, ou mal neste, ou na- 
quelle verso da Iliada : se Marcial foi des- 
honesto nos seus Epy grammas: se acaso se 
devem entender d’huma , ou d’ouPra ma
neira estes, e aquelles versos de Virgílio. 
Em fim todas as suas conversações sao com 
os Livros destes Poetas, e com os de Ho- 
racio, Persio, Juvenal, e T ibulo; pois 
dos modernos em Romance naõ faz muito 
conceito. Todavia, naô obstante o des- 
preso, em que mostra ter a Poesia vulgar, 
anda agora occupado emglozar quatro ver
sos, que lhe mandáraõ de Salamanca, e 
cuido que saõ de contenda litteraria. Os 
filhos, Senhor, respondeo D. Quixote, sa6 
parte das entranhas de seus pais, e assim 
devem de ser amados, ou sejaô bons, ou 
maos. Aos pais roca encaminhallos desde 
pequenos a virtude , e inspirar-lhes costu
mes Christaos, para que, quando chega

rem
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rem a ser maiores, sirvaõ de arrimo a seus 
pais na velhice, ede gloria ásua posteri
dade. Quanto a obrigallos a que estudem 
esta, ou aquella Sciencia, nao o tenho por 
acertado, ainda que nao será djtmnosoper- 
suadillos a isso ; equando nao se ha dees- 
tudar para pane lucrando, sendo o Estu
dante taó venturoso , que o Ceo lhe de 
pa is , que lho deixem , seria eu de parecer 
que o deixassem seguir aquella Sciencia, a 
que mais se inclinar. E posto que a da Poe
sia , nao seja ta6 util, como aprazível, 
nao he do número das que costumao des- 
honrar os que as tem. A Poesia , Senhor 
Fidalgo, a meuvêr, he comohumadon- 
zella terna, de pouca idade , e por extre
mo formosa , a qual tem cuidado de enri
quecer , polir, e adornar outras muitas 
donzellas, que saõ todas as outras Scien
das : de todas se serve, e todas sehaõ de 
embellezar com ella. Esta donzella poretri 
nao deve de andar pelas ruas, e esquinas das 
praças, nem peloá cantos dos palacios. T al 
he ella, que quem a souber tratar, con- 
verteila-ha em purissimo ouro de inestimá
vel valor. Empregalla em Satyras torpes, 
e damnados Sonetos, he sevandijalla. De 

. ne-

è
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nenhuma maneira se deve pôr em praça a 
quem quizer compralla, salvo se nao for 
em Poemas heroicos, lagrimosas Tragé
d ias, ou Comedias alegres, e artificiosas. 
Naóha de andar pelas mãos de pessoas bai
xas, e do vulgo ignorante, incapaz de co
nhecer , e estimar os thesouros , que nella 
se encerraõ. Nem vos pareça, Senhor, que 
entendo aqui por vulgo só a gente plebea, 
e huniilde ; pois todo aquelle, que nao sa
be , ainda que seja Senhor, e Principe , 
pode, e deve de entrar no número do vul
go. Assim aquelle, que com os predica
dos , que acabo de dizer, tratar a Poesia, 
será famoso, e estimado o seu nome em to
das as Nações cultas do mundo. Quanto 
ao que dizeis, Senhor, que vosso filho nao > 
estima a Poesia em vulgar, parece-me que 
nao tendes razao nisso; porque o grande 
Homero naõ escreveo em Latim , pois era 
Grego; nem Virgilio escreveo em Grego, 
pois era Latino. Finalmente todos os Poe
tas antigos escrevêraõ na sua lingua mater ■ 
na , e naõ se valêrao das estranhas para 
declarar os seus altos conceitos. E  sendo 
assim razao fora que se praticasse este cos- 

• tume por todas as Nações, e que naõ se
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desestimasse o Poeta Alemaõ porque escre- 
vco na sua lingua , nem o Castelhano,, ou 
Biscainho, porque faz o mesmo.Todavia o 
que eu entendo , Senhor, he que o vosso fi
lho nao deve de estar mal com a Poesia cm 
Romance, mas só conros Poetas, que saó 
meros Romancistas, sem saber outras lin
guas, nem sciencias, que ornem, desper
tem , e ajudem o seu impulso natural : no 
que também póde haver erro. Por quanto 
o Poeta nasce, como commummente , e 
com razaÕ dizem todos; isto he , o Poe
ta natural, quando sahe das entranhas de 
sua rriái já sahe poeta , ecomaquella incli
nação , que oCeolhedeo, sem mais estu
d o , nem artificio, compõe cousas, que 
fazem verdadeiro o que disse: Est Deus 
in nobis, &c. Digo demais disso que o 
Poeta natural, que se valer d’arte , sera 
muito melhor, e avantajar-se-ha a outro, 
que só por saber a arte , quizer sêllo. A ra
sa õ he; porque a arte nao se avantaja á na
tureza , e o que faz lie só aperfeiçoalla , e 
sendo assim, hum^ vez que huma dê a mao á 
outra, constituiráõ ambas hum perfeitíssimo 
Poeta. De tudo isto concluamos, Senhor 
meu, que bom será que deixeis o vosso fi- *

lhp
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lho seguir a sua inclinação natural; pois 
sendo elle tao bom Estudante, como deve 
de ser, e tendo já subido a primeira esca
da das Sciendas, que he a das linguas, 
por via delias subirá per si mesmo ao cu
me das Letras Humanas, as quaes taó bem 
parecem n’hum Cavalleiro de capa , e es
pada , e de tal maneira o adornaô, hon- 
rao, e engrandecem, comojás Mitras aos 
Bispos , e os Capellos aos Jurisconsultos. 
Peleije V. Merce com seu filho, se fizer Sa
tyras, que prejudiquem as honras alheias, 
castigue-o, e rasgue-as; mas se elle escre
ver, reprehendendo os vicios em geral, 
como elegantemente fez Horacio, louve-o; 
porque ao Poeta lie dado escrever contra a 
inveja , e dizer mal em seus Versos contra 
os invejosos, e assim dos demais vicios, 
com tanto que nao nomeie pessoa alguma. 
Porém ha taes Poetas que a troco de dizer 

' m al, aventuafc-se-hao ao perigo de ser des
terrados parWs Ilhas do Ponto. Se o Poe
ta for modesto em seus costumes, também 
o será em seus Versgk que a penna he a 
lingua d’altna; e cpraes forem os concei
tos , que ne!ia se formarem , taes serão seus 
escritos. Quando os Reis, e os Principes*

vêm
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vêm a milagrosa Scienda da Poesia em su
jeitos prudentes, virtuosos , e graves , hon- 
rao-os, estimaõ-os, enriquecem-os, e até 
os coroaõ com as folhas daquella arvo;e, 
a que o raio naõ offende, como para dar
___An ntic» nínmtpm Itíí rlc onenaerittOstras ^
áquelle , cujas frontes com taes coroas vem 
honradas, e adornadas. Admirado ficou o 
Cavai lei ro do' gabaô verde de ouvir o arra- 
'/oamento de D. Quixote , poi maneira 
que foi perdendo o conceito, que tinha 
feito, de ser hum mentecapto. Porém em 
meio desta pratica , Sancho Pança que 
naõ gostára delia , tinha-se desviado do 
caminho para pedir hum pouco de leite 
a huns pastores, que perto cia!li estavao 
ordenhando humas ovelhas. E estando o
Cavalleiro para renovar a conversaqao , sa
tisfeito por extremo da discrição de L). 
Quixote, levantou este os olhos, e vio 
vir pelo mesmo caminho pgkonde hiao , 
hum carro todo embandeiraĉ rcom bandei
ras Reaes; e crendo que seria alguma no
va aventura , chamoimpr Sancho Pança em 
altas vozes, para quWhe desse o capace-, 
te. Deixou este logo os pastores, tanto 
que o ouvio chamar, e picando o Ruço

che-
e
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chegou a toda a pressa, onde seu Amo 
estava, ao qual succedeo huma espantosa, 
c tremenda aventura.,

C A P I T U L O  XVII.

Em que se declara 0 gr do, a que podia 
chegar, e com effeito chegou 0 grande 
valor de D.Quixote corn 0feliz suc

cesso da aventura dos leões.

C f  .
onta a Historia quer quando D. Qui

xote chamava em altas vozes por Sancho, 
para que lhe trouxesse o elmo , estava es
te comprandohuns requeijões, que os pas
tores lhe vendiaõ ; e comp visse que seu 
Amoochamava com muita pressa, nao 
sabia o que fizesse delles, nem onde os 
havia de trazer, epor nao perdeÜos , pois 
já os tinha pago , se lembrara de deitahos 
no capacete de seu Amo , e desta maneira 
voltára a vêr o que elle queria. Chegado 
que fosse: Dá-me cá esse capacete , disse- 
lhe D. Quixote, que ou eu sei pouco de 
aventuras, ou pelo que vejo al guma me vem 
obrigar a tomar armas. O Cavalleiro do 
Gabaó Verde, 'que t a lo u v io ,estendeo a

vis-
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vista por todos os lados, e nao descubrin- 
do outra cousa mais puc hum carro, o qual 
vinha para dies, embanaeirado com duas, 
ou tres bandeiras, signal de trazer algum 
dinheiro d’E'Kei , assim o.aeclarou a D.

* ^  P i _ „ ^ /•>«- ■*-» r \  i  \  r \  n i l l '7(ju ixcuc. m a s  i ião v.M . rren-■ - i ~• —
do sempre , e tendo para si que tudo quan
to lhe succedesse , ha via d de ser aventuras 
sobre aventuras, e por isso lhe respondeo 
nestes termos: Homem apercebido, meio 
combatido. Nao se perde nada em acau
telar-me , pois sei-por experience propria, 
que tenho inimigos visíveis , e invisíveis, 
e nao sei quando, onde, nem em que tem
po , ou debaixo de que figura me accom- 
iretteráõ. E virando-se para bancho , pe- 
dio-lhe o capacete \ e como este nao tives
se tempo para tirar os requeijões, vio-se 
obrigado a dar-lho com elles.Tomou-o D. 
Quixote, e sem reparar no que vinha den
tro , levou-o logo á cabeça , e como os re
queijões se esmagárao com o aperto, co
meçou o soro a correr-lhe por todo o ros
to ^  pelas barbas ,de que ficou taó assus
tado, que disse a Sancho : Que sera isto, 
Sancho ? Como que se me abrandaó os 
cascos, e se me derretem os miolos, ou

eu



Parte IT.«Cap. XVII.  ̂ 2 0 $  

eu estou suando#da cabeça ate os pcs ? E 
se he que suo, naõ lie de roedo; e sem 
dúvida creio que alguma terrível aventu
ra me tem de succeder. Dá-me, se tens, 
com one alimpar-me; que o copioso suor 
me cétra os olhos. Callou-se Sancho; e 
deo-lhe hum panno, dandojuntamente gra
ças a Deos de rs ao ter seu Amo advertido 
o que era. Limpou-se D. Quixote, e tiran
do o capacete para vêr o que, a seu pare
cer, lhe esfriava a cabeça, vio aquelle em
plasto branco dentro do capacete, e che
gando-o ao nariz , cheirou, e disse: Por 
vida da minha amada Dulcinea de Tobo- 
so , que me mettestedentro do capacete 
requeijões, traidor, goloso, Escudeiio mal 
considerado. Se sao requeijões, respondeo- 
lhe Sancho com muito socego, e dissimu- 
laçaÕ, dê mos cá V. Mercê, queeuo:: co
merei ; mas coma-os o diabo, que dc\ua 
de ser quem ahi os metteo. Eu, Senhor, 
havia de ter o atrevimento de enxovalhar 0 
elmo de V. Mercê ? Por certo, Senhor, 
que segundo o que vejo também jlevo de 
tér encantadores, que me persigao, como 
membro, que sou de V. Merce, etenao 
posto ahi essa imrmmdiciapara faze.llo per

der
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der a paciência, e moer-me a mim as ços- 
tellas, como costuma. Mas cngandrao-se 
desta v e z pois eu confio cio born discur- 
so demon Amo, quenad deixará de con
siderar que cu naõ tcniio requeijões, nem 
leite, cu ccusa que o valha, eque quan
do a tivera, antes a í c co ih c i a  no meu es
tômago, do que no elmo de V. Merce.
1 udo póde ser, disse D. Quixote•, _e a tu
do estava obmaigo attento , admirando- 
se do que via, especialniente quando D. 
Quixote, depois de ter alimpado muito 
bem a cabeça, o rosto, as barbas, e o ca
pacete, encaixou-o outra vez, firmou-se 
bem nos estribos, pedio a espada, d a n 
çando maó á lança: Venha-agora o que 
vier, disse; que resoluto estou a partir 
com o proprio Satanaz em pessoa. Chegou 
a este rçmpo o carro das bandeiras, em 
que nad vinha mais gente, que o carretei
ro com as mulas, e hum homem sentado 
na dianteira. Pôz-se-Ihe D. Quixote por 
diante dizendo: Onde ides, irmãos ? Que 
carro lie esse ? Que levais nelle, e que ban- 

. deiras sad essas? O carro he meu, res
pondeo o Carreteiro : o que vai nelle sao 
dous bravos leões engaiolados, que o Ge

ne-
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neral dc Orán envia para a Corte de pre
sente a Sua Magestade, e as bandeiras sao 
de ElRei Nosso Senhor, para signal de 
que vai aqui cousa sua. E sao grandes os 
kões? Sao tamanhos, respondeo o que 
hia á entrada do carro, quenao passáraó 
nunca outros maiores de Africa para Hes- 
panha, e eu que sou o que trato dos leões, 
nunca passei outros, que fossem como es
tes. He femea, e macho : o macho vai 
nesta primeira gaiola, e a femea na ou
tra, e vao elles agora com fome, porque 
ainda hoje naõ comerão nada. Pelo que 
desvie-se V. Mercê, e deixe-nos passar; que 
lie preciso chegar de pressa, onde lhes 
demos de comer. Sorrindo-se então D.Qui- 
xote, disse ; Ledesinhos a mim? A mim 
leoesinhos, e a taes horas ? Por certo que 
esses Senhores, que cá os enviaõ ha6 de 
ver se eu sou homem, que treme de ledes. 
Apea-te homem, e visto que és oque tra
tas dos leões, abre essas gaiolas, e dei
ta-me cá para fora esses animaes, que em 
meio deste campo lhes darei a conhecer 
quem he D. Quixote de la Mancha, a pc- 
zar dos encantadores, que mos mandad. 
Bom, bom! disse entaó 0 Fidalgo comsi-
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vo dado tem o nosso Cavalleiro signal 
de quern he. Sem dúvida que os requeijões 
lhe ajarandáraõ os cascos, e fizerao-lhe 
amadurecer os miolos. Chegou-se a este 
tempo Sancho a elle, e disse-lhe : Pelo 
amordeDeos, meu Senhor, naõ consinta 
que o Senhor D. Quixote brigue com os 
ledes; que se tal faz, aqui nos faraó a to
dos em pedaços. Taô louco he vosso Amo, 
respondeo o Fidalgo, que receais, e te
meis que se metta a brigar comestes am- 
maes taô ferozes? Louco nao lie elle, mas
he a f a o .  Eu farei com que naõ q seja.
E  chegando-se a D. Quixote, que insta
va com o guarda dos leões para que abris
se as gaiolas, disse-lhe : Senhor, os Ca- 
vnlleiros andantes haó de accqmmetter as 
aventuras, que. promettem feliz exito, e 
dc nenhuma maneira as que nao deixao es
perança disso; porque a valentia, que pas
sa a temeridade, mais he loucura, que ver
dadeiro eíTeito da fortaleza. Quanto mais 
que estes leões naõ saõ enviados contra 
V. Mercê, mas de presente a Sua Ma ges
ta de, e naõ será razaõ detellos, nem im
pedir a sua viagem. Metta-se V. Merce, 
Senhor Fidalgo, respondeo D. Quixote,

com
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tòití o seu perdigueiro manso, e còm o seu 
furaó atrevido, e deixe a cada hum fazer o 
que lhe cumpre. Este he o meu officio , e 
eu sei muito bem se vem contra mim, ou 
naó, estes senhores leões. E voltando-se 
para o guarda dos ieôes: Se naÔ abres lo
go , disse, as gaiolas, Com esta lanqa te 
pregarei nesse Carro. O carreteiro, que vio 
a resolução daquelle fantasma armado: Se
nhor, disse-lhe, por caridade dê-me tem
po para desatar as mulas , e pôr-me cônt 
ellas a salvo , antes que sé soltem os leões; • 
porque se mas mataò rematado ficarei pa
ra toda a minha vida; pois naõ tenho de 
meu mais que este carro, e estas mulas. 
Homem de pouca fé , tornou D. Quixote,' 
apea-te, e desata as bestas , e faze o que 
quizeres; pois cedo veras que trabalhaste 
de balde , e qüe podéras forrar esta dili
gencia. Apeou-se o carreteiro , e desatou 
as bestas a toda a pfessa; e levantando en- 
ta5 a voz o guarda dos leões, dissect Se- 
jaô testemunhas quantos aqui estão , de 
que contra minha vontade, e por forçà 
abro as gaiolas, e solto os leões; e a es
te Senhor protesto que todo o mal, e dam
n o  , que estes animaes fizerem corra po 

Tom. IV. O
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conta , assim como também os meu, 

sallarios, e direitos. Arredem-se V. Mei 
cês , Senhores , antes que eu abra , po- 
“haS-se a salvo ; que e u  seguro mnho nao 
me fazerem mal. Persuadioo fdalgocu

p rv̂ vofp nu? nao fizesse se- tra vez a L>. -p- „
ínelhante loucura ; pois era tentar a Deos 
o commetter tal disparate. E respondendo- 
lhe D. Quixote que bem sabia o que fazia, 
replicou-lhe o Fidalgo, que visse em que 
se mettia , pois ellc era de parecer que se
enganava. Eia , Senhor disse-lhe então
D. Quixote, V. Mercê nao quer ser ouvin
te desta , que no seu conceito ha de ser tra
gédia, metta esporas á ruça , e _ponha-se 
a salvo. Tanto que Sancho ouvio.isto, com 
as lagrimas nos olhos pedio-lhe que desis
tisse da tal empreza, em comparaçaõda 
qual tinhaô sido paô, e mel a dos moinhos 
de vento , a dos pisões, que taõ temero
sa fora, e finalmente quantas façanhas ti
nha emprehendido em sua vida.̂ Senhor , 
dizia-lhe elle, veja que aqui naõ ha en
cantamento , nem cousa que o valha ; que 
eu por entre as grades da gaiola vi huma . 
unha de leaô verdadeiro , e delia infiro, 
que o lead, que tal unha tem he maior
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que huma montuosa serra. O medopelo 
menos fará que elia te pareça maior que 
ineio mundo. Vai-te daqui, Sancho, e 
deixa-me; que se euaqui morrer,já sabes 
o que temos tratado: correrás a Dulcinea, 
e nao te digo mais. A estas accrescentou 
outras razòes, com as quaes tirou as espe
ranças de que nao havia de desistir do seu 
intento. Quizéra 0 Fidalgo oppor-se-lhe; 
porém vio-se desigual nas armas, e naá 
lhe pareceo acerto embaraçar-se com hutii 
louco, que por tal tinha elle já a D. Qui
xote. O qual tornando a instar com o guar
da , e a reiterar os seus ameaços, deo 
occasiaõ a que 0 Fidalgo picasse a egoa, 
Sancho o Ruço, e o carreteiro as suas mu
las, procurando todos apartar-se do carrot 
o mais que podessem, antes que os ledes 
saliissem. Chorava Sancho a morte de seu 
Amo, pois assentava que daquella vez aca
baria ás garras dos leões. Amaldiçoava a 
sua ventura, e dizia que em hora mingua
da lhe viera ao pensamento tornar a servil
ia ; mas nem por isso deixava de massaro 
burro para alongar-se do carro. Vendo pois 
o guarda que já estavaó bastantemente des
viados os que hiao fugindo tornou a reque- 

