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RESUMO
Uma edição de Enganos do bosque, desenganos do Rio, de Sóror Maria do Céu
Cristina Adriano Cowley
Department of Spanish and Portuguese, BYU
Master of Arts
Este trabalho tem como objetivos facilitar a leitura da obra de Sóror Maria do
Céu e contribuir para a divulgação desta escritora barroca, que possui uma vasta
produção literária no século XVIII mas que permance grandemente desconhecida nos
círculos literários e académicos do presente século. A introdução explora o aspecto da
viagem alegórica da alma, representada por personagens de uma narrativa e tendo
como protagonista uma personagem feminina – a Peregrina. Esta embarca numa
viagem à procura de uma vida eterna feliz e recompensadora, No entanto durante a sua
viagem, depara-se com um conjunto de desafios que precisa ultrapassar para atingir a
vida eterna.
Apresentamos alguns dados históricos e socioculturais de Portugal no século
XVII e XVIII e oferecemos uma pequena biografia da autora, Maria do Céu. Também
está incluída uma explicação sucinta sobre o estilo artístico de escolha, ou seja, os
elementos literários que constituem esta novela alegórica, assim como um resumo dos
catorze capítulos de Enganos do bosque, desenganos do Rio.
Durante a análise da obra de Maria do Céu, revelamos as caraterísticas principais
dos personagens e consideramos Enganos do bosque, desenganos do Rio juntamente com
outras duas obras: Pilgrim’s Progress, do escritor inglês John Bunyan e História do
Predestinado Peregrino e seu irmão Precito, do escritor português Alexandre de Gusmão.
Deste modo expomos as semelhanças e diferenças entre as viagens peregrinas dos
protagonistas destas obras e realçamos os objetivos originais da escritora feminina e que
são distintos dos autores masculinos: através da personagem Peregrina, Maria do Céu
narra o aperfeiçoamento da alma até ao ponto de união mística com o pastor do bosque,
ou seja, união da alma com o seu criador, Jesus Cristo.
Por fim, antes da edição da novela alegórica de Maria do Céu, oferecemos uma
lista de alterações gramaticais efetuadas nesta edição, e que têm como objetivo ajudar o
leitor moderno na compreensão desta obra.

Palavras-chave: Alegoria, misticismo, peregrinação, personagens, caminhos, peregrina,
pastor, bem, mal, alma, Maria do Céu, Violante do Céu, John Bunyan, Alexandre de
Gusmão, barroco, vida eterna, união mística, engano, desengano.
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Contexto sócio-histórico e cultural: Portugal no século XVII e XVIII
O início do século XVII trouxe a dinastia da casa de Bragança a Portugal, dinastia
esta que reinou até à proclamação da República em 1910. Desde o reinado de João IV, o
Restaurador, (1640–1656) até Maria I, a Piedosa, (1777–1816), Portugal atravessou
diversas mudanças que demarcaram a nação em diversos níveis. A nível político, foi no
século XVII que Portugal obteve a sua oficial independência da União Ibérica,
terminando assim a influência política e governadora de Espanha. Essa autonomia
fortaleceu-se ainda mais no século XVIII com as novas ideias de D. José I, o Reformador
(1750–1777), que, com a ajuda do Marquês de Pombal, implementou novas leis e
reformas (Afonso 116–17). As mesmas medidas contribuíram por um lado para o
melhoramento da economia, da educação e da política do país, mas por outro lado
diminuíram o poder da igreja católica, indo ao extremo de se expulsarem os Jesuítas do
país (Williams 54). A nível cultural, o movimento clássico do século anterior fizera um
êxito fenomenal, especialmente com escritores como Camões que além de revolucionar
a literatura oferecera uma nova dimensão à língua portuguesa, sendo atualmente
considerado como o modernizador da língua lusitana. Todas estas alterações
prepararam a sociedade portuguesa para um avanço mais comparável àquilo que
estava a acontecer com outros países europeus.
Na cultura, esses avanços manifestaram-se no desenvolvimento literário da
oratória, do teatro e da prosa doutrinária, efetuando-se assim uma transição do
movimento clássico para o movimento barroco (Moisés 169). No barroco, a arte se
focalizou na representação dos contrastes, especialmente entre o profano e o sagrado, o
1

homem físico e o homem espiritual, e onde se destacaram temas como a fugacidade e
transitoriedade da vida. Para ilustrar e dar vida a todos estes conceitos, os artistas
barrocos utilizaram uma variedade de elementos como os jogos de metáforas e antíteses
na literatura, imagens ricas em detalhes na arquitetura; todas estas técnicas faziam parte
de uma meta de se mostrar e enriquecer o pormenor da obra de arte em questão.
Como acontece em todos os países fortemente influenciados pela religião, não é
de admirar que o catolicismo tenha tido uma constante manifestação na arte e cultura
de Portugal ao longo dos séculos, e portanto a literatura não escapa a essa constante.
Ainda que se possa compreender uma forte influência do catolicismo nas obras
literárias, observam-se certas características que são particulares a esta época barroca.
Referimo-nos às sugestões resultantes do Concílio de Trento, de 1563, e que se
implementaram ao longo dos séculos seguintes. De acordo com Maria Moreira
apareceram
reformas inspiradas pelas determinações tridentinas e pelas diretrizes
contrarreformistas. Os desafios pelas intenções de reforma da igreja
católica apostavam fortemente numa preparação adequada dos sacerdotes
e demais membros do clero regular e secular, no sentido de que estes
pudessem exercer uma influência mais autorizada e convincente junto dos
fiéis, afectando assim positivamente o seu comportamento religioso, moral
e social. (23)
Deste modo, tentando reestabelecer uma influência mais ativa na vida de cada pessoa e
tentando ensinar o povo com conceitos morais e religiosos sob ângulos mais
2

refrescantes, os autores religiosos deste período como Sóror Violante do Céu, Padre
António Vieira, Alexandre de Gusmão e Maria do Céu, participaram ativamente na
produção artística barroca, utilizando estratégias literárias que ajudaram neste processo
de “endoutrinamento”, tanto de fiéis como das massas populares. Uma dessas
estratégias foi o conceito de literatura didático-recreativa (Moreira 25). Esta literatura
não tinha sido criada nesta época mas ganhou popularidade entre os líderes religiosos
do barroco para promulgar os conceitos morais e religiosos e ao mesmo tempo
combinar aspetos de entretimento. Mais ainda, esses planos de evangelização podiam
ser espalhados com mais facilidade devido à utilização da imprensa, ferramenta cujo
valor e poder a igreja católica apoiava e compreendia perfeitamente.
Um dos lugares ideais para a produção artística religiosa da Península Ibérica
eram os conventos, que de acordo com Anna-Lisa Halling, “dotted the landscape of
early modern Iberia, indicative of the fact that monastic life played an integral role in
religious life on the peninsula” (1). Os conventos ofereciam às mulheres possibilidades
que a sociedade fora dos parâmetros religiosos não proporcionava às mesmas. Os
deveres caseiros e familiares eram a ocupação principal da mulher do século XVII e
XVIII, sendo as atividades fora do lar, como a escrita, reservadas para o sector
masculino. Durante a sua formação religiosa nos conventos e as suas vidas de serviço
durante a sua estadia conventual, as mulheres recebiam uma educação formal e
possuíam a liberdade de se expressarem artisticamente através da pintura, trabalhos de
artesanato e também da literatura, cujo enfoque se manifestava na produção escrita e
também na encenação teatral. Nomes como Violante do Céu em Portugal e Santa Teresa
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de Jesús em Espanha, (ou Santa Teresa de Ávila, como era também conhecida),
obtiveram popularidade e atenção tanto do público leitor da época como da crítica
literária moderna. Além de receberem oportunidades que lhe eram negadas se não
tivessem aceite uma vida conventual, é da opinião de alguns analistas e historiadores
que as mulheres se refugiavam nos conventos como escape a um casamento menos
desejado, dado que a sociedade patriarcal vigente não permitia a escolha livre de
esposos. Assim, as freiras e habitantes dos conventos encaravam o enclausuramento
como uma ascensão na sua condição social e uma possibilidade de refinamento pessoal
e de descoberta de individualidade. Através das suas obras escritas e as suas peças
teatrais, as freiras proporcionavam um ambiente de instrução religiosa e também de
diversão. Temas como simbolismo e alegorismo começaram a percorrer as obras escritas
destas autoras femininas, como é o caso de Sóror Violante do Céu e de Sóror Maria do
Céu.
A novela alegórica escrita por autores religiosos toma realce durante esta época e
distingue-se pelo seu estilo pois incorpora temas com mensagens alegóricas numa
linguagem ao mesmo tempo alegórica, ao mesmo tempo acessível ao leitor comum.
Capitalizando no fato de que em épocas passadas as novelas de cavalaria e as novelas
pastoris introduziram este estilo (o novelesco) ao público leitor, as novelas alegóricas do
século XVII assumiram o seu lugar distinto ao revelarem os benefícios de uma vida
moral e religiosa exemplar, e o seu sucesso deveu-se em parte à experiência nestes
tópicos de ensino que as religiosas dominavam.
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Dados biográficos de Sóror Maria do Céu
Ainda que não se saiba muito sobre a vida e personalidade de Maria do Céu,
existem alguns dados biográficos disponíveis nos comentários dos críticos literários da
época do século XVIII, assim como outros adicionados pelos críticos dos séculos XIX e
XX. Sabemos que a autora barroca nasceu a 11 de setembro de 1658, em Lisboa,
recebendo o nome de Maria de Eça. A Gazeta de Lisboa do ano 1753 informa-nos
também que Maria do Céu chegou ao mundo acompanhada de uma irmã gémea, a qual
recebeu o nome de Isabel Senhorina de Castro (230). De acordo com uma crónica que
aparece na História Seráfica dos Frades Menores da Ordem de S. Francisco na Província de
Portugal, Maria do Céu era filha de família aristocrata e abastada, sendo seu pai António
Deça e sua mãe D. Catherina de Távora, “ilustres nas pessoas, e exemplares nos
costumes” (447–48). Este cronista revela que a jovem mostrou desde cedo inclinação
para a leitura de livros e para uma vida de “bondade nas obras” (Esperança 447–48).
Numa época em que a educação formal feminina era reservada para as religiosas
e para aquelas que pertenciam a famílias relativamente ricas, não nos surpreende que
Maria do Céu tenha optado pelo convento, dando entrada no Convento da Esperança
aos 16 anos de idade. A crônica supracitada relata que “no mês de Junho de 1675,
vestida de gala, [Maria do Céu] deu as costas ao mundo, e se encaminhou para o
Mosteiro” (Esperança 448–49). A decisão de Maria do Céu de dedicar a sua vida à
religião e a Cristo foi tomada no início da sua juventude e determinou toda a vida da
escritora. Apesar de viver num convento, onde as virtudes religiosas como a humildade
e a reverência eram encorajadas, e cujas virtudes Maria do Céu era vista como um
5

primoroso exemplo, a jovem freira destacou-se pelas suas habilidades distintas tanto de
líder religiosa como de escritora talentosa. Eleita como porteira, mestre de noviças e
abadessa, as suas capacidades exemplares foram reconhecidas no convento onde serviu,
às quais se juntaram o seu talento para a escrita. O talento foi combinado com o desejo
de oferecer às suas freiras amigas algo com que se entreterem, como nos diz a autora no
Prólogo da edição de 1736 de Enganos do bosque, desenganos do Rio: “evitar a ociosidade
com proveito e gastar as horas que suas ocupações lhe ficarem livres, em aprender o
como podem salvar as suas almas” (iv). Valorizando a leitura de outros materiais além
dos requeridos pelo convento, Maria do Céu encontra assim utilidade no seu trabalho
como escritora.
A sua primeira novela de cariz alegórico, Escarmentos de Flores, foi escrita em
1681, sendo seguida por uma versão inicial de A Preciosa em 1690 e de um poema a ser
incorporado no manuscrito Enigmas, da freira e escritora mexicana Sor Juana Inés de la
Cruz. As primeiras publicações de Maria do Céu tornaram-se conhecidas na época e
disfrutaram sucesso entre o público leitor, principalmente composto por outras
religiosas do Convento de Esperança e de outros conventos espalhados por Portugal e
Espanha. Entre essas obras destacamos as seguintes: Sepultura, Milagres da Gloriosa S.
Catarina (1715), A Preciosa, Alegoria Moral (1731) e A Preciosa, Obras de Misericórdia
(1733). Todas estas publicações foram assinadas sob o criptónimo de Marina Clemência,
hábito bastante comum entre outros autores e autoras durante o período barroco do
qual Maria do Céu fazia parte. No entanto, existe um certo mistério e especulação
associado com o uso deste criptónimo. Alguns críticos acreditam que a humildade de
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Maria do Céu impediam-na de revelar o seu verdadeiro nome, outros insinuam que a
escritora queria “despistar curiosidades” 1 e assim mantinha a verdadeira autoria em
segredo. A realidade foi que a fama de Maria do Céu continuava crescendo com cada
publicação e as suas obras foram frequentemente publicadas sob outros nomes. O
cronista do Mosteiro explica no documento Livro da fundação, ampliação e sítio do
Convento de N. Sra. Da Piedade da Esperança da cidade de Lisboa que tanto A Preciosa como a
Vida de Santa Catarina, entre outras, estavam sendo publicadas “contra a vontade de sua
Autora, e sem o seu nome, que nunca quis usar dele nos seus escritos, e algumas vezes
deu por autora a Marina Clemencia” (78) No entanto, a evidência de que a autora de
tais obras era Sóror Maria do Céu encontra-se nos próprios prefácios das publicações da
religiosa, como por exemplo, no prólogo da edição de 1736 de Enganos do Bosque,
desenganos do Rio, onde se especifica que esta obra inclui “outras muitas obras várias, e
admiráveis, todas por sua verdadeira Autora, a M.R. Madre Sóror Maria do Céu” (iii). O
prólogo continua:
As obras da muito Reverenda Madre Sóror Maria do Céu, religiosa e duas
vezes abadessa do religiosíssimo Mosteiro da Esperança de Lisboa

1

No século XX, o escritor Vitorino Nemésio especulou sobre a possível razão do criptónimo de Marina

Clemência, ao dizer: “Para despistar curiosidades ou para se poetisar a si própria, chamou-se Marina
Clemência, Como quem diz: Sóror Maria do Céu – Marina Clemência em poesia. E realmente há, no que
nos deixou – talvez por freirática alquímia – um misterioso e um pouco profano cruzamento de pura
Maris stella com Virgo Clemens que é sempre agradável encontrar no fundo de uma mulher que foi freira
e poetisa” (157–58).
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Ocidental da Província de Portugal, são um tesouro de tantas riquezas,
que parece inexaurível, pois tendo-se já repartido com todos por meio da
estampa em cinco tomos de oitavo, muita parte delas, aparecem novas
riquezas para repartir, porque sempre se descobrem mais obras para
comunicar 2. (iii)
Para quem tivesse ainda dúvidas de quem era a autora de tais obras, ficava assim
esclarecido nesta declaração que Sóror Maria do Céu tinha escrito uma variedade de
obras e continuava produzindo materiais para publicação, como era o caso de Enganos
do bosque, desenganos do Rio. Aprendemos na edição de Enganos de 1741 que quando a
autora decidiu escrever a segunda parte da obra desvendou o mistério de que Maria do
Céu e Marina Clemência eram a mesma pessoa, pois daqui em diante tornou, segundo
ela
públicos todos os seus escritos; sendo que até agora foram necessárias
tantas indústrias, e diligências para saírem a público os mais tomos, que se
acham impressos; porque umas vezes era preciso pedir a algumas
Senhoras Religiosas, e amigas zelosas do bem comum, me emprestassem
alguns translados que tinham de suas obras. (Céu, Prólogo)
Se no passado a autora tivera de recorrer a amizades de “Senhoras Religiosas” e
de outros contactos para a publicação de suas obras e se no passado as suas obras
tenham sido publicadas sem a devida autorização de Maria do Céu (ou tenham sido
2

Nesta e em todas as citações das obras deste trabalho, assim como na bibliografia, atualizou-se a grafia e

a pontuação.
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atribuídas a autores masculinos), agora o processo tornara-se mais simplificado e as
publicações de Maria do Céu apareceriam com o nome da autora, como é o caso dos
contos Aves ilustradas (1734), Obras várias e admiráveis (1735) e da peça em cinco autos
Triunfo do rosário (1740).
Seja sob o pseudónimo de Marina Clemência ou sob o seu nome próprio de
Maria do Céu, a verdade é que quando a freira franciscana faleceu a 28 de maio de 1753
deixou um legado que merece lugar de destaque na literatura feminina portuguesa.
Sem precedente igual, a autora barroca religiosa atingiu algo inédito nos círculos
literários portugueses do século XVII: uma extensa produção artística, que incluiu uma
diversidade em poesia, prosa e peças teatrais, publicação de nove obras literárias,
relativa fama e popularidade entre o público leitor português e espanhol, e uma
representação essencial de escritoras femininas portuguesas do século XVIII.

Estrutura, resumo e personagens
Sobre a novela alegórica Enganos do Bosque, desenganos do Rio, Sara Augusto
afirma que “Sem grandes arroubos de fantasia, esta história da Peregrina segue as
regras da alegoria moral: mantém a estrutura alegórica contínua, apresentando dois
sentidos em paralelo: segue os modelos esperados da progressão e do combate interior”
(442). Assim, de uma forma simples mas eficaz, a autora correlaciona o nível literal da
obra com o nível implícito da mesma, contando uma história de conflito e a sua
resolução agradável. Maria do Céu conduz os passos da Peregrina através de uma luta
constante entre o Bem e o Mal e descreve em detalhe não só as características das
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diversas personagens que tentam incitar a Peregrina a seguir este ou aquele caminho
mas também as peripécias que a Peregrina enfrenta. Podemos dizer então que a autora
utiliza as alegorias e simbolismo de Enganos como uma forma a ensinar, avisar e
encorajar os seus leitores a seguirem uma vida moral elevada. Além disso, transmite a
sua mensagem através de uma narrativa mais acessível à compreensão do que os
escritos sagrados bíblicos e portanto de uma forma mais de entretenimento. Daí a
utilização de variadas referências à mitologia, cujo uso não só enriquecia o texto como
também era prática comum entre os escritores barrocos. A união daquilo que Moreira
chama de “docere, delectare e movere”, (ensinar, deleitar, mover) resulta assim numa
técnica inovadora do século XVII de ensinar moralidade de uma forma aprazível à sua
audiência, e cujos objetivos se podem observar em Enganos do Bosque, desenganos do Rio.
A nível de estrutura, a obra está dividida em duas partes, cada uma delas por
sua vez dividida em capítulos. A Primeira parte consiste em dez capítulos e a segunda
parte consiste em quatro capítulos. Cada um destes começa com um breve resumo do
que acontecerá, dando assim ao leitor uma sinopse da ação. Além disso, nas margens,
Maria do Céu inclui breves anotações, ou marginália, cujo conteúdo é às vezes uma
simples descrição de algo que a autora quer realçar, como “Amor Divino” (39), ou
referências mais carregadas com um valor moral, como “As virtudes facilitam a alma ao
caminho do Céu” (41) e que estão relacionadas com a ação do capítulo em questão. A
prosa do texto está toda escrita em português, enquanto que os poemas alternam entre
português e castelhano, existindo trinta e seis poemas na totalidade, vinte e cinco em
castelhano e onze em português. Em geral, os poemas giram à volta de temas pastoris e
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é nos poemas onde encontramos a maioria das referências mitológicas. Moreira
comenta que a escolha de tantos poemas foi reconhecida pela própria Maria do Céu
como um “artifício técnico-compositivo” para despertar maior interesse na leitura desta
novela, e que aprazia ao seu primeiro público, o feminino (364).
A personagem principal, a Peregrina, (metáfora da alma), encontra-se em
constante dilema entre as forças do Bem e as forças do Mal. Durante a Primeira parte,
ela tem de escolher entre obedecer aos conselhos dos seguidores do Pastor (metáfora de
Jesus Cristo), que são um grupo de belas pastoras que a advertem contra todos os
perigos da jornada, ou seguir os conselhos das caçadoras (os vícios do mundo) que
habitam o bosque (metáfora do mundo decetivo). Ignorando o conselho de seguir o
Pastor, que a conduzirá ao vergel (metáfora do mundo celestial) e por quem se
apaixonara rapidamente, a Peregrina opta por seguir o Caçador (metáfora do poder do
mundo), que lhe arrancara o coração e a cativara ao ponto de esquecer o Pastor. Deste
modo, a Peregrina escolhe seguir o caminho que parece mais fácil em oposição ao mais
doloroso. Aqui, no bosque, a Peregrina é confrontada por seis ídolos: nobreza,
formosura, discrição humana, esperança do mundo, riqueza e amor-próprio. Todos
estes desejam que a Peregrina se una a eles, sendo o seu argumento sedutor e
convincente. No entanto, através da voz do Rio (representa o desengano), e da ênfase
verbal providenciada pela Ave, o processo de sedução das forças do Mal é destruído.
Decepcionada com cada ídolo, a Peregrina decide sair do bosque e depois de suportar
uma tempestade terrível, é salva pelo Pastor que a dirige de volta ao caminho reto do
vergel. Sóror Maria do Céu termina a Primeira parte com uma explicação que a autora
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não tinha tido tempo para terminar a segunda parte e assim a obra é publicada em 1736,
fazendo parte de uma antologia.
Cinco anos mais tarde, possivelmente motivada por amigos e leitores que a
persuadiram a continuar a novela, Maria do Céu publica a segunda parte, adicionando
apenas quatro capítulos à novela. A obra é então publicada em 1741 e de novo é
incluída numa antologia. A segunda parte constitui numa oportunidade para a
Peregrina de continuar o seu refinamento pessoal e fá-lo ao seguir os conselhos de
várias pastoras (que representam Santa Pelágia, Santa Isabel, Santo Estêvão e São
Pedro). Estes personagens bíblicos ajudam-na a adoptar a humildade e a pobreza de
alma preparando-a para o último sacrifício, a morte. Os seis desafios que a Peregrina
precisa vencer constituem um paralelo com os seis vícios que a tentaram no bosque e o
discurso dos seis santos da segunda parte corresponde ao tema dos desenganos e
enganos revelados pelo Rio e a Ave na Primeira parte. Os desafios são os seguintes: 1.
Mortificação dos sentidos, onde a Peregrina tem de seguir um caminho árduo e cheio de
pedras e fá-lo descalça; 2. Mortificação dos sentidos, onde a Peregrina troca uma
vestimenta de seda por uma feita de tecido grosseiro; 3. Mortificação dos gostos e dos
sentidos, onde a Peregrina passa pelo sacrifício do jejum; 4. A Peregrina atravessa um
terreno de lodo; 5. Perseverança e paciência, onde a Peregrina sofre o ataque e abuso em
forma de injúrias dos personagens que tinha encontrado no bosque; 6. Perseverança e
paciência, onde a Peregrina atravessa um lago de águas inquietas. Por fim, a Peregrina
vence as penas da vida terrena e atinge a vida eterna, na companhia do seu Pastor
amado e no vergel maravilhoso.
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A peregrinação da alma
“‘A que senda’, dizia ela, ‘alentarei meus passos, que ache mais apressado o
remédio a seus desígnios? Aqui me convidam conformes dois caminhos opostos . . .
aonde irei?’” (38-39). Com este dilema sobre qual caminho seguir, ou seja, entrar no
“bosque do Caçador” ou procurar o “vergel do Pastor”, começa a novela alegórica
Enganos do bosque, desenganos do Rio. A obra descreve a busca da perfeição da alma, que
através da Peregrina embarca numa série de desafios e experiências, os “enganos” e
“desenganos” que se lhe apresentam ao longo da sua viagem e que devem ser
enfrentados pela alma.
Este conceito de aperfeiçoamento e refinamento pessoal em forma de viagem,
fora abordado previamente pelo escritor Alexandre de Gusmão, na sua obra História do
Predestinado Peregrino e seu irmão Precito em 1682 e onde também é descrita uma
viagem, desta vez por dois irmãos, à procura de progresso e felicidade eterna. O
propósito da viagem é explícito: “Enfadados das tribulações do Egito e dos enganos de
seus naturais, como agarenos, ou peregrinos, que eram Predestinado e Precito,
resolveram deixar o Egito, que é o mundo, e buscar outra cidade, para nela fazerem
com sua família sua habitação” (6). Deixar a vida mundana e repleta de “enganos” em
busca de uma “cidade” melhor, estabelece bem cedo na história o parâmetro da viagem
dos irmãos. Mais ainda, cada um dos irmãos passam por tribulações que facilitam o
refinamento da alma e preparam-na para a vida eterna.
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Somente uns anos anteriormente à publicação da obra do padre Gusmão 3, outra
obra alegórica com o mesmo tema de refinamento pessoal tinha sido escrita num país
diferente. Estamos a referir-nos à obra do inglês John Bunyan, que em 1678 publicou em
Londres o livro Pilgrim’s Progress. Os escritos de Bunyan oferecem uma “viagem”
bastante detalhada e onde encontramos um relato das descobertas introspectivas de
Christian, que tal como acontece nas obras portuguesas, atravessa diversos desafios no
seu caminho e encontra uma variedade de personagens que o ajudam na sua busca de
recompensa eterna. De novo, o tema de viagem surge, e Christian pergunta: “Whither
must I fly?”(3). Essa decisão será igualmente tomada pela esposa de Christian,
Christiana, que mais tarde, depois de consumada a viagem de Christian e alcançado o
seu objetivo de chegada à Celestial City, efetua uma peregrinação idêntica, passando
pelas mesmas localidades de seu esposo e atravessando os mesmos obstáculos para
alcançar alegria eterna na Celestial City.
Com uma forte crença religiosa típica dos séculos em que estas obras foram
escritas (XVII e XVIII) era natural para os escritores religiosos, ou com uma agenda
moralista religiosa, escreverem alegorias sobre peregrinações e viagens da alma
humana. Devido à multiplicidade de obras do mesmo âmbito religioso, muito também
já se escreveu sobre a obra de Gusmão e de Bunyan, na medida em que diversos críticos
analisaram as alegorias e mensagens destas obras e seu impacto no mundo literário da
época. O mesmo não se pode dizer da publicação de Sóror Maria do Céu em realce
3

Alexandre de Gusmão escreveu História de Predestinado Peregrino e seu irmão Precit, no Brasil, mas a obra

foi publicada em Portugal.
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neste trabalho, pois existe relativamente pouca crítica analítica e comparativa da
publicação de Sóror Maria do Céu, sendo atribuída a maior quantidade de crítica a
Augusto e Moreira. O consenso geral da análise e comentários dos críticos destas obras
é que os autores destas publicações utilizam os personagens “peregrinos” para
demonstrar como cada ser humano deve seguir um caminho de progresso e purificação
interior da alma até alcançar a vida eterna. No entanto, a novela alegórica Enganos do
bosque, desenganos do Rio, de Sóror Maria do Céu, destaca-se das obras aqui
consideradas, dado que a sua autora, uma freira católica, e portanto uma mulher, além
de utilizar uma multiplicidade de metáforas para descrever as etapas que a alma (a
Peregrina e protagonista feminina) precisa atravessar para se purificar e alcançar
salvação, focaliza-se na união divina da alma com o seu esposo, ou seja, Jesus Cristo, e
deste modo contribui para a formação moral e religiosa não só da audiência feminina
conventual como todos os leitores e leitoras portugueses do século XVIII.
Tomadas as decisões de embarcar numa viagem peregrina, os personagens
destas três obras comprometem-se a seguir um determinado caminho, caminho este que
incorpora uma meta ou objetivo definitivo. C. N. Manlove afirma que
From the time when Good-will shows Christian the straight and narrow
way and warns him against the many crooked bypaths, we are constantly
aware that one of the keys to Christian’s progress is that he does not leave
the track. (17)
Perseverança no caminho certo é essencial para o sucesso da peregrinação. Por
exemplo, quando Christian se desvia do caminho para a Wicket-gate, o seu amigo
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Evangelist diz-lhe que tais desvios quase resultaram em destruição. Situações de
desvios acontecem de novo na viagem de Christian e através de outros personagens ele
continua sendo avisado que ao permanecer fiel na sua decisão de caminhar retamente,
os seus esforços serão recompensados. Para o personagem masculino de Bunyan, a
meta principal é a de percorrer um caminho tal que lhe permitirá alcançar um lugar
divino, representado nesta obra pela Celestial City. Quando Bunyan adiciona a Parte II
seis anos depois, em 1684, e relata a viagem de Christiana, a esposa de Christian, a
peregrinação dela é quase uma réplica das aventuras e desventuras do seu esposo, mas
possui alterações, como por exemplo, a viagem demora mais tempo, o que permite o
relato do casamento dos filhos do casal. Outras diferenças são o fato de Christiana viajar
com os filhos e com uma companheira, Mercy. Segundo Margaret Thickstun, esta
diferença representa nada mais do que uma lembrança consciente da parte de Bunyan
de lembrar o leitor de que a função das mulheres é serem esposas, mães e portanto
incapazes de pensarem e agirem por si próprias, como seria o caso ao viajarem
sozinhas. Assim, a esfera social das mulheres do século XVII é compatível como o
destino de Christiana ao cumprir a sua missão de cuidar e acompanhar os seus filhos na
travessia e deste modo continuar a sua responsabilidade como mãe. Christiana, apesar
de ser uma personagem feminina peregrina, possui as mesmas metas que seu esposo
em procurar alcançar a Celestial City, o que a aproxima mais dos personagens
masculinos das obras de Gusmão e Bunyan do que da obra de Maria do Céu. No caso
de Predestinado, Gusmão faz referência na sua alegoria a uma unidade da alma com um
ser divino numa relação íntima característica à que se observa numa relação conjugal, e
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como se descreve na novela de Maria do Céu, mas esse evento não é desde o início o
ponto focal da procura de Predestinado, como acontece com Peregrina. Além disso,
tanto Predestinado como Christian possuem responsabilidades familiares que de certo
modo lhes permitem compartilhar as suas metas de salvação, ao passo que para
Peregrina o seu destino depende inteiramente do seu poder individual de alcançar
salvação e felicidade. Para Christiana, a felicidade da sua peregrinação é a reunião com
o seu esposo num lugar celestial. Thickstun afirma que nesse contexto, a espiritualidade
da personagem feminina de Bunyan está dependente do casamento com Christian (441).
Mais ainda, Thickstun afirma que Bunyan diminui o poder do sexo feminino em obter
salvação por si próprio e como prova indica que Christiana é acompanhada por um
protetor masculino que a instrui e adverte no caminho da sua peregrinação. Diz ela:
“Where Christian must learn to rely on God’s intervention for his success, Christiana
must learn to rely on male protectors” (445). O sucesso da peregrinação de Christiana
está ligado aos representantes masculinos do seu dia-a-dia, mesmo até ao fim da sua
vida. Aqui, à beira da morte, apesar da relação da personagem feminina com Deus
aludir ao estatuto de amada com amado, Bunyan transfere a metáfora para o
personagem masculino Stand-fast, o protetor de Christiana (451). A própria linguagem
de Stand-fast reflete essa alteração: “His name has been to me as a civet-sweet, and his
countenance I have more desired than they that have most desired the Light of the sun”
(372). Este tipo de linguagem é mais paralelo com Peregrina ou com a amada de
Cânticos do que na boca de um homem do século XVII. Conclui Thickston:
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His final sentence, ‘Take me, for I come unto thee’, transform his death
into and explicitly sexual surrender . . . The Type of a higher chastity –
male chastity – Stand-fast can become the most perfect Bride of Christ.
(451)
Tanto Bunyan como Gusmão elevam a importância do protagonista masculino, ao
passo que Maria do Céu inclui na sua personagem feminina todas as habilidades de
triunfar por mérito próprio e distinguir entre o Bem e Mal até alcançar a tão desejada
união conjugal com Cristo.
A distinção entre os poderes do Bem e do Mal alinha-se com a dualidade entre o
caminho certo e errado e a urgência em seguir o certo é claramente exemplificada no
caso de Predestinado e seu irmão Precito. Ambos iniciam a viagem de peregrinação ao
mesmo tempo e no entanto, como o passar do tempo mas ainda bastante no início, os
seus caminhos se divergem em direções opostas. Predestinado continua fazendo as
escolhas que o mantêm no caminho certo, enquanto que Precito escolhe o caminho
errado. Perguntam dois anjos ao irmãos: “Homens de bem, para onde é a vossa
jornada? Respondeu Predestinado, que para Jerusalém, Precito para Babilónia” (14) 4.
Assim podemos ver que como consequência do eventual desvio do caminho “reto e
estreito”, não só surgem desafios extras que são adicionados à viagem como também
4

Na tradição católica, baseada nas passagens biblícas, Babilónia era uma cidade devassa e impura e

Jerusalém era uma cidade divina. Na obra de Gusmão, as duas cidades contrastam em significado, dado
que Predestinado escolhe um caminho que o leve a Jerusalém, simbolizando felicidade e paz eterna, e
Precito escolhe um caminho que o leva a Babilónia, simbolizando castigo e miséria eterna.
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acontecem resultados catastróficos, como no caso de Precito, que termina a sua viagem
no inferno, em oposto do paraíso alcançado por seu irmão Predestinado. De fato, essa é
a mensagem moral principal da História de Predestinado Peregrino e seu irmão Precito e que
está resumida nas próprias palavras de Gusmão, ao dirigir-se ao leitor:
Desenganai-vos, ó peregrinos, que ledes esta história, que não há outro
caminho para o Paraíso da Glória, senão por onde caminhou Predestinado
Peregrino; não há outro caminho para o Inferno, senão por onde foi o
Peregrino Precito. Desenganai-vos, que pela vaidade da vida, pelas
demasiadas riquezas, pelas delícias e regalos, pelos deleites da carne, pela
ambição da honra e da vingança, se vai direito para Babilónia que é o
Inferno. Desenganai-vos, que só pelo desengano deste mundo, pela
piedade e devação 5, pela observância da Lei de Deus, pela penitência e
tribulações, pelo amor e caridade de Deus se vai seguro para Jerusalém,
que é a Glória. (362–364).
A mensagem de Gusmão aconselha cada ser humano a colocar-se no lugar destes dois
peregrinos e decidir qual o caminho a tomar na sua jornada pela vida. Ao fazerem isto,
e escolherem o caminho do Bem, deixarão o amor às riquezas, luxos e paixões, e se
dedicarão à caridade cristã, para assim receberem um lugar na cidade de Deus.
Comenta Sara Augusto sobre este final de obra, que o autor descodifica “o sentido
espiritual e doutrinário da sua longa narrativa: o seguimento obediente dos preceitos

5

Mesmo que devoção.
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seria o percurso indicado para receber o prémio divino na vida eterna” (140). A meta do
peregrino converte-se assim num objetivo explícito: alcançar a vida eterna, num lugar
maravilhoso.
Oportunidades para desvios do caminho certo também acontecem com a
Peregrina, que ao ceder à tentação dos caçadores do bosque e ao perder a concentração
da sua missão no meio de uma cena pastoril tão agradável aos sentidos sensoriais, se vê
tomando um desvio para satisfazer a sua sede com as “águas do bosque” e logo é
avisada por um Pastor, que lhe pergunta: “Aonde corres, ovelha que vais perdida?”
(44). O Pastor instrui-a a “trocar os caminhos . . . que nem sempre é melhor o que
melhor parece” (45). Um caminho errado pode estar disfarçado a tal ponto de ser visto
como bom mas cabe à Peregrina, ou a alma, discernir o Bem do Mal.
Em todas estas viagens, a preocupação constante é fazer as escolhas que
garantem o caminho certo e para alcançar esse objetivo existe um conflito latente entre o
bem e o mal. Estas duas forças opostas tentam seduzir cada peregrino e peregrina ao
ponto de danificar as suas almas e impedir o alcance de felicidade eterna. Tanto para
Christian, como Christiana e Predestinado o alcance de um lugar perfeito é a ambição
principal. Para a Peregrina o desejo de alcançar o “vergel do Pastor” é muito
importante, mas a meta essencial é a perfeição da alma ao ponto de conseguir uma
união com o Pastor, ou Jesus Cristo. É verdade que nas três obras os peregrinos
encontram ao longo da jornada personagens que os ajudam a voltar ao caminho do
bem, no entanto, na trajetória da Peregrina, o Pastor desde cedo manifesta a sua
presença em diversas ocasiões, o que reflete o seu interesse no sucesso da viagem. A
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alma da sociedade cristã era encarada como algo ao mesmo tempo divino por natureza
mas com possibilidade de ser treinada e aperfeiçoada pelo seu portador, ou seja, o ser
humano. Como lemos no dicionário do padre Raphael Bluteau, publicado em 1721: “ A
alma humana é uma substância espiritual invisível, indivisível, incorruptível, imortal,
capaz de espécies, atos, hábitos, artes, ciências, virtudes, graça e glória eterna” (265). A
recompensa de um treinamento de controle e devoção traria à alma a felicidade
paradisíaca.
Desta forma se destaca a protagonista de Enganos do bosque, desenganos do Rio de
todos os outros peregrinos supracitados, dado que, além da Peregrina almejar um
refinamento da sua alma como resultado de triunfo aos seus desafios, Sóror Maria do
Céu a reveste também de intenso desejo de se unir ao seu divino criador e amado
pastor, característica tal que não é observada nem no livro de Gusmão nem no de
Bunyan. Suplica a Peregrina na parte II:
Querido pastor mío,
que en esta soledad,
te doy un sur de perlas,
de lágrimas un mar.
Adónde estás, que te procuro y no te puedo hallar? (147)
O caminho da peregrinação faz sentido com o culminar da união da alma ao seu esposo.
Um pouco mais tarde, a Peregrina encontra o seu pastor que lhe pergunta o que ela
busca, ao qual ela responde que busca “ao pastor do vergel, que é meu amante, e
quando me cuidava já mais vizinha à sua presença, acho este embaraço para correr a
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ela” (149). Na sua reta final do caminho peregrino, a alma livra-se dos últimas
características terrenas para assim abraçar a divindade. Este desprendimento de todas
as características que diferenciam a alma mortal e carnal da espiritual, é condição
necessária para a Peregrina habitar em união com o Pastor. Assim, como revela Sara
Augusto
Ele é o Bom Pastor, respondendo das mais diversas formas às preces da
Peregrina, às orações da alma humana. No rio dos desenganos, nas suas
águas claras, fonte da vida, contrastando com a sombra do bosque,
símbolo do mundo e dos seus enganos, a Peregrina reencontra o seu
Pastor. (174)
A salvação chega à alma através da união com Cristo, o que para a tradição católica, era
um regresso a quem criou a mesma alma. Bluteau reforça esta ideia ao dizer que “Pai da
alma é o soberano monarca do universo, que pela sua omnipotência a cria” (265).
Posto que Christian encontra paz e felicidade eterna na Celestial City,
Predestinado recebe o seu galardão eterno de habitação na cidade Jerusalém, (que era
também celestial), a personagem feminina da obra de Maria do Céu recebe a maior
recompensa da sua viagem por um caminho árduo: redenção da alma através da união
com Cristo, habitação eterna num lugar celestial e transformação de mortal a deusa. Ao
entrar no vergel do Pastor, a destinação final da sua viagem pelo caminho da vida, a
Peregrina comenta, surpreendida:
onde estou eu, que já sou outra? Que endeusada roupa é a que visto? Que
preciosíssimas joias as de que me adorno? Que novo ser o que me vivifica?
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Que esfera é esta onde me vejo possuidora de glórias? Que Paraíso é este
onde estou flor? Que céu é este onde vivo estrela? Que nova pátria onde já
não sou Peregrina? Se é o vergel do Pastor, com sua vista premiarei meus
trabalhos e segurarei minha felicidade. (157)
Admirada pelas mudanças dentro de si, a Peregrina disfruta da beleza e do
endeusamento que ocorrera no processo de purificação e aperfeiçoamento da alma.
Aqui, no vergel do Pastor, no Paraíso, ela encontrara felicidade eterna e reunião com o
seu “esposo”, que lhe diz:
Querida minha que do ermo agreste
te elevaste às boninas superiores,
e nesse bruto páramo terrestre
pisando espinhos semeaste amores.
Havendo já trocado no celeste
por luzes firmes as caducas flores
chega a meu peito donde fique unida
alma com alma, sim, vida com vida (161).
O sucesso da sua peregrinação é transcrito numa transformação da alma em algo
celestial, destinada à promessa da união divina.

A união mística
Muito antes de Maria do Céu começar a sua produção artística, o tópico da união
mística tinha sido abordado por nações antigas, como nos informa George Sauvage, que
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diz que o misticismo fazia parte do pensamento filosófico do Egito, da China, da India e
da Grécia. O misticismo grego era particularmente importante porque combinava
aspectos da Bíblia com investigação pessoal. Assim, como diz Savage, o misticismo
“taught that every man, by freeing himself from matter and receiving illumination from
God, may reach the mystical, ecstatic, or prophetic state, where he is absorbed into the
Divinity (1)”. A doutrina pregada era que através de disciplina e fervor, uma pessoa
poderia unir-se com o divino e alcançar o maior grau de intimidade espiritual possível.
Não é de surpreender então que encontramos referências abundantes nos escritos de
líderes cristãos da Igreja Católica. Athur McGiffert revela que o apóstolo Paulo foi um
dos primeiros cristãos a professar misticismo. McGiffert explica: “The Christian man is
he in who[m] [sic] dwells divinity. By faith, the mystical bond of union, he is brought
into complete oneness with God” (407). Esta união e comunhão pessoal com o divino
eram frequentemente representadas através de símbolos, metáforas e alegorias, visíveis
não só nos escritos de autores religiosos como também nas obras de poetas,
dramaturgos e escritores.
Num âmbito de comunicar o significado íntimo que deveria ocorrer com tais
experiências místicas, muitos autores compararam a união divina com a união
romântica que existe entre um homem e uma mulher, e por extensão, entre esposo e
esposa. Um destes registos, atribuído a Davi, é o livro bíblico Cânticos. Em termos
genéricos e simples, este livro, aceite como escritura cristã, é uma conversa entre o
amante (o esposo) e a sua amada (a esposa), e como o seu amor é tão intenso e o desejo
de partilharem a sua união tão profundo que o sentimento de comunhão os absorve
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completamente. De acordo com Elizabeth Howe, a metáfora do casamento como
símbolo de união mística era a analogia perfeita na tentativa de se explicar a fusão da
alma com Cristo. Nas suas palavras essa relação era como uma “experiência inefável de
união com um Deus infinito” (161). Nessa analogia, o casal podia comprometer-se a
devoção, fidelidade, respeito e completa união amorosa, contribuindo assim para aquilo
que se procurava numa relação espiritual. Servindo de exemplo, e como Howe adiciona,
os místicos “could find fewer better examples of the beauty of pure love, human or
divine, than those afforded by the poetic dialogue of Bride and Groom in Canticle of
Canticles” (161). Por essa razão Cantares de Salomão continuou a inspirar autores nos
séculos seguintes onde a beleza de puro e intenso amor, tanto físico como espiritual,
serviu como um exemplo de preferência entre os escritores místicos.
Como era natural, o tema da união com o divino também se manifestou na
profundamente religiosa Península Ibérica. Na Espanha, autores importantes com Santa
Teresa de Ávila e seu discípulo San Juan de la Cruz, escreveram sobre o tema da união
mística. Gwyn Fox explica que na sua poesia mística ambos tentaram comunicar por
palavra escrita a imensa alegria da união com Deus. Declara ela que estes autores
invocam a “inexpressible joy of the soul’s union with God in divine marriage, and the
hollowness of earthly life by comparison” (228) A autora continua dizendo que para
este propósito, “Juan de la Cruz, in particular, turned to the Song of Songs as a means to
express the inexpressible in the “Cántico espiritual” (228). Concordando com esta
metáfora de casamento e união mística, mencionamos um exemplo de San Juan de la
Cruz, no seu “Cántico espiritual”. Suplica ele:
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Allí me dio su pecho,
enseñó ciencia muy saborosa,
y yo le di de hecho
a mí, sin dejar cosa;
allí le prometí de ser su esposa. (estrofe 86)
A promessa de casamento revela a decisão de um amor eterno e a esperança de
comunhão num elevado estado de extasia. Este é aliás um aspeto relevante na
compreensão do uso da instituição do casamento como símbolo de união mística, pois
as freiras católicas eram instruídas que ao assumirem os seus convênios no convento
elas poderiam ser casadas com Jesus Cristo e a sua Igreja. Esta doutrina ajudou as
escritoras religiosas na expressão de amor romântico como o símbolo de preferência da
união mística.
Em Portugal, e no início do século XVII, a relação entre a alma humana e o seu
salvador divino foi também abordada por escritoras religiosas previamente
mencionadas, Sóror Violante do Céu e Sóror Maria do Céu. Ao professar no Convento
de Nossa Senhora da Rosa, em Lisboa, Sóror Violante do Céu teve a oportunidade de
estudar e de se revelar como escritora, publicando obras poéticas em Rimas Várias, em
1643, e Parnaso Lusitano de Divinos e Humanos Versos, em 1733. Experiente na escrita
sobre os sentimentos de amor, encontramos nas suas poesias uma comparação entre o
amor secular e o amor divino, dando a autora realce ao amor divino como o mais
desejado de se obter. Por exemplo, em Parnaso Lusitano, e como citado na compilação
Tras el espejo la musa escribe encontramos uma série de sonetos em que Violante do Céu
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estabelece a necessidade da “alma religiosa para caminar a la perfección de su estado”
(311), e este aperfeiçoamento leva a alma a Jesus Cristo, autor do amor divino e que
concederá felicidade eterna aos que o procurem. Escreve Violante no Soneto XXXIII que
a alma caminha por sendas dolorosas que incluem sacrifícios mas o “amado Esposo y
Rey divino” a recompensará com vida eterna:
¡oh si el fin de tan áspera jornada
será llegar a gloria tan subida
que quede mi alegría eternizada! (315)
O destino final da alma é coroado pelo amor de Cristo e abençoado com a vida eterna.
Quando Maria do Céu começou a publicar as suas obras, autores como Sóror
Violante do Céu, Teresa de Ávila e San Juan já se tinham estabelecido com escritores de
certo sucesso e portanto é seguro deduzir que Maria do Céu conhecia bem as obras
destes escritores religiosos. Não só era a comunicação entre conventos e seus
enclausurados possível e portanto o contacto entre os religiosos frequente, como
também era natural existirem temas comuns entre as obras destes escritores, pois se
preocupavam com os mesmos conceitos e procuravam transmitir suas ideias ao público
leitor. O tópico da salvação da alma e da união da alma ao seu divino criador foi um
conceito que Maria do Céu abordou nas suas obras, especialmente em Enganos do
bosque, desenganos do Rio. Aqui, a autora descreve os caminhos opostos que a alma tem a
oportunidade de escolher na sua vida terrena, e as decisões que deve tomar para
embarcar naquele caminho que lhe trará aperfeiçoamento, união a Cristo e felicidade
num mundo celestial.
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No que diz respeito a caminhos, e este é um aspecto integrante na união mística,
esta experiência não surge por acaso ou por coincidência mas é um momento desejado e
que compete à alma procurar essa experiência até a encontrar. Por exemplo, em Cantares
a amada decide deixar o seu quarto para ir à procura do seu amante. A amada, a figura
feminina do poema, diz em Cantares 3:1–2:
De noite, em minha cama,
Busquei aquele a quem ama a minha alma;
Busquei-o, e não o achei.
Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade,
Pelas ruas e pelas praças
Buscarei aquele a quem ama a minha alma. (748)
A amada deixa o seu lar e necessita encontrar o seu amado, percorrendo ruas e praças
da cidade até atingir o seu objetivo. Para receber a recompensa de união, a alma precisa
tomar a decisão de tomar um determinado caminho que a levará ao que deseja. E esse
caminho, se for o certo, levará a alma à união com seu criador divino.
Para a voz poética em “En una noche escura”, de San Juan de la Cruz, a viagem
que a alma deve tomar tem como propósito atingir união com o seu amado “esposo”.
San Juan escreve:
En una Noche oscura,
. . . salí sin ser notada
estando ya mi casa sossegada. (2)
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Tal como a noiva de Cantares de Salomão e a Peregrina de Enganos do bosque, desenganos
do Rio, a alma e “esposa” da obra de San Juan, e portanto a personagem feminina, sai
em busca do seu esposo divino, tomando assim parte ativa no seu destino divino de
união.
Ainda que Maria do Céu não mencione a relação de amada/amante no início da
sua alegoria, a ideia de embarcar numa peregrinação em procura de purificação da alma
da Peregrina é logo assinalada desde o primeiro capítulo. Em vez de procurar pelo seu
amante pelas ruas da cidade, como em Cantares, a Peregrina de Enganos do bosque,
desenganos do Rio percorre campos e bosques, motivada pelo desejo de encontrar uma
água especial que satisfaça a sua sede. No primeiro capítulo lemos que a Peregrina saiu
de manhã “quando às primeiras jornadas do seu caminho se achou uma Peregrina
sequiosa. Buscava com a vista o cristalino objecto em que fazer a sua sede” (38). O seu
desejo de encontrar a fonte de “águas vivas”6, ou a água cristalina, motiva-a a investigar
trilhos desconhecidos e a ter que decidir qual caminho seguir. Diz ela: “Aonde pois me
chamará o cristal escondido com mais brevidade, se na dissimulação destes espinhos, se
na ostentação daquelas rosas?” (39). É imprescindível para a Peregrina atravessar por
experiências, e decifrar se é nos “espinhos” ou nas “rosas” que ela encontrará a água
cristalina que tanto deseja, e que servirão de preparação, purificação e fortalecimento
até chegar aquele momento especial e desejado, onde ela encontrará o cobiçado pastor,
cuja presença se manifestara no fim do Capítulo I e que a deixara repleta de curiosidade

6

A doutrina de Jesus Cristo é frequentemente comparada a uma fonte de água viva.
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e interesse. Ao longo da sua jornada, a presença do Pastor se manifesta, como que
indicando que Ele não só está guiando a alma até si, como também está pronto para
ajudá-la no seu sofrimento, como acontece no final do Capítulo X e fim da Primeira
Parte. Aqui, a Peregrina está prestes a sucumbir a uma tempestade violenta no bosque,
quando o poder da sua oração a aproxima de Cristo, que por sua vez a salva de
iminente destruição. No fim da obra, no Capítulo IV da Segunda Parte, a presença do
Pastor como Jesus Cristo se revela na sua totalidade e esplendor, acolhendo a Peregrina
ao seu reino divino.
À medida que as almas nestas obras passam pelas diversas experiências que
surgem nos seus caminhos de peregrinação, sofrem as transformações necessárias para
a sua purificação e aperfeiçoamento, em preparação para o objetivo final. No caso de
San Juan, ele explica que o final da jornada da amada resulta na união com o seu
amado:
¡Oh Noche amable más que el alborada!
¡Oh Noche que juntaste
Amado con amada,
(amada en el Amado) transformada! (2)
Estes versos aludem à transformação que a alma atravessa durante o período da união
mística, completando assim a viagem empreendida pela alma e resultando em sucesso
completo. Esta transformação é um tema constante para os autores da união mística,
especialmente os autores cristãos. McGiffert confirma que “The fruit of the union of the
divine and human natures which is emphasized in Paul’s epistles is the believer’s
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complete moral transformation” (408). Assim, ao abraçar a união divina, o ser humano
atinge um novo nível de moralidade.
Para ajudar na compreensão desta união e essas transformações, os restantes
autores na nossa consideração utilizam símbolos e imagens para melhor se entender o
efeito da transformação e união mística. Por exemplo, Santa Teresa associa este processo
com uma ferida infligida por uma seta que um anjo celestial disparara a seu coração. A
escritora descreve em Libro de la vida, “Este me parecía meter por el corazón algunas
veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me
dejaba toda abrasada en amor grande de Dios” (353). No exato momento da união
mística, o coração sofre o maior impacto e transformação, dado que é através dos
sentimentos que emanam do coração que o comportamento humano se manifesta. Esta
experiência, tanto a nível físico quanto espiritual, indica o amor profundo sentido por
Santa Teresa ao se fundir com o seu amado, e assim, de novo, a indicação de uma
relação de amor matrimonial é descrita para explicar a união mística. Esta união “me
dejaba toda abrasada”, ou em outras palavras, a alma possuía tal sentimento pelo seu
amante, que era como se estivesse apaixonada por ele.
Para Maria do Céu, algumas das imagens emprestadas da natureza de
preferência para o “pano de fundo” de Enganos, são os elementos da cena pastoril, como
é o caso do bosque e das flores. O símbolo das flores aparece frequentemente na novela
sendo o seu significado mais importante quando a união mística se concretiza. A
Peregrina implora:
“Cubridme de flores
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que muero de amores,
porque de mi aliento el aire
no lleve el olor sublime
cubridme
sea porque todo es uno
alientos de amor y olores
de flores,
de azucenas y jasmines
aquí la mortaja espero,
que muero.
Si me preguntáis ¿de qué?
Respondo, en dulces rigores
de amores.” (154)
No auge da sua experiência de comunhão e união, a alma requisita ser coberta de flores,
indicando por um lado a beleza da situação e revelando a alegria sentida, e por outro
lado, comparando esse sentimento com o estado final da vida mortal, dado que
usualmente as flores cobrem os caixões dos defuntos. Aqui, “em seu desmaio”, e depois
de ter sepultado a sua mortalidade, a Peregrina recebe flores de passarinhos, e estas
cobrem-na, até que ela ressuscita como um novo ser. Descobrimos que ela “Se achou em
um delicioso vergel” (156) e surpreendida, pergunta: “onde estou eu, que já sou outra?”
(157). A Peregrina atravessou uma transformação que a deixou pronta para o estágio
final da sua procura: a união com o seu pastor e divino ser. Ela encontra “um belíssimo
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Pastor, o mais formoso de todos os filhos dos homens” (159), o que simboliza Jesus
Cristo e que por sua vez a transforma em “Deificada amante” (161), uma amante e
deusa, unida em harmonia com o seu Deus.
Seja em Cantares ou nas obras de outros escritores religiosos como os espanhóis
Santa Teresa de Jesús e San Juan de la Cruz, e as freiras portuguesas Violante do Céu e
Maria do Céu, o tema da união mística é abordado e explicado através de uma série de
metáforas e imagens que descrevem a transformação da alma até ao ponto de atingir
divindade e comunhão com Jesus Cristo. Este relato aplica-se, e possivelmente serve
como desafio aos leitores destas obras, a embarcarem nas suas próprias peregrinações
da alma, à procura de uma união mística. McGiffert acredita que
By faith or love we become united to Christ in such an intimate way that
he actually enters in and takes possession of us; or we enter into him and
abide in him, and our life becomes of one substance with his. (409)
Assim, a união mística deve ser a meta de qualquer cristão, pois será através deste
processo que a alma se aperfeiçoará e receberá a recompensa num lugar feliz e eterno.
Como parte integrante na divulgação e reforma de uma literatura didáticorecreativa religiosa, encontramos a novela alegórica produzida durante os séculos XVII
e XVIII. Esta divulgação constitui um planeamento consciente dos escritores da época
de educarem o leitor sobre os conceitos religiosos de purificação espiritual que cada ser
humano deve atravessar para obter salvação. No caso da novela alegórica, esta
pedagogia religiosa concentra-se numa viagem de peregrinação onde cada protagonista
escolhe o seu próprio caminho e onde se relatam uma série de eventos (uma
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combinação de obstáculos com experiências agradáveis) pelos quais a alma humana se
depara durante a vida e precisa ultrapassar, se deseja alcançar um estado paradisíaco
eterno. Uma variedade de recursos, que incluem metáforas, analogias e simbolismos,
são assim utilizados pelos autores da época, como são os casos dos escritores religiosos
John Bunyan (Pilgrim’s Progress), o padre português Alexandre de Gusmão (História do
Predestinado Peregrino e seu irmão Precinto) e a freira franciscana portuguesa Sóror Maria
do Céu (Enganos do bosque, desenganos do Rio).
Em Enganos, seguimos a Peregrina, ou a viagem da alma, nas suas tribulações
por um caminho de enganos e desenganos, até chegar à salvação eterna e ser por fim
coroada como rainha e unida ao seu rei. Este é o mesmo Pastor que a acompanhara
durante a peregrinação e por quem a Peregrina desenvolve os mais intensos
sentimentos de amor. Para a autora desta alegoria, a união mística era essencial como
mensagem principal da sua obra, dado que, como freira e devota religiosa, Maria do
Céu acreditava firmemente que a união da alma com Cristo era não só possível mas esse
deveria ser o desejo mais importante e íntimo de se realizar, da parte de cada freira ou
religiosa que habitava no espaço conventual. A opinião de Maria do Céu ecoa as crenças
e divulgação dos escritos prévios que descrevem extensivamente a relação entre a alma
e o seu divino amante. Assim, esta união mística deveria ser alvo de cada freira no
convento e é deste modo e através da sua obra Enganos do bosque, desenganos do Rio, que
Maria do Céu reveste a sua protagonista com a habilidade e poder de realizar tal meta,
e convida os seus leitores, tanto no convento como fora do mesmo, a fazerem uma
viagem de peregrinação rumo a uma vida eterna e gozando de uma íntima união com o
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“Pastor” divino de todas as almas terrenas. Tal convite chega ao público leitor através
da perspectiva de ambas uma autora e protagonista femininas, e inspira homens e
mulheres religiosos ou da sociedade comum a procurarem e a acreditarem que a
salvação é possível seguindo os ideais desta novela alegórica.
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Critérios de atualização ortográfica
1.