O ii rer,
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rer , e a intimar a D. Quixote o; mesmo, 
que já lhe tinha requerido, e intimado, e 
elle respondeo-lhe que bem ouvia, disse- 
lhe que se deixasse de requerimentos, e 
intimações, porque tudo isso era inútil, 
e que se désse pressa. Em quanto o guar
da tardou em abrir a primeira gaiola, este
ve D. Quixote a considerar, se seria bom 
dar a batalha antes a pé, do que a cavallo, 
e por ultimo resolveo-se a dalla de pe, te
mendo que Rocinante nao se espantasse com 
a vista dos leões. Pelo que apeou-se do Ca
vallo, arrojou a lança, embraçouo escu
do , e desembainhou a espada, com ma
ravilhoso desembaraço, e muito de seu va
gar foi pôr-se diante do carro, encommen- 
dando-se a Decs de todo o coraçaõ, e á 
sua Dulcinea. Valente, e aífouto D. Qui
xote de la Mancha, exclama neste lugar o 
Author desta Histeria, espelho em que se 
pódem vêr todos os que se prezaÔ de va
lentes no mundo, segundo D. Manoel de 
LeaÕ, que foi gloria, e honra dos Caval- 
leiros Kespanhoes! Com que palavras re
ferirei eu façanha taó espantosa, ou qual 
força lhe darei eu para que a creiao os sé
culos vindouros? Que louvores pederáõ

igua-
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igualar-te, bem quesejao hyperboles sobre 
hyperboles? Tu a pé, tu só, tu magna
nimo , intrepido com huma unica espada 
mal affiada , e com hum escudo de aqo, 
pouco limpo , e reluzente , esperar dous 
leões os mais ferozes, que creáraõ as mat
tas Africanas ? Louvem-te os teus mesmos 
feitos, valeroso Cavalleiro da Mancha , 
que eu os deixo taescomo saõ , porque naó 
tenho palavras, com que encarecellos. E  
passando o Historiadora contar o que se 
passou , d iz : vendo o guarda a D.Quixote 
em estado de naõ desistir , e que por isso 
naÕ podia da sua parte deixar de soltar o 
leao macho sob pena de cahir na desgraça 
do indigno, e atrevido Cavalleiro, abrio 
de par em par a primeira gaiola, onde 
estava o IeaÕ , como fica dito , 0  qual era 
de extraordinaria grandeza, edeespanto
sa , e feia catadura. A primeira cousa, que 
fez , foi revolver-se na gaiola , em que vi
nha deitado, estender a garra , e despre- 
guiçar-se todo. Abrio logo a bocca , e 
bocejou muito de seu vagar , e com 
quasi dous palmos de lingua , que lan
çou fóra , desempoou os olhos, e la
vou o rosto. Deitou depois disso a cabe-

$a
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ça fora da gaiola, e estendeo a vista para 
todas as parte com os olhos feitos duas 
tra z a s '• o que seria capaz de attenar a 
mesma temeridade. Sò I). Quixote olhava 
attentamente para elle , desejando que sal-
__ - ; ' J ~ ̂  irí̂ ccp a Kr a COS COlTl el-tasse ia ao wuu 9 v « i' ar
l e , entre os quaes esperava fazello em pe
daços. He até onde podia chegar o extre
mo da sua loucura nunca vista , porem o 
generoso lead, mais çommedido, que ar
rogante , sem fazer caso de bagatellas, de
pois de ter olhado para huma, e outra par
te , como acima dissemos, voltou as cos
tas a D. Quixote, e tornou a deitar se na 
gaiola com muito socego. O que vendo D. 
Quixote mandou ao guarda que o espan
tasse , e incitasse a sahir fóra. Isso naÓ fa
rei eu, respondeo entaõ o guarda, porque 
se tal faço, o primeiro,, a quem fará em 
pedaços, será a mim. Contente-se V. Mer
cê , Senhor Cavalleiro , com o que fez; 
que he quanto se póde dar de valentia , e 
nao queira metter-se n’outra. Aberta tem 
o lead a porta , na sua mao esta o sahir , 
ou nao sahir ; mas como até agora nao tem 
sahido, nao sahirá em todo o dia. A gran
deza do coraçaô de V. Mercê está já  bem

ma-
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manifesta: nenhum combatente, por mui
to affouto, que seja, segundo eu alcanço, 
está obrigado a mais do que a desafiiar o 
seu inimigo, e esperallo em campo , e se 
naó acode, nelle fica a infamia, e leva ó 
oue espera a coroa do vencimento. Assim 
he, respondeo D. Quixote: fecha, amigo, 
a porta , e attesta-me em pública fórma, 
do melhor modo que for possível, o que 
aqui me viste fazer: a saber, que abriste 
a porta ao leaõ, que eu esperei, e elle naõ 
sahio; e que tornando a esperallo , tornou 
a deixar-se estar , e se deitou outra vez, 
Na6 está mais na minha m aõ: fóra com oâ 
encantos, e seja Deos pela razao, e ver
dade , e a favor da verdadeira Cavallaria, 
Fecha , como te disse, a porta , em quan
to faço signal aos fugitivos, e auzentes, 
para que venhaõ saber da tua bocca esta fa
çanha. Assim o fez o guarda, e D. Quixote 
atando á ponta da lança o lenço ,com que 
tinha limpado o rosto da chuva dos requei
jões , começou a chamar pelos que nem 
deixavaõ de fugir, nem de voltar a cabeça 
a cada passo, todos juntos , e a sombia 
do Fidalgo. Mas vendo Sancho o signal
de branco; a mim me matem, se meu Amo

nao
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jjaõ venceo os ferozes animaes; pois nog 
chama. Paráraó todos, e conhecêraó ser 
D . Quixote o que fazia o signal, e perden
do parte do medo, a pouco e pouco se 
vieraó aproximando , até que claramente 
ouvirão as vozes de D. Quixote , que os 
chamava. Voltaraó em fim ao carro ,e  che
cados que fossem , disse D. Quixote ao car
reteiro: Torna a aparelhar as tuas bestas , 
filho, e prosegue a tua jornada : e tu , San
dio, em recompensa da-lhe dous escudos 
para elle,e para o guarda, pois que por 
jneu respeito se demotarao. De boa vonta
de , Senhor, respondeo Sandio Pança, Mas 
diga-me V. Mercê que lie feito dos leões, 
saõ mortos, ou. vivos ? Cantou então o 
guarda miudamente , e com suas pausas o 
|m  da contenda , exagerando, como me- 
Jhdr pôde, e soube , o valor de D. Qui
xote; de cuja vista acobardado o leaó nao 
quiz, nem ousou sahir da gaiola, posto 
que a tivéra aberta hum bom espaço. Dis
se de mais disso que por ter dito aquelle 
Cavalleiro que era tentar a Deos irritar o 
lead a que por força sahisse , como elle 
queria , bem contra a sua vontade consenti- 

que se fechasse a porta. E que te pa-
xece
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rece isto , Sancho? Perguntou D. Quixo
te. Ha encantamentos, que valhaó contra 
a verdadeira valentia ? Aventura poderáó 
os encantadores tirar-me , mas o esforço , 
ç animo será impossível. Deo Sancho os 
escudos: aparelhou o carreteiro as bestas, 
e metteo-as no carro, go guarda dos leões 
beijou as mãos a D. Quixote pela mercê re
cebida , e prometteo-lhe contar ao mesmo 
R e i, quando chegasseá Corte,aquella va- 
1 erosa façanha. Mas se Sua Magestade me 
perguntar quem a fez, que direi ? Haveis 
de dizer-lhe que o Cavalleiro dos Ledes \ 
pois daqui em diante neste quero que se 
troque, e mude o que até agora tive de 
Cavalkiro da Triste Figura : no que sigo 
O costume antigo dos Cavalleiros andantes, 
os quaes mudavao os seus nomes, quando 
queri ao , ou quando o julgavaó acertado. 
Seguio o carro seu caminho, e D. Quixote, 
Sancho, e 0 Fidalgo a sua jornada. Em to
do este tempo nao tinha D. Diogo de Mi
randa fallado nada, e esteve sempre attento 
vendo, e notando o que fazia, e dizia D. 
Quixote, que lhe parecia hum homem si
sudo* que tirava a louco , e hum louco que 
tirava a sisudo. Naô tinha ainda noticia

da
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da primeira parte da sua Historia , que se 
a tivera lido, cessara a admiraçaõ , em que 
o punhao seu? feitos, e palavras, pois sa
beria qual era a sua loucura; mas como 
naõ a ah'a , ora o tinha por sisudo , ora 
por louco , pois quanto dizia era acer
tado , elegante, e bewtdito , ao mesmo tem
po que disparatado , temerario , e sem 
acordo o que fazia. Que maior loucura , 
dizia eileccmsigo, pode haver, do que 
pôr na cabeça o capacete cheio de requei
jões , e crêr que os encantadores lhe abran- 
davao o casco ? Que mais temeridade , e 
disparate, do que querer peleijar por força 
com os leões ? Destas imaginações o tirou 
D . Quixote, dizendo-lhe : Quem duvida, 
Senhor D. Diogo de M iranda, que no seu 
conceito naõ seja eu tido por hum homem 
louco, e disparatado ? E naõ seria muito 
que assim fosse , porque as minhas acções 
naõ podem affirmaroutra cousa. Mas ain
da assim quero que V. Mercê advirta que 
naõ sou tao louco, como mostro. Bem pa
rece levar hum galhardo Cavalleiro armado 
de luzidas armas a argolla diante das Da
mas em alegres justas; alancear hum*tou
ro á. vista do seu Rei com feliz successo

n’hu-
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n’huma grande praça i e bem parecem , as
sim he, todos esses Cavalleiros, que em 
exercícios militares, ou n’outros, que os 
imitaõ , entretem, alegrao, e se assim se 
póde dizer, honraó as Cortes dos Princi
pes ; mas sobre todos eües melhor parece 
hum Cavalleiro andante , que anda pelos 
desertos, soledades , e encrusilhadas , e 
pelos mattos, e montes buscando perigo
sas aventuras corn intenção de finalizai ias 
felizmente, só por alcançar gloriosa , e 
eterna fama. Melhor parece, torno a di
zer hum Cavalleiro andante soccorrendo Ifu- 
ma viuva em algum despovoado, do que 
hum Cavalleiro de Corte requestando huma 
donzella nas Cidades. Todos os Cavali ei
rós ternos seus exercícios particulares: sir
va as Damas o cortezao ; authorize a Cor
te do seu Rei com suas librés; sustente os 
Cavalleiros pobres com as esplendidas igua
rias da sua meza ; trate de justas, torneios , 
e mostre-se grande , liberal, e magnifico , 
e sobre tudo bom ChristaÕ; que desta ma-

* .  1 1

neira cumprirá com as suas obrigações. 
Mas o Cavalleiro andante busque osescon- 
drijos do mundo; entre nos mais intrinca
dos labyrinthos , accommetta a cada passo

cou-
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cousas impossíveis, resista nos despovoa
dos aos ardentes raios do Sol no coraqao do 
estio , e no inverno á dura inclemência dos 
ventos, e dos gelos. Naó o assombrem 
leões, nem o espantem espectros medo
nhos, e tab pouco o atemorizem hydras ; 
que o buscar estas, accommetter áqueíles, 
e venccllos a todos, saó os seus prioCi- 
paes, e verdadeiros exercícios. Eu pois , 
que me coube por sorte ser hum dos do nú
mero da Cavaünria andante, nao posso dei
xar de accommetter tudo quanto me pare
cer, que pertence ao meu exercício. Pelo 
que se agora acabo de accommetter aos 
lebes, direitamente me tocava fazelio, pos
to que conheci ser exorbitante temeridade, 
porque bem sei o que he valentia ; virtude 
que tem dousextremos viciosos, como sa6 
a cobardia , e a temeridade. Porém menos 
mal seria passar a temerario o valente, do 
que degenerarem cobarde; que assim co
mo he mais facil vir a ser liberal o pro
digo, e nab avarento, mais facil he tam
bém dar o temerario em valente, do que 
subir o cobarde á valentia. E quanto ao 
eommetter as aventuras, crêa-me V. Mer- 
çp, Senhor P . Oiogo, que antes se ha de

per-
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perder por carta de mais, do que de me
nos ; pois melhor soa nas orelhas dos que 
o ouvem, ser temerario o Cavalleiro, e 
attrevido, e na6 timido, e cobarde. Se
nhor D. Quixote, respondeo D. Diogo, tu
do quanto V. Mercê tem dito, e feito, se 
me conforma muito com a razao, e eu en
tendo que se as Ordenações, e Leis da 
Cavallaria andante se perdessem, acliar-se- 
.hiaó no coraçao de V. Mercê como em 
deposito, e archivo. Apressemos pois o 
passo ; que se faz tarde para chegarmos á 
minha Aldêa, e casa, onde descançará 
V. Mercê da lida passada ; que se nao foi 
corporal, espiritual foi, que talvez costu
ma redundarem cançaço do corpo. Tenho 
por grande favor, e mercê, respondeo D. 
Quixote, o seu offerecimento, Senhor D. 
Diogo :e p  içando mais do que até entaõ , 
seriaõ duas horas da tarde quando chegáraõ 
á Aldêa, e casa de D. Diogo, a quem D. 
Quixote chamava 0 Cavalleiro do Gabao 
Verde.
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C A P I T U L O  XVIII.

Do que aconteceo a D.Quixote no Caslel- 
lo\  ou casa do Cavalleiro do Gabao 

Verde , c outras cousas extra
vagantes.

- A chou D. Quixote ser a casa de D. Dio- 
go grande, e espaçosa, como deA ldêa ;. 
vio que tinha sobre a porta da rua suas ar
mas, ainda que em peclra tosca, huma 
adega no pateo , hum armazém no porta!, 
e muitos toneis redondos, que por serem 
feitos em Toboso, o fizeraó recordar-se de 
su? encantada Dnlcinea, e suspirando, sem 
attender ao que dizia, nem diante de quem 
se achava, disse:

Ó dulces prendas por mi mal hallaâas! 
Dulces j  alegres quando Dios queria*

Ó toneis de Toboso, que me trouxestes á 
memoria a doce prenda da minha maior 
amargura ! Ouvio-o proferir estas palavras 
o Estudante Poeta, filho de D. ̂ o g 0, 
que com sua mái sahira a recebello^.mãi*

e



P a r t e  I I .  C a p .. X V I I I .  2 2 5
e filho ficárao suspensos devera estranha 
figura de D. Quixote , que apeando-se do 
seu Rocinante , foi com muita cortezia pe
dir-lhe as mãos para beijar-lhas. Recebei 
Senhora, disse D. Diogo , com o agrado* 
que custumais, o Senhor D. Quixote de 
la Mancha, nuedianmdp vAc f '., 5 i ---------------.l/u , Vjü-

valleiro andante, e o mais valente,edis
creto , que ha no mundo. Recebeo-o a Se
nhora, que se chamava D. Christina, com 
mostras de muito amor , e cortezia , e D. 
Quixote se lhe offereceo com expressões 
assaz discretas, e commedidas. Òsmes- 
mos cumprimentos quasi que teve eile com 
o Estudante , o qual ouvindo fallar D. 
Quixote, avaliou-o por discreto, e enge
nhoso. Neste lugar descreve o Author ro
das as circunstancias da casa de D, Dio»o 
descrevendo-nos nellas 0 que contém a°de 
hum Cavalleiro lavrador, e rico. Mas o 
Traductor desta Historia houve poracerto 
om itdr estas, e outras'miudezas pornaá 
dizerem bem com 0 fim principal da His
toria ; em que maior força tem a verdade, 
do que nas frias digressões. Foi D. Qui
xote introduzido para hurna sala, e des
armando-o ahi Sancho, ficou em calças á
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Voliana, e com hum jubaodecamurça j 
todo cujo das armas; tinha ao pescoço hu
ma volta á moda dos estudantes, sem ren
das , e sem estar engomada; os brozeguins 
craó pardos , e os qapatos engraxados.
Cingio a sua excellente e sp ad aq u e  pen- 
v . 1,,,^  rnlokor'fA Ar InKo tnaflnllO * OUQQ1H UC U l Ui l  l a m u a u w  viv —

he opinião que muitos annos fora doente 
dos rins. Cobrio-se com hum capote de 
bom panno pardo; mas primeiro que tudo 
lavou a cabeça, e o rosto em cinco ou seis 
alguidares d’agoa, ( pois alguma differenÇa 
ha na quantidade dos alguidares) e toda
via, ficou a agoa da cór do suor: graças á 
golosina de Sancho , e compra de seus ne
gros requeijc.es, que taó brânco pozeraô a 
seu Amo. Com os referidos atavios, e 
com gentil donaire, egalhardia sahio D. 
Quixote a outra sala , onde o esperava o 
Estudante para entretello, em quanto se 
punhaoas mezas;pois poroccasiao da vin
da de taõ nobre hospede queria a Senhora 
D. Christina mostrar, que sabia , e podia 
regalar os que chegassem á sua casa. Em 
quanto D. Quixote esteve a desarmar-se, 
D. Lourenço , que assim se chamava o fi
lho de D. Diogo , teve lugar de perguntar
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a seu Pai, quern era aquelle Cavalleiro, 
que elle guiára á sua casa : pois o nome,, 
a figura, e 0 ter dito que era Cavalleiro an
dante, tinhad deixado a elle , ea sua Mai, 
suspensos. Nad sei o que te diga , filho 
respondeo D. Diogo : o que posso dizer te 
lie que o tenho visto fazer cousas do maior 
louco do mundo, edizer taõ discretas ra
zoes, que te desmentem, e desfazem os seus 
feitos. Falia-lhe tu , e toma-lhe o pulso ao 
que sabe; e visto que és discreto, julga 
da sua discrição , ou indiscrição o que mais 
conforme for a razao , se bem que eu , se 
querçs que te diga a verdade , mais 0 tenho 
por louco , do que por homem cordato. 
Foi D. Lourençoconversar com D. Quixote, 
como fica dito, e entre outras praticas, que 
entre si tivéraô , disse D. Quixote a D. 
Lourenço : O Senhor D. Diogo de Miran
da , Pai de V. M ercê, deo-me noticia da 
rara habilidade, e subtil engenho de que 
V. Merce he dotado , e sobre tudo que he 
V. Mercê hum grande Poeta. Poeta pode
rá ser; mas grande, nem por pensamento, 
respondeo D. Lourenço. He verdade que 
sou hum pouco affeiçoado á Poesia , e 
a lêr os bons Poetas, mas nao de maneira 