Nesta edição efetuei a atualização ortográfica do português e do espanhol com o
objetivo de facilitar uma leitura moderna e mais acessível ao leitor.

2.

Emendei gralhas de tipografia sem anotá-las no rodapé. Nos casos em que achei
importante anotar como as palavras estão escritas no original, adicionei-as em
notas de rodapé.

3.

Todas as notas de rodapé grifadas aparecem no original e portanto foram escritas
pela autora. No texto original estas aparecem nas margens das páginas.

4.

Mantive o formato dos poemas, (exceto em “Cubridme de amores”) achando que
seria interessante para o leitor observar como os mesmos se apresentam na edição
de 1741.

5.

Alterei a pontuação, retirando alguns elementos existentes e adicionando novos
(como vírgulas, ponto final, dois pontos, ponto e vírgula, aspas, etc), estando
perfeitamente consciente que esse ato pode ser interpretado como uma leitura
forçada da minha parte. No entanto, dado que o meu objetivo é de promover a
obra de Sóror Maria do Céu e ajudar o leitor moderno no conhecimento e leitura
de Enganos, sinto-me justificada nestas alterações.

6.

Optei pelo conservadorismo de letras maiúsculas, reduzindo o seu uso a nomes
próprios (Orfeu, Diana, Apolo, Vénus, etc), personagens principais (Peregrina,
Pastor, Caçador, Rio, Ave, etc) lugares (Olimpo, Mesopotâmia, etc). Segui as regras
de letra maiúscula no início de cada frase, com a exceção dos poemas.

7.

Substituí caracteres desusados pelos correspondentes modernos (&: e).
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Atualizações no Português
1.

Atualizei a acentuação, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico em vigor em
Portugal desde 2009 (pes: pés).

2.

Coloquei o til na primeira vogal (maõ: mão, coraçaõ: coração). Substitui o til na
preposição cõ: com.

3.

Eliminei o til do pronome relativo que. ( q̃: que).

4.

Atualizei a grafia dos verbos do Indicativo, (Presente, Pretérito) no que diz
respeito às desinências. (mostraõ-se: mostram-se, pediraõ: pediram)

5.

Modernizei a ortografia da segunda vogal do ditongo oral: ae, ao, eo, io, oe
(racionaes: racionais, Deos: Deus, vio: viu, doe: dói).

6.

Substituí o -y (foy: foi, deixey: deixei, labyrinto: labirinto, creyo: creio).

7.

Atualizei o -h, retirando-o onde necessário (hum: um, hia: ia, he: é, oh: ó, tesouro:
tesouro).

8.

Atualizei -ch e -ct, em formas onde esses grafismos não têm representividade
fónica diferente da consoante simples da atualidade (Christo: Cristo, objecto:
objeto).

9.

Atualizei o -g e -j (magestoso: majestoso, sogeito: sujeito).

10.

Alterei as seguintes palavras: presumpçaõ: presunção, enveja: inveja, vezinha:
vizinha.

11.

Atualizei a ortografia das vogais nasais e ditongos nasais -n, -m; e as vogais ou
ditongos com til (emsoberbece: ensoberbece, perfeiçoens: perfeições, condiçoens:
condições).
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12.

Atualizei as consoantes duplas sem representatividade fónica particular (elle: ele,
affligi-la: afligi-la, attençaõ: atenção, acçaõ: ação, immortalizo: imortalizo,
innocencia: inocência, apparente: aparente).

13.

Inseri o hífen entre formas verbais e pronomes (coroarme: coroar-me, vervos: vervos).

14.

De acordo com a ortografia atual, separei e juntei palavras, previamente juntas ou
separadas por anomalias gráficas ou por uso antigo (a manhã: amanhã, sobre salto:
sobressalto).

15.

Introduzi o -u entre -a, em terminações nominais e orais onde já se realizava o
ditongo oral (agoas: água, legoas: léguas)

16.

Atualizei os advérbios onde e aonde (adonde: onde). Assim, utilizei onde quando se
refere a um lugar estático e aonde quando se refere a movimentação para um lugar.
No entanto, no espanhol o advérbio adonde permaneceu no texto como a autora o
escreveu.

17.

Atualizei o uso de c, ç, s, ss, z, incluindo em final de sílaba (rizonha: risonha, rozas:
rosas, ancias: ânsias, sobresalto: sobressalto, paiz: país).
Atualizações no Espanhol

1.

Atualizei a acentuação, de acordo com as sugestões na Real Academia Española.

2.

Eliminei o til de diversas palavras ( q̃: que, lũmbrera: lumbrera, pũto: punto,
õmbre: hombre).

3.

Atualizei o uso de b, c, ç, g, i, j, s, v, x, y, z, (conduzan: conduzcan, renasco:
renazco, luzir: lucir, bezar: besar, paiz: país, acentar: asentar, quizo: quiso, coje:
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coge, sogeto: sujeto, zelos: celos, fabonios: favónios, bolando: volando, jasmines:
jazmines, cueba: cueva, assi: así, dexas: dejas, lexos: lejos, passiones: pasiones,
passeas: paseas, yela: hiela, ali: allí, yelo: hielo, oyd: oíd, ays: ayes, ayre: aire, efeto:
efecto, transpariente: transparente, esfuerço: esfuerzo, endulça: endulza, ,
coraçones: corazones, esperança: esperanza, escuzar: excusar; essiglas: escilas,
decifra: descifra, napeyas: napeas).
4.

Alterei as seguintes palavras: (piedosa: piadosa, inimiga: enemiga, incumbrado:
encumbrado, serviò: sirvió, comigo: conmigo, immortal: inmortal, guilgueros:
jilgueros, imbidia: envidia, anbar: ámbar).

5.

Atualizei o -h, retirando-o ou adicionando-o onde necessário (O: Oh, oy: hoy,
alagos: halagos, aora: ahora, ay: hay, rethorica: retorica, thesoros: tesoros, exalo:
exhalo).

6.

Introduzi o -u ou -i em terminações nominais e orais onde já se realizava o ditongo
oral (llegaes: llegáis, atrae: atrai, agoa:agua).

7.

De acordo com a ortografia atual, separei e juntei palavras, previamente juntas ou
separadas por anomalias gráficas ou por uso antigo (espanhol parabien: para bien,
reciban te: recíbante, aun que: aunque, tan poco; tampoco, a lumbra: alumbra, por
que: porque).
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ENGANOS DO BOSQUE, DESENGANOS DO RIO
PRIMEIRA PARTE
Em que a alma entra perdida, e sai desenganada

CAPÍTULO I
Mostram-se à alma significada na Peregrina dois caminhos, o do céu e o do mundo. As virtudes a
chamam para o paraíso vergel 7 do Pastor, os vícios para o mundo do Caçador bosque.
Eram da manhã as auroras despedidas do dia, crescidas as luzes, da tarde não
entradas as sombras, quando às primeiras jornadas do seu caminho se achou uma
Peregrina sequiosa. Buscava com a vista o cristalino objeto em que fazer a sua sede, mas
nem os olhos encontravam as águas nem o ouvido alcançava o murmúrio, e já eram
duas as sedes, uma de achar a fonte, outra de gostá-la. Apressava o passo a descobri-la
quando se lhe ofereceram dois caminhos, ambos iguais à esperança do remédio, mas
encontrados ao agrado dos olhos. Um parecia corte da primavera, o outro esquecimento
de 8 abril, este todos espinhos, todo silvas, todo abrolhos, aquele todo flores, todo rosas,
todo gala. Um era capela de aves músicas, ao outro se arrojavam voos tristes, em um se
ouvia o canto, de outro se podia fazer o lamento, de um só se viam verdes mansões, de
outro se avistavam ásperas subidas. Este oferecia tudo tropeços, aquele mostrava tudo
seguros, um convidava a fadigas, o outro chamava a lisonjas, um era horror à planta
delicada, o outro alegria aos olhos descuidados. Tais os caminhos, neles vacilava a

7
8

Lugar com árvores; jardim; pomar.
No texto original, do.
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Peregrina duvidosa, sem determinar a qual arrojar-se apressada. Sua sede não lhe dava
vagares, sua irresolução pedia-lhe esperas. “A que senda”, dizia ela, “alentarei meus
passos, que ache mais apressado o remédio a seus desígnios? Aqui me convidam
conformes dois caminhos opostos. Se me arrojo aos rigores de um, sepulto as
esperanças que em tanto verde me promete o outro, que não crescem nos desvios da
água os favores da flora; se me levo deste às lisonjas, fujo daquele aos possíveis, pois há
fonte que rompe na dureza de uma pedra, mas a abater a dureza dos penhascos. Aonde
pois me chamará o cristal escondido com mais brevidade, se na dissimulação destes
espinhos, se na ostentação daquelas rosas? Haja luz que me guie, estrela que me
conduza, voz que me responda, aonde irei?”
Aqui foi suave a melodia, oráculo pronto, que diz assim:
“Al vergel, al vergel,
que en sus flores se aviva el incendio,
y en sus aguas se aplaca la sed.”
Passeou a Peregrina os olhos pela capacidade daquele sítio a avistar que nele
respondia às suas ânsias e encontrou olhando uma companhia de pastoras, que do
caminho, cuja aspereza retratamos, se conduziam ao lugar em que ela se suspendia, tão
leves no passeio, tão seguras no passo, tão alegres na música, como se fora o caminho
outro, e continuavam sua cantiga dizendo:
“Al vergel las aldeanas
se conduzcan esta vez,
porque así miren las rosas
44

las finezas del clavel.
Cupidillo de las flores 9
entre las flores se ve,
que él hizo rey a Cupido
y Cupido amor a él.
Estuvo por el partido
gustoso el clavel, porque
entre el arder y el lucir,
más que lucir quiso arder.
Viste púrpura abrasada
de tan fino rosicler,
por el incendio de amante,
no por el color de rey.
Y en tanto fuego, pastoras,
si es que lo queréis saber,
hay cristal contra el incendio,
que queda calor por él.
Al vergel, pues aldeanas,
porque en su fuente veréis
estrellas como a parar

9

Amor Divino.
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y perlas como a correr.
Al vergel, al vergel
que en sus flores si aviva el incendio
y en sus aguas se aplaca la sed.”
Acabaram as pastoras a música chegando a Peregrina, que reparando em suas
perfeições 10, se admirou delas. Eram todas belíssimas, na cor retratavam ao cristal das
fontes, nas faces as rosas do campo, nos cabelos aos raios do sol, nos olhos as luzes do
firmamento. Vestiam a pureza dos arminhos, toucavam a graciosidade das flores,
admitiam a fineza dos corais. Alegre a Peregrina em tão agradáveis objetos lhes disse:
“Pastoras, por quem melhor que por Clímene 11 podia o sol tornar a ser Pastor? Já que
vossa beleza satisfez a meus olhos, satisfaça vossa notícia a minha sede, conduzi-me a
esse vergel florido, onde está a fonte desejada, que eu agradecerei à vossa beleza quanto
dever a seus cristais. Acho-me neste país peregrina, só e sequiosa, e virei a morrer de
minha sede se me não valer vossa compaixão. “Peregrina”, responderam as pastoras,
“se quereis seguir-nos, alentai-vos a pisar deste caminho as asperezas 12, porque vencido
o seu trabalho, entrareis no vergel do Pastor, onde achareis uma fonte pura, perene,
saudável, cujas águas não só satisfazem a sede, mas também seguram a vida ao
sequioso. Porém, se vosso melindre fizer espanto do que nós conveniência, e tomares
10

Beleza das Virtudes.

11

Na mitologia grega, Clímene era a filha de Oceano e Tétis. De acordo com o mito, Clímene foi seduzida

pelo rei do sol, Hélio, tornando-se mãe de oito dos seus filhos.
12

As virtudes facilitam a alma ao caminho do céu.
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por essa senda, onde as rosas vos convidam com lisonjas, sabei que a poucos passos
encontrareis outra fonte cristalina aos olhos, mortífera ao coração, clara à vista,
enganosa à experiência, prata advertida, veneno provada. Em suas pérolas dissimula
tóxico, em suas flores acautela serpentes, em suas sombras esconde espantos. Esta
tende-la a passos de rosas, mas como a tendes? Aquela achareis a rigores de espinhos,
mas como a achais? Duas são, e só duas, de ambas vos avisamos as condições. Uma está
em o vergel do Pastor, que encontrareis sem mais guia que a de seguires o caminho
áspero, a outra em o bosque do Caçador, que descobrireis sem mais luz, que a de vos
cegares na beleza das flores. À nossa nobreza esteve o aviso, ao vosso alvedrio está a
escolha, e pois não tendes o perigo da ignorância, valei-vos ao seguro do desengano.”
Disseram as pastoras e seguiram seu caminho, sem que as vozes de Peregrina
bastassem a detê-las. Mas como em sua advertência lhe deixassem a melhor guia para
seus passos, dava os primeiros à escabrosa senda, onde a convidava a fonte benigna,
mas atrasou sua resolução pronta voz, que do oposto caminho cantava benigna:
“Al bosque, al bosque
que en su fuente las ninfas 13 se paran
a mirarse en las perlas que corren.
Al bosque, que en sus cristales 14
Vénus su aliño compone,
siendo olvido para Marte
13

Ninfas são mulheres belas e jovens, consideradas divindades dos rios, dos bosques ou dos montes.

14

Os vícios persuadem a alma que siga o mundo.
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el cuidado para Adonis 15.
Al oro de sus cabellos
fragante tocado pone
donde el uno toca espinos,
cuando el otro coge flores.
Jove que ve su fatiga
de su cuidado sintióle,
que al mirarla como Dios
tuvo celos como hombre.
Al día arroja una sombra
que sus designios estorbe
que para cegar al sol,
empeñó toda la noche.
Al bosque, al bosque
que en su fuente las ninfas se paran
a mirarse en las perlas que corren.”

15

Filho do incesto de Mirra com seu pai Theias. O mito conta que Mirra pediu aos deuses que a

transformassem numa árvore, mais especificamente uma árvore de mirra. No espaço de dez meses, esta
árvore abriu-se e dela brotou Adónis. Vénus apaixonou-se pelo belo jovem Adónis, o que causou ciúmes
a Marte. Como trágica consequência, Marte causou a morte de Adónis, tendo este perecido por um javali.
Do sangue de Adónis espalhado pela terra, nasceram uma espécie de flores vermelhas, às quais se deu o
nome de anémonas.
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Voltou a Peregrina o rosto e viu descer pela florida estância uma esquadra de
caçadores, que ao depois de cantarem a suspendê-la, chegando a ela e reparando em
seu traje, lhe admirou a gala. Vestiam à ligeira para o desembaraço que pediu seu ofício,
de várias primaveras 16, roupas curtas, o calçado guarnecido com pérolas, os cabelos
tomados em laços, os chapéus coroados com plumas, arcos nas mãos, flechas nos olhos,
gala no andar, liberdade no ver, eficácia no persuadir, e confiadas nesta, disseram à
Peregrina: “onde, inocente beleza 17, te despenha tua ignorância, a ferir nas plantas 18 o
que não podes curar em o vergel? Pois primeiro que a ele chegues serás sacrifício ao
trabalho, vítima ao tormento, e as pedras que pisas para o remédio te darão sepultura
para o cadáver. Teu delicado pé, magoada flor naqueles espinhos, quando te conduzirá
àquelas águas que te não deixe em o caminho a beber só por elas os ventos, e só delas o
desengano! Torna, muda o passo a buscar as pérolas, que no bosque te convida a fonte
com um já, e tua sede não está para um logo. No bosque do Caçador, ó Peregrina,
acharás água tão clara como teu rosto, tão lisonjeira como teus olhos, tão risonha como
tua boca, tão de pérolas como teus dentes, tão aprazível como teu semblante, tão de
neve como tua garganta, tão de prata como tuas mãos, tão peregrina como teu nome e
tão salutífera como toda tu. Esta é a verdade, as outras informações são bachelarias. 19
Nossa fidalguia te tem avisado generosa, tua resolução fará o que quiser determinada.”
16

Referência à idade avançada e nível de maturidade.

17

Assim persuade quem engana.

18

Pés.

19

Sinónimo de “bacharelada”- Costume de falar à toa.
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Disseram, e seguiram seu caminho, sem que as vozes da Peregrina bastassem a detê-las,
e parada em sua dúvida dizia: “que dano me podem fazer as águas do bosque que ao
depois não possa curar em as do vergel? Beberei delas uma vez, tempo me fica para
gostar das outras muitas, buscando-as sem as ânsias da sede e com os cómodos do
vagar. A singeleza pastoril sim é verdadeira, mas também é cobarde, e só nas sombras
daquele malquistarão 20 a pureza dos cristais, tanto será seu medo! Vamos pois a pisar
nas flores os receios e pode ser que sejam fantásticos os perigos.” Resoluta a Peregrina,
começou o caminho pela deliciosa estância, onde a desejavam as aves com o murmúrio.
Poucos passos tinha dado sua mal tomada resolução, quando clara voz lhe penetrou o
ouvido, dizendo: “Aonde corres ovelha que vais perdida?” Levantou os olhos e avistou ao
longe um Pastor pastoreando um rebanho de ovelhas, tão brancas que podiam ser
oposição ao arminho, todas com capelas de rosas nas cabeças, fazendo o nácar 21 com a
neve uma graciosa mistura. Já mais ao perto reparou em o Pastor, não que lhe pudesse
ver o rosto, porque a este fez sua cautela sombra com a mão e também dissimulo com
os cabelos, podendo a mão ser vidraça pelo cristalino e os cabelos vista pelo luzentes.
Vestia um pelico 22 de pele cor doirada, e ainda sem ser esta a cor, ele fizera lustroso ao
pelico, porque era seu passo airosíssimo, seu corpo delicado, animadíssima sua ação.
“Pastor”, lhe disse a Peregrina, “falais comigo perdida, ou com a ovelha desgarrada?”
Respondeu ele: “Quê? Sois vós perdida?” “Já, Pastor, que me fazeis o aviso”, tornou ela,
20

Indispor-se-ão; zangar-se-ão.

21

Do espanhol, significando “o mesmo que madrepérola”. No sentido figurado quer dizer cor-de-rosa.

22

Indumentária de pastor, feita de peles de animais.
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“dai-me o parecer que tenho de fazer para ganhar-me?” “Trocar os caminhos”,
respondeu o Pastor, “que nem sempre é melhor o que melhor parece.” “Advertis bem”,
disse a Peregrina, “mas descobri o rosto, que de quem me deixa o conselho, quero ver o
semblante.” “Caminhai”, respondeu ele, “para o vergel do Pastor, que aí matando a
sede, me vereis a face.” Disse, e tomando o caminho para o vergel se apressou tão
ligeiro que a poucos passos se fez desaparecido, deixando a Peregrina confusa. “Se
será”, dizia ela, “este Pastor o do vergel, de cuja fonte me contaram as aldeanas 23 tais
maravilhas? Ele é, sem dúvida, pois para o vergel me chama, que ainda em sua
capacidade assistam mais o brio de sua pessoa, o ar de seu passeio, o majestoso de sua
voz, não pode conhecer superioridade a outro. 24 Desandemos pois, cobardes plantas, os
errados passos a vencer a via que nos assombra; caminhemos com fadiga ao vergel
aonde já me levam duas sedes, uma a de provar suas águas, a outra de ver seu Pastor.”

23

Naturais das aldeias.

24

Inclinada a alma a Cristo, resolve segui-lo.
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CAPÍTULO II
Resoluta a alma a seguir o conselho de Cristo significado no Pastor, dá os primeiros passos pelo
caminho das virtudes, porém logo o mimo do seu amor-próprio lho representa impossível de
vencer e se destina ao bosque do Caçador, onde bebendo de suas águas, lhe rouba o mundo o
coração. Ali é cortejada de suas lisonjas simbolizadas nas ninfas.
Obedecendo à imperiosa voz do Pastor, desandou a Peregrina os errados passos,
que da beleza das rosas a levava a serpente do perigo, começou a seguir animosa pela
segura, se desabrida, estância, duas vezes chamada ao vergel, uma a ver suas pérolas
nas águas da fonte, outra a ver suas flores no rosto do Pastor, de quem a memória lhe
facilitava o trabalho. Caminhou primeiro enganada a fadiga no desejo, mas logo
entibiando 25 o desejo na fadiga, o coração pulsava ao compasso, sem que bastasse a
esperança para adoçar-lhe a queixa, a seda do vestido padecia ultrajes nos carrascos, o
ouro dos cabelos prisões em os espinhos, a pérola do pé mágoa em os penedos, sem que
a concha do calçado bastasse a resguardá-la do punçante 26 das silvas, os penhascos se
alguma vez arrimo 27, iam muitas a ser despenho, e já a ser arrependimento. A
Peregrina, que tendo aos olhos o rigor desta via e nos ouvidos a murmuração daquela
fonte, o que deixou com a execução, tornava a abraçar com o desejo. “Aonde vou”, dizia
ela, “aonde me leva a saudade de um Pastor que não vi e a saúde de umas águas que
não vejo? Primeiro que chegue ao ansiado paraíso perderei a memória nos trabalhos e a
25

Tornando-se menos energético; frouxo.

26

Da penetração das silvas.

27

Alcanço.
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vida na sede. Que caminho é este tão desabrido ao ver, tão pavoroso ao intentar, tão
cruel ao seguir, onde se contam pelos passos os desalentos, perdendo-se nos desmaios
as esperanças? A meu vestido despedaçam as asperezas, a meus cabelos quebram as
esquivanças, a meus olhos cegam os assombros, a meus pés ferem as crueldades, e sente
mais minha vaidade os desalinhos que os descómodos, mais se dói que das penalidades
[e] dos desmanchos. Eu entregar meu adorno à grosseira dos espinheiros, meus cabelos
à inconstância dos ventos, meu carão 28 às invejas do sol, e ficar a uns olhos lástima, a
outros zombaria, quando ontem tudo era zombaria a meus olhos! Eu quebrar na
delicada planta por concultar 29 até na clara pedra! Eu penetrar arrasada as asperezas
por fugir ligeira às lisonjas! Eu deixar as rosas que pisava por ser pisada dos espinhos
que busquei? Não, não é possível, perdoai-me Pastor, que algum dia tornarei a buscarvos com mais cómodo para o caminho e com menos pressa para a sede, que ainda que
vos repudio na inconstância, vos imortalizo a memória. Tivera vosso vergel outra via
que eu só bebera as águas da sua fonte, mas já a do bosque murmura minha ingratidão,
pois quando me convidava com lisonjas, vê que a deixava com porfias 30, vamos pois
saborosas ainda que mal prognosticadas águas a provar vossos cristais, não me pagueis
com o desengano a confiança.”
Disse, e desandando os seguros passos, se tornou a arrojar aos praticados
perigos, que dissimulados áspides na lisonja das flores contra a notícia dos ouvidos
28

Cara, face ou rosto muito grande.

29

Pisar.

30

Disputas.
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enganaram os olhos. Trocou os caminhos, pisou as rosas, mediu a distância, chegou ao
bosque, em cuja entrada corria a maliciosa fonte a crescer a ânsia, não a matar a sede. Às
floridas margens saiu a receber a Peregrina um tropel de ninfas, de quem podendo o
nome ser crédito da beleza, foi ali a beleza 31 crédito do nome, tudo de formosura, nada
de ser. Pareciam as ninfas deidades, pelo claro feitas do cristal da fonte, ou que delas
tomava a fonte tanto cristal De muitas eram os cabelos luz de raios, de outras olhos e
cabelos cor de céu, de algumas cabelos e olhos cor de campo, e nesta diferença, em que
a natureza as particularizou mais, não as agraciou menos. Era sua gala de ouro, menos
braços e peito, que estes só vestiam de pérolas, os cabelos borrifados de aljôfar 32, os pés
calçados de flores, as mãos ocupadas de conchas e búzios, em cuja madre-pérola
traziam à Peregrina a desejada água, sendo oferta de todas a que havia de ser aceitação
de uma. Entoavam suavíssima música, calmando os ventos e desatando os montes
nestas coplas 33:
“Para bién estas aguas,
oh soberana Dea,
alcancen de tu boca,
rubíes, corales, marfiles y perlas.
Recíbante las ninfas
31

Lisonjas do mundo.

32

Pérolas miúdas; em linguagem poética: lágrimas ou orvalho.

33

Existem duas partes integrantes numa copla: um determinado número de versos e um determinada

consonância entre os seus sons.
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en su orilla serena,
siendo envidia y festejo
sirenas 34, náyades 35, escilas 36, napeas 37.
Para besar tus plantas
de sus márgenes bellas,
corran a suspenderle
jilgueros 38, favonios 39, cristales, arenas.
En tu pie se transformen
cuando a pisarlas llega
en su punto de ámbar
Hazahares 40, amores, jazmines, violetas.
Veas en sus espejos,
cuando en ellos te veas,
Narciso de tu cielo,
candores, luceros, faroles, estrellas.

34

Ninfa marítima.

35

Ninfa marítima.

36

Alusão a um monstro marinho.

37

Ninfa dos bosques.

38

Pássaro comum em Espanha.

39

Vento do Oeste.

40

No texto original, hazares, significa flor.
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Por este verde bosque
en venatoria guerra
rindes de amor y envidia
Cupidos, Dianas, Apolos, Minervas.
Sus flores te consagren
por si así no las dejas,
siendo prisión e imperio
cadenas, coronas, lazadas, diademas.
Sus árboles frondosos,
En sus sombras amenas,
Te adormezcan suaves
pasiones, cuidados, sentidos, ideas.
Del nido de una rosa
te cante aunque sin lengua
la sirena del aire
motetes, canciones, tonillos, endechas. 41
Pare tejerte alfombras
si acaso te paseas,
soplen los airecillos
almendros, naranjos, rosales, mosquetas.

41

Elementos musicais de tom religioso, melancólico, lamento ou monótono.
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Mírente desde lejos,
blandos en tu belleza,
partidos en tus rayos,
escollos, peñascos, montañas y sierras.”
Calou o canto das ninfas, e não [h]ouve pastor tão grosseiro, fauno 42 tão silvestre,
Tritão 43 tão bruto, que por ouvi-las de mais perto não deixasse cabana, cova e rio.
Chegaram todos à Peregrina a oferecer-lhe água em búzios e conchas, de quem as mãos
pareciam as pérolas e ela namorada de tão aparente beleza e obrigada de tanta cantada
lisonja, quisera que as ânsias de sua sede pudessem esgotar o todos de seu
oferecimento, mas na capacidade de cada concha cabia mais de uma sede de água. “Não
sei, nobilíssimas ninfas”, lhe[s] dizia a Peregrina, “se por atenta ao vosso sacrifício me
deixarei morrer de meu desejo e excluindo o de todas, por não agravar o de nenhuma,
que melhor que convosco ser ingrata, acabarei comigo ser cruel. Todas me ofereceis
água e eu só de uma posso admiti-la, e já padeço mais na dúvida que na sede e pois só
bebendo na fonte, bebo de todas sendo a fonte vossa, me arrojo sem mais cerimónias a
seus cristais, e agradecei-me a sede que me fica de vossas mãos”. Disse, e chegando à
fonte bebeu seus perigos, tão segura, que não houve mister mais água contar o susto e
hidrópica 44 daqueles cristais, ao depois de bebê-los, ficava a desejá-los, com que não

42

Divindade campestre.

43

Deus marinho de ordem inferior.

44

Alguém que sofre de hidropisia.
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acabava de bebê-los. 45 Nesta satisfação repetida e nesta ânsia continuada, levantou os
olhos ao bosque, dilatando-os por sua capacidade, e namorada dela em virtude de sua
fonte dizia assim:
“Oh! Que árvores tão soberanas por altas, que flores tão maravilhas por
formosas, que frutos tão apetecidos por excelentes, que sombras tão aprazíveis por
seguras, que luzes tão estrelas por ditosas, que ares tão mansos, que zéfiros 46 tão
brandos, que aves tão musicais, que fragrâncias tão suaves! Oh! Quem ficara perpétua
destas flores, ninfa destas águas, Diana 47 destes bosques, Aura 48 destas sombras,
Vénus 49 destas luzes e destes ares Filomena 50! Não passe daqui minha peregrinação, 51
que esta é a pátria do gosto; senão do ser aqui caçadora, quero ferir ao bruto com as
flechas, ao racional com os olhos. Aqui ninfa quero refrescar as flores com os cristais e
abraçar os penhascos com a beleza; aqui livre quero seguindo aos cervos 52 na carreira,
fazer parar aos rios na suspensão; aqui altiva quero pisar as maravilhas por soberba e
coroar-me das rosas por galantaria; aqui prática persuadirei as pedras com a

45

Gostando a alma das delicias do mundo se namora dele.

46

Vento suave.

47

Filha de Júpiter e Latona, é também irmã gémea de Apolo e deusa da caça e da virgindade.

48

Personificação da brisa. Aura era vista como a deusa da brisa e dos ares frescos.
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eloquência, 53 paliarei 54 as cortiças com o conceito, e finalmente aqui fico a lograr delícias
do bosque até que busque nas asperezas ao vergel”.
Assim arrazoava a Peregrina, quando arrojado tiro lhe arrancou o coração só com
a voz. Sentiu que lho tiravam do peito, já lho dizia a dor, já o susto, já a congoxa55, que
em um instante pode afligi-la e deixá-la, e cobrada de tão repentino sobressalto, olhou e
viu a um Caçador jovem de galharda presença, semblante aprazível, olhos lisonjeiros,
gentil parecer. Fazia gala o abrigo de um casacão, verde o pano na cor, vario no forro,
que desse era a seda furta-cores; os botões que brilhantes o favoreciam, seriam na luz do
ouro, a luz da vista; a carapuça coroava de flores, e de plumas, que a vaidade, e a
inconstância trazia sua estimação sobre a cabeça. Fez-se objeto aos olhos da Peregrina, a
qual reparou que descansando ao ombro o instrumento de seu tiro, prendia nele a um
ferido coração. “Que é isto?”, disse ela assustada, “Foi por ventura aquele
tiro vosso? E é por desgraça esse coração meu? Que conforme ao sobressalto que deixou
seu grito em meu peito, pois não podia sentir mais, não posso cuidar menos.” “Cuidai
tanto”, respondeu ele, “que para valer a fineza me é forçoso confessar o delito, avisteivos neste bosque, peregrina, e desejando-vos nele natural vos roubei o coração para o
bosque, porque assim não pudestes deixá-lo, que é grande penhor o coração; se foi rigor
contra vossa beleza, foi piedade para meus olhos. Perdoai, senhora, a grosseria de
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Encobrir; pretextar.
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querer primeiro morrer a vossas iras, 56que a minha saudade, e se a tendes do que vos
usurpei, lá vos fica coração, por coração.”
“Caçador”, respondeu a Peregrina, “tão satisfeita me tem a formosura deste
bosque, que antes de ver-vos lhe dava o meu afeto o coração, mas depois de ouvir-vos
lhe dera minha vaidade as costas; porém não sei que impulso, se benigno antes,
violento agora, me obriga a ficar nele; será estrela desta verde esfera, que melhor que
vossa seta me podia inclinar seu austro.” “Neste bosque”, disse o Caçador, “eu sou o
destino. Não há fera, não há ave, não há bruto, não há racional tão obediente a outra
estrela que não fique sujeito a meu impulso. A coroa da cabeça do leão segue arrastada
neste bosque meu império; a temida condição do cervo, se faz ira aos fogosos exemplos
de meu brio, 57 ficando desta sorte o cervo leão, o leão cervo. A voracidade do lobo se
aqui executa os estragos, aqui também acha em meu poder os castigos; a paz da ovelha
ao fumo de meu alento, faço cólera, deixando assim a ovelha com as condições do lobo,
ao lobo com os perigos da ovelha. A cândida pureza do arminho se não em os desafios 58
do lodo, faço manchar em as sombras do bosque, por não isentar de meu poder a seu
melindre, e como riso das flores talvez obrigo a asquerosa condição do javali a que faça
empenho de uma fonte, ficando o arminho maculado na sombra, e purificado o porco
no cristal. Da ave o remontado voo abate as asas à minha sujeição, torcendo sua
inclinação a meu domínio; a filomena, que em outro lugar cantava a uma tragédia
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desenganos, aqui à beleza das flores canta lisonjas; a águia que nos fumos de penetrar o
sol levantava o voo, e aqui escondendo-lhe o sol, a cega nos fumos; o chamariz 59 que
chama em seu favor aos ares, aqui não deixa a liberdade para os voos; ao solitário que
estuda a não falar em seus retiros, aqui o faço cantar em minha esfera. Assim dos brutos
sou, ó Peregrina, destino fero, e assim dos racionais sou fatal estrela. À ninfa que nestas
águas quando escondida congela o peito, faço que nestes sois quando manifesta abrase
o coração, sendo perigo a luz, seguro o pego, o sátiro que silvestre, ou é tronco com
alma, ou parece que fez a alma de um tronco. Não tendo ser para entender-se, abre aqui
os olhos para namorar-te, e perdido na beleza das ninfas, não faz memória do que só,
por fazer vontade do que é. Ao pastor simples mando estudar enredos nos labirintos, à
fé lavradora inconstâncias nas flores, e finalmente ao passageiro estranho, naturalizo em
este país, tão próprio, que só da sua pátria parece alheio, com que às feras, às aves, às
ninfas, aos sátiros, aos homens, sou destino, guiando meu poder sua fortuna e coroando
hoje todas estas grandezas meu tiro com vosso coração.”
Falava o Caçador e a Peregrina às memórias do Pastor desnatural a furto de tanta
isenção professada, o escutava com uma atenção afetuosa, admirada às suas razões,
crédula às suas grandezas, namorada da sua gala, introduzindo-se por ouvidos, e olhos,
veneno que sobrava a um sentido, para uma morte, e dissimulando o acidente lhe
respondeu:
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“Dominares, ó Caçador, os bosques, é superioridade do vosso ser, 60trocares aos
racionais é arte de vossa fortuna, mas roubares meu coração foi só estrela de vosso
bosque. Cheguei a este lugar peregrina, e logo fiquei do lugar namorada, e achando-o
natural do afeto, me fiz enteada da pátria, e como dei ao bosque o coração, consenti me
guardasses o coração como morador do bosque.” “Não quero” disse o Caçador, “arguir
poderes meus, à vista de soberanias vossas, fique embora para o bosque a presunção do
que confessais, que a mim me basta a fortuna do que alcancei, e quando as flores me
peçam conta do que guardo, também lhe responderei com o que perco.” “Não cuideis”,
disse a Peregrina, “que haveis de tratar as flores como sem alma, que eu lhe darei
espíritos para vencer-vos, quando lhe falte vida para porfiar-vos, porque vos não façais
tirano daquilo, de que só sois tesoureiro.” “Pois nem assim”, tornou o Caçador, “me
quero trocar pelo bosque, pois todo ele ainda entrando as feras, não basta a tirar-me a
presa por mais que vós me tireis a presunção.” Ia a responder a Peregrina, mas
atalharam-na as caçadoras, que avistando-a ninfa da sua fonte, vinham a festejá-la nela.
Passados os primeiros obséquios da sua adulação, a convidaram a passear com elas o
bosque, e a ver nas deidades dele, do Caçador os ídolos. Aceitou a Peregrina gostosa, o
que rogara a não ser persuadida, e respeitando as caçadoras o desdém das ninfas,
pediram ao Caçador se retirasse, para que todas de companhia pudessem ajudar ao
divertimento da Peregrina naquele passeio, sem que sua presença embaraçasse as
facilidades do festejo. Obedeceu ele mais atento com a hospedagem da Peregrina a que
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foi prevenir com a causa que o mandava desterrar, e dando-lhe esta razão para o
desvio, se despediu até tornar a buscá-la.
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CAPÍTULO III
Descreve-se as condições do mundo significado no bosque, neste é mostrado à Peregrina o
primeiro ídolo Nobreza. Enamorada da sua soberania, corre o desengano significado no Rio a
desenganá-la.
Teatro verde de fingidas esperanças, fatal enredo de traições dissimuladas, opaca
sombra de cuidados adormecidos, tarefa incansável de divertimentos loucos, aparente
céu de estrelas caducas, frágil paraíso de flores avenenadas, mapa de labirintos, capa de
fingimentos, onde toda a flor falava lisonjas, toda a ave cantava enganos, toda a árvore
mentia altivezas, ali fazia o álamo escola de inconstância, onde queria aprender até o
roble, e ouve penha vizinha, que se achariam as firmezas, onde as pedras receavam as
mudanças! Ali a palma negando ao agricultor o fruto, quando lhe devia a pompa, dava
exemplo de ingratidão, sendo símbolo de vitória. Porém, não lhe estudavam a vitória, e
só lhe imitavam a ingratidão, tal era a condição deste país! Ali a faia elevava sua
altiveza até às nuvens, e tendo na terra as raízes, queria ter no firmamento a coroa,
plantas humildes já à sua imitação desvanecidas, ainda sem fé poderem medir com as
flores. Já se queriam levantar as estrelas, e desta soberba da faia fez gala toda a
capacidade do distrito. Ali o limoeiro nas entranhas do mesmo pomo, 61 manifestava o
agro e doce da sua condição, não sendo um mesmo, nem em o mesmo que era um, e à
sua imitação todos ali pareciam outros. Ali a oliveira, porque vivia de pacífica, se
motejava de cobarde, a árvore do paraíso se lhe desconhecia o nome de pátria, e só lhe
conheciam a lisonja da flor. Ali o cipreste fazia sombra à alegria das rosas mas nem
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assim lhe fazia desengano, mais de sua presunção que de seu aviso, ciavam das cores, o
que não desconfiavam da duração. Ali a murteira era adorada por prenda de Vénus e
não aborrecida por mágoa de Flora, que como idolatravam a deusa, não temiam a dor.
Ali a aveleira a quem lhe pedia uma folha, rendia toda a gala e até as ninfas,
espreitando-lhe o exemplo, lhe tomavam a lição, tais eram daqueles cristais as ninfas!
Ali a romeira para coroar as soberbas conservava as coroas, e com tudo lhe faltavam
coroas, porque eram mais as soberbas. Ali o freixo fugindo à constância das pedras,
buscava assento junto à inconstância das águas, deixando uma lição de eternizar-se, por
não perder uma ocasião de ver-se, ignorante Narciso, que por olhar a gentileza,
descuidava a vida! Ali o loureiro por favorecido do sol, era inveja das sombras, sendo
aquele raio, que o não feria, o incentivo que o malquistava. Ali o espinheiro se mostrava
armado não a defender as flores, mas só a lastimar as vidas. Ali a giesteira mentia
esperanças e produzia desesperações. Ali a mosqueta era cuidado, o cravo guerra, o
jasmim perigo, a rosa engano, o amor mentira, o girassol idolatria, o lírio delírio, a
chaga dor, a margarita falsidade, o goivo hipocrisia, a violeta paixão, o jacinto ciúme.
Este era o bosque do Caçador; vejamos quem é o Caçador do bosque.
Era o Caçador um homem de pouco ser 62 e de muita soberba, de muita lisonja, de
nenhuma verdade, de muito estrondo, de nenhum fundamento, na aparência tudo, na
realidade nada. Seus divertimentos eram loucuras, suas resoluções inconstâncias, suas
promessas mentiras, suas liberdades enganos, seus extremos fatalidades, deste bosque
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que a ele de albergue e aos mais servia de labirinto, saía a enganar, já ao descuidado
peregrino, já ao inocente passageiro, desviando-os do caminho do vergel, para perdêlos nos enredos do bosque. Ali os deixava a adorar seus ídolos e a fazer gosto da
idolatria, com o esquecimento da jornada, parando miseráveis os que caminhavam
ditosos. Já a estes enganados duplicava nossa peregrina o número, que dos enganados,
o número sempre se duplica, e entregue as lisonjas e despenhos do bosque, ninfas e
caçadoras, começou a discorrer por aquelas estâncias floridas, onde mais que folhas,
havia enganos, porém, ali até dos enganos se fazia folha. Levaram-na a ver a primeira
Deidade do bosque, e chegando reverentes a seu culto 63, prostradas as caçadoras
adoraram com afeto verdadeiro à deidade fingida. Era o ídolo uma mulher majestosa,
grave, severa e no olhar tão arrogante, que parece lhe saía a soberba pelos olhos, mas
tornava-lhe a entrar pelo coração. Vestia de uma delicadíssima tela cor de púrpura,
tecida a partes em coroas de prata; o toucado rematava em altíssimas plumas; no peito
prendia um pelicano de diamantes não como em outras partes geroglífico do amor dos
pais, que aqui só dava o sangue aos filhos para dar-lhe a entender com o sangue que só
da sua nobreza podiam sustentar os seus alentos. Fazia culto a falsa deusa, do que umas
romeiras faziam sítio, e à sombra destas contava pelas coroas das romãs, as da sua
ascendência. Logo de mulher vaidade, passava a deusa mentida, ficando assim indigna
de mulher e só capaz de vaidade. “Quem é”, disse a Peregrina, “esta deusa, que lhe
respeito a deidade e lhe ignoro o nome? Quando for a invocá-la minha fé, não quero
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deixar queixosa minha voz.” Aqui soltou a sua o aparente ídolo e respondeu assim à
Peregrina:
“Yo la nobleza soy
que en solio sacro
doro los siglos, luzo los días, lustro los años.
“Queda con mi esplendor
por más espanto,
la luna impura, la estrella turbia, el sol opaco.
“No llega a mi altivez
por encumbrado,
monte creciendo, humo subiendo, ave volando.
“Es para mi grandeza,
en sus espacios
la tierra un punto, el aire un soplo, el mar un átomo.
“Para asentar mis huellas,
miro bajos
celeste cumbre, altivo solio, trono elevado.
“Para adornar mi templo
es poco fausto
hilada seda, tejida plata, oro labrado.
“A guarnecer mis plantas
llegan varios
67

rubí precioso, perla costosa, diamante claro.
“No se esconde a mi antojo
aunque liviano
el ave en nido, el bruto en cueva, el pez en lago.
“Por servir mi deidad,
gimen sudando
gusano útil, rústico simple, maestro sabio.
“Aromático culto
es mi olfato,
nardo exprimido, ámbar molido, abril cortado.
“Para elevarme estatua,
frágil hallo
constante bronce, robusto acero, duro alabastro.
“Y al fin a mi obediencia,
a los humanos
sujeto reina, obligo diosa, inclino austro.”
Calou a falsa deusa, deixando à Peregrina um reverente obséquio a seu culto, o
altivo afeto a seu trato, e a nobreza que ainda sem ser divina lhe adivinhava os
pensamentos, se é que lhos não viu pelo cristal da testa, que pagar-lhos, oferecendo-lhe
uma coroa das flores de mais gala e maior soberba. Foi a Peregrina alegre a pegar dela,
mas buscou coroa e tocou nada. Vista era coroa, palpada era ar, aos olhos fácil, à mão
impossível, e porfiando a Peregrina em vencer este, advertiu que do mais alto do
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Olimpo 64 se despenhava às inferioridades do bosque um rio tão claro em suas águas,
que as pode converter em desenganos, e fazendo-se pedaços por lograr avisos,
murmurou assim:
DESENGANO PRIMEIRO:
“Quem és tu, ó nobreza do ser humano, sendo de humano ser? Como te levanta tua
soberba até as estrelas, quando no lodo podes manchar o firmamento, pois nem o aço
de tua arrogância bastou a gastar o aço de teu princípio; porém tu tiras os olhos do que
começastes, e por isso te persuades a que cresceste? Onde está esta grandeza de que te
jactas, se para a duração cabe em um instante de tempo, se para o lugar caberá em dois
palmos de terra? Respondes-me que te alargas em quem te deixas, e em quem te deixas,
já que me respondes? Deixas-te em quem por herdar-te ser tão pouco, não pode passar
de tão pouco ser; deixas-te em quem por herdar-te os perigos, se há de estreitar às
fragilidades; deixas-te em quem por herdar-te tão pouca vida, te não pode desagravar
das injúrias da morte; deixas-te em quem por herdar-te as condições de barro, te não
pode satisfazer as queixas de duração; e finalmente deixas-te em outra tu, quando mais,
que não pode ser menos; pois se isto é assim, ó fénix 65 de misérias, quanto melhor te
estava ser mariposa de luzes? Melhor te estava, ó mulher nobreza, acabares tua vaidade
às luzes de teu desengano, que renascerem tuas presunções, à custa de teus
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escarmentos 66. Diz-me onde fazes teus fumos, se é que os não levantas de teu pó, pois
tal é teu desvanecimento que até do pó, levantarás os fumos, e nem a tua vileza
perdoará assim tua vaidade, e sendo esta vento para despenhar-te a fazes asas para
subir? Diz ao nobre que nasça como nenhum, que cresça como só, que acabe como
único; mas se o nobre nasce pranto, cresce perigo, acaba desengano, de que se
desvanece o nobre? 67 Olhai ao seu berço, achareis lágrimas, ao seu palácio vereis
sobressaltos, ao seu sepulcro descobrireis horrores, e ainda que ao sepulcro levantem
mármores, ao palácio enobreçam títulos, ao berço cubram púrpuras; dizei-lhe que isto é
o que tem de seu, e aquilo é o que tem de si, mas ele esquece se do que tem de si, por se
lembrar do que tem de seu.
“Se choras nobre ao nascer as misérias para que nasces, porque te não lembras
destas misérias, quando vives? Lamentas teu mal quando sem entendimento;
descuidas-te de teu mal quando com razão; e não advertes que este é o maior mal. Ao
nascer choras tua fragilidade; ao viver procuras tua adoração. Se preguntas ao que
choras pelo que procuras, primeiro choras-te perigo, ao depois fazes-te deidade, sem
advertir que ficou desmentida tua deidade em teu perigo. Como queres cultos de divino
ao durar, se trouxeste sentimentos de humano ao nascer? Mal pode tua soberba
endeusar-te, se tua mortalidade há-de consumir-te. Não porfies, ó grande, em ser ídolo,
que o que hoje é sacrifício, amanhã será fogo, e assim te abrasarão teus sacrifícios,
66

Experiência, lição ou desengano.

67

Referência aos contos da autora, verdades do tempo e outros contos, e Máximas do século. Estas obras

são como pequenas fábulas e foram provavelmente escritas antes de 1722.