'■Tom- IV. P que
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que se me possa dar o nome de grande, 
que meu Vai diz. Na6 me parece mal essa 
humildade, tornou D .Quixote; pois naó 
ha Poeta algum , que arrogante naó seja , 
e tenha para si que he o maior Poeta do 
mundo. Naó ha regra sem excepçaõ , res
pondeo D. Lourenço, e algum haverá que 
o seja, e naó o pense. Poucos, disse D. 
Quixote; mas diga-me V. Merce que ver
so's saÓ os que ora traz entre maos, os 
quaes disse-me o Senhor seu Pai queo tra
zem alguma cousa inquieto , e pensativo : 
se he aigutr.a glosa, alguma cousa entendo 
delias ,"e folgaria sabellas: se saÕ, de
certante litterario, procure V. Mercê levar 
o segundo prêmio, porque o primeiro sem
pre he cie favor, ou da grande qualidade 
do sujeito : o segundo leva a justiça, e o  
terceiro vem a ser o segundo, e por esta 
conta virá o primeiro a ser o terceiro ao 
modo das licenças, que se daÓnas Univ er- 
sidades. Mas ainda assim grande persona
gem he o nome de primeiro. Até aqui, dis
se D. Lourenço comsigo, naó poderei eu 
julgar-te por louco, e faliando depois com 
D. Quixote, disse-lhe: Parece-me que V. 
Mercê tem andado nas A ulas; aqueSci-

en-
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encias se applicou ? A daCavallaria andaii- 
re , respondeo elie , que he tao boa coma a 
Poesia , e ainda mais dous dedinhos. Nad 
sei que Sciencia seja essa, replicou D. Lou- 
lenço. e ate agora nunca tive noticia del
la. He huma Sciencia, que encerra ern si
touas, 011 a maior parte das Sciendas do 
mundo, tornou-lheD. Quixote; porquan
to aquelle, que a professa, ha de ser Juris
perito , e saber as Leis da Justiça distribu
tiva, e commutativa para dar a cada hum 
o que he seu , e o quelheconvem. Hade 
ser Theologo para saber darrazaodaLei 
U m sra, que professa , clara, e distincta- 
mente, onde quer que lho pedirem. Ha de 
ser M edico, e entender principalmente das 
hervas , para conhecer em meio desses des
povoados , e desertos as que tem a virtude 
de sarar as feridas ; pois naô ha de andar 
hum Cavalleiro andante 3 cada passo em 
busca de quem lhas cure. Ha de ser Astro- 
logo para conhecer pelas Estrellas quantas 
horas da_ noite saõ passdas, e em que par
te , e clima do mundo se acha. Ha de sa
ber as Mathematicas, porque a cada ins
tante se lhe offerecerá occasiaõ de necessi
tar delias; e dando por sabido que ha de 

P ii es-
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estar adornado de todas as Virtudes Theo- 
logaes , e Cardeaes , para descer a outras 
miudezas, digo que ba de saber j ia d a r , 
corno dizem- que nadava o Peixe Ivicolao. 
H ad e  saber ferrar hum cavallo , sellallo , 
e enfreallo, e sobre tudo ha de ser fiel a 
Deos , e á  sua Dama, casto em seus pen- 
mentps, honesto nas palavras, nas obras 
liberal, valente nos seus feitos, soffrido 
nos trabalhos, caritativo com os necessi
tados, e finalmente deve sustentar a ver
dade, bem que lhe custe avidaodefen- 
della. De todas estas grandes, e mínimas 
partes se compoe hum bomCavalleiro an
dante •, para que veja V. Mercê , Senhor 
D. Lourenço,’ se he qualquer Scienda a 
que aprende o Cavalleiro , que a estuda , 
e professa, e se pôde igualar com as maio
res , que nos Aulas se ensinaõ. Se assim he, 
replicou D. Lourenço , digo que essa Sci
entia leva vantagem a todas. Como, se as
sim he ? respondeo D. Quixote. O  que eu 
quero dizer, tornou D. Lourenço, he que 
duvido que tenha havido, nem que agora 
haja Cavalleiros andantes, e adornados de 
tantas virtudes. Muitas vezes tenho dito 
o que ora torno a dizer, respondeo D.
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Quixote; que a maior parte da gente no 
mundo he de parecer quenaotem havido 
nelle Cavalleiros andantes; e por me pare
cer que , se o Ceo milagrosamente naÓ lhes 
der a entender a verdade de que os houve , 
e ha, por muito que cada hum nisso se can
se, he de balde, como muitas vezes mo 
tem mostrado a experienda , nao quero de
ter-me agora em tirallo a V. Mercê do er
ro , em que está com outros muitos. O  
que intento fazer lie rogar ao Ceo , que 0 
tiré delle, e lhe dê a conhecer quad pro
veitosos, e necessarios forao no mundo os 
Cavalleiros andantes nos séculos passados, 
e quao uteis seriaõ no século presente, se 
fora uso havellos, mas por nossos pecca- 
dos triunfao agora das gentes a preguiça , 
a ociosidade , a gula , e o regalo. Cahido 
tem o nosso hospede, disse então comsi- 
go D. Lourenqo, porém com tudo isso he 
hum louco m uitojovial, e mentecapto fo
ra eu, se assim naõ o crêra. Aqui derao 
fim a sua prática , porque os chamárao pa
ra comer. L perguntando D. Diogoa seu 
filho se tinha tirado alguma consaa limpo 
do engenho do hospede: Nem quantos Me
dicos, e Escrivães ha no mundo , respon

deo
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deo o filho, poderáõ tí rallo do borrador 
de suas loucuras. He hum louco , qtie nem 
sempre o he , e tem seus intervallos muito 
bons. Pozerao-se 0 comer, e a comida foi 
ta l ,  como D. Diogo tinha dito no cami
nho quesohia dar a seus convidados, acea- 
da , em abundancia, e saborosa. Porém de 
nenhuma outra cousa se contentou tanto 
D. Quixote, como do maravilhoso silencio, 
que havia em toda a casa , que se asseme
lhava a hum Convento de Cartuchos. Le
vantada a meza, e tendo dado graças a 
D ecs, e lavado as mãos, pedindo D. Qui
xote com instancia a D. Lourençoque dis
sesse os versos do Certame Litterario , res- 
pondeo-lhe este : Por naÔ parecer do nú
mero daquelles Poetas, que quando saÔ ro
gados , para que digaoseus versos, sees- 
cusaõ, e quando naõ lhos pedem, entaô 
os vomiraò , direi a minha glosa, da qual 
nao espero prêmio algum ; pois só a fiz por 
exercitar o engenho. Era de parecer hum 
amigo ,e discreto, tornou-lhe D. Quixote, 
que ninguem se devia cansar em glosar 
versos ; e a razaó he, dizia elle, porque 
naõ havia glosa que podesse chegar áo tex
to , ç que muitas, ou a maior parte das ve

zes
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zes nao procedia com a intenção , e propo
sito daquelle que pedia o que se glosova : 
mórmente, quando as leis da glosa eraó 
demasiadamente apertadas, pois nao sof- 
friaó interrogações, nem digo, nem direi, 
e taó pouco fazer de verbos nomes, e mu
dar o sentido, com outras muitas miude
zas , a que se devem cingir os que glosaó, 
como V. Mercê nao deixará de saber. De 
véras, Senhor D. Quixote, que desejo co- 
lhello a V. Mercê n’hum máo latim segui
do, e naô posso, pois me escorrega d’en- 
tre as mãos, como huma enguia. IS ao en
tendo , respondeo D. Quixote , 0  que V. 
Mercê d iz , ou quer dizer nisso de escorre
gar. Eu o explicarei, tornou D. Lourenço; 
mas por ora ouça V. Mercê os Versos glo
sados , e a Glosa , que diz assim:

Si mi jQtornase d es ,
Sin esperar mas será ,
O vinte se el tiempoya 
De lo que será despues.

G l o s a .

Alfincomo todo pasci)
Se-
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Se pasó el bien que me dió 
lortuna un ti empo no escasa ,
Y  nunca me le volvi J,
N i abundante, ni por tasa. 
Siglos ha ya que me ves, 
Fortuna, puesto á tuspies,
7 /1 . A i m . /4 f  n y o w f-  lin e  /< pn
r  U C F U t m t  u  j  c f  v Q f t P r f t  wJwy

Que será mi ser âichoso,
Si mi fué tornase á es.

No quiero otrogusto, ógloria, 
Otr a palmará vencimientoy 
Otro triunfo, ctravitoria , 
Sim volver al contento,
Que es pesar en mi memoria. 
Si tií me vuelves allá , 
Fortuna, templado está 
Todo el rigor de mi fuego,
Y  mas st este bien es luegoy 
Sin esperar mas será.

Cosas imposibles pffo ,
Fttes volver el ttempo d ser , 
Despues que una vez ha sido, 
No hay en la tierra poder,
Que á tanto se hay a extendido. 
Corre el ti empo , vuela y  va 
l.igero , y  no volverá ,
Y  erraria el que pi dies ef

Ô
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0  que el ttempoya sefuese ,
Ó viniese el tiempo ya.

Vivir em perplexa vida,
Ya esperando , ya temiendo,
Es muerte muy conocida ,
Y  es mucho mejor muriendo 
Buscar al dolor salt da.
A  mi me fuera interes 
Acabar ; mas no lo es,
Pues con discurso mejor,
Me da la vida el temor 
De loque será despue?.

Tendo D. Lourenço acabado de dizer a sua 
Glosa , levantou-se D. Quixote , eem alta 
voz, como quem gritava, tomando a maõ 
direita de D. Lourenço: VivaoosCeos, 
disse, onde mais altos estão, generoso man
cebo , que sois o melhor poeta do mundo , 
e mereceis ser coroado de louro não por 
Chypre, nem por Gaeta , como disse hum 
Poeta, a quem Deos perdoe, mas pelas 
Academias de Athenas, se hoje existissem, 
e pelas dePariz, Bolonha, e Salamanca, 
que ora existem. Asseteados sejaõporPhe- 
bo, assim queira o Ceo, os Juizes que vos 
tirarem o primeiro prêmio, c nunca as Mu
sas cruzem as hombreiras de suas casas.

D i-
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Dizei-me, Senhor, se fordes servido , al
guns Versos maiores, que quero tormarde* 
todo em todo o pulso ao vosso admiravel 
engenho. Taó máo he que digao que fol
gou D. Lourenço de vêr-se louvar por D. 
Quixote, ainda que o tinha por louco ? 0 
força da adulaçaõ, a quanto ie estendes, e 
quao dilatados saó os limites da tua agra- 
davel jurisdiscçao! Esta verdade acreditou 
D. Lourenço, pois condescendeo com a 
supplica , edesejo de D. Quixote , dizen
do-lhe este Soneto á Fabula , ou Historia 
de Piramo, e Tisbe.

S o n e t o .

jE/ muro rompe la âoncella her mor a , 
jQuede Piramo abrió elgallardopecho. 
Pane el amor de Chipre,yva derecho 
Aver la quiebra estrecha,y prodigiosa. 

Habla el silencio a lii , porque na os a 
Lavozentrar por tan estrecho estrecho) 
Las almas si, que amor suek de hecho 
Facilitar la mats dificil cos a.

Salió cldeseo de compas, y elpaso 
De la imprudente virgen solicita 
Porsugusto su muerte: vedque historia,

Que
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Que d entrdrtibos en un puto,oextrano caso\ 

Los mat a , los encubrey re such a 
Una espada, un sepulcro, una memoria.

Bemdito séja Deos , disse D. Quixote d e 
pois que ouvio o Soneto de D. Lourenço : 
qje entre os infinitos Poetas, que ha consu
midos , tenho visto hum consummado Poe
ta como V. Alercè lie, Senhor meu; pois 
assim mo dá a entender o artificio deste So
neto. Quatro dias esteve D. Quixote muito 
regalado na casa de D. Diogq e no fim 
delies pedio licença para ir-se, dizerído- 
lhe que Lhe agradecia a mercê, e bom tra
tamento, que recebera em sua casa. Mas 
que, por naoparecer bem que os Cavallei- 
ros andantes se dessem ao ocio, e regalo 
muitas horas, queria ir cumprir corn o seu 
officio , buscando as aventuras, dequéti- 
nha noticia ser abundante-aquelJa terra, on
de esperava entreter o tempo até que che
gasse o dia das justas de Saragoça , que era 
o da sua direita defroía ; mas que primeiro 
havia de entrar na ccWa de Montesinhos, de 
quem tantas, e taõ admiráveis cousas se 
contavao naquelíes contornos: sabendo,e 
inquirindo também o nascimento, e verda-

dei- -
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deiros mananciaesdas sete lagoas, ^chama
das commummente deRuydera. Esta sua 
honrosa determinação foi louvada por D. 
Diogo , e seu filho, os quaes lhe disserao 
que tomasse da sua casa, e fazenda tudo 
quanto fosse de seu gosto , pois o serviriao 
com toda a vontade possível, visto que a 
isso os obrigava o valor da sua pessoa , e a 
sua honrosa profissão. Chegou finalmente o 
dia da partida , taó alegre para D. Quixo
te , como triste, e sinistro para Sancho 
Pança , que se achava muito bem cony a 
abundanda da casa de D. Diogo, e nao fa
zia gosto de tornar ás fomes, que se pas- 
sao, como por costume, nas florestas, e 
despovoados, e á escasseza de seus mal pro
vidos alforges. Com tudo sempre os en- 
cheo, quanto elles podiao levar, do que 
lhe pareceo mais necessario. Ao despedir- 
se disse D. Quixote a D. Lourenço: Nao 
sei se já disse a V. Mercê , e se o disse, 
ora o torno a dizer, que quando V. Mercê 
queira-forrar caminhos, e trabalhos para 
chegar ao inaccessivel cume do Templo da 
fama , nao tem outra cousa que fazer, se
não deixar a vereda hum tanto estreita da 
Poesia, para tomar a estreitíssima da Ca-



Paete II. Cap. XVIII. 237
vallaria andante, que assaz he para fazello 
Imperador em dá cá aquella palha. Com 
estas razoes rematou D. Quixote o proces
so da sua loucura , e com as que accrescen-' 
tou dizendo : Deos sabe, se eu queria le
var comigo 0 Senhor D. Lourenço para 
ensinar-lhe como se ha de perdoar aos que 
se sujeitaó, e mettem debaixo dos pés , e 
accossar os soberbos; virtudes annexas á 
profissão, que eu professo. M as, visto 
que a sua pouca idade naõo pede, nem o 
quereráó consentir os seus louváveis exer
cícios , contento-me sómente com adver
tir a V. Mercê , que sendo Poeta , poderá 
set-famoso, quando se guie mais pelo pare
cer alheio , do que pelo proprio, porque 
nao ha pai, nem m ai, a quem seus filhos 
pareçao feios, e naquelies, que o sao de 
juizo, tem mais entrada este engano. Ad- 
miráraó-se novamente Pai, e filho , das 
entremeadas razoes de D. Quixote , já dis
cretas , e já  desacordadas, eda teima , e 
aíFinco com que hia buscar de todo em 
todo suas desaventuras , as quaes tinha por 
alvo , e remate de seus desejos. Tornarao 
a repetir seus cumprimentos , coffertas, e 
despedindo-se da Senhora do Castello par

ti-
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tíraó D. Quixote, e Sandio , montados 
este no seu Ruço, e aqucde no seu Roei* 
nante.

C A P I T U L O  XIX.

Em que sc conta a creentur a do Pastor 
enamorado, corn outros acontecimen

tos na verdade engraçados.

JPouco arredado se achava D. Quixote do 
lugar de D. Diogo, quando encontrou dous 
sujeitos que davao ares de Clérigos, ou Es
tudantes , e dous lavradores, que vinhao 
montados em quatro bestas muares. T ra 
zia hum dos Estudantes envolto rdhuma co
mo maia de panno verde, ao parecer hu
ma pouca de gra branca, e dous pares de 
meias de Ia. O outro naõ trazia outra cou
sa senão duas espadas pretas de esgrima no
vas com seus botoes. Quanto aos lavrado
res, traziao,outras cousas, que davao indi
cio, esignaf de virem de alguma Villa gran
de, ondeastiohaó comprado, easlevavaó 
para a sua Aldèa. Naó deixárao decahir, 
assim os Estudantes, como os lavradores 
na mesma admiraçaó, em que cahiao quan

tos
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tos viaó a primeira vez a D. Quixote, e 
morriaõ por saber que homem era aquelle 
tao fóra do commum dos outros homens. 
Saudou-os D. Quixote, depois de saber o 
caminho, quelOvavao, que era o mesmo, 
queelíe, offereceo se para acompanhallos, 
epedio lhes queaffrouxassenr mais o passo, 
porque caminhavao maisassuas bestinhas, 
do que o seu Cavado; epara obrigailos, 
disse-lhes em poucas palavras quem era , e 
qual o seu. officio , e profissão de Cavallei- 
ro andante, que hia buscar aventuras por 
todas as partes do mundo. Disse-lhes tam
bém que o seu nome era D. Quixote de la 
Mancha^, por appellido o Qaxalktro dos 
Leões. Todas estas cousas para os lavrado- 
íes era failar-lncs em O rego . ouporgeri- 
gonça; mas na6 para os Estudantes, que 
logo conhecerão a fiaqueza de cerebro em 
D. Quixote; e ainda assim offiavao para 
eiiecom admiraçao, e respeito, e fallan- 
do-Ihe hum delles: Se V. Mercê , disse, 
Senhor Cavalieiro , nao leva caminho cer
to , assim como nao costumaó levar os que 
buscao aventuras, venhacomnosco, e ve
rá hum dos melhores, e mais ricos noiva
dos , que ate 0 dia dffiojese tem celebra

do

V
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do na Mancha, e n’outras muitas legoas ao 
redor. Perguntou D. Quixote, se erade 
algum Principe, pois que arsim o ponde
rava ? Nad , respondeo o Estudante, mas 
de hum Lavrador com huma Lavradora , 
elle o mais rico de toda a terra , eella a 
mais formosa, que os homens tem visto. 
O apparato, com que se ha de fazer, he 
extraordinario, enovo, porquanto se ha 
de celebrar n’hum prado , que está junto á 
povoaçad da noiva, a quem chamaôpor 
excellencia Qui teria a formosa , eo despo
sado chama-se Camacho 0 rico : tem e!la 
de idade desoito annos, e elle vinte e dous, 
ambos feitos hum para o outro, se bem 
que alguns curiosos, que trazem de memo
ria todas as linhagens do mundo , querem 
dizer que a da formosa Quiteria se avan
taja á de Camacho ; mas já nao se attende 
a isto , queas riquezas saõ poderosas para 
soldar muitas quebras. Com eífeito he o 
0 tal Camacho liberal, e tem resolvido 
enramar , e toldar todo o prado por tal ma
neira, que mui to trabalho terá o Sol, quan
do queira entrar a visitaras hervas'verdes, 
de que 0 chaó está alcatifado. Ha de ha
ver de mais disso várias danças convida-
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das, assim de espada, como de castanhe
tas, as quaes ha quem repique no seu po
vo por extremo. Já naó digo nada dos ça- 
pareadores, que he hum pasmo os que tem 
munidos para isso. Mas nenhuma destas 
cousas, nem d’outras m uitas, que deixò 
de referir, fará mais memorável este noi
vado, senaô as que cuido que ha de fa
zer 0 desgostoso Basilio. He este hum pas
tor visinho do mesmo lugar de Quiteria, 
o qual tinha sua casa parede em meio da 
dos pais de Quiteria, donde tomou o amor 
occasiaô de renovar no mundo os amores 
já olvidados de Piramo, e Tisbe. Ena
morou-se Basilio de Quiteria desde os seus 
tenros annos, e esta foi correspondendo a 
seu desejo com mil favores honestos, por 
maneira que se contavaô por entretenimen-' 
to no Povo os amores dos meninos, Basi
lio, é Quiteria. Foi crescendo a idade, ei 
assentou o pai de Quiteria estorvar a Basi
lio a entrada ordinaria, que em sua casa ti
nha, e por na6 andar receoso, e cheio de 
suspeitas, ordenou casar sua filha com o 
rico Camacho, naó havendo ser bem casal-* 
la com Basilio, que naõ tinha tantos bens da 
fortuna, como da natureza; pois se liou* 

T om. IV. Q  ver-
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vermos de dizer á verdade sem inveja, he 
este o mais agil moço, que conhecemos:
grande atirador da barra, lutador extrema
do, e grande jogador da péla: corre como 
lium gamo, salta mais que numa cabra, e 
ioga á bola como por encantamento. Can
ta como numa calandra, e toca huma viola 
de tal maneira, que a faz fallar, e sobie 
tudo joga liuma espada, como o mais jrin- 
tado/Só por essa prenda , disse então D. 
Quixote, merecia esse mancebo, naÔ só 
casar-se com a formosa Quiteria, mas tam
bém com a mesma Rainha Genebra, se ho
je fora viva, a pesar de Lancerote, e de 
quantos estorvado quizessem. A minha mu
lher com isso, acodio Sandio Pança, que 
até então callára, e fora ouvindo, a qual 
naõ quer senaõque cade hum case com seu 
igual, attendendo ao rifão, que diz: cada, 
ovelha com sua parelha. O que eu quizéra 
he que esse bom Basilio, que já  me vou 
aifeicoando a elle, se casara com essa Se
nhora Quiteria» Mal hajaÓ aquelles, que 
estorvao que se casem os que se amaó. Se 
todos os que se amaô, houvessem de ca
sar, disse D. Quixote, tirar-se-hia a elei- 
çaõ, e jurisdicçaõ aos pais de casar seus fi

lhos
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lhos com quern, e quando devern : e quan
do ficasse á vontade das filhas o escolher 
màridos, tal haveria que escolhesse o cria
do de seu pai, e outra o que vio passar 
pela rua, no seu conceito, bisarro, eento
nado, ainda que fora insolente espadachim* 
queo amor, eaaffeiçaõcom facilidadecégz 
os olhos do entendimento, taõ necessarios 
para escolher estado, e o matrimonio he 
muito arriscado a errar-se, e importa ha
ver muito cuidado, e particular favor do 
Ceo para acertallo. Quem quer fazer hu
ma jornada larga, se he prudente, antes 
de metter-se ao caminho, busca alguma 
companhia segura, e apprasivel, de quem 
vá acompanhado. E porque naó fará o mes
mo quem tem de caminhar toda a vida até 
a estancia da morte, mórmente quando a 
companhia ha de*ser de cama, e meza, e 
de todos os lugares, como he a da mu
lher com seu marido ? A da propria mu
lher nao he cousa, que se compre, e de
pois de comprada possa, tornar-se, ou tro
car-se, pois he accidente isseparavel, que 
dura com a vida. He hum laço, que hu
ma vez deitado ao pescoqo, torna-se em 
nó Gordiano, que se nao he cortado pelo

Qii af-
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affiado cuteilo da morte, nao pode desa- 
tar-se. Outras muitas cousas' podéra eu di
zer nesta materia, se nao mo tolhera o de
sejo, que tenho de saber, se a  Senhor Li
cenciado tem mais alguma cousa que dizer 
acerca de Basilio. Nao me fica mais que 
dizer, disse o Estudante, Bacharel, ou 
Licenciado, como lhe chamou D. Qyixotej 
senão que desde o ponto, que Basilio sou
be estar a formosa Qiiiteria para casai^corn 
Camacho o rico, nunca mais o viraõ rir, 
nem fallar com acordo, e sempre anda 
pensativo, e triste, fallando só, no que 
dá certas, e claras mostras de que se lhe 
voltou o juizo. Come pouco, dorme pou
co, e o que come saó só frutas, e se dor
me, he no campo sobre a terra dura, co
mo animal bruto. Levanta de quando em 
quando os olhos para o Ceo, e outras ve
zes os prega no chaó com tal embelleza» 
mento, que nenhuma outra cousa parece, 
scnaó estatua vestida, cujas roupas move o 
ar. Em fim taes mostras dá de ter o co- 
raçaó apaixonado, que quantos o conhe
cemos receamos, que o dar o sim ámanha 
a formosa Quiteria será para elie sentença 
de morte. Deos o fará melhor, disse San

dio  ;
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cho ; que-se elle dá o mal, também dá o 
remedio. Ninguem sabe o que está por vir ; 
daqui até ámanhá vaó muitas horas, n’hu- 
ma , e até 11’hum momento cahe a casa • 
chover ví eu já  , e fazer sol ao mesmo 
tempo. Acontece deitar-se hum homem á 
noite saõ, que ao outro dia nad pode mo
ver-se. E  demais disso , digaõ-me quem 
haverá que se gabe de ter pregado hum cra
vo na roda da fortuna ? Naõ por cerro, e 
entre o sim , e o naõ de huma mulher naÕ 
me atreveria 'eu amettera ponta de hum 
alfinete, porque nao caberia. Dem-me a 
mim, que Quiteria queira de bom coraçaõ, 
e de boa vontade a Basilio , que eu darei a 
este hum sacco cheio de boa ventura ; que 
o amor, como tenho ouvido dizer, olha 
entre huns oculos ,que fazem parecer ouro 
o cobre , riqueza a pobreza , e as ramellas 
pérolas. Maldito sejas tu , disse D.-Quixo
te , onde vais parar, Sancho ; que Come-, 
çando a desencadear rifãos, e contos, nin
guem te póde aguardar, senão hum Judas, 
que te carregue. Dize-me , salvagem ,que 
sabes tu de cravos, nem de rodas, ou de 
outra qualquer cousa ? Oh ! que se naõ me 
entendem, respondeo Sancho, naõ he ma-

ra-
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ravilha, que”as minhas sentenças sejao ha
vidas por disparates ; tnas naõ importa , 
eu cá me entendo, e sei que nao disse mui
tas loucuras no que disse •, isso he que V. 
Mercê , Senhor, sempre he friscal do que 
d ig o , e ainda do que faço^ Fiscal, he co
mo has dizer, disse D. Quixote , e nao 
friscal, prevaricador da boa linguagem ; 
assim Deos te confunda. Nao se embarace 
V. Mercê comigo, respondeo Sancho, pois 
bem sabe que naõ fui creado na Corre , 
nem estudei em Salamanca, para saber se 
accrescento, ou tiro alguma letra aos meus 
vocábulos. Eque razao ha,valha- me Deos, 
para obrigar a quem nasceo em Sayago a 
fallar como o que nasceo em 1 oledo^: e 
de Toledo póde haver alguns que naõ as 
cortem no ar,, no que respeita a fallar po
lido. Assim he , disse o Licenciado , por
que naõ podem fallar taõ bem os que se 
criaõ nasTanerias, e em Zocodober, co
mo os que todo o dia levaõ a passear pelo 
claustro da Igreja m aior, e todos sao de 
Toledo. A linguagem pura propria , ele
gante , e clara está nos discretos Corte- 
zaos, ainda que tenhaõ nascido em Maja- 
lahonda. Disseque discretos j porque mui-
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tos ha que nao o sao, e a discrição he a 
grammatica da boa linguagem, que anda 
acompanhada do uso. Èu , Senhores, por 
meus peccados estudei Canones em Sala
manca , e alguma cousa blasono de dar a 
minha razaõ em termos claros, chãos, e si
gnificantes. be na o tivesseis blasonado mais 
de saber menear melhor as pretas, que le
vais , do que a lingua ,, disse 0 outro Es
tudante , terieis levado o primeiro , em vez 
do ultimo prêmio em eloquenda. Olhai, 
Bacharel , respondeo o Licenciado, estais 
na opinião mais errada do mundo a res
peito da destreza da espada , tendo-a por 
inútil. Para mim naóhe opinião,senaõ ver
dade estabelecida , replicou Corchuelo; 
e se quereis que vo-la mostre com a expe
rienda , espadas trazeis, nao falta a com- 
modidade, eu tenho mãos, e forças, que 
acompanhadas do meu animo, que nao lie 
pouco obrigar-vos-hei a confessar que nao 
me engano. Apeai-vos, e usai do vosso 
compasso de pés, dos vossos circulos , an
gulos, e sciencia , que eu espero fazer de 
maneira que vejais estrellas ao meio dia 
com a minha destreza moderna , e astucig, 
em quem espero, depois de Deos , que

ain-



248 D. Quixote de la M ancha.
ainda está por nascer o homem, que me fa
ça dar costas ; e que naÓ o ha no mundo, 
a quem eu naô faça perder campo. Nisso 
de dar , ou naó costas naÓ me metto, re
plicou 0 destro, se bem que poderia ser 
que na parte , onde a primeira vez cravas
ses 0 pé , ahi vos abrissem a sepultura ; 
quero dizer, que ahi ficásseis morto pela 
mal avaliada destreza. Agora se verá , res
pondeo Corchuclo, e apeando-se com gran
de presteza do seu jumento , tirou furiosa- 
mente de huma das espadas, que levava 
©Licenciado no seu. Naõ ha de ser assim, 
disse logo D. Quixote, pois eu quero ser 
o Mestre desta esgrima , e o Juiz desta 
muitas vezes naõ averiguada questão. E 
apeando-se do seu Rocinante, empunhou 
a lança , e pòz-se em meio delles, a tem
po que já o Licenciado em gentil garbo 
de corpo , e compasso de pés hia cçntra 
Corchuclo , o qual vinha como se costu
ma dizer, lançando fogo pelos olhos. Os 
outros dous lavradoresque hiao em sua 
companhia, sem apear-se das sua besti- 
nhas, serviao de espectadores na mortal 
Tragédia. As cutiladas, estocadas, e re- 
yezes, que atirava Corchuelo, eraõ sem
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número, e choviaô humas atraz das ou
tras. Accommettia como enraivado IeaÔ , 
mas sabia-lhe ao encontro oLicenciado com 
os bordes da espada , e detinha-o no meio 
da furia , fazendo-o beija lios-, bem qüc 
nao fosse com tanta devoção como devem, 
e lie costume beijar-se as relíquias. Final- 
mente contou lhe o Licenciado ás estocadas 
os botões de* huma meia sotana , que tra
zia vestida, fazendo-a toda em tiras : duas 
vezes lhe deo com o cbapeo em terra, e 
cançou o de .maneira, que pezaroso, ira
do, e raivoso tomou a espada pelo punho, 
e atirou com ella ao ar com tanta força , 
que hum dos lavradores assistentes, que era 
Escrivão , e foi por ella , affirmou , e pas
sou depois por fé que a arredou de si qua
si tres quartos de legua ; e sua fé serve, 
e servio sempre para que se conheça, e 
veja como a força he vencida pela arte.Sen- 
tou-sc Corchuelo de cançado , e chegando- 
se a elle Sancho: Por minha fé, lhe disse, 
que V. Mercê, Senhor Bacharel, se tomar o 
meu conselho, d’oraem diante nao ha de 
desaffiar a ninguem a esgrimir, mas só a lu
tar , ou a atirara barra, pois tem,idade, 
e forças para isso ; pois destes, a quem

cha-
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chamaõ destros, sempre ouvi dizer que 
mettem a ponta de huma espada pelo fundo 
de huma agulha. Por contente me dou eu 
de ter cabido da minha burra, e ter-me 
mostrado a experienda a verdade, de que 
estava tad longe; e levantando-se abraçou 
o Licenciado, efkáraõ mais amigos, que 
d’antes; esem querer esperar pelo Escri
vão , que fora pela espada, por parecer- 
Jhes que poderia tardar muito, determi
narão ir adiante para chegar cedo á AI- 
dêa de Quiteria, donde todos erao. Por 
todo o caminho, que restava , foi-lhes con
tando o Licenciado as excellendas da es
pada com tantas razoes demonstrativas, e 
com tantas figuras, e demonstrações ma
thematicas , que todos ficáraõ inteirados da 
bondade da scienda, .e Corchuelo desva
necido da sua pertinacia. Era já  noite; po
rém antes que chegassem pareceoa todos, 
quetinhaoá vista diante dapovoaçaohum 
Cco cheio de inmimeraveis, e resplande- 
cenres Estrellas. Ouvíraõ também confu
sas, e suaves vozes de diversos instrumen
tos , como de flautas , tambores , salté
rios, boés , pandeiros, e campainhas ; e 
como chegárao perto, virão que.as arvo

res,
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res, que tinhaô posto á maõ na entrada do 
povo, estavao todas cheias de luminárias, 
a que naÓ oíFendiao vento, pois o que en
tão fazia era tao brando , que naÕ tinha 
força para mover as folhas das arvores. Os 
Musicos eraõ os que divertiaò os convida
dos , os quaes anuavaó divididos por aquel- 
le agradavel sitio , huns a bailar , outros a 
cantar, e outros a tocar vários dos referi
dos instrumentos. Com clícito nao pare
cia outra cousa, senão que por todo aqueíle 
prado corria a alegria , e saltava o conten
tamento. Outros muitos andavaõ occupa- 
dos em levantar andames, donde com con- 
modidade se podessevêr no dia seguinte as 
representações, e danças, que se haviao 
de fazer iiaquclle lugar dedicado para so- 
lemnizar o noivado do rico Camacho, e 
as exequias de Basilio. Nao quiz D. Qui
xote entrar no lugar , posto que lho pe
dissem , assim o lavrado", como o Bacha
re l; mas deo por desculpa, a seu ver, 
muito bastante, ser costume dos Cavallci- 
ros andantes dormir antes pelos campos, 
e florestas, do que nos povoados, ainia 
que fosse debaixo de dourados tectos. Pe
lo que desviou-se hum pouco do caminho

bem
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bem contra a vontade de Sancho , que se 
]embrava do bom alojamento quetivérano 
Castello, ou casa de D. Diogo.

C A P I T  U L O XX.

Em que se dá conta do-noivado de Ca
macho o rico, com o que aconte- 

cco a Basilio o pobre.

A penas a candida Aurora tinha dado 
lugar a que o refulgente Febo com o ardor 
de seus abrazadores raios , enxugasse as li- 

j quidas pérolas de seus dourados cabellos, 
pôz-sc a pé D. Quixote , arredando a pre
guiça de seus membros, e chamou o seu 
Escudeiro Sancho, que ainda roncava ; o 
que vendo D .Quixote, antes que o des
pertasse. O bemaventurado homem , dis
se, mais bemaventurado ,. que quantos vi
vem sobre a face da terra, pois sem ter 
inveja, nem ser invejado, dormes com 
espirito socegado, e naõ te perseguem en
cantamentos. Derme outra vez te d igo, 
e direi vezes cento, sem que te tenhaõ em 
continuada vigília zelos da tua Dama, nem 
te desvelem pensamentos de pagar dividas,

que
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que devas, nem do que has de fazer pa
ra comer no outro dia tus e tua pequena 
e angustiada familia. Nem a amblçao te 
inquieta, item a pompa vaidcsa do mun
do te cança, pois os limites dos teus de- 
sejos ng) se estendem a mais, do que a
r \ P n c o r  W r \  f o n  ‘ . i ~ ; ^  1t,v“c“‘ nu ceu jumento, v^sio que oua tua 
pessoa sobre os meus bombros o tens pos
to ; contrapeso, e carga que a natureza, 
e o costume pôz aos Senhores. Dorme o 
criado, e véla o Amo, pensando como o 
ha de sustentar, melhorar, e fazer-lhe mer
cês. A angustia de ver queoCeo se torna 
de bronze sem acodirá terra com o orva
lho conveniente, afflige, nao ao criado, 
mas ao Senhor, que ha de sustentar na es
terilidade , e fome o que servio na fertili- 
dade, e abundanda. A nada disto respon
deo Sancho, porque dormia; nem "des
pertara taó cedo, se D. Quixote .com o 
conto da lança nao o fizera tornar a si. Des
pertou finalmente somnolento, preguiço
so ; e virando o rosto para todas as partes, 
disse: Dd lado desta ramada, se naõ me 
engano, vem hum grande cheiro mais de 
torresmos assados, do que cie juncos, e

por taes cheiros 
co-

tomilhos. Bodas, qu$
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começaó, por esta cruz, que devem de ser 
abundantes, e generosas; Despacha-te, go- 
loso, disse D. Quixote, e anda ; que ire
mos a estes desposorios para vêr o que faz 
o despresado Basilio. Por mais quefaçao 
que fizer, respondeo Sancho; naó £pra elle 
pobre, casarsa cqni Q ui teria. Nao na mais 
que querer casar, sem ter fitim canto, 
onde se metta a cabeça. Á fé de quem sou, 
Senhor, que o meu parecer lie que o po
bre deve contentar-se com o que achar, e 
naó metter-se em camisas de onze varas. 
Apostarei hum braço dos meus, que Ca
macho póde affogar Basilio em dinheiro j 
e se isto lie assim, como deve de ser, 
bem lerda fora Quiteria em despresar as ga
las, e joias, que Camacho lhe terá dado, 
e póde dar, para escolher o atirar a bar
ra , e jogara negra de Basilio. Na taber
na nao se dá nem hum quartilho de vinho 
sobre hum tiro de barra, ou sobre litima 
gentil treta de espada: e habilidades, e 
graças, que naó se pódetn vender, embo
ra as tenha o Conde D irlos: mas quando 
as taes graças ca liem sobre quem tem bom 
dinheiro, tal seja a minha vida , comoel- 
las parecem. Sobre huma boa base póde

#
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Jevantar-se hum bom edifício, e. 0 melhor* 
fundamento, e base do mundo he 0 dinhei
ro. Por amor de Deos te peço, Sancho, 
que dês fím ao teu aranzel, disse D. Qui
xote, pois tenho para. mim que se te dei
xassem proseguir nos que a cada passo co- 
meças,' nao te ficaria tempo para comer, 
nem dorm ir; porque_ todo gastarias em 
fallar. Se V. Àlercê tivéra boa memoria, 
replicou Sancho, devera lembrar-se do que 
ajustámos, antes de sahir de casa esta ul- 
tifha vez, e entre outras cousas huma foi, 
que me deixaria fallar tudo o que eu quij 
zesse, com tanto que nao fosse contra o 
proximo, nem contra a authoridade de V. 
Mercê, e até agora me parece que nao te
nho faltado ao ajuste. Nao me lembro dis
so, tornou D. Quixote; e posto que assim 
seja, quero, Sancho, que te caíles, e ve
nhas, pois já  os instrumentos, que hontem 
a noite ouvimos, tornao a alegrar os valles j 
e sem duvida devem celebrar-se os despo-? 
sorios pelo fresco da manhã, e naõ pelo 
calor da tarde. Fez Sancho o que seu Se
nhor lhe ordenava ; e pondo a sella a R o
ei nante, e ao Ruço a albarda, montara# 
ambos, e forao entrando passo a passa pe

la
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la ramada. Ã primeira cousa, em que San» 
cho deo com os olhos foi n’hum novilho 
inteiro, espetado n’hum espeto feito de 
hum ormeiro inteiro, e no fogo, em que 
se havia de assar, ardia hum mediano mon
te de lenha. A roda da fogueira estavao
_.. ____m' ~ onKoc n orn _SC15 lL l d l l l l l l c t d ,  C U Í i iu S L i;>  v u u a o ,  ^  w i l l  wcí-

da huma cabia hum açougue inteiro de car
ne: assim embebiao, e encerravaó em si 
carneiros inteiros, sem que ninguem os 
visse, como se fora o pombinhos. As lebres 
já es foliadas, e as gnllinhas depenadas , 
que estavao pendentes pelas arvores para 
enterrai las nas marmitas, nao tinhao nú
mero , os passaros, é caça de vários ge
neros, erao infinitos, dependurados pelas 
arvores ao ar para ficarem tenros. Contou 
Sancho para cima de sessenta odres, de 
mais de duas arrobas cada hum, e todos 
cheios, como depois se soube, de genero
sos vinhos. Havia também montes de pa6 
alvíssimo, como os costuma haver de tri
go nas eiras. Os queijos postos, comó ti
jolos em pinhas, íormavao huma muralha; 
e duas caldeiras maiores que as de huma 
tinturaria, serviaó de frigir cousas de mas
sa, as quaes tiravaõ fora, depois de fri

tas.
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tas, com duas valentes pás, eas baldeavaâ 
para outras caldeiras de mel preparado, 
que alli ficava ao pé. Os cozinheiros, e co
zinheiras passavao cincoenta, todos acea- 
dos, destros, e contentes. No çspaçoso 
ventre de hum novilho estava huma duzia
r l  O  1 o i  t n o n  T t-i r \ o  /4IWUIUO iUlVCOUlllUO 9 Uuw UJAlUUh UUU
cima , serviaó de dar-lhe bom sabor, e fa- 
zello tenro. As especiarias de diversas cas
tas nao parecia queas tinhaõ comprado aos 
arrateis, mas por arrobas, e todas estavaÕ 
ao manifesto n’huma grande caixa. Final- 
mente o apparàto do noivado era rústico* 
mas tao abundante , que podia sustentar 
hum exercito. Tudo isto admirava Sancho 
Pança, tudo isto contemplava, e a tudo is
to se affeiçoava : captiváraó-o primeiro, e 
rendêraõ-lhe o appetite as olhas, das quaeá 
tomára elledemuito boa vontade huma me
diana panella. Logo lhe affeiçoáraÕ a von
tade os odres, e ultimamente as frutas de 
sartá , se he que sartas se podiao cha
mar as duãs mágiiificâs caldeiras. Pelo que 
nao podendo soster-se , nem estando na 
sua maÒ fazer outra cousa , chegou-se a 
hum dos sollicitos cozinheiros, e com cor- 
fezes razoes de quem tinha fóme , pedio- 