70

fumos em tua vida para a presunção, incêndios em tua alma para o castigo. Entraste no
mundo chorando-te, e cresces no mundo desvanecendo-te, quando ignorante, como
quem sabe, quando sábio, como quem ignora, mas tu fizeste de tua razão malícia, por
isso fazes de teu pranto inocência. Bem sabes, ó miserável soberano, que choraste ao
nascer como menino; porém que de menino não choraste, olha e teme, que nasces
pronto para durar suspiro, mas tu descuidas teu lamento passado, porque desprezas
teu perigo presente, sendo aquele lamento este perigo. Nasces com fragilidade de vidro,
vives com confiança de bronze. Dize-me, ó grande, quem te deu tanta confiança, que
queira fazer tua culpa, o que não pode fazer tua natureza? Se vives para viver, trata-te
como eterno; se vives para morrer, vê-te como mortal. Não procures encobrir com as
verdades os desenganos, que isso é querer dourar as sombras e esconder as luzes. Olha
que desenganos dissimulados são enganos conhecidos.
“Todos teus brocados não podem encobrir tua vileza; todos teus diamantes não
podem desmentir tua fragilidade; toda tua arrogância não pode afugentar teu risco;
todo teu ouro não pode dissuadir teu pó; toda tua prata não pode esquecer teu lodo;
todas tuas pérolas não podem desviar tuas lágrimas; todo teu fausto não pode
dissimular tua miséria; todo teu título não pode dourar teu ser; todo teu palácio não
pode escusar tua tumba; toda tua púrpura não pode desterrar tua mortalha. Como fazes
logo tua soberania, do que não pode desfazer tua baixeza, levantando-te em cabeças de
ouro quando te não podes segurar em pés de barro? Que importa, ó nobre, que a vida te
trate como grande, se a morte te há de tratar como pequeno?
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“Descuidas teu fim, quando para teu fim caminhas. Quem continuando a jornada
se pode esquecer do termo dela, senão aquele que delirante perdeu o entendimento na
jornada? Porém tu a quem tua vaidade tem louco esqueces-te do termo porque perdes a
razão. Sabe pois que cada passo que dás, ainda sendo a teu divertimento, o dás a teu
sepulcro. Cada sol que se te põe te diminui as luzes da vida, cada sombra que se te
passa te avezinha as sombras da morte, e finalmente, cada respiração que tomas a viver
te põe mais perto de acabar. Persuade-te, ó grande, a que chegas, e não a que sobes, mas
tu nem a que sobes, nem a que chegas te persuades. Cuidas que paras a não poder ser
mais e corres miserável a não poder ser menos. À tua fantástica grandeza responda
Alexandre, que não coube no mundo e coube na sepultura.
“Se o fingido deus da monarquia aérea se lembrara de tua presunção, muito
dilatara seu império. Trinta e dois ventos contou em sua região, trinta e dois mil acharia
em tuas vaidades, e o pior é que te fias do vento. Os gigantes fabulosos levantaram
montes sobre montes para subir, mas tu levantas montes sobre ares para estar, com que
é maior tua loucura que a dos gigantes.
“Fazes tu merecimento de teu nome, quando só devias fazer teu nome de teu
merecimento. Tuas obras haviam de ser tua nobreza, que não há maior nobreza que a
de bem obrar, mas fidalguias no sangue e vilezas na alma é querer ser tudo na terra e
nada no céu; assim escolhes cego fazendo-te fidalgo de tempo e vil de eternidade. Tua
soberba não passa de tua vida, e é a maior desgraça da tua soberba. Neste mundo fazes
fantasia de ser mais; no outro não fazes descrédito de ser menos. Aqui queres exceder
aos maiores, lá não tratas de te igualar aos grandes. Aqui desejas tocar com o dedo nas
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estrelas; lá não reparas tocar aos abismos. Tão pequeno és, ó soberano, que ainda em tua
soberba não pudeste ser grande. Nobreza, nobreza não está teu ser em ascendências
passadas; está tua realidade em virtudes presentes. Se te ensoberbece a majestade de
teus maiores, levanta as pedras a seus monumentos, e ali verás quem foram teus
maiores, e os que têm sido teu engano, fiquem teu espelho. Se te desvanecem teus
títulos, são para a vaidade nomes dourados; porém para a valia não podem ser ouro de
nome. Se te ensoberbecem teus estados, são muitas léguas para o cuidado, e mais dois
palmos de terra para a soberania. Se te endeusa tua estimação, é uma adoração que te
mente ídolo, mas não é adoração que te desminta humano. Se te enlouquecem tuas
galas, são tarefa de bichos, tecida em vaidade de homens. Se te elevam tuas riquezas,
são cabedal que te não pode comprar mais duração, e só te pode valer mais fantasia. E
finalmente, se as riquezas, as galas, os estados, os títulos, a estimação, a fidalguia te
ensoberbecem, por ser da vida o melhor, olha que o sábio dos homens chamou a tudo o
melhor da vida vaidade de vaidades. A virtude é, ó nobre, a que pode eternizar tuas
coroas em melhor reino, perpetuar tuas memórias em melhor fama, levantar teu
mausoléu em melhor pira, elevar tua estátua em melhor nome, dilatar tua soberania em
melhor domínio, duplicar teus títulos em melhor corte, conservar tuas riquezas em
melhor erário. Queres ser grande, ó nobre, sê santo, que só sendo santo, serás grande.”
Calou o Rio o fatal desengano não voluntário, mas respectivo, vendo que do Olimpo até
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o bosque media os ares Orfeu 68 de pena, com corpo de ave, voz de sereia, gala de neve,
conceito de luz, cantou assim:
“Vana deidad nobleza,
solo de verte está
Demócrito a reír,
Eráclito a llorar.
“Tu pompa con el viento,
hoy he visto pesar
y siendo el viento nada,
el viento pesó más.
“Si tampoco nobleza
vale tu vanidad,
de lo que haces tu aire,
puedes hacer tu “ay”.
“Mas tu locura es tanta,
que en tal fatalidad
viviendo entre suspiros
no sabes suspirar.
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talento que até os animais se sentiam cativados por ele. Após a morte da sua amada esposa Eurídice,
Orfeu foi aos Infernos para tentar ressuscitá-la, mas não cumpriu a promessa de jamais olhar para
Eurídice enquanto voltavam ao mundo dos vivos e assim a perdeu para sempre.
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“Que es tu lustre de estrellas
soberbia informarás,
y robas lo celeste
por lucir lo mortal!
“Espera un poco y mira,
mas ¡ay dolor fatal!
que ese poco no sé
si puedes esperar.
“Tu ser y fantasía
en ti luchando están,
el humo por subir,
la tierra por bajar.
“Si sorda al desengaño
dudas de la verdad,
pregunta lo que fuiste,
y ve lo que serás.
“Y tanto me lastima
tu loca ceguedad
que si llorar supiera
no volviera a cantar.
“¡Vanidad, vanidad!
falsa nobleza prevención fatal,
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si no puedes ser menos
¿Cómo puedes ser más?
“¡Vanidad, vanidad!”
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CAPÍTULO IV
Em que a alma é levada ao segundo ídolo do mundo Formosura, e indo a cegar-se em suas luzes,
a socorre o desengano com suas vozes.
A Peregrina, que já adorava reverente a primeira deidade do bosque Nobreza,
trocando o nada da sua coroa na que lhe ofereceu, ouvindo o menos de seu ser no que
se lhe murmurou, advertindo-a corrida no que fugiu, de todas estas circunstâncias fez
um motivo para desestimá-la, deixando-a para fantasia, sem buscá-la para deidade, e
querendo arguir de sua falsidade às caçadoras e ninfas, se achou só com a queixa,
porque não viu a quem fizesse o queixume. Adiantou o passo, passeou os olhos a ver se
as encontrava, e a pouca moléstia da planta e menos fadiga da vista, as descobriu
devotas ao segundo culto de tão indigna deusa. Era esta uma belíssima mulher com
quem as três graças ficavam uma inveja, sendo seus olhos uma esfera de luzes, sua boca
um tesouro de rubis, sua brancura uma alva de açucenas, suas faces um abril de rosas,
seu composto um todo de perfeições. Vestia cor celeste, porque em tudo se fingisse
celestial, de prata em corações partidos guarnecia a gala, que esta mulher fazia gala de
partir corações. O toucado 69 brincava em mariposas de ouro que se lhe iam queimar às
luzes dos cabelos. No peito prendia um espelho de onde a espaços o tresladava aos
olhos saudosa de ver-se, porém não tinha saudades de presumir, fazia esfera de um
belíssimo rosal, luzes e flores mostravam tanta formosura, que aqui se desdenhavam de
servir estrelas sendo da majestade a melhor púrpura, do coral a melhor folha, do sangue
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de Adónis a melhor tinta, e à deidade, a quem teciam sólio de tanto nácar, a melhor
pérola.
A Peregrina, que escarmentada ao primeiro ídolo dava costas, agora namorada,
já ao segundo fazia rosto. Perdida pela beleza que via, já não formava ideia no
desengano que deixava, e mariposa daquelas luzes caducas se arrojava a tocá-las
persuadida da sua devoção, quanto esquecida da sua fé. “Quem és, ó soberana Deusa”,
lhe perguntava, “cuja beleza faz paraíso deste bosque, céu deste verde, luz desta
sombra?” Respondeu a endeusada humana, sendo partido cravo fragrância aos zéfiros,
prisão aos ventos, notícia à Peregrina:
“Yo soy aquella deidad
que al cielo hurtó las estrellas,
al campo robó las flores,
a los mares las perlas,
a Júpiter los rayos,
al amor las saetas.
“Soy Madre de amor por Venus,
hija de amor por belleza,
reina de amor por imperio,
el mismo amor por fuerza,
que él por mis ojos tira;
yo veo por sus flechas.
“De mi belleza en las luces
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asciende 70 amor sus hogueras,
porque el mismo amor no arde
si en ellos no se quema.
¡Incendio, incendio adonde
el fuego es la materia!
“Bajan los dioses por verme
de las esferas supremas,
y aquél que llega adorado
a adorarme se queda,
que a merecerme humana
la misma deidad ruega.
“Soy el cielo de la vista
cuando a mirarme se eleva,
mas si de los ojos gloria,
también del alma pena,
que lo que es luz a ellos
es solo fuego a ella.
“Soy el incendio de Troya
porque cuando se fomenta,
no fuera Troya cenizas
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si yo luces no fuera,
y en ellas arden París
y renacen Helenas.
“Soy el desvelo de Apolo
cuando pastor galantea,
que el sol por arder en mí
de abrasarse en sí deja,
y duplica los rayos,
trocando las esferas.
“Soy quien al león tebano
afeminó la braveza,
mudando valor de roca
en el huso de rueca
cuando amor hacer supo
hilo de la cadena.
“Soy quien a moverte fiero
quebranto la resistencia,
acero que es a Cupido
espejo de sus fuerzas,
Ado[nde] Venus se aliña
y Vulcano se afrenta.
“Soy quien al tonante rayo
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transmutó la luz severa
cuando el oro sirvió sombra,
que la luz le acautela,
si no con la deidad,
falso con la belleza.
“Soy quien al lóbrego dios
aclaró la sombra averna
cuando de una luna hurtada
hizo una luz perpetua,
que hay luz que hasta el infierno
alumbra cuando quema.
“Soy la herida de Cupido
cuando de Psique 71 se acuerda,
no hallando en su esencia misma
favor contra su esencia,
porque cuando amor mata
también amores muera[n].
“Soy la Anajérete de Ifis, 72
impenetrable dureza
adonde hermosas envidian
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y ingratas escarmientan,
mas luego volví fuego
si allí fenecí piedra.
“Soy de las diosas los celos,
de Jove 73 la ardiente empresa
adonde Juno 74 se abrasa
y Calisto 75 se hiela,
y allí deidad suspira
lo que mujer desdeña.
“Y al fin la hermosura soy,
así declararlo pueda,
porque a la belleza solo
descifra la belleza,
que el cielo solo puede
del cielo ser idea.”
Calou a belíssima, se bem mentida deusa, a métrica voz de sua soberba
informação, e tirando do céu de sua esfera uma estrela de suas rosas, lisonjeou com ela
a Peregrina deixando-lha (quem o duvida?) como retrato de sua formosura, tão bela a
rosa que se atreveu a fingir-se cópia daquele original. Pegou dela a Peregrina, e
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levantando os olhos à deusa para agradecer-lhe o florido favor, ao torná-los com
brevidade à rainha do prado, achou sua gala murcha, sua beleza afeiada, seu nascer
escuro, e finalmente flor cadáver, que ali já se via somente o cadáver da flor, sendo só a
um virar de olhos o maior escarmento do campo, a que foi a mais garbosa rosa do abril.
Admirou a Peregrina na pouca duração da sua beleza a brevidade da sua morte, e
querendo comunicar este reparo com o ídolo, achou as rosas que guarneciam seu culto,
cuja cor prometia vida de muitos sois, participando a mudança da primeira, em tão
poucos instantes, todas desengano, rosa nenhuma. Neutral, a jovem vacilava entre os
agrados da formosura, e os avisos das flores, quando segundo despenho do Olimpo no
mesmo rio em outro desengano, assim murmurou com línguas de prata, onde se não
introduziu liga de lisonja,
DESENGANO SEGUNDO:
“Quem te elevou, ó pedaço de terra, a mentir-te verdade de céu? Que tens de céu para
competi-lo, ou que tem o céu de ti para assemelhar-te? Não és sol porque o sol nasce do
seu ocaso, e tu não hás-de tornar do teu sepulcro; não és lua, porque a lua padece seus
eclipses por acidente, e tu a qualquer acidente verás final eclipse; não és estrela, porque
hás-de cair antes do Dia do Juízo, e pode ser que seja teu juízo neste dia; não és gozo,
porque quando glória de quem te vê, és logo inferno de quem te ama; não és serafim
porque ainda sem medir as mais desproporções, os serafins vivem de amar, e tu vives
de amar-te; não és paz, porque da guerra alheia fazes a vitória própria; não és bem,
porque nasces a crescer mal; não és seguro, porque vives perigo; não és eternidade,
porque só duras inconstância. Se pois, ó formosura, não és sol, lua, estrela, serafim,
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glória, paz, bem, seguro, eternidade, que tens do céu senão o nome que te deu teu
desvanecimento? Este chama-te céu, o desengano chama-te flor, e certo que nem o
desengano te acertou o nome, efémera mais caduca da primavera, ou já presa à esfera
própria, ou já lisonja na mão alheia tem dúvida a idade de um dia, e tu na incerteza de
um dia não tens de seguro nem uma respiração. A flor, aquela pouca duração tem na de
posse, a formosura nem duração tão pouca pode ter senão em esperança; a flor logra
um seguro breve, a formosura nem um engano dilatado; a flor sabe quanto vive, a
formosura não sabe quando morre; a flor corre as suas horas sem sobressalto, a
formosura nem os instantes pisa sem susto; a flor olha ao seu tempo como seu, a
formosura todo o tempo deve olhar como alheio; com que excede muito a flor à
formosura. Se não és pois nem o que te chama o desengano, como serás o que te chama
a vaidade?
Consultas com teu espelho teu ser, e não advertes o que te dissimula teu espelho.
Tu perguntas-lhe 76 o que és, ele diz-te o que pareces, e tu cuidas que o que parece é o
que és. Mostra-te as boas cores de tua beleza, esconde-te o achaque de tua fragilidade, e
correndo tua formosura a morrer te persuade a que para a matar. Se o buscaras
formosura como desengano, não te falara como espelho; belezas do mundo até dos
espelhos fazei os desenganos, e se vos não tratarem como cristais, quebrai-vos como
vidros. Sais pois de teu espelho uma deidade presumida, onde a idolatria te deixa uma
deidade lisonjeada, sem advertir que te busca humana, o mesmo que te apelida divina.
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Só Deus foi Deus e homem e tu, formosura, queres ser mulher e deusa. O que só pode
unir seu poder, quer aqui vincular tua presunção. Grande presunção, a que se atreve ao
poder de Deus! Essa foi a que lançou a Lusbel 77 no abismo: tem-te formosura, que ele
também era anjo de luz.
“Não dás crédito à tua realidade por dar ouvidos à tua lisonja, e quiseras
desfazer-te de teu ser, por te fazeres de tuas 78 hipérboles. Teu ser é um pouco de pó,
tuas 79 hipérboles um muito de mentiras, e melhor te está, ó formosura, que tua mentira,
tua terra. Esta, cuidada pode valer-te um desengano; aquela, escutada pede levar-te a
um precipício. Cerra pois os ouvidos à lisonja, que te despenha; abre os olhos à miséria
que te compõe, e porque primeiro que em tua apreensão a vejas, em minhas vozes ouve
qual é tua miséria. Sabe beleza que toda a cor de tua formosura não é mais que uma
dissimulação de tua caveira; essa graça que representa tua vida é só um véu que
esconde tua morte, desengano coberto de flores, horror embuçado de luzes, e que
estando tua caveira por alma de tua formosura, te esqueças por tua formosura de tua
morte? Isto é adorar o engano sobre o cadáver, quanto melhor te fora adorar a verdade
debaixo do engano.
“Se tua beleza, em sua luz atrai hoje tanta borboleta errante a consumir-se
amanhã em seu ocaso, chamará tanto bicho faminto a sustentar-te. Se agora a mariposa
rodeia a chama, ao depois o bichinho buscará a cinza; se não podes renascer da cinza,
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porque fazes, ó formosura, caso da chama? Viver com estimação de fénix 80 e com perigo
de beleza é passar-se a beleza à ignorância do fénix, e não à duração, e tomas assim da
ave o bruto, e não o perdurável, desprezas pela formosura, a razão com que fazes sem
razão à formosura. Isto é fazer da graça culpa, pois a tornas culpa, quando a recebeste
graça, e porque não premeditas, ó beleza, que não podem as estimações da vida livrarte das injúrias da sepultura? E que se hoje não basta tanto racional a adorar-te, amanhã
sobrará qualquer bichinho a ofender-te. Dize pois àquela idolatria que te livre desta
fatalidade, e se o seu afeto te não pode valer na morte de que te serve o seu afeto na
vida? Quando, ó formosura, te excluas das fadigas da Parca 81, como te hás-de isentar
dos estragos do tempo? Se passada a primavera de sua perfeição, o que hoje é em tua
beleza saúde, amanhã será em teu espelho saudade, e os mesmos dias que gastas em
desvanecer-te, são os próprios que gastas em diminuir-te. O tempo consome-se em
desenganar-te e tu em enganar-te consomes o tempo, mas nesta encontrada porfia há-de
ceder tua teima a seus rigores, ficando por despojo tua formosura. Faze pois teu
escarmento de tua razão, não esperes a fazer teu desengano de teu desengano, que o
primeiro é voo do entendimento, e o segundo vagar da ignorância, e se tua beleza,
porque há-de ser nada ao depois, é nada agora, se a vês agora, seja contemplando-a
como ao depois. Busca-lhe as luzes só para lhe penetrares as cinzas, e assim no que te
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encontrares feia, te farás sábia. Belezas humanas, desenganai-vos antes que vos
desenganem. Fazei já por vontade o que há-de ser logo por força; olhai que está a vida
de vossa perfeição ameaçada de duas mortes, e que são muitas duas mortes para uma
vida. Quem, ó formosura te chama luz, bem sabe que foges como sombra; quem te
nomeia maravilha, bem sabe que duras como rosa; quem te apelida diamante, bem sabe
que estalas como vidro; quem te invoca estrela, bem sabe, que influis desgraça; quem te
chama fénix, bem sabe que vives instante; quem te compara glória, bem sabe que te
desvaneces suspiro, e quando não tiveras mais mal que o de fazeres mentirosos, és, ó
formosura, grande mal.
“Que deixas aos séculos vindouros dessa tua perfeição presente? Porventura
podes repartir o tesouro de tuas graças às idades futuras? Não, que contigo sepultas
tuas graças. A beleza mais celebrada nas Histórias Sagradas foi a de Raquel, a
formosura mais memorável na[s] narrações profanas foi a de Helena, e se de Raquel não
ficou uma luz, se de Helena só ficou uma cinza, que lhe valeu a Helena o abrasar com
suas chamas a Troia, de que serviu a Raquel o alumiar com seus sóis a Mesopotâmia?
Bem que se não comunica aos tempos, não tem tempo a formosura de ser bem, aquela
glória que se deixa, é a maior glória que se possui, mas tu só podes deixar uma
compaixão, ainda quando logres uma memória. Formosuras humanas, se quereis
eternizar a perfeição, descuidai-vos da beleza, quebrai vossos espelhos, e componde-vos
de vossos desenganos, que esses alinhos agora destroçados, ao depois vos ferirão luzes
tecidas. Se vossa soberba deseja arrancar as estrelas do firmamento para as fazer
alfinetes do toucado, o que não pode fazer a vaidade presumida poderá fazer a vaidade
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pisada. Se hoje vos despires de enfeites, amanhã vos toucareis de estrelas. Olhai que a
ambição de vossas galas só pode 82 satisfazer os cortes do Safir, 83 e que na terra não vos
podeis vestir de céu, que para alcançares uma gala de céu, é preciso repudiares os
adornos da terra. Que dera vosso vão apetite, a quem lhe talhasse uma roupa de sol?
Sem dúvida que a poder o sol ser tecido, já faríeis cara ao ouro fiado, pois só com ter
valor para desprezar-vos, teríeis mais luz que a de sete sóis para vestir-vos? Mas ah,
miserável formosura, que todo teu desvelo é fazer galas para o vale, onde ainda que
adornada de pérolas o hás-de achar de lágrimas! Todo o teu descuido é esquecer
luzimentos para a corte, onde até das lágrimas podias fazer pérolas, tanto desmancho
para os olhos do lince, tanto enfeite para as atenções dos cegos. Isto, beleza, pesa uma
loucura, e tal é a tua loucura que o não pesa; mas se não tens juízo para o pesar, olha
que se há de pesar em teu juízo, e ali o ouro que arrastam tuas vaidades, fará carga à
balança de tuas culpas, sem que baste isentar-te sua fineza tanta ambição de ser
formosa, a tua vida tanto desinteresse de ser formosa, a tua eternidade. Só tinhas
desculpa a poder fazer eternidade de tua vida, para a esfera de um instante. Queres ser
muito para a capacidade de um sempre, adquires ser nada. Cá que te singularizem
como assombro; lá mas que te excluam como sombra, e és de tão mau gosto, formosura,
que te estimas caduca para te desprezares imortal. Entendei, formosas, que não está a
beleza em sê-lo, senão a vê-lo de ser; vossas luzes não podem ressuscitar de vossas
cinzas, que só podem renascer de vosso desengano. Desenganai-vos pois, se quer ao
82
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interesse de melhorares as luzes, e assim se hoje sois formosas de acidente, amanhã
sereis formosas da eternidade.” Calou o Rio para cantar a Ave que descendo de
soberano ninho à inferior esfera do ramo fúnebre de um elevado cipreste, disse assim:
“Oh tú, beldad caduca,
en esta humana esfera,
si vives como rosa,
que importa, di, que alumbres como [estrella] 84
“Oh tú que del diamante
las luces reverberas,
si duras como vidrio,
¿qué importa, di, te estimen como piedra?
“Oh tú, lisonja infausta
de mariposas ciegas,
si huyes como sombra,
¿qué importa, di, que estés como lumbrera?
“Oh tú, mortal hermosa,
tú, celestial terrena,
si corres como agua,
¿qué importa, di, que nazcas como perla?
Oh tú de amor armado,
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la más rara potencia,
si mueres como blanco
¿qué importa, di, que mates como flecha?
“Oh tú de aprehensión loca,
la más ardiente idea,
si vuelas como humo,
¿qué importa, di, que abrases como hoguera?
“Oh tú, deidad mentida,
de mujer verdadera,
si achacas como humana,
¿qué importa, di, que te adoren como dea?
Y finalmente, oh tú,
vanísima soberbia,
si eres como accidente,
¿qué importa, di, que estés como belleza?
Pôs-se o sol, fugiu a formosura no ídolo, nas caçadoras e nas ninfas, que é tão
grande a força do desengano que valida do céu a não espera, nem o melhor da terra. A
Peregrina, vencendo as saudades com o escarmento, e por fugir à mentira das flores,
fechava os olhos na beleza das estrelas, mal satisfeita da formosura, que quando tomou
da rosa a semelhança foi para lhe tomar a duração.
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CAPÍTULO V
Passa a alma ao terceiro ídolo, Discrição Humana, torna a enganar-se,
e o Desengano a dissuadi-la.
Ninfas e caçadoras tornaram à ignorante Peregrina, e introduzindo-se cautelosas,
já com o afável da conversação, já com o suave da música, fizeram se achasse com elas à
vista do terceiro ídolo, cujo culto era um domicílio de frondosas árvores, onde tudo é
flor e nada fruto. Aqui se idolatrava uma mulher de animado semblante, vivíssimos
olhos, gravíssima presença; sua gala era branca, cujas guarnições formavam de ouro
várias letras, diversas cifras; ao peito prendia uma águia de diamantes, na mão
sustentava uma pena de preciosos esmaltes. Venerou a Peregrina este ídolo que lhe
influiu afetos em instantes, e vendo que tocando com a pena as árvores lhes duplicava
as flores, conheceu serem todas aquelas flores produzidas da sua pena. Admirou o
valor de tal pena no primor de tais letras e aqui começou a idolatrar ao ídolo, mas
ignorando o nome à deidade, assim como o ser, perguntando quem era às ninfas, lhe
respondeu a deusa:
“Yo soy la sabia deidad
que en este ameno país
sutilezas enseño a los aires
cuando flores dibujo al abril.
El abril y el aire
si se mira aquí
ni uno tan florido,
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ni otro tan sutil.
Soy del parnaso la diosa
porque sin mi aliento oír
ni su fuente se obliga a correr,
ni su musa se atreve a influir.
Las aguas, las musas
del sabio pencil 85
si por mí no fueran,
no fueran sin mí.
El águila que volante
al sol se atreve gentil,
sin mi vista no llega a mirar,
sin mis alas no llega a subir.
Sus alas, sus ojos
son que así lo vi,
mi luz perspicaz,
mi pluma gentil.
La deidad de la hermosura
en competencia vencí,
y a quien si la hermosura se postra
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hasta el cielo se puede rendir.
Beldad, hermosura,
es conmigo vil,
que yo de mi renazco;
ella acaba en sí.
De gracia 86 a los siete sabios,
la retórica le[s] di,
de la fama de Atenas soy alma,
que inmortal no se puede morir.
A sabios y Atenas
que tanto aplaudís,
su mente ilustré,
su pluma moví.
Tesoros son mis conceptos,
Porque excédense advertís,
Cuando ya de hermosura a la perla,
Cuando tratan de amor al rubí.
Rubíes y perlas,
tesoros medí,
y dejan grosero
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al oro de Ofir.
Y al fin, tanto es mi poder
Si 87 lo llegáis a advertir
que he vencido con cuatro palabras
lo que se postra con hazañas mil.
Palabras, hazañas,
que vence inferí
el esfuerzo no
la descripción sí.”
Calou a presumida retórica os soberbos metros, sendo seus conceitos íman
atrativos para o coração da Peregrina, a quem ela em prendas do que a festejava, lhe
deu a pena que na mão tinha, mas ao querer pregar dela, agradecida a jovem voou
ligeira, deixando-a corrida, e ao levantar os olhos mais desenganada, vendo que o
mesmo ar que levara de sua mão a pena, roubara das árvores as flores, tão leves eram
daquela discrição os conceitos, tão vão daquela pena a gala. Assim o meditava a
Peregrina quando a murmuração do Rio lhe ajudou as vozes do pensamento, dizendo
assim:
DESENGANO TERCEIRO:
“Que sabes Discrição Humana? Sabes para teu aplauso, ou sabes para tua importância?
Mas eu vejo que fazes tua importância de teu aplauso e por isto não sabes; fazes de teu
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entendimento tua vaidade e deixas de fazê-lo tua razão; razão tiveras a não teres
entendimento. Que culpa será tornares as luzes em sombras, quando é culpa o não
tornares as sombras em luzes; pois esta é discrição a tua culpa. Logo onde está a
discrição, se está o erro? Os cegos quiseram fazer sua claridade de sua cegueira, e tu
fazes tua cegueira de tua claridade. Bem podes suspirar a luz dos cegos; eles conhecemna para desejá-la, e tu possui-la para destruí-la, e assim ficam de melhor luz, ainda que
de pior vista. Deram-ta para saber, e tu sabes para presumir, e trocando a condição da
dádiva, desestimas a obrigação da dívida. Tornando ingratidão por entendimento, todo
teu estudo é saber viver a tua fama na vida; nada de teu desvelo é saber viver a tua
eternidade na morte, ficando assim idiota de tua salvação, por letrada de tua vaidade.
Saiba o mundo que sabes, mas que Deus veja o como desentendes, que tu fazes ponto
em ser discreta da terra, e não fazes desar 88 em ficar ignorante do céu. Façam os homens
conceito de teus conceitos, mas que os anjos façam deles murmuração, que tu fazes-te
desentendida com os anjos, por ficares por entendida com os homens. Onde pois está o
levantado de teu juízo, se não passa de estrelas acima? Onde está o sublime de tua
sabedoria, se só compreendes de telhas abaixo? Que penetra tua agudeza, se te não
revela o segredo de tua importância? Que faz tua viveza, se não faz de tua morte tua
vida? Que faz tua prudência se não faz de tua vida tua morte? Que faz tua delicadeza,
se não lima tua vontade? Que fazem tuas palavras se não ensinam tuas obras? Que
fazem teus escritos, se só são obras de palavras? Que fazem teus equívocos se te não
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aclaram? Que fazem teus trocados, se te não trocam? E finalmente que faz teu
entendimento, se se não aproveita de teu entendimento? Saber para viver, néscia
discrição, até o sabem os brutos, que a providência para a vida lhe fez graça contra a
irracionalidade. Se sabes só para viver, sabes como todo o bruto. Logo de que presumes
se não sabes mais? Se nasceras bruto e entenderas como racional, podias desvanecer-te,
mas se nascendo racional alcanças como bruto, de que ficas a vangloriar-te? Saber para
morrer é a verdadeira discrição, estudar na vida para não errar na morte a verdadeira
sabedoria. Esta inteligência é entendimento de racional, a outra é instinto de bruto.
Saber na vida para a vida é uma ciência que forçosamente hei-de sepultar acabando.
Saber na vida para a morte é uma discrição 89 que sem dúvida hei-de eternizar
renascendo. Saber para em quanto vivo é saber pouco, perguntai-o à duração humana.
Saber para quando revivo é alcançar muito, perguntai-o à infinidade eterna. Saber para
este instante é o ponto da tua vaidade; ignorar para aquele sempre é a fatalidade de teu
engano, e nem a ambição de ser maior tua sabedoria te obriga a fazer menos tua
presunção; e porque só em tua presunção estudas, se estudares discretos em vossos
desenganos ali em vosso ser aprendendo os nadas de tudo, sabereis melhor o como
tudo é nada. Ali na terra de vossa composição premeditando, vos não cegaria o pó de
vossa vaidade; presumindo ali na vileza de vossa condição, conhecereis a soberba de
vossas condições; ali no vidro de vossa fragilidade reparareis o constante de vosso
perigo; ali olhando a sepultura como casa própria, não olhareis a morte como pensão
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alheia; ali pesando a brevidade do vosso tempo fareis em quantidade de instante
negociação de eternidade; ali em vosso juízo futuro sabereis condenar vosso juízo
presente; ali no conhecido de vossa miséria descobrireis o embuçado de vosso engano; e
finalmente, ali sabereis porque ali só se sabe. Estuda pois discrição neste livro para sêlo, que não entender letras tão claras, ainda para ignorantes, é necedade 90.
“Ser discrição, ó sábio, e ser erro não pode combinar-se, pois eu sei que sois erro,
e não devo cuidar que sejais discrição. Sois erro quando não fazeis só do céu conceito.
Sois erro quando não fazeis só de Deus estudo. Sois erro quando não fazeis só da graça
sabedoria. Sois erro quando não fazeis só da glória, glória. Sois erro quando não fazeis
do desengano papel, da dor pena, das lágrimas tinta, das firmas seguros. Sois erro
quando não fazeis do Parnaso 91 Olimpo, da fonte desengano, do Apolo luz, das musas
ilustrações. E resolutamente entendidos, ou sois santos ou sois erro, que não se une
poder ser sábios sem fazer por ser santos. Só o santo discreto é sábio. Há maior engenho
que saber um juntar as misérias da terra às superioridades do céu? Há maior subtileza
que em um vale de perigos semear seguros? Há maior capacidade que em uma terra de
loucos sustentar razão? Há maior tino que em um labirinto de trevas não perder o fio?
Há maior entendimento que fazer o que me está bem? Há maior discrição que fugir do
que me está mal? Há maior inteligência que conhecer o desengano? Há maior ciência
que alcançar o desengano? Há maior acerto que trocar o mundo pelo céu? Há maior
habilidade que gostar do céu ainda no mundo? Há maior saber que saber salvar-me?
90
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Monte de uma província da Grécia, consagrado a Olimpo.
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Pois esta é a sabedoria dos santos e quando, ó ignorante sábio, fosses discreto, podias
negar-me que és discreto de mau gosto? Gostas de tua vaidade, que é um pouco de
fumo? Gostas de tua presunção, que é um pouco de vento? Gostas de teus conceitos,
que são uma mentira? Gostas de tua pena, que é uma mentirosa? Gostas de teu aplauso,
que é uma lisonja? Gostas de tua fama, que é uma embusteira? Gostas de teu
entendimento, que é uma pequena de loucura? Gostas de ti, que és um pedaço de lodo?
Vê agora, ignorante, se sendo de tão mau gosto podes ser discreto.
“Cuida teu desvanecimento presumido, que alcanças a saber tudo na terra, e
ainda não alcanças o que só no céu se sabe. Tudo queres saber, mas ó discreto, que
ainda te falta muito por saber, tem habilidade para ir ao céu e saberás esse muito. Só no
céu se sabe o que é o céu e quem não sabe o que é o céu não sabe. Ali compreenderás na
ciência dos anjos a verdade de toda a ciência, onde te farás ciente de verdade. Ali
estudarás no abrasado dos serafins a arte de amar, que quem quiser aprender esta arte,
menos que por um serafim não estude. Ali conhecerás na fortuna dos gloriosos a
verdadeira fortuna, onde sem haver roda que a atemorize, há estrela fixa que assegure.
Ali na alegria de todos alcançarás [o] que na terra era a alegria de nenhum. Finalmente,
ali verás na luz de Deus que tudo o mais é sombra. Faz pois, ó sábio, por ir ao céu e
assim te farás sábio. Estuda aquela ciência que fez ao simples mestre, ao rústico político,
ao humilde rei, às pedras fogo, aos bronzes cera, às flores maravilhas, à noite luz, à
sombra dia, à nuvem sol, à fera humana, à humana deusa, ao homem amor, ao amor
homem; e sabendo esta ciência do amor, alcançarás o céu, e só no céu, ó discreto, se
alcança.”
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Acabou o Rio e começou a Ave, tão música, que pode fazer doces os desenganos
com as vozes que foram estas:
“Oh tú del aire símbolo,
cierto que obliga a lástimas
ver que podiendo sólida,
solo sabes fantástica.
“De la tierra en el ámbito
tus sutilezas párvulas,
o son flores inútiles,
o son luces incándidas 92.
“Tus oscuros preámbulos,
tus vanísimas cláusulas
son necedades críticas,
Si no rudezas sáfiras.
“Tú que podiendo altísima
beber luces diáfanas
te haces terrestre flórida
siendo volante águila.
“Tan falsa es tu retórica,
tan injusta tu máxima,
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Resplandecente; branco; refulgente.
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que de ti las políticas
son del sabio las lágrimas.
“Y al fin, sabia loquísima,
llegas a ser tan fatua,
que pretendes en vida de mármores
conservar duraciones de fábulas.”
Voou a ave deixando pelas estrelas do Olimpo as flores do bosque, onde já a
Peregrina não via, nem ao ídolo, nem às idólatras, que como sempre atemorizadas do
desengano, deram costas à força da verdade.

100

CAPÍTULO VI
A Esperança do Mundo, ídolo quarto, chega à Alma. Primeiro a olha reverente,
e logo a deixa desenganada.
Buscada outra vez de caçadoras e ninfas, a Peregrina, e achada sempre, porque
não sabia fugir- lhe nunca, foi levada da tropa infiel ao quarto ídolo do bosque, a quem
faziam sombra amendoeiras, árvores, cujas flores serviam de primavera a esta do
mundo esperança. Vestia de verde a mentida deusa, cuja cor guarnecia de várias flores,
destas compunha seu toucado e adornava seu peito; era seu aspeto aprazível, seus olhos
lisonjeiros, seu semblante alegre e todos estes atrativos foram íman que levaram a si o
afeto da Peregrina, e querendo saber quem lhe roubava o coração pelos olhos, lhe
perguntou seu nome reverente. Respondeu sonora:
“Soy la hermosa lisonja suave
en que humanos rigores se ablandan
más dulce, más ágil, más firme
que el néctar que endulza, que el aire que corre,
la estrella que para.
“Soy de amor el aliento apacible,
la que sopla a su incendio las llamas,
que esfuerzo, que avivo, que asciendo 93
la fe que estremece, la llama que vuela,
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el hielo que ata.
“Soy la fuerza amigable y risueña,
la que así corazones arrastra,
que lleva, que anima, que atrae
el Colón 94que surca, el Marte 95 que lidia,
Adonis que ama.
“Soy la diosa que el mundo venera;
a mi culto soberbio, a mis aras
se rinde, se postra, se humilla
el sagrado adorno, la púrpura regia,
la abarca villana.
“Soy deidad del consuelo benigna,
que conmigo piadosa y sin saña
se acalla, se sufre, se enjuga
el gemido tierno, el tormento duro,
la lágrima blanda.
Soy del bien precursora dichosa
y preludio feliz le adelanta,
que influyo, que arrojo, que exhalo
alientos si soplo, vidas si respiro,
94

Referência a Cristóvão Colombo.
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si pronuncio almas.
“Soy al fin la Esperanza del Mundo,
más alegre a aprehensiones humanas,
que en bosque, que en prado, que en selva
las músicas aves, las rosas sangrientas,
las corrientes mansas.”
Calou o ídolo e alargou sua mão à Peregrina, ao que esta lhe pareceu, com um
tesouro, porque assim lho prometia seu semblante, e abrindo a mão para ver o que nela
lhe deixara, a achou vazia. 96 Levantou os olhos a queixar-se e topou com a vista nas
amendoeiras já despidas de sua flor, que perdidas as esperanças se desfolharam antes
de darem fruto. Duas vezes advertida, a Peregrina ía a portar-se como escarmentada
quando a murmuração do Rio a deteve a escutar seus claros desenganos,
DESENGANO QUARTO:
“Que prometes, Esperança do Mundo? Riquezas? Isso são vaidades; honras? Isso são
fantasias; voos? Isso são precipícios; títulos? Isso são nomes; coroas? Isso é peso;
impérios? Isso é terra; mitras 97? Isso é encargo; tiaras? Isso são obrigações; bastões? Isso
são lidas; vitórias? Isso são batalhas; lauréis? Isso são folhas; e finalmente todos os bens
do mundo, isso é nada. Que são as riquezas que prometes? Quando ouro, uma pouca de
terra; quando prata, uma falsidade de liga; quando pérolas, umas gotas de água;
quando diamantes, um dissimulado veneno; quando esmeraldas, umas pedras de
96
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melhor cor; quando safiras, uma cor de melhor semelhança; quando cristal, um pedaço
de caramelo; quando coral, um tronco de uma árvore. Estas são as riquezas a quem as
conhece, e que são as riquezas a quem as possui? A quem as possui, são cuidados para a
vida, saudades para a morte, cargo para o juízo, embaraço para a conta, a moeda falsa
para o céu, moeda corrente para o inferno. Estas são as riquezas.
“Que prometes nas honras? Prometes títulos, e que são esses títulos? É uma
excelência, que me não faz excelente, porque me deixa miserável; uma senhoria, cujo
senhorio está na voz alheia, e não no merecimento próprio. As minhas obras podem-me
fazer excelente porque me podem fazer santo; as minhas virtudes podem-me fazer
senhor, porque me podem fazer grande, mas cuidar um que porque tem uma terra, ou
uma nomeação demais, fica excelente, é uma ignorância que bem parece filha da terra.
Ó quantas vezes o que para o mundo é excelência, é insolência para o céu! Fazeis títulos
mais apreço daquele nome, que vos dão em vosso estado, que daquele nome, que vos
dão em vosso batismo, pois acodis pelo título, e não pelo nome. Em certo modo parece
que é antepor a fortuna à graça. Desenganai-vos, grandes, de que sem graça não há
fortuna.
“Prometes mais, ó louquíssima esperança, bastões, e a quem os prometes? A um
homem, que para alcançar esse bastão, passa primeiro por tantos perigos da vida,
quantas são as ocasiões de merecê-lo. Um agonizante passa da morte a sua hora; um
soldado vê-se na hora da morte, quanto tem de lida; com que não só fazes comprar ao
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triste lidador 98 a honra que lhe prometes com a hora da morte, se não com as horas da
morte, e quantas vezes, ah! falsíssima esperança, se lhe chega a morte, sem lhe chegar a
honra? Servi homens a quem vos promete coroas imortais, e não a quem vos acena com
lauréis caducos, que a morte é raio, que não respeita o louro com que vos há de despojar
da vaidade a morte, e se arriscastes a cabeça para merecê-lo, não vos pode segurar a
cabeça para conservá-lo. Se quereis ser valentes, sede santos. Não está o esforço em que
aprestar exércitos alheios; está o valor em dominar paixões próprias, em vencer-vos a
vós, e não a outrem. Olhai que mais faz um justo em conquistar o céu, que um
Alexandre em sujeitar o mundo. Conquistai o céu, que padece força.
“Prometes mais, falsíssima, esperança impérios, e que vem a ser esses impérios?
Partes da terra, e que é a terra toda? Misérias, logo vem a ser senhor de mais misérias, o
que vem a ser senhor de mais impérios. Diz fortuna nesse domínio ao infante que não
nasça chorando, ao mortal que não viva padecendo, à beleza que se não olhe ameaçada
de uma caveira, à grandeza que se não veja estreitada a uma cova, à flor que dure, à
estrela que pare, à alegria que fique, ao pranto que fuja, à vida que não acabe, à morte
que respeite; e se esse pranto for riso, se esse homem não for miserável, se essa beleza
não for sombra, se esse grande não for mortal, se essa flor for perpétua, se essa estrela
for fixa, se essa alegria for durável, se essa vida for constante, se essa morte for
respectiva, eu te gabarei o império, eu te não desdenharei a monarquia, senhorio de
mortais, posses de terra, por isso de misérias domínio.
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“Prometes coroas? E que prometes nessa soberania? Para a cabeça coroa, para os
olhos venda, para os ombros peso, para o coração lida, para o sono susto, para a vida
trabalho, para a alma perigo, para o ser nada. Esta é a coroa, ó enganosa fortuna, ó
miserável rei. Prometes mitras 99, e que vem a ser esta dignidade? Obrigações dobradas,
cuidado próprio em descuidos alheios, que é o maior cuidado tomar almas à conta de
quem muitas vezes não sabe ter conta com a sua própria alma. Se o homem em o juízo
fizera (a poder) extremos por poder de uma só alma não dar conta, como se achará o
homem em o juízo tendo que dar conta de muitas almas?
O[u] como só o poderá dizer o mesmo homem em o juízo: apertos daquele tremendo
tribunal, menos que o próprio tribunal não pode explicá-los as angústias daquele
fatalíssimo perigo, só as pode medir a mesma angústia! Quem duvida que ali quisera o
homem antes que na dignidade de uma mitra haver vivido nas estreitezas de uma
cova? Este é, ó fortuna, o aperto a que condenas o homem, quando lhe dás a mitra.
“Prometes tiaras100 e com as tiaras um principado na Igreja? Príncipe da Igreja, a
que estás obrigado sem dúvida que a meditares tuas obrigações, não ousaras aceitar tua
tiara. Se de um príncipe no temporal são as obrigações tão crescidas, quais serão de um
príncipe na Igreja as obrigações? E sendo tal a fragilidade humana, que
dificultosamente pode corresponder a este empenho, olha, esperança, o empenho em
que pões a quem brindas com a tiara, honra mais para temer-se, que para lograr-se? Se
99
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pois, ó esperança, de tuas promessas ainda quando verdadeiras são estas as posses, que
há que fiar em tuas promessas, pois sendo ânsias quando esperadas, ainda são maior
mal quando possuídas? Mortais, que fazeis tanto pelo que é tão pouco, onde está a
vossa vaidade, que vos não sabe livrar desta miséria? Mas ah! como vejo que da miséria
fazeis a vaidade! Dais a vida pelas esperanças da terra e não dais um passo pela posse
do céu. Grande injúria fazeis ao céu; grande confiança fazeis da terra, tanto servir ao
mundo pelas honras do mundo, cujo ser é um pouco de fumo, que cega e foge. Tanto
descuidar do céu, cuja luz é uma estrela que alumia fixa; tanta fadiga para a vida, tanto
desprezo para a eternidade; tanta meditação para viver; tanto estudo para acabar, como
se nunca acabareis de viver. Mostras, mortal, que tens grande fé ou que tens fé
nenhuma, se esperas salvar-te fazendo nada pela salvação. Tens muita fé, mas olha que
nessa fé te não podes salvar, e se havendo céu te lembras só da terra, parece que não
chega a tua fé a cuidar que há céu. Homem de tão grande fé, não te fies em tua
confiança. Homem de fé tão pouca, não te segures em tua duração. Abre, ignorante
voluntário, os olhos e verás luzes. Olha, confiado infiel, o fogo e temerás os raios.
Medita o que vai de posse a posse, e logo deixarás esperanças.”
Calou o Rio, cantou a Ave, ouviu a Peregrina:
“Viendo tus esperanzas,
Aura y Aurora,
cuanto una las ríe,
otra las llora.
En el aire se fían
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para desaire;
quien del aire se fía
es como el aire.
Por el viento esparcieron
varias flores,
y el viento las deshoja,
porque son flores.
Con éstas competían,
y se le goza,
que más que la esperanza
duró la rosa.
De mentiras componen
todas sus veces,
pues nos muestran el oro
y dan las heces. 101
Y siguiendo este estilo
en tal fatiga
a la plata prometen,
y dan la liga.
A la flor del almendro
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es comparada,
mas las flores dan fruto
y ella da nada.
Y ésta si, mundo loco,
es tu esperanza;
quien la alcanza me diga,
¿qué es lo que alcanza?”
Tão suave cantou a Ave, que fez a verdade doce, cujos ecos nos ouvidos da
Peregrina passaram ao coração, e buscando a companhia para lhe comunicar o efeito se
achou sem ela, que os desenganos têm poucos que os ouçam e muitos que lhe fujam.
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CAPÍTULO VII
Em que a Peregrina passa ao ídolo Riqueza, leva-se primeiro de suas vozes,
e logo pisa seus poderes.
Cobrados do susto, caçadores e ninfas tornaram à empresa, que a malícia quando
porfia, é muito teimosa. Cortejando a vacilante deusa, a conduziram a novo domicílio
que se formava do tesouro, que as Hespérides 102 guardaram em seus jardins.
Transplantados pois neste bosque, cresceram as maceiras a fazer templo que douravam
suas maçãs. O ídolo, que aqui se venerava, era uma mulher de luzidos olhos, prateada
tez, dourados cabelos. Vestia de tela de prata, e assim manto como roupa bordava de
botões de ouro, gala que estudar-se-lhe o ler, fora injuria. A cabeça era um tesouro de
joias, e quanto mais leve na consideração, mais capaz se fazia para o peso. Alucinados
os olhos da Peregrina nas falsas luzes de tanta terra bem ilustrada, chegou a dar
ambiciosa adoração ao ídolo, querendo tirar da sua devoção seu interesse, namorada de
tanto ouro o desejava próprio quando o venerava alheio. “Quem és, ó poderosa
ilustração deste bosque”, exclamou a ignorante beleza, “que já te imagino aurora pelas
pérolas, alva pela prata, sol pelas luzes, e mal determinada no que te cuide, só te venero
pelo que te vejo?” Respondeu em arrogantes vozes a falsa sereia:
“Soy de la tierra el ídolo
que adora, porque atiendas sin preámbulos
desde el regio pirámide
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hasta el desierto, hasta el humilde páramo. 103
“Por mi belleza única
se arroja el hombre sin temer obstáculo
en las entrañas lóbregas,
en los profundos cristalinos ámbitos. 104
“A las zonas incógnitas
huella por verme a los ocultos plátanos,
tanto coturno intrémulo
de hombre estranjero, no de propio 105 sátiro.
“A mi poder magnífico
no es imposible, a mi valor no fatuo,
hacer suban no esféricos
para dorar el sol altos pináculos 106.
“A mi imperio los príncipes
piden sujetos para ser magnánimos,
103

A riqueza é o ídolo da terra.

104

Pelas riquezas arrisca o homem a vida.

105

No texto original, próprio.

106

Para se entender melhor esta estrofe, alterei as palavras desta forma:

“A mi poder magnífico
no es impossible, a mi valor no [es] fatuo,
hacer [que] suban altos pináculos
no esféricos para doral el sol.”
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porque sin mí la púrpura
no fuera lustre, porque fuera escándalo.
“A la adoración válida
no escapa mi deidad de ancioso Tántalo 107
ni en los terrestres cóncavos,
ni en los senos, escúchame, diáfanos. 108
“Por mis bienes altísimos
guerrea el mundo con ardiente ánimo
cuando en su furor bélico
ríe Demócrito, 109cuando llora Heráclito.110
“Cuanto el humano círculo
rodea mi poder marítimo
desde el hombre marítimo
hasta el terreno, hasta el estable ámbito. 111
“Al fin mi deidad dórica
no pueden explicar afectos cándidos
de contínuos hipérboles,

107

Referência aTântalo, filho de Júpiter.

108

Pelos bens do mundo guerreia o homem.

109

Filósofo grego.

110

Filósofo grego.

111

O ouro tudo manda.
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de repetidos de incesables cánticos.”
Calou a Riqueza e alargando a mão não sempre liberal, tirou de suas árvores
uma maçã de ouro, que deu à Peregrina, a qual quando ía à avaliar o que julgava
precioso dom, se lhe desfez em terra, tais eram do bosque as riquezas, vistas luz,
tocadas lodo. Aos reparos da Peregrina nesta transmutação atalharam os despenhos do
Rio, que com claras vozes disse assim:
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DESENGANO QUARTO:
“Que vales, Riqueza? Vales uma alma? Não, que a condenas. Vales uma vida? Não, que
a arriscas. Vales um sossego? Não, que o destróis. Vales um alívio? Não, que és peso.
Vales um descanso? Não, que és cuidado. Vales uma respiração? Não, que és afogo 112.
Arriscas a vida de quem te busca; condenas a alma de quem te guarda; destróis o
sossego de quem te conserva. Fazes do sono cuidado, do alívio carga, da respiração
receio, e és tesouro? Onde pois está o teu valor, que se o achou a estimação, eu o não
descubro na realidade? Contigo poderá o homem comprar mais o mundo; porém, não
poderá o homem comprar mais vida. Logo para que quer o homem que o que lhe falte
de vida lhe sobeje de mundo? Duplicar-lhe as conveniências para viver, e não dilatarlhe os alentos para durar. Não é dar-lhe mais seguros para a vida e é deixar-lhe mais
saudades para a morte, com que compra contigo para a morte outra agonia. Sonha o
ambicioso com o tesouro, desperta e acha-se com o desengano. Logra o homem breve
sono da sua duração, a mentida posse de sua riqueza, acorda na eternidade, e
desaparece-lhe o tesouro, com que quantas pérolas criar o mar, quanto ouro a terra,
quanta prata as minas, são um tesouro sonhado, que só vai um desgosto verdadeiro.
Tudo que contigo, ó Riqueza, se faz na vida, é para a vida. É a vida um composto de
anos, os anos de meses, os meses de dias, os dias de horas, as horas de minutos, os
minutos de instantes, com que de instantes se vem a fazer toda a vida, e cabes, Riqueza,
em um composto de instantes, servindo só para durar minutos?
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Sufocante.
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“Que tem o homem em teus banquetes? Se não uma demasia para o gosto, um
achaque para a vida, uma injúria para a racionalidade. Que tem em teus adornos? Na
seda uma lisonja de menos dura, na prata uma vaidade mais clara, no ouro uma terra
mais bem parecida. Que tem em teus palácios, se não mais dois palmos de chão para o
tropeço, quatro pedras mais levantadas para a soberba, quatro torres de vento para a
ruína. Que tem em tuas preciosidades? Umas pedras, a quem a terra deu o ser e a
opinião o valor, melhores para atirarem loucos, que para estimarem sisudos. Que tem
nos divertimentos que lhe compras? Se não uma tarefa de ociosidades, um labirinto de
loucuras, um teatro de desatinos. Isto é o que tem em ti o homem que te logra e só uma
chave tem em ti o homem que te guarde. Se fosses, ó miserável Riqueza, precisa para
conservar a vida, ainda sendo a vida coisa tão pouca, tivera alguma desculpa quem por
ti fizera muito, mas se ao homem lhe basta para seu abrigo uma cabana, para seu
sustento uma árvore, para seu vestido uma pele, para seu desafogo uma fonte, que dás
ao homem no que lhe sobeja, se sem ti tem o homem o que lhe basta? Ó, mortal, se só
com armar quatro troncos te podes resguardar das inclemências, para que levantas em
teu reparo tantos mármores? Para que desinquietas tantas pedras? Para que trabalha
tanto artífice, sem que escape à tua fantasia nem a pedra de maior firmeza, nem o cedro
de maior duração, sendo injúria ao Líbano no que te atreves, e ao mesmo paraíso, no a
que te atreverás, pois sem dúvida que a poder, lavrarás de suas árvores tua morada. Se
só com despir a um bruto podes vestir-te, para que cortas tanto abril em cores, para que
apuras tanta fineza em ouro, para que manchas tanta pureza em prata, para que
arrastras tanta soberania em pura, para que teces tanta vaidade em galas? Mas é, ó
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mortal, porque não consideras que basta uma pele na vida a quem sobra uma mortalha
na morte? Se uma fruta pode sustentar-te, para que alteras os mares por seus peixes, a
terra por seus brutos, o ar por suas aves, o fogo com aves, peixes, brutos, cansando o
sustento de uma só vida a quatro elementos? Que dirá o ar de lhe darem trabalho por
um suspiro? Se basta à tua sede a água pura, para que injurias a clareza da fonte, e a
providência de quem a criou para tua sede, confecionando 113 bebidas de quem tua
vaidade é a hidrópica e não teu calor o necessitado? E sem dúvida que a haver deuses,
tu lhe roubarás de sua mesa o néctar, porque em teus copos não faltasse a ambrosia.
Diz-me pois, ó inútil Riqueza, o de que serves, se sem ti estava provida a natureza
humana? Mas já sei que só serves de injuriar as condições desta mesma natureza. Sabes,
ó homem, quando farás tesouro da riqueza? Quando a pisa teu desprezo como terra,
quando a arroje teu desinteresse como lodo, quando a olhe teu conhecimento como
nada. Tais vos vejo, ó riquezas do mundo, que sois melhores para desprezadas, que
para possuídas. Mortal que surcas 114 os mares, que rodeias a terra por teus haveres,
como não advertes que está em ti o teu tesouro com menos dúvidas na poste, com
menos trabalho na esperança? Se com as potências de tua alma te podes fazer rico de
eternidade, para que com tuas diligências te queres fazer dourado de instantes? Se tens
em ti cabedal para comprar o céu, para que buscas cabedal que hás-de deixar na terra,
arriscando-te a que te falte pela peregrinação a patria? Põe, mortal, teu cuidado em não
perdê-la, e assim terás em teus afetos teus tesouros. Vontade bem sacrificada é o ouro
113

No texto original, conficionado.