T om; IV. R  lhe
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;jhe que o deixasse molhar hum rnotreque 
de paô n’huma daquellas olhas. Irmaõ,res- 
pondco-lhe o cozinheiro, este dianaôhe 
daquelles, sobre que tem jurisdicçaô a fo
me, graças ao rico Camacho ; apeai-vos, 
e vêde Ye ha por ahi alguma colher gran
d e , e escumai huma gallinha, ou duas, e 
.bom proveito vos faça. Nao vejo colher 
nenhuma, disse logo Sancho. _ Esperai, 
respondeo o cozinheiro ; que muito molle., 
e para pouco deveis de ser. E dizendo is to , 
lançou mao a huma caldeira, e encaixan
do-a n’huma das cubas, tirou delia tres 
gallinhas, e dous gansos, e disse para San
cho: Comei, amigo, e desjejuai-vos com 
esta escuma, em quantonaõ chega a hora 
de jantar. E  tornando-lhe Sancho que naô 
tinha , em quedeitalla. Pois ide-vos, dis
se o cozinheiro , com a colher , e tudo; 
que a tudo suppre a riqueza , e contenta
mento de Camacho. Em quanto se passava 
isto com Sancho, estava D. Quixote vendo 
como por huma parte da ramada entravaô 
até doze lavradores sobre doze egoas for
mosissimas , com ricos, e vistosos jaezes 
de campo ; e muitos cascavéis nospeito- 
raes, todos vestidos de rustica gala : Os

quaes,
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quaes, entrados que fossem no'prado de- 
raò muitas carreiras por elle , dizendoem 
altas, e alegres vozes : VivaÔ Camacho , 
e Quiteria, elle tao rico, como eilafor
mosa , e ella a mais formosa do mundo. O  
que ouvindo D. Quixote : Logo parece , 
disse , que estes nunca vira6 a minha Dul- 
cinea de Tòboso , pois quando a tivessem 
visto, coarctariao os louvores, quedada 
esta sua Quiteria. Dahi a pouco começárací 
a entrar por diversas partes da ramada mui
tas, e differentes danças, entre as quaes vi
nha huma de espadas de vinte e quatro 
pastores, pouco m ais, ou menos , todos 
de galhardo parecer, e brio , vestidos de 
alvíssimo , e fino linho, com seus touca
dos lavrados de seda fina de várias cores* 
E  perguntando ao destro mancebo , que os 
guiava, hum dos lavradores das egoas, 
se algum dos qué dançava se ferira. Pof 
ora , bemdito seja Deos, respondeo o man
cebo , ninguem se ferio; todos vamos sãos * 
e logo se enredou com os demais compa
nheiros, dando tantas voltas, e com tama
nha destreza , que D. Quixote , bem qu^ 
estivesse affeito a ver taes danças, nenhum^ 
lhe pareceo tao bem , como aquella. Na ,

R  ii IhgS
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lhe desagradou também outra , que entrou 
de formosissimas donzellas, taõ louçãs, 
que ao parecer nenhuma baixava dos qua
torze, nem chegava aos dezoito annos, 
■vestidas todas de palmilha verde, cornos 
cabellos parte soltos, parte entrançados,

o • '  rl 1 /"ví "is*/-* o n n p  CUtTST*
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em compentencia com os do Sol, e sobreel- 
les traziaõ grinaldas de jasm ins, rosas , 
amarantho, e madresilvas. Vinhaó guia
das de hum venerando anciao, e huma 
idosa matrona; porém mais ligeiros, e 
desembaraçados , do que os seus annos 
promettiao, Dançavao ao som de huma gai
ta , e todas ellas, levando nos semblantes, 
e olhos a honestidade , e a ligeireza nos 
pés davaó mostras de serem as melhores 
bailadoras do mundo. Traz desta entrou 
outra dança de artifício , e das que chamaô 
falladas, eera de oito nynfas divididas em 
duas fileiras : de huma fileira era guia o 
Deos Cupido, e da outra o Interesse, aquel- 
le adornado de azas, arco, aljava, eset- 
tasj e este vestido de ricas, e diversas 
cores de ouro, e seda. As nynfas, quese- 
guiao ao amor, traziaô osseus nomes es
critos sobre as espaduas em pergaminho

bran-
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branco , e em letras grandes. Poesia era 
0 nome da primeira, o da segunda Discri- 
faõ‘t o da terceira Boa-Descendencia; c 
Valentia o da quarta. Do mesmo modo vi- 
nliaõ assigualadas as queseguiaó o Interes
se: dizia o tiriflo da primeira Liberalida
de , Dadiva o da segunda; Dhesouro o da 
terceira,e o da quarta Posse-Pacifica. Adi
ante de todos vinha hum Castello de madei
ra, tirado por quatro salvagens, vestidos de 
hera,e canhamo tinto de verde tantoao natu
ral, que por pouco espantárao a Sancho. Na 
fronteriado Castello, eem todas as quatro 
partes de seus quadros, trazia escritas es
tas palavras: Castello do Bom Recato. Co
meçava Cupido a Dança ao som de dous 
ataballes , eduas flautas, que tocavao qua
tro destros tangedores : e feito q\ie tivesse 
duas mudanças , erguia os olhos, e fre
chava o arco contra huma donzella , que 
se punha entre as amêas do castello , á qual 
fallou desta sórte:

Yo soy el Dios poderoso 
En el ayre y  en la tierra ,
Y  en el ancho mar undoso,
Y  enquanto elabysmo encierra 
En su bar atro espantoso,

Nun- *

* *****
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Nunca conocí que es miedo ,

Todo quanto quiero puedo, .
Aunque quiera lo imposible,
Y  en todo lo que esposible,
Mando, quito, pongo y  vedo.

Acabada a copla , disparou huma flecha 
para o alto do Castello , e retirou-se ao seu 
posto. Sahio logo o Interesse, fez outras 
duas mudanças, e callados os tambores, 
disse:

Soi quien pin de mas que Amor,
Y  es Amor elque me guia ,
Soy de la estirpe mejor
Que el Cielo en la tierra cria 
'Mas conpcida y mayor,

Soy el Interes , en quien 
Tocos suelen obrar bien,
Y  obrar- An mies gr an mil a gr o,
Y  qual soy te me consagro,
Tor iiempre jamas amen.

Retirou-se o Interesse, e dando o passo 
para diante a Poesia , depois de ter feito 
as suas mudanças, como xs demais, pos 
TGs os olhos na donzelía do Castello , dis
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En dulcisimos concetos 

La âulcísima Poesia ,
Altos graves y  discretos ,
Senora, el alma te envia 
Envuelta entre mil sonetos 

Si acaso no te importuna 
M i porfia , tu fortuna 
De otras much as invidiada »
Será por mi levantada 
Sobre el cerco de la luna.

Desviou-se a Poesia , e sahio da parte do 
Interesse a Liberalidade, a qual depois de 
fazer as suas mudanças , disse :

Llaman liber alidad 
A l dar que cl extremo huye 
Dela procligalidad
Y  dei contrario, que arguye 
Tibia y floxa volunt ad.

Mas yo por te engrandecer ,
De hoy mas prodiga he de ser ,
Oue aunque es vicio , es vicio honrado
Y  de pecho enamorado ,
Oue en el dar se echa de ver.

Desta maneira sahíraõ, e retiráraó-se to
das
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das as duas figuras das duas esquadras , c 
cada huma fez as suas mudanças , edisse 
seus versos, hurts elegantes , e outros ridi
culos , e D. Quixote só tomou de memoria, 
pois a tinha grande, os que acima referi
mos. Misturáraó-se depois todos juntos , 
fazendo, e desfazendo laços com gentil 
donaire, edesembaraço; equando o amor 
passava por diante do Castello, disparava 
ao alto suassettas, eo Interesse quebrava 
contra elle dourados vasos.Finalmentè de
pois de ter dançado hum bom espaço , ti
rou o interesse por huma bolça feita da 
pelle de hum grande gato Romano, a qual 
parecia estar cheia de dinheiro , e arremes
sa ndo-a ao Castello, desencaixáraõ-se com 
a força da pancada as raboas, e cahirao , 
deixando a donzella descoberta, e sem 
defensão. Chegou o Interesse com as fi
guras da sua valia, e deitando-lhe ao pes
coço huma grande cadeia de ouro, mostra
ra Ó prendeíía, rendeüa, e captivalla. O 
que vendo o amor , e seus validos , derao 
ares de tomar-lha , e todas as demonstra
ções que faziaô , eraÔ ao som dos tam
bores , bailando , e dançando concertada- 
iuente. Pozen-u-os em paz os salvagens *
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que com muita presteza tornárao a armar, 
e encaixar as taboas do Castello, e encer
rou-se nelle a donzella, como de novo. 
Desta maneira se deo fim á dança com gran
de contentamento dos circunstantes. Per
guntando D. Quixote a huma dasnynfas 
quem tinha composto, e ordenado tai dan- 

respondeo el!a que hum Beneficiado 
daquelle povoado , que tinha gentil enge
nho para semelhantes invenções. Aposto 
eu , tornou D. Quixote, que deve de ser 
mais amigo de Camacho, do quede Ba- 
silio, o tal Bacharel, ou Beneficiado, e 
que entende talvez mais de satyrico, do 
que de Vesperas: NaÕ .introduzio mal na 
dança as habilidades de "Basilio, e as ri
quezas de Camacho. Sancho, que tudo es- 
tivéra ouvindo: O R ei, disse, lie o meu 
gallo , e eu sou a favor de Ca macho. Em 
fim , Sancho , disse D. Quixote, sempre 
esvillaõ, e daquelles, que dizem: Viva 
quem vence. De que número sou naó sei 
eu, respondeo Sancho; mas sei muito bem 
que nunca tirarei das olhas de Basilio es
cumas tao excellentes como tenho tirado 
das de Camacho, e dizendo isto mostrou- 
lhe a caldeira cheia de gansos, e gal

li-
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ünhas, das quaes lançou maõ a huma , 
e começou a comella com grande garbo , 
e vontade, dizendo: Muita para as habi
lidades de Basilio; que tanto vales quanto 
tens, e tanto tens quanto vales. Duas li
nhagens ha no mundo , como dizia huma
___A **-{*.1, -  ^ ^  t o n  r» r \  n q n  f P ravu nunna ? cjue são o tu 5  ̂ ^ ?
se bem que ella sempre era pelo te r , e 
no dia de hoje, Senhor D. Quixote,meu 
Amo, antes se toma o pulso ao haver, 
do que ao saber. Hum Amo coberto de 
ouro parece melhor, do que hum Cavallo 
albardado. Pelo que, torno a dizer , que 
sou a favor de Camacho, de cujas olhas 
saõ abundantes escumas gansos , e galli- 
nhas, lebres, e coelhos; e das de Basi
lio seráo , segundo o que delle sabemos, 
etodos dizem, pura agua chirla. Acabas
te já  com o teu aranzel , Sancho ? disse 
D. Quixote. Acabado tenho, respondeo 
Sancho, porque vejo queV. MerCe se af
flige com elle, e a naô metter-se isto de 
permeio , obra tinha eu cortada para tres 
dias. Permitta D eos, Senhor, disse D. 
Quixote, que mudo te vejaeu, antes que 
morra. Pelo caminho, que levamos, re
plicou Sancho, antes que V, Mercê mor-
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ra , estarei eu remoendo barro, e poderá 
ser que entaó esteja taó mudo, que nao 
diga palavra até o fim do mundo , ou pe
lo menos até o dia do Juizo. Ainda que tal 
succeda, Sancho, nunca chegará o teu si
lencio até onde tem chegado o quç tens 
dito , dizes, c has de cuzcr roda tua vida, 
mórmente quando he muito natural, e ra
zoável , que chegue primeiro o dia da mi
nha , que 0 da tua morre; e por isso nao 
espero vêr-te mudo já m ais, nem ainda 
quando bebes, e comes, que he o mais 
que encarecer posso. O certo he , respon
deo Sancho, que nao ha que fiar na des
carnada , quero dizer, na morte, que ta 6 
bem come cordeiro , como carneiro; e ao 
nossoCura tenho euouvido dizer que com 
o mesmo pé, com que pizava as humildes 
choças dos pobres, pizava também as al
tas torres dos Reis. Tem esta Senhora mais 
poder, que melindre : nao tem nada de as
querosa , de tudo come , a tudo se apega , 
e enche os seus alforjes de toda a casta de 
gente, idades, e preemineticia. Nao lie se
gador que dorme á sesta ; pois a todas as 
horas séga , e corta, assim a secca , c<3- 
mo a verde herve; enaÓ parece que mas-

ti-
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tiga , sena6 que engole , e traga quanto sc 
lhe põe por diante, por quanto tem fome 
canina , que nunca se farta ; e ainda que 
nao tenha barriga, dá a entender que está 
hydropica, e sequiosa de beber todas as 
vidas de quantos vivem, como quem bebe 
hum púcaro d’agua fria. NaÕ mais , San- 
cho, atalhou o D. Quixote, e nao passes 
do que tens dito , por nao cahir em algu
ma necedade, visto que quanto tens dito 
da morte em teus rusticos termos heo que 
poderá dizer hum bom Prégador. Se assim 
como tens tao bom natural, tiveras, meu 
Sancho , discrição, digo*te que poderás 
tomar hum pulpito ámaÕ, e ir-te por esse 
mundo, prégando lindezas. Bem préga 
quem bem vive, respondeo Sancho, eeu 
aaó sei,outras Theologias. Nem te saÓ ne
cessarias, acodio D. Quixote; mas naÓ 
acabo de entender, nem alcançar, como 
sendo o. principio da sabedoria o temor de 
P eo s, saibas tu tanto, que mais temes hum 
lagarto , do que a Deos. Julgue V. Mercê , 
Senhor, das suas cavallarias, respondeo 
Sancho, e nao se metta a julgar dos temo
res, ou valentias alheias; que tao gentil 
temeroso sou de Deos, como cada filho
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da aldêa : e deixe-me V. Mercê debicar na 
minha escuma, que tudo o mais saõ palavras 
ociosas, de que se nos ha de pedir conta 
na outra vida. E dizendo istocomecou ,• 
e deo novo assalto á sua caldeira com tan
to alento, que despertou o de D. Quixote, 
que sem duvida o ajudara , se naó 0 tolhera 
o que razaô he que adiante contemos.

C A P I T U L O  XXL

Continua-se a narraçao do noivado de 
Camacho , com outros acontecimen

tos de gosto.

ISfestas praticas estavaõ D. Quixote, e. 
Sancho Pança, quando se ouvirão grandes 
vozes, e hum grande ruido , que faziad 
os que tinhaÕ vindo montados nas egoas * 
os quaes corriaó a receber com vivasos noi
vos , que rodeados de mil generos de instru-* 
mentos, einvençõesvinhaõ acompanhados 
do Cura, e parentes de ambos, e de roda a 
gente mais luzida dos lugares circumvisi- 
nhos, todos vestidos em trajo de festa. E  
como Sancho visse a noiva: Por certo, 
disse , que naõ vem vestida á lavradora }

mas
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mas corno gentil Palaciana. Oh ! que, se- 
gundo o quevejo , emvezdas veronicas, 
que havia dc .trazer, sao ricos coraes, e a  
palmilha verde de Cuenqa he veludo de 
trinta pêlos. E que tal ? a guarniçao he 
branca , e por minha vida que he de se- 
tim. As maus adornadas de anneis, e nao 
tenha eu o que desejo , se em vez de ser 
de azeviche, nao sao de ouro , e do mais 
fino, engastados de pérolas brancas, e ca
da hum a tamanha , e taó preciosa, que 
vale hum olho da cára. Masquecabellos ! 
ScnsÕ sa5postiços, nunes cu os vinifiis 
compridos, nem mais louros em minha 
vida j e á fé de quem sou que quando no 
parecer , è porte nao fóra talvez linda, 
quem .nao a compararia com hum ramo 
de palmeira carregada de tamaras: pois 
taes parecem as joias que traz pendentes 
das orelhas, e pescoço. Juro em minha 
alma que he huma rapariga completa, e 
pode passar pelos bancos de Flandres. Rio- 
se D. Quriote dos rústicos louvores de 
Sancho P a n ç a , parecendo-lhe que nunca 
vira- mulher mais fo rm osa que a sua Dul- 
cinea de Toboso. Vinha-a formosa Qui- 
teria alguma cousa descorada, e devia.de
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ser da má noite, que sempre passaÕ as 
noivas em enfeirar-se' para o outro dia do 
noivado. HiaÕ-se chegando para hum thea
tro , que fica ahum lado do prado, en
feitado de f  erdes ramos, onde se haviaó 
de celebrar os desposorios, evêras dan
ças, e outras invenções. Ao tempo que 
chegavaõ a este sitio, ouvirão soar traz 
de si grandes vozes, e huma que dizia : 
Esperai, gente tao inconsiderada, como 
presumida. E voltando todos o rosto, vírad 
que as dava hum homem , vestido ao pa
recer de hum saio verde, bordado decar- 
mesi , e coroado, como logo se vio corn 
huma coroa de funebre cypreste, e trazia 
nas mãos hum grande bastaõ. E comoes- 
tivesse perto conhecerão todos que era o 
gentil Basilio, e ficáraõ suspensos, espe
rando em que haviaode parar os seus gri
to s , temendo algum mdo successo da suá 
vinda em semelhante occasiaõ. Chegou erri 
fim cançado , e sem alento , e posto dian
te dos desposados, fincando em terra o 
bastaõ,que tinha na extremidade huma pontá 
de aço; enfiado, e pondo os olhos em Qui- 
teria, com tremula, erotica voz fa liou-! he 
nestes termos: Bem sabes,mal agradecida.