114

Percorrer o mar.
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de melhores quilates, lágrimas bem choradas, as pérolas mais preciosas, pensamentos
do céu, as safiras mais celestiais, esperanças da glória, as esmeraldas de melhor cor,
finezas por Deus, os diamantes de melhor lustre, zelo da salvação, o rubi mais ardente,
desengano do mundo, o cristal mais verdadeiro. Chora tua culpa, sacrifica tua vontade,
levanta teu pensamento, abrasa teus afetos, melhora tua esperança, exercita tua fineza,
aclara teu conhecimento, e acharás, ó homem, o teu tesouro, e se até agora esteve em ti
como em campo escondido, de hoje em diante aproveita-te dele, que ainda é tempo de o
fazeres achado.”
Calaram do Rio os desenganos, e começou assim da Ave a música:
“Oro y tierra todo es uno,
pero tanto el mundo yerra
que adora la tierra, tierra.”
GLOSA
“Las verdades que atesoro,
mortal, aquí podrás verlas
a tantas albas de perlas,
a tantos soles de oro.
Todo ese fatal tesoro
está de valor ninguno.
Sabe en rigor oportuno,
porque salgas de tu abismo,
que agua y perlas son lo mismo,
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oro y tierra todo es uno.
“Eres tierra en tal espanto
oro y tus rayos serenos,
y si pudiera hallar menos,
no te juzgara por tanto.
Hombre, tu encanto, tu encanto
en esta verdad destierra,
porque tu valor encierra
tanta fineza usurpada.
La tierra es para pisada,
pero tanto el mundo yerra!
“A todo el mortal humano
en adoraciones hallo
del príncipe hasta el vasallo,
del ilustre hasta el villano.
Tanto afecto soberano,
decid: ¿qué misterio encierra?
Su intención se desentierra:
¿Qué busca el hombre humillado?
¿qué idolatra el rey postrado?
¿qué adora la tierra, tierra?”
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Calou a Ave, desenganou-se a Peregrina, fugiu ao culto, conhecendo nele por
ídolo a que tinha olhado por deidade.
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CAPÍTULO VIII
Em que a alma é levada ao culto do Amor-próprio, último ídolo.
Pelos perigos do bosque deixou outra vez a Peregrina da Ave os voos, que
podera seguir com o pensamento, conduzida como sempre de caçadoras e ninfas,
chegou ao último e mais venerado culto daquela esfera, cujo ídolo era um jovem de
afeminado rosto, lisonjeiros olhos, alegre aspeto, delicadíssimo talhe. Vestia de um
finíssimo nácar, forrado de cambraia, guarnecido de aljofar. 115 Era sua esfera de
narcisos 116 que lhe faziam culto, altar e templo. Via-se em um rio que lhe servia de
espelho e era o mais perdido narciso 117 nestas águas. Pôs-lhe a Peregrina os olhos com
afeto, e ao perguntar-lhe quem era com cuidado, respondeu com melodia:
“Yo soy el fuego,
yo soy el agua, yo soy la tierra, yo soy el viento,
y de todos los cuatro hago un compuesto,
con que quedo a nombrarme, quinto elemento.
“Soy fuego que soy amor,
pero tan blando, tan lento,
que son lisonjas las llamas,
son halagos los incendios.
“Pero, mortales, tenedme miedo
115

O maior ídolo é o amor-próprio.

116

Flores.

117

Referência a Narciso na mitologia grega, um belo jovem que se apaixonou pela sua própria imagem.
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que aunque tan tibio, aunque tan quieto,
todo el orbe es ruina a mi llama,
todo el mundo es esclavo a mi imperio,118
aunque tan dulce, aunque tan tierno,
hago rostro al incendio más noble,
y a su fuego le traga mi fuego. 119
“Soy aire, porque sutil
entro a todo y tan adentro
que no hay corazón humano
que excuse de mí sus senos. 120
“Pero, vivientes, mirad mi esfuerzo,
que aunque aire blando, benigno céfiro, 121
arranco del Olimpo las estrellas,
estremezco del Líbano los cedros. 122
Favonio manso, suave aliento,
cuando soplo desairo a las peñas.
Si respiro peligran los leños. 123

118

Todos são escravos do amor-próprio.

119

Amor-próprio apaga o de Deus.

120

Amor-próprio entra em tudo sutilíssimo.

121

No texto original, zéfiro, que siginifca vento do Oeste.

122

Cedro-do-líbano é uma árvore do Mediterrâneo, com sentido religiosos datado do tempo de Moisés.
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“Soy tierra porque al fin soy
hijo de tierra soberbio,124
que al oro no es menos lustre
tener [lacu]na 125 en su centro.
“Pero, viadores, mirad mi aspecto,
porque aunque humano, aunque terreno,
con mi ser hago sombra al empírio
y de tierra me atrevo a los cielos. 126
Señor de mundo, hijo, desvelo,
soy el Dios que, habitante en las almas,
comunica su gloria a los cuerpos.
“Soy agua, porque mi fuerza
mata de otro amor el fuego. 127
Recién nacido el calor,
amortigo los incendios.
“Pero, mundanos, ved mi diseño,
que aunque de nieve, aunque de hielo,
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Amor-próprio arruína as almas mais constantes.

124

É filho da terra o amor-próprio.

125

Na edição de 1736 esta palavra é lacuna, mas na edição de 1741 faltam algumas letras a esta palavra.

126

O amor-próprio faz guerra ao céu.

127

Entibia o amor de Deus.
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hago guerra de amor al amor,
riño lides de incendio al incendio.
Dormido rayo, callado estruendo,
soy asombro que ciega las luces.
Fuerza soy que arrebata los pechos.” 128
Calou o lisonjeiro narciso, e tão doce suavizou os ouvidos, que podiam
persuadir-se a que era:
O el Orfeo de las aves,
O el ruiseñor de los hombres.
A Peregrina, mais que à dos outros sacrificada a seu culto, mudamente lhe bebia
os agrados pelos olhos, pouco em si, toda nele, advertia lhe oferecia um cestico 129 das
flores de que se fazia seu solio 130, que eram símbolos de seu ser. Pegou delas quando (ó,
horrendo susto!) saltou venenoso áspide que acordado ao toque, se não feriu a mão,
assombrou aos olhos. Tremeu a Peregrina e conhecendo no perigoso das flores o
caviloso 131 de quem as oferecia, ía a exclamar desenganada, quando o Rio lhe roubou
assim as vozes,
DESENGANO SEXTO:
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O amor-próprio batalha com o de Deus, e muitas vezes vence.

129

Diminuitivo de cesto.

130

Trono.

131

Civilizado e bem-educado.

123

“Que amas em ti? Amor de ti, amas teu pó? Isso é cegueira. Amas tua terra? Isso é
vileza. Amas tu vaidade? Isso é loucura. Amas teu descanso? Isso é perguiça. Amas teu
cómodo? Isso é perigo. Amas tua saúde? Isso é achaque. Amas tua estimação? Isso é
injúria. Amas teu regalo? Isso é veneno. E finalmente, amas-te a ti? Isso é nada. Amar-te
e entender-te, ó tu, aquele que te amas, não parece possível assim. Creio que te amas
porque te não entendes. Se alcançaras que aquele cuidado com que tratas do teu corpo é
ruina que pode perder-te a tua alma, quem ignora que dos medos de tua alma fizeras
também um coco 132 para tua vida! Eu digo que a ti te amas; porém, só quero dizer que
por ti te perdes, pois neste afeto próprio ficas bem perdido e mau amante, que a fineza
com que te estimas é o delito com que te condenas, e tanto que só fazendo de teu amor
teu ódio, virá teu ódio a ser teu amor.
“Querer-te bem e fazer-te mal implica, ó Narciso, contradição, e tu traçando de
teu querer teu mal, cuidas que é querer bem. Que lástima tiveras amando-te, se te viras
conhecendo-te? Adoras a vontade, quando com ela havias de adorar o de que havias de
fazer sacrifício. Fazer ídolo ficando assim idolatra de teu gosto, se ainda para teu gosto
era vil, qual será para teu Deus? Se um bruto soubera levantar templo, esta fora a
adoração do bruto. Não digas, ó rudíssimo querer, que és racional. Os outros fazem do
seu amor seu mimo, e tu fazes de teu mimo teu amor e é este afeto intruso, se uma
fineza para teu corpo, uma grosseria para tua alma, e és tão grosseiro que amando em
ti, amas ao pior que tens em ti.

132

Fruto do coqueiro mas em sentido figurativo significa algo que aflige medo.
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“Nasceste só para querer e vives só para querer-te. Se não vives para o que
nasces, melhor te estivera o não haver nascido, e neste desmentir o ser, usaste com
quem te deu o ser a maior desnaturalidade. Aquele afeto com que poderas pagar a tua
dívida, desperdiças na tua afeição, fazendo assim do amor furto, quando do amor
podias fazer desempenho. Toda a moeda se pode pagar em outra, mas a do amor é tão
fina que só tem paga na mesma moeda. Entraste no mundo devedor do maior amor que
é o de Deus. Deixou-te em tua vontade cabedal para satisfazer a dívida. Gastas contigo
o tesouro; desperdiças contigo o afeto Logo que te fica para pagar a Deus se não
possível ser em outra moeda? Dirás que não há dívida que Deus não perdoe. Assim é,
mas como perdoa Deus essa dívida? Metendo-se por valia o amor, não só o amor de
Deus para contigo, mas o amor de ti para com Deus. Logo, se este amor está empregado
em ti, quem tomas por valia para o perdão? Contas de amor, cego narciso, são muito
miúdas, e quanto no mundo são arriscadas nos extremos, para com o céu são perigosas
nas quebras. Perdoa Deus a quem o desamou, mas não perdoa Deus a quem o desama,
que ele é amante do arrependimento e não da culpa. A sua misericórdia não está em
excluir a paga, que isso sem queixa da sua justiça não cabe nem na sua misericórdia.
Está sim em esperar por ela, e esperar quem ama pela satisfação do que ama. Deixa na
detença tão grande a penalidade, que esta é a maior fineza que por ti faz sua
misericórdia. Olha, Narciso, que te espera Deus, e que padece em tua demora, mais do
que padeceu em sua cruz, pois ali tolerava a dor, e cá retarda-se-lhe da dor a satisfação.
Uma ferida atormenta o corpo, uma ingratidão lastima a alma, com que o que vai da
alma ao corpo sente Deus mais o esperar que o padecer. Deixou Deus por ti a sua casa,
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descendo do seu céu; deixou a sua soberania vestindo-se de servo; deixou a sua vida,
sofrendo a sua morte; mas só o seu amor não quer Deus deixar por ti. Julga pois que
coisa tão estimável será aquela que prefere Deus à sua grandeza, à sua casa, à sua vida.
Pois este é o teu amor e empregas em um pouco de lodo aquilo que só reservou para si
Deus? Verdade é que de muitos tempos de não amar, se satisfaz com um instante de
amo[r], mas tu desperdiças tão descompassadamente o teu querer que te não ficará
cabedal nem para um instante. Minuto de paga em dívidas de anos, ou hão-de trazer a
moeda muito fina, ou hão-de levar repudiada a moeda. É coisa rara fazer-se em um
momento o que nem sempre se pode lavrar em toda uma vida, e por isso acontece
poucas vezes por coisa rara.
“É a vontade uma potência tão nobre que não pode nunca estar ociosa porque na
ocupação mostra o valor. Amar a Deus foi o destino desta potência; ali como em centro
próprio vive o que ama, no mais como em afeto bastardo padece o que quer. Não
podendo pois estar a vontade suspensa, ama o homem ou a Deus como ilustrado, ou a
si como cego, ou a outrem como louco. Amar a Deus por todas as razões é bom, amar a
outrem é mau, amar-se a si é pior. Quem ama engana-se com outrem e é um engano que
não pode durar muito. Quem se ama engana-se consigo e é uma cegueira que prevalece
sempre. Amando a outrem o tempo me dá a conhecer o mal que amo; amando-me a
mim nunca me parece que amo mal. Amor alheio qualquer desconfiança basta para o
acabar; amor próprio, como não tem quem lhe pague mal, não há destrui-lo.
Finalmente, amar é tormento e amar-te é mimo. Da dor não há quem se não despeça
podendo; do mimo não há quem possa despedir-se. Às violências da mágoa estalam
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firmezas de bronze; às doçuras da lisonja se conservam durações de vidro. Com que
entre amar e amar-te tens, ò Narciso, mais certo o perigo no que te amas. Sabes, ó
homem, o que podes amar em ti? O que amares a Deus. Se te vires transformado neste
amor, ama-te nele, conanto que estimes o fogo e desprezes o lenho. Hás-de querer-te só
para querer, que isso é querer a Deus; não hás-de querer só para querer-te, que isso é
amar-te a ti. Põe teu lodo por teu retrato, põe tuas perfeições por tua cópia, olha para ti
e olha a Deus, e se não escolhes como racional 133, fica para bruto.
“Diz, ó Narciso, como em teu amor-próprio não podias padecer ingratidão. Já me
retrato, porque tudo que amas em ti, em ti te foge. Amas tua beleza e essa, deixando-te
em sua caveira um desengano, desaparece; amas tua vida e tua vida corre de tua lisonja
para sua morte; amas teu gosto e ele voa quando chegas a perdê-lo; amas teu descanço e
foge a embaraçar-se com seu susto; amas teu corpo e ele deixa-te por sua sepultura.
Com que tudo, ó homem, que em ti amas te paga mal e ainda assim te amas? Se amar
perfeições ingratas era loucura, o que será amar imperfeições desagradecidas?
“Sabes, ó homem que te amas, o como podes segurar tuas comodidades?
Fazendo por salvar-te, busca o céu por amor de ti, já que o não queres buscar por amor
de Deus, e verás como se pode buscar o céu por amor próprio. Se amas teu descanso, no
céu não se trabalha; se amas teu gosto, no céu não há pesar; se amas teu regalo, o céu é
delícia; se amas tua nobreza, no céu és rei; se amas tua formosura, no céu és luz, se amas
133

A autora utiliza frequentemente esta palavra para indicar uma qualidade humana da utilização da

razão. Este uso é uma referência ao conhecimento aristotélico das três divisões da alma: vegetal (plantas),
sensível (animais) e racional (humanos).
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tua discrição 134, no céu és sábio; se amas tua vida, no céu és eterno. Faz pois, ó homem,
por ir ao céu, que aí segurarás para tua fortuna, quanto poderás desejar para teu amor.”
Calou o Rio, desceu a Ave, e disse:
“¡Ay infeliz,
que a ti te pierdes por quererte a ti!
“Engañado Narciso,
¿para qué escojes, di,
entre lucir y arder
el fuego que consume sin lucir?
Esa llama que abrasa
tu pecho femenil,
si es lisonja al nacer,
disimulada muerte es al vivir.
“¡Ay infeliz,
que a ti te pierdes por quererte a ti!
“Si en ti perdido estás
en ti te busca vil,
porque si allí te pierdes,
podrá ser, podrá ser te halles allí.
Miráste 135a los cristales,

134

No texto original, descrição.
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y no adviertes aquí
que tú en ellos te mientes,
que ellos en ti no pueden no mentir. 136
“¡Ay infeliz,
que a ti te pierdes por querete a ti!
“Ajeno objeto busque
tu afecto en esta lid,
porque de propio 137 culto
huye la adoración hasta el gentil.
El dios de amor, Narciso,
la deidad del zafir,
cuando así Dios se ama,
también buscó que amar fuera de sí. 138
“¡Ay infeliz,
que a ti te pierdes por quererte a ti!”

135

A autora está a utilizar a ortografia em português, em espanhol seria: “te miras”. Se removêssemos o

hífen, o sentido da mensagem e da língua mudaria, por isso deixamos ficar a forma original.
136

Busca-te em teu pó, e achar-te-ás.

137

No texto original, proprio.

138

Ama-se, e ama-nos.
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CAPÍTULO IX
Em que desenganada a alma resolve a deixar o bosque, símbolo do mundo. Procuram detê-la as
suas lisonjas na voz do Caçador. Vence seus enganos com o favor das inspirações significadas nos
avisos das pastoras.
Desenganada tantas vezes, a Peregrina o ficou uma, e assim despedindo-se do
bosque sem saudades, só buscava a saída deste bosque. “Ficai”, dizia, “labirinto de
enganos, que maior é a sede, que tenho de deixar-vos que a que me trouxe a ver-vos.
Ficai deidades falsas, que ainda não valendo para um engano, quereis ser para uma
adoração. Ficai por ídolos de sacrifícios cegos, que eu já levanto os fumos, e só posso
perdoar-vos no escarmento, quanto me aventurastes no perigo.” 139 Dizia a Peregrina e
não parava sem que caçadoras e ninfas bastassem a detê-la, mas saiu-lhe o Caçador ao
encontro, que com sonora e lastimada voz procurava obrigá-la, dizendo:
“Para ninfa a mis voces,
porque tu pie ligero
si corre por el aire,
descance !ay, infelice! por el fuego.” 140
Aqui desceram do Olimpo as pastoras, cujas divinas vozes assim contradisseram
às do Caçador:
“Corre ninfa, al Olimpo,
que su numen sereno
139

Só tira a alma do mundo o desengano.

140

O mundo engana a alma com lisonjas.
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te obliga con las llamas,
y aquí solo te engañan con los hielos.”
Caçador:

A mis lamentos tristes
se suspendan tus vuelos,
téngante mis suspiros,
porque amor aprisiona con el viento.

Pastoras:

De sus suspiros huye,
porque si a su lamento
da por remedio el aire,141
que le quede en el aire ese remedio.

Caçador:

Para a mi llanto, dea,
porque pare su exceso,
que sintiendo a negarme
solo siento ¡ay, dolor! que a ti te anego.

Pastoras:

Huye, dea, segura,
y tu coturno 142 tierno
el riesgo tema solo
cuando pare a temer en ese riesgo.

Caçador:

Escucha, que no puedes,
si en mi llanto se ha puesto

141
142

No texto original, ayte.
Calçado grosso.
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obstáculo a tu planta,
monte de inundación, y mar de incendio.
Pastoras 143:

No escuches sus palabras
que esos vanos conceptos,
esos acentos locos,
cuando nacen finezas, mueren ecos.

Caçador:

Si huyes de mí, tirana,
corra a mí tu despecho;
tan fuera estoy de mí
que en mí de mí puedes estar más lejos.

Pastoras:

Huye que es falsedad
de su alevoso pecho,
pues nunca en sí está más
que cuando en sí parece que está menos.

Caçador:

Plegue al cielo, enemiga,
que en tu coturno terso
pruebe el áspid lo dulce,
porque pare al dolor quien huye al ruego.

Pastoras:

No ha de tocar el áspid
de tu planta lo bello,

143

No texto original, Pastores, somente neste verso.
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que no engañan las flores
a quien puede apelar a los luceros.
Caçador:

Salga amor a buscarte
en apresados vuelos,
mas ¡ay! que no te alcanza
él, oh ninfa, volando, tú corriendo!

Pastoras:

Que te siga Cupido
el lance no recelo,
porque en su amor, oh ninfa,
tiene más de suspiro que de aliento.

Caçador:

¿Adónde vas? Espera,
sin corazón, pues tengo
por triunfo de mis flechas
aquél que ha sido imperio de tu pecho.

Pastoras:

Es engaño, no pares
que tu corazón cierto
volvió, ninfa, a ser tuyo
solo en querer dejar de ser ajeno.

Caçador:

Las rosas te aprisionen,
mas !ay! que es devaneo,
si no es que tu esquivez
no tiene en tu esquivez, oh ninfa, celos.
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Pastoras:

No temas los espinos
en su rigor sangrientos,
que quien no puede al alma
no importa, ninfa, no, que hiera el cuerpo.

Caçador:

Pues ya que tu crueldad
no cede a mis extremos,
cubra el cielo sus luces
que ver tu ingratitud no quiere el cielo.

Pastoras 144:

Tempestad pavorosa
forme horrores funestos,
y empeñadas las iras
sean los rayos el menor estruendo.
A las lluvias mis lágrimas forman, 145
mis suspiros cansados los vientos,
mis rabiosas pasiones los rayos,
mis gemidos ruidosos los truenos,
mis confusos asombros las nubes,
mi afligido semblante los ceños,
mis mortales tristezas las sombras,
mi esperanza perdida los riesgos,

144

É o Caçador que está a falar.

145

O mundo encanta com suas transformações.
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mis voces impacientes los silbos,
mis lamentos sentidos los ecos,
mis despechos crueles las furias,
mis bramidos rabiosos los euros. 146
Truenos, rayos y lluvias,
nubes, sombras y seños,
ecos, vientos y silbos,
euros, furias y riesgos,
a sus ojos formad una noche,
infundid un horror a su pecho,
componed un temblor a sus voces,
arrojad a sus plantas un yelo.”
A estas vozes se embaraçaram as luzes, desataram-se os raios, responderam os
ventos, e finalmente se formou uma tormenta tão desfeita, que parecia querer o céu
sepultar a terra nos abismos. Era o astuto Caçador grande mago, e valeu-se contra o
desamor, do encanto, quando não pôde fazer o encanto do amor. Perdeu a Peregrina o
tino, porque perdeu a luz, e vendados seus olhos nesta sombra a deixaremos até novo
capítulo.

146

Vento do Leste.
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CAPÍTULO X
Em que vacilante a alma nas sombras do mundo penetra ao céu com sua oração, e alumiada com
um raio de luz em suas escuridades, sai do bosque seguindo a Cristo.
Buscava a Peregrina do bosque a saída, e só topava horrores. Não sentia o raio
que a ameaçava, só sentia chegar aonde morria. Lembrou-se do Olimpo para o remédio,
vendo-se só no bosque para o desengano, e fazendo memória das misericórdias de sua
deidade, quis obrigá-las rogando-as, porque lhe sabia as condições. Levantou a voz a
persuadir piedades, e orou assim: 147
“Deidad del Olimpo que escuchas mis ancias,
atiende fiel,
y no pido [que] 148 me valgas, que en Dios
es lo mismo escuchar que valer.
Óyeme, 149
que buscando las luces cegué.
A tu pecho suspiros arrojo cansados
y quédame fe,
que aquel aire que vuela por luces
en tu pecho se llegue a encender.
Óyeme,
147

Recorre a alma ao céu em sua aflição.

148

“que” é subentendido nesta frase.

149

O melhor modo de persuadir a Deus é orando.
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que buscando las luces cegué.
“En las sombras opacas perdida y confusa,
infeliz, ¿qué haré?
Pues palpando los vagos horrores
solo veo que no puedo ver.
Óyeme,
que buscando las luces cegué.
“Señor de las luces, dueño de los rayos,
te llego a entender.
Solo un viso que pido a tu luz
es un sol que conduce a mi bien.
Óyeme,
que buscando las luces cegué.
“Si amor en tu pecho respira dichoso,
su aliento me des,
que aquel fuego que prende en los aires
en las sombras bien puede prender.
Óyeme,
que buscando las luces cegué.
“De triste gemido, de tierno lamento
no hiciste desdén,
que el dolor que no llego a sentir

137

es dolor que no llega a temer.
Óyeme,
que buscando las luces cegué.
“Su esfera luciente corra la Cortina,
decembócese
y socorra la estrella a la flor,
pues retrata su gala a su ser.
Óyeme,
que buscando las luces cegué.
“Otra vez eschuches, oh Numen 150 divino,
atiende otra vez,
y si acojes a la que no mira,
no desdeñes a la que no ve.
Óyeme,
que buscando las luces cegué.”
Aqui se arrojou do mais elevado do Olimpo um raio de luz, que desterrou as
sombras, serenou o céu, resuscitou o dia, 151 mostrando à Peregrina no bosque aquele
Pastor, que em o primeiro caminho a desviou dele, se bem com a mesma cautela,
porque sendo-lhe guia para a saída do bosque, nunca lhe deu rosto. 152 Alvoroçada a
150

Um deus dotado de um poder misterioso.

151

Poderes da oração.

152

Soccorre Deus a alma em suas obscuridades.
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Peregrina, e desejosa de saber quem era o Pastor, já duas vezes olhado e de nenhuma
visto, ele lhe respondeu ao pensamento assim:
“Yo soy, Peregina hermosa,
yo soy, humana belleza,
el señor de las llamas por celos y amores,
el señor de las luces por soles y estrellas. 153
“Yo soy, beldad ignorante,
yo soy, oh mujer suspensa,
el señor de la tierra por plantas y flores,
el señor de los mares por gracias y perlas.
“Yo soy, animada flor,
yo soy, vacilante dea,
el señor de vivientes por almas y vidas,
el señor de mortales por hombres y fieras.
“Yo soy, querida dudosa,
yo soy, desterrada bella,
el señor de las paces por iris y rosas,
el señor de las lides por tiros y flechas.
“Yo soy, oh racional ninfa,
soy, Peregrina sedienta,

153

Zela-nos e ama-nos.
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el señor de las dichas por cielos y glorias,
la deidad del zafir por astros y esferas.
“Soy el dios del Olimpo supremo
y el Pastor del vergel, porque sepas
que soy Dios a excusar tu dolor
y soy hombre a sentir tu terneza.
“Al clamor que ha llegado a mi oído,
el soccorro tan pronto se muestra,
que entre queja y remedio se duda
si es primero el remedio o la queja.
“Al Olimpo subieron tus voces,
y una luz arrojé de su esfera,
que el amor que dio flecha a mi pecho,
a tus ojos no quiere dar venda.
“Tras las luces al suelo me arrojo,
duplicando sus gracias serenas,
porque dar el remedio es poder
y asistir al remedio es fineza.
“Si deseas mirar de mis ojos
la escondida ignorada belleza,
al vergel tu coturno destina
que entre flores se muestran estrellas.”
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As vozes do divino Numen elevaram tanto a atenção da Peregrina, que correndo
a elas não advertiu o que pisava. Quando já respirava fora do bosque, calou o Pastor
furtando aos olhos e ouvidos da Peregrina sua voz e sua pessoa, porque em calando se
não viu esta. Achando-se a Peregrina em aquele caminho de asperezas, que primeiro a
conduzia ao vergel do Pastor, de quem por abreviar a saudade, começou a jornada, se
houver quem desta conte na segunda parte desta história, descobrirá o vergel no
paraíso.

FIM 154.