Qyi-
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Qui teri a , que conforme a Santa L ei, que 
professamos , em quanto eu vivo fór , naõ 
pòdes tomar esposo ; e demais disso naõ 
ignoras, que por eu esperar que o tempo , 
e a minha diligencia melhorassem os meus 
bens da fortuna, naõ quiz deixar de guar-■» j ' / d rrxmnnlnciar o aecoro, que ama nunia convniii». 
Mas tu , deitando para traz das costas to
das as obrigações, em que estás ao meu 
bom desejo, queres fazer senhor do que 
lie meu a outro; cujas riquezas lhe ser
vem naõ só de boa fortuna , mas também 
de muito boa ventura; e para que a tives
se extremada, e naõ como eu penso que a 
merece, senaõ como os Ceos lha querem 
d a r , eu mesmo desfarei por minhas pro
prias maos oimpossivel , ou inconvenien
te , que lha pode estorvar , tirando-me á 
mim mesmo a vida. Viva , viva o rico 
Camacho com a ingrata Quiteria longos; 
e felizes séculos, e morra, morra o pobre 
Basilio ; cuja pobreza cortou as azas á sua 
dita , e o metteo na. sepultura. E dizendo 
isto, lançou maõ ao bastaÕ, que finca
ra no chaõ , e ficando metade delle em 
terra, mostrou que servia de bainha a 
hum mediano estoque, que nelle se oe-

cul-
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cultava; e posto o que sé podia chamai 
punho no chad com desassombro, e de
terminado arrojo encostou-o ao peito, e 
n’hum instante deixou ver a ensanguenta
da ponta pelas costas, ficando o triste ba
nhado em sangue , e estendido sobre a ter
ra , de suas proprias armas traspassado; 
Acodiraõ logo os seus amigos a favorecel- 
lo , condoídos da sua miseria, e lastimo
sa desgraça , e D. Quixote com elíes, 
apeando-se do seu Rocinante , tomou-o 
nos braços, e achou que naõ tinha ainda 
espirado. Quizeraõ tirar-lhe o estoque; 
mas o C ura, que estava presente foi dé 
parecer que tal naó fizessem , antes de con
fessado ; porque tirar-lho, e espirar elle 
tudo era hum. Tornando Basilio a si , 
com dolorosa * e enfraquecida voz disse: 
Se tu quizeras dar-me, cruel Quiteria* 
neste ultimo, e forçoso trance a mao de 
esposa , ficaria ainda entendendo ter des
culpa a minha temeridade, pois com ella 
alcancei o bem de ser teu. O que ouvindo 
o Curá, disse-lhe que attendesse á salva- 
çaõ de sua alma, e naô aos gostoscorpo- 
raes; e que pedisse muito de véras perdaõ 
a Deos de seus peccados, e da sua deses- 

U g m .  IV* s  pe-
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peradá resolução. De nenhuma sórte me 
confessarei, replicou Basilio, se Quiteria 
naõ me der primeiro a maÕ de esposa; pois 
com este contentamento talvez cobrasse 
alento para confessar-me. Ouvindo D. Qui
xote a petiçaó do ferido, disse em altas 
vozes que Basilio pedia huma cousa mui
to justa, e conforme á razaõ , e de mais 
disso muito facil de fazer-se; ajuntando 
que o.Senhor Camacho ficaria tao honrado 
em receber a Senhora Quiteria viuva do 
valeroso Basilio, como se a recebera do 
lado de seu Pai. Aqui naó haverá mais que 
hum sim , o que só terá por eífeito o pro
nunciado, pois o talamo deste noivado ha 
de ser a sepultura. Tudo ouvia Camacho, 
e tudo o tinha suspenso, e confuso, sem 
saber o que fizesse , nem o que havia de 
dizer; mas tantas foraõ as vozes dos ami
gos de Basilio , pedindo-lhe que consen
tisse cm que Quiteria lhe desse a ma6 de 
esposa , para que sua alma naõ se perdes
se , partindo desta vida desesperado, que 
o movêraõ , e até forqáraó a dizer, que 
quando Quiteria assim oquizesse, elle se 
dava por contente, pois tudo estava em 
dilatar mais hum instante o cumprimento
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üos seus desejos. Correrão logo todos a 
Quiteria, e huns a poder de rogos, ou
tros de lagrimas, e alguns com razões ef
icazes a persuadíraõ a que desse a maõ 
ao pobre Basilio. Ella ptorém mais dura 
que hum marmore , e mais placida que 
huma estatua mostrava que nem sabia 
nem podia , e tao pouco queria responder 
palavra j e muito menos a respondera, se 
o Cura naõ lhe dissesse que se resolvesse 
logo ao que havia de fazer, porque Ba
silio tinha já  a alma entre os dentes % 
naõ dava lugar a esperar determinações 
irresolutas. Perturbada entaõ, como pare
cia a formosa Quiteria; sem responder 
palavra , triste , e pesarosa, chegou-se a 
Basilio, qüe tinha já  fallidos os olhos, a  
respiraçaõ apressada, e mal proferia por 
entre os dentes o nome de Quiteria , dan
do mostras de morrer, como gentil ena
m orado, e naõ como Christaõ. Chegou 
final men te Quiteria , e posta de joelhos 
pedio-lhe a maõ por acenos, e naõ por pa
lavra. Abrio Basilio os olhos, e olhando 
attentamente para elltf : Ah ! Quiteria , 
disse, que vieste a ser piedosa n’hum tem- 
pO j em que a tua piedade ha de servir dê

S ii i ns-
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instrumento para acabar de tirar-me a vi
da , pois já naó tenho forças para gozar 
da gloria , que me dás em escolher-me pa
ra teu esposo, nem para suspender a dor, 
que taÔ depressa® me vai cobrindo os olhos 
com a espantosa sombra da morte. O que 
te supplico he, ó fatal estrelia minha ; que 
a mao , que me pedes, e queres dar-me, 
nao seja por comprimento , nem para en
ganar mede novo; mas sim para que con
fesses , digas que sem fazer força á tua 
^n tade  ma entregas, e dás como a teu 
legitimo esposo; pois nao he razao que 
me enganes n’hum trance como este , e tao 
pouco uses de fingimentos, com quem sem
pre tratou comtigo tanta verdade. Em 
quanto assim fallava, taes desmaios lhe 
davaõ, que quantos estavao presentes já 
cuidavad que a cada desmaio exhalava a 
alma. Quiteria cheia de honestidade, e to
da vergonhosa tomando com a sua a mao 
direita de Basilio , disse-lhe : Nenhuma 
violência fora bastante para torcer-me a 
vontade, e assim com a mais livre, que 
me he dada, te dou a mao de legitima 
esposa , e recebo a tua, se he que ma das 
de teu livre alvedrio , sem que a estorve,

nem
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nem contraste a calamidade , em que teu 
acelerado discurso te pôz. Sim , dou, res
pondeo ^Basilio, sem perturbação,’nem 
confusad alguma , mas em meu perfeito 
juizo, qual o Ceo me deo, e desta ma
neira me entrego, e dou por teu legitimo 
esposo. E eu por tua esposa, respondeo 
Qnitena : quer vivas largos annos, quer 
de meus braqos te levem á sepultura. Es- 
te moço, disse Sancho Pança , como que 
ralla muito, para quem está taó ferido. 
Façaò, com que se deixe de requebros j 
e^que olhe para a sua alma, que a meu 
ver mais a tem na lingua , que entre os 
dentes. Tendo pois ambos a mao hum do 
outro, o Cura enternecido, e choroso lhes 
deo a bençaó nupcial, e pedio „ao Ceo 
que desse bemaventurado repouso á alma 
do novo desposado. O  qual recebido que 
tivesse a benção, póz-se em pé com mui
ta ligeireza , e com desembaraço nunca 
visto arrancou de si o estoque , a que ser
via de bainha o seu corpo. Ficáraõ todos 
os circunstantes admirados, e alguns del- 
les  ̂mais simples , que curiosos, começá- 
raõ a dizer em altas vozes : Milagre, mi
lagre ! Basilio porem : Qual milagre, re

pli-
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plicou j industria, industria. Desattentado 
o Cura , e atonito acodio com ambas as 
mãos a tentear a ferida, e achou que o 
cutello tinha passado , nao pela carne , e 
costellas de Basilio, mas por hum canudo 
de ferro oco , que naquella parte trazia 
muito bem aconunodado , e cheio de san
gue , preparado de maneira, como depois 
se soube , que naõ coalhasse. Derao-se fí- 
nalmente por logrados o Cura , e todos os 
circunstantes. NaÓ deo a esposa mostras 
de estar pesarosa com o logro, antes ou
vindo dizer que naõ era valido tal casa
mento por ter sido enganoso , disse que el- 
la o ratificava , de que ficárao todos enten
dendo, que de concerto entre ambos acon
tecera aquelle caso , ficando por isso Ca
macho , e seus validos taõ envergonhados, 
que remettêraõ sua vingança as maos. Des
embainhadas muitas espadas, acomette- 
raó contra Basilo , a favor do qual se des- 
embainháraõ n’hum instante quasi outras 
tantas, e tomando D. Quixote a dianteira 
a cavallo , com a lança sobre o braço , e 
bem coberto com o escudo, hia abrin
do caminho entre todos. O nosso Sancho^ 
# quem nunca agradáraõ , nem servirão



Parte II. Cap. XXI, 2y y
oe consolação semelhantes cousas, aco- 
lheo-seás cubas, donde sacára a sua sa
borosa escuma , parecendo-lhe que aquelle 
lugar, como sagrado , guardariaõ todos 
respeito. D. Quixote em altas vozes: Ten
de mao , Senhores, dizia , tende maô, 
que naõ he acordo tomar vingança dos ag- 
giavos , que 0 amor vos fa z , e adverti 
que am or, e guerra he tudo o mesmo , e 
assim como na guerra he cousa licita , e 
costumada usar de ardis, e estratagemas 
para vencer o inimigo , assim nas conten
das , e competências amorosas se avaliao 
por bons os embustes, emaranhas, que se 
fazem para conseguir cada hum o que de- 
seja, como nao sejaÒ em menoscabo, .e 
deshqnra da cousa amada. Era Quiteria de 
Basilio , e Basdio de Quiteria por justa , 
e favoravel disposição dos Ceos. Camacho 
lie rico, e poderá comprar seu gosto quan
do^, onde, e como qnizer. Basilio porém 
nao tem mais que esta ovelha, ninguem 
lha tirará , por poderoso que seja j pois 
nao poderá o homem separar os dous, que 
Deos ajunta ; e aquelle , que 0 intentar , 
primeiro passará pela ponta desta lança. E  
dizendo isto , a brandio com tal força, e

des-
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destreza, que encheo de.pavor a quantos 
nao o conheciaõ. Porém fez tao intensa im
pressão na fantasia de Camacho o desdem 
Se Quiteria, que n’hum instante a nscou 
da memoria, e desta sórte valerao para 
com elle as persuasões do Cura, que era 
Varaõ prudente, e bem intencionado, com 
as quaes ficáraõ, assim Camacho , como 
os da sua parcialidade pacificos, esocega- 
dos, e em signal disso embamharao as suas 
espadas , culpando muito mais a facilidade 
de Quiteria , do que a industria de Basilio;
discorrendo Camacho com acerto, que se
Quiteria queria bem a Basilio, quando 
donzella , o mesmo faria depois que com 
elle casasse, e que por esta razao_ devia dar 
graças a Deos mais por ter-lha tirado , do 
que’se lha tivera dado. Quietado, e con
solado o rico Camachq com os seus segui
dores , socegáraõ-se também os de Basilio; 
e aquelle, por mostrar que naõ sentia o lo
gro, nem o avaliava em nada quiz que 
as festas se continuassem, como se na rea
lidade se tivera desposado. Mas nao qui- 
zeraõ assistir a elías Basilio , nem suaes- 
posa com os de seu partido ,eretiráraõ-se 
todos para a Aldêa deste : que também os
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pobres virtuosos, e discretos tem quem os 
siga , honre ,e ampare , assim como os ri** 
cos quem os lisongee, e acompanhe. Guiá- 
rao em sua companhia a D. Quixote, esti
mando-o como homem de valor, eforças. 
Só a Sancho se lhe esçureceo a alma por 
ver-se impossibilitado de esperar pela 
esplendida comida , e festas de Cama
cho , que duráraó até a noite. Pelo que 
triste, e como se fora fugindo seguio 
a seu am o, que hia com a comitiva de 
BasiW(|, e deixou ficar atraz, sebem que 
as levava n’alma , as panellas do Egypto ; 
cuja escuma, já consumida, e acabada, 
trazia-lhe á lembrança a gloria, e abun
danda do bem , que perdia ; e desta ma
neira afflicto, epensativo, aindaquesem 
fome, sem apear-se do seu Ruço , foi 
seguindo as pisadas de Rocina-nte.

CA-
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C A P I T U L O  XXII.

Em que se conta a grande aventurei da 
cova de Montesinhos, que fica no cora
ção da Mancha, a que deo ditoso fim  
0 valeroso X). Quixote de la Mancha.

G randes foraó, e muitos os regalos , 
que os desposados fizeraõ a D. Quixote, 
obrigados do que elle fizera em defensão 
da sua causa \ e a par da valentia gjjfdua- 
raõ a sua discrição , avaliando-o por hum 
Cid em armas, e na eloquecia por outro 
Cicero. O bom Sancho regalou-se tres dias 
á custa dos noivos, dos quaes se soube 
quenao foi traça communicada com a for
mosa Quiteria o ferir-se fingidamente Basi- 
lio , mas industria süa, esperando por 
meio delia 0 que acontecêra. He verdade 
que elle confessou que déra parte dos seus 
pensamentos a alguns dos seus am igos, 
para que favorecessem, quando fosse ne
cessário, a sua intenqao , e abonassem 0 
seu engano. Naô se pode, disse entaÕ D. 
Quixote , nem deve chamar enganos , os 
que poe a mira em virtuosos fins, e o de

ca-
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casar-se os enamorados he a mais excellen
te , advertindo que o maior contrario que 
O amor tem he a fome, e a contínua ne
cessidade ; porque o amor he todo ale
g ria , regozijo, e contentamento, mór- 
mente quando o amante está de posse da 
cousa amada , contra quem saó inimigos 
oppostos, e declarados a necessidade, e a 
pobreza. Tudo isto digo para que o Se
nhor Basilio se deixe de exercer as habili
dades , que sabe, pois ainda que lhe dao 
fama , nao lhe dao dinheiro, e cuide em 
ganhar fazenda por meios licitos , e in
dustriosos , que nunca faltaó aos que sao 
prudentes, e applicados. O pobre honrado 
(se he que póde ser honrado o pobre) 
prenda tetn em ter mulher formosa , pois 
quando lharoubaó, roubaô-Ihe a honra, 
e lha matao. A mulher formosa, e honra
da , cujo marido he pobre, merece ser co
roada com os louros , e palmas do venci
mento, e, triunfo ; e a formosura por si só 
atralíe as vontades de quantos a vem, e 
conhecem ; e como a gostosa negaça se 
lhe abaixaõ as aguias Reaes, e os passaros, 
que alto voaó. Mas se á tal formosura se 
ajunta a necessidade, e mesquinheza, tam-
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bem a investem os corvos, os milhafres, e 
mais aves de rapina ; e aquella , que se 
mostra firme a tantos encontros, bem me
rece que a chamem coroa de seu marido. 
O lhai, discreto Basüio , ajuntou D. Qui
xote, que opinião foi,naõsei de que sá
bio . que nao havia em todo o mundo, se
não hum a mulher boa , e dava por con
selho que cada hum julgasse, ecresse que 
a boa só era a sua, e assim viveria con
tente. Eu naó fui casado, nem até ago
ra me veio ao pensamento casar-me , e 
com tudo isso me attreveria a aconselhar, 
a quem me pedisse conselho , de que mo
do havia de buscar a mulher, com quem 
se havia de casar. A primeira cousa que 
Jhe aconselhara, seria que attendesse maisá 
fama, do que á fazenda; porque a boa 
mulher naó alcança a boa fama só com 
ser boa , mas também com parecello ; que 
niuito mais damnificaó ás honras das mu
lheres suas desenvolturas, e liberdades pú
blicas, do que as proprias maldades secre
tas. Se trazes boa mulher para tua casa , 
facil cousa seria conservai la , melhoral- 
la,mas se a trazes má ,, trabalho tedará o 
corrigida, pois naõ he facil passar de hum

a
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a outro extremo. NaÕ digo que seja im- 
possivel; mas tenho-o por cousa difficul- 
tosa^Tudo isto ouvia Sancho , e dizia 
comsigo: Este meu Amo, quando digo al
guma , que tem miollo, e substancia , cos
tuma dizercjue poderia eu tomar hum púl
pito nas máos , e ir por esse mundo adian- 
te pregando lindezas; e eu digo delle que 
quando começa a-enfiar sentenças, e dar 
conselhos ,^naô só póde tomar hum puí- 
pito nas mãos , mas dous em cada dedo 
e andar por essas Praças, bocca de que 
fallarás. Ma! hajas tu Cavalieiro andante 
que tanto sabes. A fé de quem sou que 
cuidava eu que só podia saber do que to
cava a Cava liaria , mas naó ha cousa , em 
que eüe nao toque, e deixe de metter a 
sua colherada. Isto dizia Sancho em voz 
baixa , mas ouvindo-o mal seu Amo ner- 
guntou-lhe o que dizia elle. Nada , respon
deo Sancho: estava fallando comigo só , 
e dizia que quizéra ter ouvido o que v! 
Aíerce aqui disse antes de casar-me, e por 
ventura que agora dissera eu: o boi solto 
todo se lambe. TaÓmá he atua There
sa, Sancho ? tcrncu-Ihe D. Quixote. Naó 
he muito má, respondeo elle; mas nao

he
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he muito boa ; pelo menos nao hetao boa 
como eu quizéra. Naó lazes bem , San- 
cho, em dizer mal de t ua mui hem, que 
com effeito sempre he mãi de teus filhos. 
Nao nos devemos nada hum ao outro, pois 
também elh diz mal de mi m, quando lhe 
parece, mórmente se tem zelos, e então 
só Satanaz que a soflra. Finalmente esti- 
véraó rres dias com os noivos, de quem 
foraó regalados, e servidos como corpos 
de Rei. Pedia D. Quixote ao destro Licen
ciado que lhe désse huma guia, que o en
caminhasse á cova de Montesinhos; pois 
tinha grandes desejos de entrar nella , e 
vêr a olhos vistos se erao verdadeiras as 
maravilhas, que delia se diziaó por todos 
aquelles contornos. Disse-lhe o Licencia
do que lhe daria por guia hum primo seu, 
famoso estudante , e muito affeiqoado a ler 
Livros de Cavai 1 arias, o qual com boa 
vontade o poria á bocca da mesma cova, 
e lhe ensinaria as Lagoas de Ruydera , tam
bém famosas, em toda a M ancha, eain
da em toda a Hespanha. Certificou-lhe que 
teria nelle com quem conversar gostosa
mente , pois era moço que sabia compor 
Livros para imprimir, e dirigillos a rriit-
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cipes. Em fim veio o primo com hum! bur- 
vn prenhe, cuja albarda cobria hum tape* 
te , ousarapilheira de várias cores. Sellou 
Sancho o Rocinante, e aparelhou o seu 
Ruço: proveo os seus alforjes, a que fo- 
raõ servindo de companheiros os do primo, 
assim mesmo bem providos; e encommen- 
dando-se a Deos ,* despedirão-se todos • 
mettêraõ-se ao caminho, e tomáraõ o da 
famosa cóva de Montesinhos. Perguntou 
D. ^Quixote no caminho ao primo ,°quaes 
eraõ seus exercícios, estudos, e profissão. 
A minha profissão, respondeo este, he de* 
Humanista , e os meus exercícios, eestu- 
dos compor Livros para dar ao prelo, to
dos de grande proveito , e naõ menos di
vertidos para a Républica. Hum se intitula 
0 IJvro das Librés, em que pinto setecen
tas e tres librés, com suas cores, devisas 
e cifras, das quaes póde tirar, e tomar
as que quizerem em tempo de festas, edi
vertimentos os Cavalleiros cortezaos, sem 
andalla mendigando, nem alambicando I 
como dizem , o cerebro para tellas á manei
ra dos seus desejos, e intenções, pois eu 
as dou para o uso, despresado , e esque
cido, ausente, e todas com bom acerto.

Ou-
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Outrd Livro tenho também, que hei de 
intitular Metamorfoseos_, ou Ovidto Hes~ 
panbol, de nova, e rara invenção , parque 
imitando nellc jovialmente a Ovídio , des
crevo quem foi a Gualda de Sevilha o .
Anjo da Magdalena 5 o i . ^ 1 de 
guerra de Cordava , cs louro, ^  w .  
fando , a Serra Morena , as Fontes de Le- 
ganítos, e Lava pés em Madrid^, sem om- 
mitrir a do Piolho , a do Canao dourado, 
e a da Priora : e isto com suas ahegcnas i 
metaphoras, e translações, de maneira 
que alegrao, suspendem, e ensinaq ao 
rn^smotempo. Temho mais hum Livro, 
a que dou o titulo de Supplemento aVtr- 
oi lio Polidor Oi que trata da invenção das 
cousas , he de grande .erudição , e estu
do porque tudo quanto deixou de dizer 
Poíidoro , e era de grande substancia , eu 
as averiguo, e declaro em gentil estylo. 
Esqueceo a Virgilio declarar-nos quem mi 
o" primeiro , que teve catatro no mundo, 
item o que primeiro tomou as unturas pa
ra Curar-se do morbo gallico, e eu o de
claro ao pé da letra , authorizando-o corri 
mais de vinte e cinco Authores. Pelo que
veia V. Mercê se tenho trabalhado bem, 
’ J p se
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ese ha de ser util o tal Livrinho a to
do o mundo. Sandio, que estivéra attento 
á narraçaodo Prim o,'disse-lhe: Diga-me* 
Senhor, assim Deos lhe dê boa maõ di
reita na impressão dos seus Livros , sabe
ria dizer-me, oh ! sé ha de saber, pois tu
do sabe! quem foi o primeiro que se ar
ranhou na cabeça , qüe eu tenho para mim 
que devia de sêr nosso Pai Adaó. Sim , 
seria, respondeo o Primo, porque Adaõ 
nao ha duvida , que tevetabeqa , e cabel- 
lo s , e sendo assim, alguma vez teria co
michão , e coçar-se-hia. Mas diga-me V; 
Mercê agora , tornou-lhe Sancho, e quem 
foi o primeiro que deo volta ao mundo ? 
Na verdade, respondeo0 Primo, que na<5 
me saberei determinar por agora , irmaÓ * 
em quanto nao 0 estudo , o que farei em 
tornando ao lugar, onde tenho os meus 
Livros, e vos satisfarei, quando nos vir
mos outra vez, pois náô será esta a ulti
ma. Olhe V. Mercê, Senhor , replicou 
Sancho , nao tome esse trabalho, que ago
ra cahi na conta a respeito do que pergun
tei. Saiba queo primeiro que deo voira ao 
mundo foi Lucifer , quando o lançárao fó- 
ra, ou arrojárao do C eo, eveío voltean- 

Tom, IV. T  dü
Wr
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do até os abysmos. Tens razao , amigo , 
disse o Primo, e D. Quixote : essa per
gunta j e resposta nao lie tua , Sandio : 
a alguém as ouvistes. Ora calle-se lá , Se
nhor , tornou-lhe Sancho , que se entro a 
perguntar, e responder, nem daqui ace a- 
manhã acabarei; que para perguntar lou
curas , e responder disparates naõ necessi
to de andar pedindo ajuda aos visinhos. 
Dissestes mais, Sandio , do que sabes, 
disse-lhe então D. Quixote - que alguns ha 
que se cansaó em saber , e averiguar cou
sas , que depois de sabidas , e averigua
das’, nao valem de nada para o entendi
mento , e memoria. iNesfas , e noutras 
o-ostosas praticas se ih.es foi aquelle d ia , 
e á noite alojárao-se n’huma Aldêasinha, 
onde o Primo disse a D. Qüixote, que 
dalli á cova de Montesinhos naõ havia mais 
de duas léguas, eque se hia com resolução 
de entrar nella, havia mister prover-se de 
cordas para atar-se, e descer á profunde
za delia. Disse-lhe D. Quixote que havia 
de vêr onde ella parava , ainda queche- 
gasse ao abysmo i e assim compráraõ qua
si cem braças de corda, e no outro dia 
ás duas horas da tarde chegáraõ á cova,

cu-
m
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«aja bocca he espaçosa , e grande, mas 
cheia de espinhos, e figueiras machas, 
çarças, e sylvas taó fechadas, e entrela
çadas , que de todo a cégao, e encobrem» 
Tanto que a avistárao , apeou-se D. Qui
xote, e com elleo Estudante, e Sancho, 
os quaes o atáraÕ fortissimamente com as 
cordas, e em quanto assim o hiaõ enfa- 
xando ,e cingindo, disse lhe Sancho : Qlhe 
V. Mercê 0 que faz, Senhor meu; naó se 
queira sepultar em vida , nem se vá met- 
ter onde pareça álgum frasco, que o põe 
a esfriar em algum poço j pois a V. Mer
cê naõ lhe toca, nern lhe importa ser o 
esquadrinhador desta, que deve de ser 
peior que masmorra. Vai tu atando, e cal- 
la-te , respondeo D. Quixote, que huma 
empreza, como esta, amigo Sancho , pa
ra mim estava guardada. Disse então a 
guia : Supplico a V. Mercê Senhor D. Qui
xote, que veja bem, e especule com cem 
olhos o que lá vai por dentro , que por 
ventura haverá cousas, de que eu faça men
ção no meu Livre das transformações. Em 
taes mãos está o pandeiro, que o sabe- 
ráõ bem tanger , respondeo Sancho Pan
ça. E  dito isto, e acabada a ligadura de

T  ii D.
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D. Q uixote,que naó foi sobreoarnez, 
mas sobre a saia de malhas, disse este: 
Inadvertência foi em nós o naó trazer hu
ma campainha , que fosse atada comigo 
nesta mesma corda, a cujo som se sou
besse que todavia hia eu baixando, e es
tava vivo ; mas visto que naó he já pos- 
sivel havella , a maó de Deos me guie. E 
logo ajoelhou, e orando em voz baixa ao 
Ceo , pedio a Deos que o ajudasse , e lhe 
desse bom successo naquella , ao parecer, 
perigosa , e nova aventura. Levantando de
pois a voz, disse: Ó Senhora de minhas 
acçóes, e movimentos, clarissima, e sem 
segunda , Dulcinea de Toboso ! Se lie pos
sível que cheguem a teus ouvidos as pre
ces , e rogos deste teu venturoso amante, 
por tüa nunca ouvida belleza te rogo, que 
as ouças; pois naó sao outras mais que ro
gar-te , naó me negues o teu favor, e am
paro nesta hora , em que tanto o hei mis
ter. A despenhar-me vou , a empoçar-me, 
e affundir-me no abysmo, que aqui se me 
representa , só para que conheça o mundo 
que se tu me favoreces, naó haverá im
possível que eu naó acometta , e acabe. E 
dizendo isto , chegou-se á margem da co

va,
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va, e vendo naô ser possível descer, nem 
fazer lugar á entrada, sem ser á força de 
braços, ou a cutilladas, metteo niaÕ á es
pada, começou a derribar, e cortar as sil
vas, que estavaó á bocca da cova , a cujo 
ruido, e estrondo sahiraô por ella hum sem 
número de corvos , e gralhas tao espessos, 
e com tanta préssa , qtiedéraócom D. Qui
xote em ten a ; e se elle fora taõ agourei
ro , como Catholico ChristaÔ , o houvéra 
por máo signal, e escusara de encerrar-se 
em semelhante lugar. Finalmente levan
tou-se , ecomo visse que naósahiaó mais 
córvos, nem outras aves nocturnas, como 
foraó morcegos, que também sahíraó entre 
os córvos, dando-lhe corda o Primo , e 
Sancho, deixou-se ir ao fundo da espanto
sa caverna; eao entrar, deitando-lhe San
cho a sua benção, e fazendo sobre elle mil 
vezes o signal da Cruz: Deos te guarde , 
disse , e a Penha de França , com a Trin
dade de Gaêta, ó flor, ó nata, ó escuma 
dos Cavalleiros andantes. Lá vás tu,, óva- 
lentao do mundo, coraçaó de aço, braços 
de bronze ; Deos te guie, outra vez digo , 
e te traga livre, saõ, e sem cautella á iua 
desta vida, que deixas por enterrar-te nes

ta
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ta escuridade, que buscas. Estas ou outras 
semelhantes supplicas, e deprecaçoes fez 
também o Primo. Hia D. Quixote dizendo 
em altas vozes que lhe dessem corda , e 
elles lha davaõ a pouco e pouco; e quan
do as vozes , que sahiaó acanhadas pela 
cova deixáraó de ser ouvidas, tinhao elles 
já descido as cem braças de corda , e torao 
de parecer de tomar a cima outra vez a iJ. 
Quixote, visto que nao podiad dar-lhe 
mais corda. Porém detiveraó-se ainda obra 
de meia hora , e no fim deste espaço de 
tempo tornárao a recolher a corda com mui
ta facilidade, e sem peso algum, o que 
foi parte para que entendessem que D. Qui
xote lá ficava dentro, e crendo-o assim San- 
cho , chorava amargamente, e tirava pela 
corda com muita pressa, para desenganar- 
se ; porém chegando a pouco mais das oi
tenta braças, sentirão peso, e ficárao por 
extremo alegres. Final mente ás déz vira o 
distinctamente a D. Quixote, a quem gri
tando disse Sancho: Seja Y. Merce bem 
vindo, Senhor mc-u, que já cuidávamos 
que lá ficava para casta j mas D. Quixote 
nao respondia palavra ; e tirando-o de to
do, víraõ que trazia os olhos cerados cora

mos-
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jnostras de quem dormia. Estcnderao-o no 
chad, e depois de deslialio. nem assim 
despertava ; mas tanto o revolvêraó, tanto 
o sacudírad, e meneáraõ, que r.o fim de 
hum bom espaço tornou a si , espregui
çando-se como quem despertava de largo, 
e pesado somno. Olhou para numa , e ou
tra parte, como espantado, e disse: Deos 
vos perdoe, amigos, que me tiraste da 
mais delic osa , e aprasivel vida, e vista 
que nenhum humano vio , nem viveo nun
ca. Com effeito agora acabo de conhecer 
que todos os contentamentos desta vida pas- 
sao como sombra, e sonho, ouse murchao 
como a flor do campo. Ó desgraçado Mon- 
tisinhos ! Ó mal ferido Durandarte ! O Be- 
lerma sem ventura ! Ó choroso, Guadiana , 
e vós outras desditosas filhas de Ruydera, 
que em vossas aguas dais mostras das que 
vossos formosos olhos chorão. Escutavao 
•Sancho , e o Primo as palavras de D. Qui
xote , as quaes proferia , como se as arran
cara das entranhas á força da immensa dor. 
Pedírao-lheque explicasse o que dizia, e 
dissesse o que vira naquelle inferno. Infer-
no lhe chamais! disse D. Quixote : nao lhe
deis tal nome, porque naõ o merece, co

mo
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mo logo vereis. Pedio que lhe dessem aL 
guma cousa que comer, pois trazia muita 
fome, e estendida a sarapilheira do Primo 
sobre a verde herva , acodirao os dous a 
dispensa dos seus alforjes, e sentados to- 
dos tres em boa harmonia, e companhia , 
merenda raó, e cearao ao mesmo tempo. 
Levantada a sarapilheira: Naõ vos levan
teis, filhos, disse D. Quixote de la Man
cha, e estai todos attentos,

C A P I T U L O  XXIII.

Das admiráveis cousas que 0 extremado 
D. Quixote contou, que tinha visto na. 
profunda cova de montesinhos , cuja 
impossibilidade, e grandeza fa z  que 
se tenha por apócrifa esta aventura.

S ebiaÔ quatro horas da tarde, quando • 
encoberto o Sol das nuvens, com luz es- 
cí ■: , ■: iperados raios deo lugar a D.

para que sem calor, nem afflicçaó 
contasse aos seus dous esclarecidos ouvin
tes o que vira na cova de Montesinhos: e 
jcomeqou desta maneira.

A»
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A obradedoze , ou quatorze braças 

da profundeza desta masmorra á mao di
reita está huma concavidade , eespaço ca
paz de poder caber nella hum grande co
che com suas mulas. Entra-lhe alguma luz 
por alguns buracos, ou fendas , que vem 
ao longe em direitura da superficie da ter
ra. Esta concavidade , e espaço vi eu a 
tempo que hiajácançado, e rnoido de ver
me pendente, e apertado da corda , cami
nhar por aquella escura regiaó abaixo sem 
levar caminho certo, nem determinado, 
e por isso determinei entrar nella, e des* 
cançar hum pouco. Gritei pedindo-vos que 
naõ soltásseis mais corda até que eu vos dis
sesse , mas sem duvida naõ me ouviste; 
fui recolhendo a corda, que hiels largan
do , e fazendo delia huma rosca sentei-me 
a considerar o que devia fazer para baixar 
até o fundo , naõ tendo quem me susten
tasse. ISíeste pensamentos, e confusão esta
va, quando me assalteou de subito pro
fundissimo somno ; e quando menos o es
perava , sem saber corno , nem como nao, 
despertei delle , e achei-me em meio do 
mais bello, ameno, e delicioso  ̂ prado , 
que póde crear a natureza, nem imaginar
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a mais discreta imaginaçaõ humana. Esfre
guei os olhos, e alimpei-os, e vi que naõ 
dormi'a, senaõ que estava bem esperto. 
Apalpei todavia a cabeça , e os peitos pa
ra certificar-me, se era eu mesmo o que 
alli estava , ou algum fantasma vaõ, e con
trafeito ; mas o tacto., o sentimento, os 
discursos concertados, que comigo mesmo 
fazia , me certifícáraõ que eu era lá o que 
agora sou. Offereceo-se-me logo á vista hum 
Real, e sumptuoso paiacio , ou Fortaleza; 
cujos muros, e paredes pareciaÕ fabrica
dos de transparente, e claro crystal; dq 
qual abrindo-se duas grandes portas, vi 
que por ellassahia , e vinha para mim hum 
venerando anciaõ, vestido com hum ca
pote de baeta escyra ,que arrastava pelo 
chaõ. Trazia sobre os hombros huma espe- 
cie de capello Doutoral de setim verde , 
e na cabeça hum barrete preto, e a barba, 
que era branquíssima , descia-lhe abaixo 
da cintura. Naó trazia mais armas que hum 
rosado T contas na maó , maiores d’ame- 
t; uc numa noz, e os Padre Nossos do 
tamanho de quaesquer ovos medianos de 
avestruz. O porte, o passo , a gravidade,, 
e 0 parecer agradavel delle, cada huma
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destas cousas per s i , e todas juntas , dei- 
xáraó-me suspenso , e admirado. Chegou- 
se a mim, e a primeira cousa , que tez , 
foi dar-me hum abraqo apertadíssimo , e 
dizer me : Longos tempos ha, valeroso Ca- 
vaileiro D. Quixote.de la M ancha, que 
aquelles que estamos nestas soiedaaes en
cerrados, e encantados esperamos ver-te, 
para que dês noticias ao mundo do que en
cerra , e cobre a profunda cova por onda. 
entraste, chamada a cova de Montesinhos; 
façanha só reservada para ser acomettida 
de3 teu invencível coraçaó , e animo estu
pendo. Vem comigo , esclarecido Senhor, 
que te quero mostrar as maravilhas , que 
esta transparente Fortaleza encerra, da 
qual sou eu o Alcaide, e o guarda maior 
e perpetuo, pois sou o mesmo Montesn 
nhos, de quem a cova toma o nome. Ape-? 
nas me disse que era Montesinhos , per
guntei-lhe se foi verdade o que ca no mun
do de cima se contava, ter elle arrancado 
do peito com huma pequena adaga o cora
çaó de seu grande amigo Durandarte, e 
Íevando-o á Senhora Belerma , como eLie 
o tinha ordenado á hora da morte. Res- 
pondeo-me que em tudo diziao a verdade,
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menos quanto á adaga ; porque nao fora 
adaga, nem pequena , mas hum punhal 
agudo, mais assacalado que huma lanceta. 
Sem duvida seria , disse entad Sancho , o 
tal punhal de Raymundo de Hores o Se
vilhano, NaÕsei, proseguio D. Quixote, 
porém naõ seria delle, pois Raymundo de 
Hores, ainda hontem era vivo, e o de 
Roncesvalhes, onde aconteceo esta des
graça, tem muitos annos; quanto mais que 
esta averiguaçao naõ he de momento, e 
tao pouco altera a verdade, e contexto da 
Historia. Assim he , respondeo o Primo : 
continue V: Mercê Senhor D. Quixote, que 
em ouvillo tenho o maior gosto do munao. 
Nem he menor aquelle, com que eu o 
çonto , respondeo D. Quixote ; e assim di
go que o venerando Montesinhos introdu- 
zio-meno crystallino palacio, onden’hu- 
ma sala baixa , fresquíssima sobre manei
ra, e toda de alabastro, estava hum sepul- 
chro de mármore fabricado por maõ mes- 
tu , o t'c  ■ = l vi hum Cavalleiro esten
dido de huma a outra parte, o qual naõ era 
feito de bronze, nem de mármore, ou jas
pe , como n’outros sepulchros os costuma 
haver, mas de pura carne, eossos. T i-
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nha a mao direita ( que a meu parecer he 
alguma cousa cabelluda ,e nervosa ; signal 
de ter muitas forças quem as tinha) pos
ta sobre o lado do coraçao, e antes que 
perguntasse alguma cousa a Montesinhos, 
vendo-me pasmado de ver 0 do sepulchro. 
E ste , disse-me , he o meu amigo Duran- 
darte, flor, e espelho dos Cava ileiros ena
morados , e valentes do seu tempo : aqui o 
tem encantado, assim como me tem a mim, 
e a outros muitos, aquelle Francez encan
tador , chamado M erlin, o qual dizent 
que fora filho do diabo; mas quanto a 
mim julgo que naõ foi filho do diabo, po
rém que soube, como dizem , hum ponto 
mais que 0 diabo. De que maneira, ou 
para que nos encantou elle, ninguem o sa- 
be ,• e elle o dirá com 0 andar dos tempos* 
que nao estaõ muito arredados, como eu 
cuido. O que me admira he que sei taõ 
certo, como agora he d ia , que Durandar- 
te acabou os de sua vida em meus braços $ 
e que depois de morto lhe arranquei q,co* 
raçaó com minhas proprias maos; e na ver
dade que havia de pesar duas libras; por
que segundo os Naturalistas o que tem 
maior coraçaõ he dotado de maior valentia,

do
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do que aquelle que o tem pequeno. E sen
do isso assim, e que na realidade morreo 
este Cavalleiro, disse eu, porque agora se 
queixa , e suspira de quando em quando , 
como se vivo estivéra. Mal estas palavras
nroferi. dando o misero Durandarte hurtsr---- , ' .
grande grito:

Ó mi frimo Montesinos ,
Lo postrero que os rogaba,
Que quando yo fuere muertOy 
Y  mi anima arrancada ,
Que lleveis mi corazon 
’j  donde Be ler ma es taba, 
Sacándomele dei fecho,
Ya confunal, ya con daga.

O que ouvindo o venerando Montesinhos, 
poz-se de joelhos diante do lastimado Ca
valleiro , e com as lagrimas nos olhos lhe 
disse: Já , Senhor Durandarte , meu mui
to amado primo, já fiz o que me ordenas
t e / .  dia da nossa perdição, oco-
raça6 vos ar^nquei, o melhor que pude, 
sem que Vos deixasse delíe huma minima 
parte no peito: alimpei-o com hum lenço 
de pontüs, parti eom elle de carreira para

Fran-
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França, depois de têr-vos depositado no 
seio da terra com tantas lagrimas, que fo-
raó bastantes para lavar-me as m ãos,elim
par-me com ellas do sangue, que tinhaõ de 
vo-las-ter mettido nas entranias. E para 
maior signal, primo da minha alma , no 
primeiro lugar, que encontrei, quando sa- 
hi de Roncesvalhes, lancei hum pouco de 
sal no vosso coraçao, para que naó chei
rasse mal, e chegasse, senão fresco, ao 
menos secco, e naô corrupto á presença da 
Senhora Belerma, a qual muitos annos ha 
que o sabio Merlin rem aqui encantada, 
assim corno vos tem a vós, a mim , e o 
vosso Escudeiro Guadiana com a Senhora 
Ruydera, e suas sette filhas, eduas sobri
nhas, e outros muitos dos vossos conheci
dos, e amigos ; e ainda que quinhentos 
annos se tenhaõ volvido nenhum de nós ou
tros he morto , e sófaltao a Senhora Ruy
dera , e suas filhas, e sobrinhas, as quaes* 
compadecendo-se Merlin de as vêr chorar, 
converteo-as idoutras tantas lagoas, que ofa 
no mundo dos vivos, e na Província da 
Mancha, saó chamadas as Idgoas de Ruy
dera : as sette saó dos Reis de Hespanha, 
e as duas sobrinhas dos Cavalleiros de hu-

.ma

\
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ma Ordem santíssima, que chamaõdeSaô 
JoaÕ.O vosso Escudeiro Guadiana , pran
teando também a vossa desgraça , foi con
vertido n’hum r io , que tem o seu nome * 
o qual, quando chegou á superfície da ter
ra , e vio o Sol do outro Ceo, tamanho 
foi o pesar, que sentio de vêr que vos dei
xava , que se sobmergio pelas entranhas da 
terra ; mas como seja impossível deixar de 
acodir ásua corrente natural, sahe de quan
do em quando, e apparece onde o Sol, e 
a gente o vejaõ. Vaô-lhe ministrando das 
suas aguas as referidas lagoas, com as quaes* 
e com outras muitas, que a elle se chegaõ, 
entra pomposo, e grande em Portugal. Mas 
com tudo isso, por onde quer que vai, dá 
mostras da sua tristeza, e melancolia, e 
naó se presa de criar em suas aguas peixes 
de regalo, e estimaçaõ, mas alguns gros
seiros, e desabridos, -bem differentes dos 
que cria o dourado Téjo. E isto * que ago
ra vos digo, ó primo meu, muitas vezes 
vos tenho dito, e eomo nao me respondeis* 
euicío quehaõ me dais credito, ou nao me 
ouvis, do que recebo tanta pena , qual 
Deos sabe. Humas novas vos quero dar 
agora, as quaes, bem que naõ sirvaõ de
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alivio á vossa d o r, nao vo-la augmenta- 
rád. Sabei que tendes aqui na vossa presen
ça , (e abri os olhos, e vello-heis) aquel- 
le grande Cavalleiro , de quem tantas cou
sas tem profetizado o Sabio Merlinj aquel- 
le D. Quixote de la M ancha, digo , que 
de novo , e com maiores vantagens do que 
nos séculos passados, tem resuscitado nos 
presentes a Cavallaria andanteja esqueci
da , por cujo meio, e favor poderia ser 
que nós outros fossemos desencantados; 
pois as grandes façanhas para os grandes 
liomens estaõ guardadas. È quando assim 
naóseja, respondeo o lastimoso Durandar- 
te com voz debil, ebaixa, quando assim 
naóseja, ó primo , digo que paciência ,e  
baralhar: e voltando-se para o outro lado, 
tornou ao seu costumado silencio, sem pro
ferir palavra. Ouvíraó-se entaó grandes ala
ridos , e prantos acompanhados de profun
dos gemidos, e angustiados soluços. Vol
te io  rosto, eví pelas paredes de crystal, 
que por outra sala passava huma jrocissaó 
de duas fileiras deformosissimas donzellas, 
todas vestidas de luto com turbantes bran
cos sobre as cabeças, á maneira da Turquia. 
No fim das fileiras yiuha huma Senhora, 

Tom. IV. U que
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que tal o parecia na gravidade , vestida 
também de preto com toucas brancas tao 
compridas, e largas, que tocavac.no chao
O seu turbante era duas vezes maior, do
que o maior de qualquer das outras.^Ti-
“ i.. prandes, o tíarizai
r m « n th a « 0  , a bocca grande mas os
beiços córados; os dentes, jnehuroavra 
por outra mostrava , parecuo ser raros , e  
Sul ordenados, ainda que b[anc0,i’ “ ‘ fi 
o marfim. Traria nas maos hum lenp  fi
no , e envolto nelle , segundo o que pude 
devisar, hum coraçaS de carne embalsa- 
mado; que taó secco me pareceo. Disse 
me Montesinhos que toda aquebagen 
da procissão eraó serventes de Durandart^e 
Belertna, que alli estavao encantados com 
seus amos, e que a ultima , que trazia 
mãos hum coraçao envolto nhum lenço, 
era a Senhora Belerma, que com assuas 
donzellas fazia quatro vezes na semana 
aqueila procissão , e cantavaõ, ou para me
lhor dizer, choravaõ algumas endechas so
bre o corpo, e lastimado coraçao de seu 
primo , e que se me tinha parecido alguma 
cousa feia , ou menos formosa do que con
tava a fama, era causa disso as más noites, 

« 6
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ç peiores dias que naquelle ■ encantamento 
passava, comoo podia conhecer das gran
des olheiras , que rinha , e de sua cór des
maiada , 0 que nao era effeitodo ordinario 
mal, que padecem as mulheres com as luas, 
pois muitos rriezes, e ainda mu-itos annos 
ha , que nao lhe passa pela porta , mas da 
d ô r, que seu coraçaõ sente , por causa do 
que de contínuo tem nas mãos, quea re
nova , e íhe ttaz á memoria a desgraça de 
seu mallogrado amante ; que se isto naô 
fora , apenas a igualara em formosura, do
naire , e brio a grande Dulcinea de Tobo- 
so, tao decantada em todos estes contor- 

’nos, e ainda em todo o mundo. De vagar 
com isso Senhor D. Montesinhos, disse-lhe 
eu então , conte V. Mercê a sua Historia, 
como deve , que toda a comparaçaõ bem 
sabe V. Mercê que he odiosa, e assim ha 
escusado comparar as pessoas. A sem se
gunda Dulcinea de Toboso he quem he , e 
a Senhora D. Belerma também lie quem he, 
e quem foi, e nao passe daqui.-Senhor D. 
Quixote, respondeo-me eile, perdoe-me 
V. Mercê que eu confesso que andei mal, 
e nao disse bem em dizer que apenas a Se
nhora Dulcinea igualára á Senhora Beler- 

U  ü m aj
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ma; poisbastava-me ter entendido, imo sei
L q u e  desconfiança, que V. Merce he o 
seu E v a l ld r o , para que devesse compa
rilia  só com o Ceo. À visla desta satista- 
çaó , que m edeo o grande Montesinhos,
Va . ’ i   do sobresalto ,nuietou-se o meu --------
5ue teve em ouvir que comparavao anu-
nha Dulcinea com Belerma. E ate eu m 
maravilho, disse Sancho, denao ter-seV. 
Mercê ido ao velhete , e moer-lhe a pon
tapés todos os ossos, e as barbas sem dei
xar-lhes hum só cabello. NaÓ, amigo San
cho, respondeo D. Quixote , na o me esta- 
v[ bem fazer isso ; porque todos es amo 
obrigados a respeitar os anciaos, posto que 
naó sejaó Cavalleiros, e mormente aquel- 
les, que o saó , e vivem encantados, bem 
sei que naõ nos ficamos devendo nada em 
outras muitas perguntas, e respostas , que 
passamos entre ambos. Naó sei, disse en
tão o Primo, como V. Merce , Senhor D. 
Quixote em taópouco tempo, que la este
ve em baixo , vio tantas cousas, e tallou, 
e respondeo tanto ? Que tempo ha que bai
xei ? Perguntou D. Quixote : E  responden
do Sancho que pouco mais dehuma no
ra : Naó pode ser, tornou D. Quixote, 

1 nor
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porque lá me anoiteceo, e amanheceo , e 
tornou a anoitecer, e amanhecer tres ve
zes i de maneira que pela minha conta tres 
dias andei por aquelles lugares remotos , 
e occultos á vossa vista. Sem duvida, que 
diz meu Amo a verdade, disse Sancho ; 
porque como todas as cousas que lhe acon- 
tecêraõ , saõ por encantamento , póde ser 
que o espaço, que a nós outros nos pare
ce huma h o ra , lá pareça tres dias com 
tres noites. Assim será, respondeo D. 
Quixote. E corneo V. Mercê, Senhor meu, 
em todo esse tempo ? Perguntou o Primo. 
Nem se quer me desjejuei, e taó pouco ti
ve fom e, nem só por pensamento. E os 
encantados comem ? Naó , nem fazem na
da do que os demais homens, posto que 
só haja opiniaÕ , de que lhe crescem as 
unhas, as barbas , e os cabellos. E dor
mem por ventura os encantados, Senhor? 
Perguntou Sancho. NaÓ por certo, respon- 
deo-lhe D. Quixote, pelo menos nestes 
tres dias que lá estive nenhum delles pre
gou ólho, nem eu taó pouco. Aqui assen
ta agora bem o rifaó : Dize-me com quem 
andas, e dir-te-hei que manhas tens. Se 
V. Mercêanda com encantados que jejuaõ,
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e nunca dormem, que muito he que nem 
coma, nem beba em quanto andar com 
dies ? Mas perdoe-me V. Merce , Senhor, 
o dizer-lhe eu que de tudo quantoaqut 
tem dito , S. Pedro me leve, por nao di
z e r  Belzebu, se eu creio alguma cousa. Co
mo naõ! disse o Primo: poiso Senhor ü . 
Quixote havia de mentir? Por certo que 
naõ teve lugar, ainda que quizera paia 
compor, e imaginar tantos milhões de men
tiras. Eu naõ creio , respondeo Sancho , 
que meu Amo minta. Pois que cres t Per
gunt ou-1 lie D .Quixote. Creio, respondeo 
lancho , que aquelleMerlin , ou aquelles 
encantadores, que encantarao a toda essa 
chusma, que V. Mercê diz que v ira , e 
communicára lá a baixo, encaixarao-lhe 
nos cascos, ou na memoria toda essa ma
quina , que nos tem contado , equanto lhe 
sobra por contar. Tudo isso podia ser, 
respondeo D. Quixote j mas he assim, San
cho ; porque tudo quanto tenho contado, 
vi eu com meus proprios olhos, e com 
minhas próprias mãos toquei. Equediras 
tu , se eu te disser que entre outras cousas , 
e maravilhas que me mostrou Montesinhos,
{ as cupes te hirci contando de vagar, c
 ̂ ^ a
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a seu tempo no decurso da nossa jornada , 
por naó serem todas para este lugar,)  mos
trou-me tres lavradoras, que por aquelles 
amenissimos campos hiao saltando, e brm- 
cando como cabras-, eapenaspuzos olhos 
nellas, quando conheci ser humaaincom-

1 t=v i !   J .. T - U n o o  «  n n f r a sparavei üuicmea uc x uuOau,  ̂ -----
duas aquellas mesmas lavradoras, que vi- 
nhaõ com ella , e lhe falíamos a sahida de 
Toboso. Perguntei a Montesinhos, se as 
conhecia : Naõ , respondeo-me elle 5 mas 
cuido que seráÓ algumas Senhoras princi- 
paes encantadas, que poucos dias h a , que 
nestes prados apparecêrao; e nao se mara
vilhe V. Mercê disso, porque aqui andao 
outras muitas Senhoras dos séculos passa
dos , e do presente, encantadas em diffe
rentes , e estranhas figuras, entre as quaes 
conheci a Rainha Genebra, easua Quin- 
tanhona , queoflrerecia o vinho a Lançaro- 
te , quando veio de Bretenha. Quando San- 
cho Pança ouvio tal dizer a seu Amo, cui
dou de perder0 juizo, ou morrer deriso 
e como sabia a verdade do fingido encanto 
de Dulcinea , de quem fora 0 encantador, 
e o que tal testemunho levantara , acabou 
de c a p a c i ta r - s e  de todo que seu Amo esta-
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va fóra de s i , e inteiramente louco e fal- 
lou-lhe desta maneira : Em má conjunctu
ra , e peior estaçao, e dia infausto baixou 
V. Mercê, meu querido Senhor D. Qui
xote , ao outro mundo ; e em má hora se 
encontrou com o Senhor Montesinhos, que 
tal no-lo tornou. Bem lhehiaaV . Merce 
cá a cima com seu inteiro juizo, qual Deos 
lhe déra , dando sentenças, e conselhos a 
cada passo, enaó agora contando os maio
res disparates, que imaginar se jrodem. 
Como sei , meu Sancho, o que tu es, dis
se D. Quixote, naõ raço caso do que tu di
zes. Nem eu taó pouco do que V. Merce 
diz, replicou Sancho, quer V. Mercê me 
dê, quer me mate pelo que disse , e tenho 
de dizer , se acaso nao cuidar de emendar- 
se. Mas diga-me V. Mercê agora que es
tamos em paz : Como , ou em que conhe- 
ceo a Senhora nossa Ama ? E se fallou 
com ella , quedisse, e quelhercspondeo! 
Conheci-a, respondeo D. Quixote, em tra
zer os mesmos vestidos , que trazia, quan
do tu na mostraste. Fallei-lhe, mas nao me 
respondeo palavra, antes me voltou as cos
tas, e foi fugindo com tanta pressa, que 
nem huma xára a alcançaria. Quiz ir em

seu
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seu alcance, e assim o fizéra, se nao me 
aconselhara Montesinhos que naõ me can- 
çasse com isso, porque fora debalde; mór- 
mente quando se chegava a hora, em que 
me convinha tornar para cima. Disse-me 
de mais disso qúe andando o tempo se me 
avisaria deque maneira haviao de ser des
encantados elle , e Belerma , e Durandarte 
com os demais que alli estavaó. Mas de 
tudo quanto alli vi , e notei, o que mais 
pena- me deo foi que ao mesmo tempo que 
Montesinhos me dizia estas cousas, che
gou-se a mim por hum lado, sem que eu 
a visse v ir, huma das companheiras da des- 
affortunada Dulcinea; e com os olhos cheios 
de lagrimas, em voz baixa , e assustada dis
se-me : A Senhora Dulcinea de Toboso , 
minha Senhora , beija as mãos a V. Mercê, 
e lhe supplica que lhe faça mercê de dar- 
lhe a saber como está: e que por ver-se 
n’huma grande necessidade, supplica tam
bém a V. Mercê quam encarecidamente pô
de , se sirva de emprestar-lhe sobre estg 
guardapé , que aqui trago, eãlgo^aono
vo , meia duzia de reales, ou os qíte V. 
Mercê- tiver; que ella lhe dá a sua palavra 
de pagar-lhos breyetnente. Suspendeo-me,

e



gi4 D. Quixote de la Mancha. 
e admirou-me o tal recado; de maneita que 
voltando-me para o Senhor Montesinhos: 
He possível, perguntei-lhe, que os encan
tados principaes, Senhor Montesinhos, pa- 
deçaó necessidade : Creia-me, respondeo- 
me elle, oue esta, a quechamao necessi
dade, Senhor D. Quixotede la Mancha , 
onde quer se usa, a toda a parte se extende, 
e a todos alcança , até os mesmos encanta
dos , a quem nad perdoa : e visto que a Se
nhora DulcineadeToboso manda pedir es
ses seis reaies, e o penhor he horn , como 
parece , razao he dallos; quesem duvida 
devede estar posta em algum grande aperto .̂ 
Penhor nad receberei, respondi eu , ê  tao 
pouco lhe darei o que pede , porque nao te
nho mais que quatro reales: os quaes dei- 
lhe , Sandio , ( e forad osquetu me deste 
curro dia para dar de esmola aos pobres, 
que encontrasse pelos caminhos, ) e lhe dis
se : Dizei , amiga minha , á vossa Senho
ra , que me condoo denti o d’alma dos seus 
trabalhos, equizéraeu ser hum Fucàrpara 
hemedialios; que lhe faço saber que sem a 
süa íigradavel presença , e discreta conver
sação , nem posso, nem devo tersaude ,e  

° por isso lhe supplico quam encarecidamen-
te

S ,M ■



Parte II. Cap. X X III. *31?
te posso, que se sirva sua Mercê de appare- 
cera este seu afflicto servo,ecaptivoCaval- 
leiro , e tratar com elle. Dir-lhe-heis tam
bém que quando menos eila o pensar, ouvi
rá dizer que eu fiz hum juramento , c voto, 
como o que fez o Marquez de Mantua de 
vingar a seu sobrinho Valdevinos, quando 
o achou a. expirar no meio do monte ( o 
qual foi de naõ comer paõem guardanapos, 
com outros desconcertos, que a isto ajun
tou , até vingallo. ) Que assim o farei.eu 
de naó socegar, e de andar as sette partidas 
do mundo com mais pontualidade , do que 
as andou o Infante D. Pedro de Portugal, 
até desencantalla. Tudo isto . e ainda mais 
deve V. Mercê a minha Senhora , respon- 
deo-me a donzella; e tomando os quatro 
reales, em vez de huma reverencia, fez- 
me tal cabriola, que se levantou duas va
ras de medir ao ar. Ó Santo Deos, disse 
então Sancho, levantando muito a voz. He 
possivel que tal haja no mundo , eque tan
ta força tenliao nelle os encantadores , e  
encantamentos, que trocassem olxn^kjulzo*' 
de meu Amo em taó d i s p a r a t a d a  iouwirtfT 
Ó Senhor, Senhor! For amor de Deos 
attenda V. Mercê a s i , e torne pela sua

hon-
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honra : naõ dê credito a esses delírios, que 
lhe tem minguado , e arruinado o sentido. 
Como me queres bem , Sancho, por isso 
falias dessa maneira, disse D. Quixote ;e  
porque nao tens experienda das cousas do 
mundo, todas as que tem alguma difficul- 
dade, te parecem impossíveis; mas ten - 
po virá , como já  te tenho dito, e eu te 
contarei algumas das que ví la por baixo , 
as quaes te faráo crêras que ora tenho con
tado, cuja verdade nem admitte réplica , 
nem disputa.

Fim do Tomo IV.
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