154

Na edição de 1736 este é o fim da novela alegórica e Maria do Céu informou que “a autora não teve

tempo de compor a segunda parte.”
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ENGANOS DO BOSQUE, DESENGANOS DO RIO.
SEGUNDA PARTE
CAPÍTULO I
Em que a Peregrina começa o caminho das asperezas, em que a mandam despir as sedas
e deixar o calçado.
Livre já dos enganos do bosque, persuadida da voz do Pastor, bem ferida no
amor, mal curada na saudade, em o seguro caminho das asperezas deixamos a
Peregrina, magoando os pés nas pedras, prendendo os cabelos nos espinhos, rasgando
as sedas nos carrascos; mas como levava o amor por guia, dos discómodos faria as
finezas. Tudo era olhar a ver se encontrava com os olhos quem só achava no coração, e
como ali não havia flores que o retratassem, nem o engano lhe divertia a saudade,
provou a ver se entretinha seus cuidados na música, mas esta nem sempre espanta os
males e foi cantando a mote velho, glosa nova:
“Já pelo montado
aparecem flores,
e nossos amores
não têm começado.
Acordai, Pastor,
que vos descuidais,
se não madrugais,
como sois amor?
Do amor a flor
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quinão 155 vos há dado.
Vinde, meu cuidado,
que anda esta bonina
já pela campina,
já pelo montado.
“Ai que não tornais,
que cruel retiro!
Pois sois meu suspiro,
escutai meus ais.
Não vos detenhais,
que já os pastores
dizem meus amores,
vendo as flores, antes
escondem-se amantes,
aparecem flores.
Minha voz por certo
que em deserto clama,
porém quem bem ama
vive no deserto.
Neste bem incerto

155

Dar um quinão a alguém significa vencer nalgum assunto.
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peno nos temores,
vencei-os rigores
se estais mal comigo;
olhai que vos digo
é nossos amores.
“As flores se crem,
os pastores cantam,
as aves encantam,
o amor não vem,
a aurora já tem
seu pranto acabado,
e vosso cuidado,
quem tal há-de crer?
Tendo-me a morrer,
não tem começado.”
Assim desafogava a Peregrina suas ânsias, quando se lhe fez aparecida uma
mulher de rara formosura, 156 que por não passar a termo gentílicos a não nomeio deusa.
Vestia ao modo pastoril de um finíssimo pano azul (que com ela tudo era celeste) este
bordavam preciosas pérolas, sendo ela entre todas a Orfãa 157, na cabeça trazia uma
capela de flores encastoada no ouro dos cabelos, e tomando rosas na beleza das faces.
156

S. Pelágia.

157

Pérola trazida a Dom Felipe II.
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Este raro sujeito chegou à Peregrina e disse: “Muito bem cantais, Peregrina, e a mim me
parece melhor a música que o vestido. Este caminho não se segue com sedas quando se
sofre com espinhos”. “Eu sigo-o”, respondeu a Peregrina, “no traje com que me achei, e
me parece mais decente que enfeitado”. “Mas quem sois vós, bela Pastora, que severa
me repreendeis?” “Sou”, tornou ela, “quem vos adverte, que estes passos não só pedem
modéstia, mas mortificação. Brandas sedas não são para finezas galhardas, e o Pastor, a
quem buscais no seu vergel, é muito cioso. Assim, quer que no caminho seja a vossa
gala lã grosseira para passos finos; porque não lisonjeeis de outra sorte encontros
profanos. Na estada vos tem cortes de sol para vestires, na via haveis de usar do saial 158
para chegares e porque o meu exemplo vos facilita, ouvi-me. Eu antes de pastora fui
cortesã e mulher tão vã, que no meu adorno apurava todas as flores para as sedas, todas
as luzes para o ouro, todo o ar para as plumas, todo o mar para as pérolas, todas as
minas para as jóias. No melhor ou pior deste tempo tomei amores e então comecei a
viver; porque comecei a amar, que o tempo, em que se não quer, não se vive, pasma-se.
Era meu amante muito cioso, porque era amante, e quanto amava em minha natural
beleza, se desgostava em seus artificiosos alinhos. Eu que ou lhe entendi ou lhe
adivinhei o dissabor, (porque quem ama tem obrigação de adivinhar), mandei acender
na praça uma grande fogueira e nela dei ao fogo quanto havia dado ao vento sem ficarme mais gala, que minha resolução nem mais diamante que minha fineza. O fumo desta
pastilha lhe foi tão agradável que o fez subir até o terceiro céu e assim ficaram
158

No texto original, sayal, e que é uma referência a uma localidade perto de Zamora e cujos habitantes se

vestiam de um pano grosso.
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queimados seus ciúmes com minhas vaidades. Despi o mimoso adorno, que quem me
mandou a dar-vos este aviso foi para trazer-vos este saial, e então ficareis mais fina
quando usares do pano grosseiro.” “Aceito a troca”, respondeu a Peregrina, “que as
vossas palavras não só são preceitos, mas impérios, e me parece vêm do mais alto; mas
já que mereci o vosso encontro, quero saber o vosso nome, e de onde alcançastes vestido
tão rico, se é que a aurora não chorou sobre ele.” “Sabe querida”, respondeu ela, “que
na minha terra (não lhe quero chamar minha pátria) me deram a antonomásia 159 de
Margarita, já por ser pérola na beleza, já pelas muitas com que me adornava; todas
lancei naquela fogueira, e eram tantas que não sei como sendo água não apagaram o
fogo. O meu soberano, que gosta muito de finezas, informado desta e de que eu trocara
o nome de Margarita pelo de Amante, me deu em prémio esta preciosa bordadura, com
cujas pérolas todas as outras foram falsas. E passando ao mais, eu chamo-me Pelágia,
meu berço foi Babilónia, 160 minha morada hoje o vergel do Pastor, para aonde volto”.
“Parai, linda Pastora”, disse assustada a Peregrina, “a dar-me novas do meu Pastor”.
“Isso são contos largos”, tornou ela, “ide-me ouvindo, em quanto vou cantando, e aqui
não espereis outra notícia”. Soltou Pelágia a suave voz, remora161 que suspendeu a
Peregrina para não segui-la, quando determinava buscá-la, dando-lhe as notícas que
pedia, nestas suaves cláusulas, que a deixaram mais nelas do que em si:
“Oíd, escuchad, pastores,
159

Substituição do nome.
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Toda a pátria dos vícios é Babilónia.

161

Comparação da voz a um obstáculo.
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que quiero cantar ahora
la hermosura de un zagal,
con quien todo el sol es sombra.
“Vengan pues las libertades,
Aquéllas que más blasonan,
que es dicha perderse donde
el rendimiento es victoria.
“Como es rey, aunque pastor,
la naturaleza toda
del oro de sus cabellos
ha labrado su corona.
“Siendo la cándida frente
con quien se 162 afrentan las otras,
toda la mente de un Dios
es de azucena una hoja.
“Las cejas, arcos brillantes
cuando vecinos, se notan
a aquellas luces de quien
son las almas mariposas.
“Para comparar sus ojos
162

No original, se, mas faz mais sentido ser si. Possivelmente a autora está a brincar com a terminação se

de frente e o verbo afrentar.
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es toda la idea corta;
donde no sirven los astros,
todo lo demás ¿qué importa?
“Una cifra son de mayo
sus dos mejillas hermosas,
adonde templa el jazmín
los incendios de la rosa.
“No hay palabra que se atreva
a las gracias de su boca,
mas si es palabra por Verbo 163,
diecirlas puede ésta sola.
“Tan cándido es su pellico
que parece, sin lisonja,
un vellocino de estrellas
que en las esferas se corta.
“Su cayado es de laurel,
y no fue materia impropia
que donde el cayado es cetro
bien los triunfos se acomodan.
“Corred zagalas,
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Referência bíblica ao primeiro capítulo de João. Referência a Deus ou Cristo e à sua palavra divina.
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venid pastoras,
que el olor de sus ungüentos
está convidando a todas.”
Tornando a Peregrina da extática suspensão, em que a pôs a angélica voz de
Pelágia, se achou sem ela, e junto a si um vestido de grosseiro e áspero pano, e como ali
tudo lhe pareciam mistérios soberanos e estava seu coração inflamado nas notícias, que
a música lhe deu do Pastor, pegou logo deste, e despindo o de seda, gala de suas
primaveras, o deixou em um tronco seco, que nem assim reverdeceu 164. Ali ficou por
troféu de sua obediência e primícias de sua mortificação; despedindo-se dele com estas
palavras: 165
“Adeus sedas, que em vós deixo meu dano,
fio de enredos em mentidas cores,
furto de flores, de inocência engano,
teia de bichos, e de dama amores,
frágil adorno do apreço humano,
esquecimento de outros superiores,
ficai neste deserto sem arrimo 166
porque hoje sois injúria, se ontem mimo.”
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Tornou verde.

165

Formato do poema: oitava.

166

Apoio; amparo.
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Assim seguia seu caminho, mas quando mais ansiosa do fim deste, se presumia
muito distante do raro vergel que buscava, porque ainda os ares não respiravam
suavidades, as aves não cantavam melodias, as luzes eram opacas, as águas turbas, sem
que houvesse final que fosse precursor de tal achado. Nestes pensamentos, a quem a fé
fazia confiados e o desejo impacientes, sentiu que lhe davam um golpe em os pés.
Olhou, e viu a um Pastor de respetiva presença, cor morena, olhos espertos, lábios
rubicundos, engraçado parecer e em tudo amável. 167 Vestia de pardo, mas lá no interior
do vestido se lhe divisavam umas luzes de ouro, que lhe davam mais estimação. A
Peregrina, que notou o como ele fora o que lhe dera com o cajado em os pés, lhe disse
com senho que ainda estava muito viva nos sentimentos: “Vós, Pastor, não deveis
conhecer-me, pois que assim me tratais”. “Muito bem vos conheço”, respondeu ele,
“que saístes do vosso país flor inocente nascida do lodo da terra a seguir uma
peregrinação, a que estáveis destinada, e entre dois caminhos escolhestes, o que vos não
convinha, no do bosque deixando o do vergel, e agora que o tornais a seguir livre já dos
enganos do Caçador, quando ides a buscar no Pastor do vergel o vosso querido, andais
passos amantes com pés mimosos, e via sagrada com planta vestida, quando cada passo
devia ser um respeito, e toda a carreira uma adoração. Por isso vos dei com o cajado nos
pés, a ver se eram de alcorça 168, para quebrá-los”. “Não são de alcorça”, respondeu ela,
“pois se conservam inteiros por esta penedia, e a mim me parecia, honrado Pastor, (a
quem perdoou o golpe pelo zelo), parecia-me ser maior estimação deste caminho pisá-lo
167

S. Francisco.
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Massa de açúcar para decorar bolos.
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com o calçado guarnecido de pedras preciosas”. “Como estais humilde e como estais
soberba?”, tornou o Pastor, “porque quereis pisar diamantes, humilde, porque lhe dais
mais valor que aos vossos pés. Estes são flores com alma, aquelas pedras sem vida”.
“Não há duvida”, respondeu ela, “que falais em meu favor, porém temo indo descalça,
que sejam meus passos mais vagarosos e não chegar com as pressas, que me dão meus
desejos ao pretendido fim”. “Enganais-vos”, disse o Pastor, “que quando mais nua,
mais ligeira; porque esta jornada não se mede pela vulgaridade das outras”. “E se nos
espinhos”, tornou ela, “cravar os pés despidos de todo o reparo, como poderei adiantálos com as feridas?” “Então melhor”, tornou ele, “porque quantas mais rosas deres aos
espinhos, mais vencereis da jornada. Eu segui a via do amor, não só com pés descalços,
mas chagados; porém, vós que pretendeis uma seta, temeis um espinho? Ó, poderes de
amor, onde estão as vossas valentias?” “Eu, senhor”, respondeu ela, “já despi as sedas e
as deixei em um tronco por espantalho das aves, vestindo-me deste pano tão áspero e
grosseiro, que ficou sendo bruta concha de pérola fina”. “Grande façanha fizestes”,
disse sorrindo-se o Pastor, “e bem mereceis por ela o título que vos dais! Deixastes a
baba dos bichos, pela lã das ovelhas e agora recusais despir a pele dos animais?
Decantadas serão neste termo as vossas finezas, mas não serão pelo rouxinol amante,
sim pela cigarra louca. Ora porque saibais o que é extremo, vos contarei de meus
amores. Eu fui um homem que amei, e amo com tantas veras, que me deram a
antonomásia de Serafim. Pelejei batalhas pela formosura a quem servia, rompi
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dificuldades, atravessei climas, sulquei 169 mares, venci perigos, e finalmente passei a
fazer loucuras tantas que nos princípios me tiveram por doido; mas qual é o amante que
seja sizudo?” “Muito bela”, disse a Peregrina, “deve ser a causa de tais excessos!” “Tão
bela é”, respondeu ele, que se todas as flores do campo, as pérolas do mar, as estrelas do
firmamento se juntassem a compor uma só perfeição, ficaria feia à vista de tal
formosura, ela me chamou um dia, e disse: ‘Filleno de Assis 170’”, que este é o meu
nome, e o da minha pátria”, ‘muitos serviços me fazeis, mas são sem o respeito que se
me deve. Passadas, que se dão por mim, não hão-de ser com pés calçados, que a fineza
há-de ir de todo o cómodo nua. Largai o reparo das plantas e então andareis mais
ligeiro nas deligências, que não busca quem busca senão quem deixa’. Eu, que tal ouvi,
corri logo a descalçar-me; e como todos os da minha jurisdição a servem por meu
mandado, obriguei a todos, a que fizessem o mesmo, sendo mais, que as estrelas do céu
e as boninas do campo. Tão dilatada é a minha campina! Tão numerosos os meus
súditos! E nem um passo mais se deu por esta divindade, que não fossem bem tratados
da fineza e bem feridos do rigor.” “Os vossos exemplos”, lhe disse ela, “têm vencido as
minhas repugnâncias; porém, quisera que descalça me ensinásseis a via mais breve
deste caminho para que chegasse logo ao vergel do Pastor”. “A via mais breve para o
descobrir”, respondeu ele, “é a de seguires sempre as maiores asperezas e obedeceres a
tudo que nela vos mandarem. 171 Eu ensinei a muitos o caminho e a este fio de ouro
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A via mais breve para chegar ao Céu é a penitência.
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mandei pegar a todos. Agora ficai-vos até que no vergel nos encontremos”, disse e
emboscado por aquelas brenhas, se não deixou mais ver. A Peregrina, na pena de
perdê-lo, tomou o acordo de obedecer-lhe. Descalçou-se, não sem repugnância da
natureza, que a esta sempre faz tiros o amor-próprio, e por divertir este cuidado, que já
lhe parecia traidor, foi cantando à despedida daquele repudiado abrigo estas letras:
“Adeus, folhas mimosas
de jasmins breves,
que me mandam descalça
por esta neve.
“Adeus, conchas de nácar,
porque já querem
que as pérolas despidas
nas pedras quebre.
“Adeus, que vou por flores
a este agreste,
que os espinhos dão rosas
logo que ferem.
E me mandam descalça
por esta neve.
“Adeus, decente abrigo,
porque me advertem
que só em pés de alcorça
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ficais decente.
“Adeus, simples reparo
de planta débil,
porque o cristal sem manchas
aqui não serve.
E me mandam descalça
por esta neve.
“Adeus, que um maio faço
deste Silvestre,
porque a passos amantes
flores sucedem.
“Adeus que já não quero
pisar alegre,
porque quem segue amores
deixa prazeres.
E me mandam descalça
por esta neve.”
Calou a Música, fugiu a luz, morreu o dia, e acabou-se o capítulo, etc.
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CAPÍTULO II
Onde seguindo a Peregrina seu caminho, a mandam mortificar o gosto, e vencer as dificuldades.
“Aqui neste bruto ermo,
nocturno páramo 172, onde
não há Apolo de dia,
nem há Diana de noite.
“Aqui onde se vêm
mais picantes que no monte
só os espinhos de Marte,
e não as rosas de Adonis.
“Trago maçãs
e trago flores,
umas discórdias,
outras amores.
“Aqui neste sítio agreste
áspero torrão indócil,
onde só há pomo azedo
sem achar-se fruta doce.
“Aqui onde a bonina
sem a luz do sol se esconde,
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e indo ser flor que nasce
fica a ser botão que morre.
“Trago maçãs
e trago flores,
umas discórdias
outras amores.
“Aqui onde a Ave cala,
porque não tem para o toque
nem o favonio nas ramas,
nem a citara nas fontes.
“Aqui de onde por tosco
Pomona 173 com Flora correm,
uma a matizar os prados,
outra a enfeitar os bosques.
“Trago maçãs
e trago flores,
umas discórdias,
outras amores.
“Aqui onde só se encontra
quando pelos ares move
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não já a ninfa que dece,
mas o suspiro que sobe.
“Aqui de onde se não vê,
nem ao perto nem ao longe,
ao racional que pára,
mas ao sátiro que foge.
“Trago maçãs
e trago flores,
umas discórdias,
outras amores.”
Rompia esta voz pelos ares ao tempo que a aurora cortava pelas sombras,
toucando as flores de pérolas e vestindo os campos de prata; chorava a grosseria do sol,
que ainda dormia, sem atender ao que ela velava. Morria a sombra, vivia a flor, cantava
a Ave, rugia o bruto, e saía a Peregrina do abrigo de uma cova, onde passara a noite.
Buscava com os olhos o objeto da doce melodia e encontrou com estes uma Pastora, 174
em quem segunda aurora lhe amanheceu, e mais rosada, porque vestia de grã175,
toucava de jasmins, e folhas de palma, de que fez engraçados laços, ao pescoço lançados
uns corais, que pareciam cravos sobre açucenas. Trazia na mão um cestico de belas
maçãs e rosas, umas representando o coral, outras o ouro, e assim com airoso passo se
avistou com a Peregrina, a qual lhe disse: “que linda música, que lindas maçãs, que
174
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linda Pastora, e ainda sereis mais linda, se me deres delas, que as tomarei como amores,
e não como discórdias!” “Não darei por certo”, respondeu, “que nesta via, não se
gostam regalos.” “Sempre ouvi”, tornou a Peregrina, “que as frutas as creara Deus para
que as comêssemos.” “Também ouviríeis”, respondeu a Pastora, “que também as
creara, para que lhas sacrificássemos, pagando-lhe a grandeza, com a galantaria, e vós já
sois grande para gulosa.” “Eu”, tornou ela, “há muitos dias que ando por este ermo sem
mais sustento que frutas silvestres, umas amargas, outras azedas.” “Alguns o passaram
pior”, respondeu a Pastora, “que levaram esta via só com raízes.” “Assim foi”, disse a
Peregrina, “mas também o mais é rigor e no de muitos dias se podia dispensar uma
hora nessas maçãs.” “Não argumenteis comigo, Eva176”, disse a Pastora, “que eu não
sou a cobra do Paraíso.” “Não cuidei, Pastora”, tornou a Peregrina, “que gostando estas
maçãs, tornava a perder o mundo.” “Não perdeis o mundo”, lhe respondeu, “mas
perdeis a vossa mortificação, que para vós importa mais que o mundo todo. Eu vo-las
pus à vista para que merecêsseis largando-as e não para que vos distraísseis comendoas, que o Pastor do vergel, que buscais, guarda nele as suas doçuras para os que entram
famintos e não regalados, e no seu Paraíso vos tem frutos suavíssimos e maçãs de tal
sabor que eu lhe chamo feiticeiras, não por malefício senão por benefício, e porque
melhor me entendais, vos contarei.
“Na minha ribeira havia um soldado chamado Teófilo, este não conhecia o amor
e fugia do bem querer, vestindo ao seu coração do aço das suas armas. Pus eu os olhos
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nele e o amei, desejando que o melhor Cupido lhe desse um tiro com que caísse o forte
da sua isenção. Eu queria, e ele zombava, como lá se diz, e um dia que me encontrou
vizinha a um bosque, tempo em que naquele país as frutas não só eram dificultosas,
mas impossíveis, janeiro em fim, me disse, só por fazer-me assinte: ‘Dorotéia, dá-me
dali umas rosas e umas maçãs, que como tem esta fruta dois corações, quero um para
mastigá-lo, outro para defendê-lo.’Bem alcancei eu a sua malícia, sendo o meu e o seu
coração os em que falava, mas dissimulando respondi: ‘eu te prometo trazer logo as
maçãs que pedes, por dar-te gosto.’Ficou ele rindo e eu parti voando, e lembrada de que
no vergel do Pastor havia uma primavera constante para as flores e um outono
perpétuo para os frutos, recorri a ele, na confiança de ter-me feito muitos favores,
rogando-lhe me quisesse dar umas rosas e maçãs do seu vergel. Logo me despachou a
petição, que quem ama não nega, oferecendo-me três rosas como três sois, e três maçãs
como três paraísos. Mandei-as a Teófilo a tempo, que estava com outros zombando da
minha promessa; assim que a viu cumprida, me deu por resposta a admiração, que esta
embarga as palavras. Cheirou nas flores fragâncias divinas, gostou nas frutas doçuras
celestiais, as quais o deixaram tão trocado que aqui se riu um Cupido divino de um
Marte humano, e tendo as maçãs feitiços de amor, logo morreu por mim, logo me
buscou, logo me seguiu, e finalmente veio a viver comigo em o vergel, onde estamos, e
daqui inferireis qual seja o cheiro destas rosas, e o sabor destas maçãs, que vos esperam,
pelas que cá deixares.”
“Muito gostei, Pastora,”, disse a Peregrina, “de ouvir tão galante successo e farei
por não desmerecer tais regalos, que os de cá já vejo que sendo-me aqui tão fáceis, vós
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os fazeis impossíveis.” “Só a um pastor”, tornou ela, “que houve em certa ribeira,
chamado Enrique Suzo, vi tal ânsia de maçãs, mas ele quis sacrificá-las e vós quereis
comê-las.” “Também ele as comeu”, disse a Peregrina, “que lhe mandaram umas em
prémio de que deixou outras.” “Ele,” respondeu a Pastora, “comeu-as dispensado, que
era um varão de finezas, e vós sois uma mulher de misérias; mas por contemporizar
com estas, vos largo uma maçã e não me peçais outra, que eu vim aqui a favorecer o
vosso merecimento e não a vossa gulodice.” Disse, e deu costas deixando-lhe a maçã
sem que a deligência da Peregrina pudesse detê-la, porque se fez desaparecida, e
querendo aliviar a saudade da sua presença com a sua fruta, ao levá-la à boca, baixou
uma águia rompendo os ares e lha arrebatou no bico. Não tomou a Peregrina o mistério
como acaso, antes caiu em si, corrida de seu apetite e conforme com sua mortificação,
parecendo-lhe que vontade superior lha segurava, quando ia a destrui-la. Continuou
seu caminho pensativa, entendendo que os gostos fora do vergel dão mais tempo ao
desejo que à posse. Tornando desta consideração, achou a via toda cercada de lodo,
grande obstáculo para o seu asseio segundo motivo para sua fineza, mas como esta não
vence sempre os primeiros impulsos, parando a deter-se ouviu lhe diziam: “Andai
preguiçosa, que nesta via quem não adianta os passos, logo os desanda.” Olhou e viu
uma Pastora, 177 tão branca como a alva, tão loura como o sol, linda como as flores. Seu
vestido eram puríssimos arminhos, seu toucado, finíssimo volante, e sobre estes uma
coroa de flores; ao pescoço fio de cristais puros, que com ele se equivocavam, e toda ela
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um composto de perfeições. “Que fazeis, Peregrina”, lhe disse, “que fazeis parada aqui,
em via onde se não descança?” “Eu parei”, respondeu ela, “bela Pastora, embaraçada
neste lodo, que principia aqui a não deixar-me continuar os passos, porque vou
descalça, e ainda que com pés lastimados, quero-os limpos, pois mais sentirei as
manchas que as feridas.” “Muito asseada estais, Peregrina”, lhe disse a Pastora, “e
reparos de melindres não são para passos de fineza. Eu, quando em busca do Pastor
segui estes mesmos, me saiu ao encontro uma velha, fúria e não ninfa, que vinha do
bosque do Caçador e esta por querer passar primeiro, junto a este lodaçal, me deu tal
empurrão que me lançou nele.” “E vós”, respondeu a outra, “que fizestes com tal
injúria?” “Que fiz?”, tornou a Pastora, disse rindo:
“Tanto a fineza acomodo
neste sucesso fatal,
que nem por muito cristal
eu trocaria este lodo.”
“No vergel há um pastor que sempre dizia que os viventes dos pobres eram as
pérolas dos bispos, e eu digo que as injúrias dos maus são os diamantes dos bons.
Assim me portei nesta, sem melindres de mulher e com valor de amante, não
embaraçando meu caminho, meu despique, que carreira de amor não pára; e em
chegando ao vergel o Pastor me vestiu destes puríssimos arminhos, em satisfação
daqueles imundos lodos. Vós ides buscando um Pastor que vos há-de parecer um deus
e esta vista compra-se com a moeda dos trabalhos. Eu padeci tantos para chegar a vê-lo
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que me chamaram o Jó 178 das mulheres, antonomásia que não devi ao rigor, mas ao
sofrimento, e mais o meu berço foi muito mimoso, e na minha campina eram os frutos
as romãs coroadas e não os pomos vulgares”. “Linda Pastora”, respondeu a Peregrina,
“mais clara que nos arminhos que vestis, nos desenganos que me dais, dizei-me, como é
o vosso nome, que quero ter de vós todo o conhecimento, que os vossos olhos cativam e
as vossas palavras atraem; que esse rubi dá luz partido, e admiração inteiro?” “O meu
nome”, tornou ela, “é Isabel de Hungria, e o vosso será Dama de Melindre, sem
lembrar-vos que sois mulher de barro, e com os desenganos vos pago as lisonjas, e pois
imitastes a esposa em não querer manchar os pés, bom será a imiteis na emenda, como
na grosseria.” Disse, e embrenhada na confusão daquelas intrincadas asperezas, se não
deixou mais ver, tesouro que sem tocar-se desapareceu, e como as palavras, quando
persuadem com o exemplo têm mais força, com as de Isabel, venceu a Peregrina a sua
repugnância, seguindo sua via, calçada no lodo do caminho, e vestida no ouro da
fineza. Receava porém o cair mal seguros os pés no lodaçal, a cujo temor lhe respondeu
do alto do monte um Pastor, cantando assim:
“Formosa Peregrina
deste opaco 179 país,
ermo com quem não parte
o sol nem um rubi.
178
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“Deste monte te espreito
que te alcancei aqui,
onde o cristal puro
calças no barro vil.
“Os faunos te lamentem
quando notem assim
nos charcos do janeiro
as flores do abril.
“Mas ainda assim,
se caires no lodo, cais em ti.
“Todos se admiraram
em tanto desmentir,
vendo que pode a alma
substituir o gris 180.
“Busco a ver teu asseio,
e por mais que inquiri,
olho que já é mancha
o que antes foi jasmim.
“Mas ainda assim,
se caires no lodo, cais em ti.
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“É para reparar
ver que resolve em si
deitar liga na prata
quem não sabe mentir.
“A pura ninfa chore
que se magoa em fim,
vendo a neve dos Alpes
ser a lama matiz.
“Mas ainda assim,
se caires no lodo, cais em ti.
“Alva e aurora ambas
que te espreitam aqui,
uma sentindo chora,
outra zombando ri.
“Tuas plantas dirão:
‘aprendei flor de mira,
Que ontem fui açucena
e hoje sombra me vi.’
“Mas ainda assim,
se caires no lodo, cais em ti.”
Calou o Pastor, melhorou o caminho, continuou a Peregrina, e meditando nas
presas da cantiga, se reclinou ao pé de um tronco agreste, filho daquele paramo, e ali a
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cobriu a noite com o seu manto, sem que Latona 181o bordasse de estrelas, nem Diana o
guarnecesse de prata.
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CAPÍTULO III
Em que a alma figurada na Peregrina sofre as injúrias e entra no lago das tribulações.
Deixou a Peregrina o duro tronco, não a branda pena em que tinha feito arrimo
para seu breve sono, se é que quem ama dorme, e à escassa luz com que o paramo se
despedia da sombra, continuou seu caminho acompanhada da esperança, que é
temores, da saudade, que é mágoas, do amor, que é disvelos 182. Mas neste labirinto de
cuidados lhe dava sua fé o fio de ouro, a que se prendia segura. A poucos passos ouviu
umas descompassadas vozes, que dizião:
“Aí vai a louca,
todos a ela
digamos-lhe injúrias,
[a]tiremos-lhe pedras.” 183
Olhou assustada e viu que do caminho contrário saíam muitos dos que
conhecera no bosque, que com apupadas risadas e gritos a vinham seguindo. Diziam
uns, “olhai, como vai airosa com o novo vestido”; outros, “como vai asseada, cheia de
lama”; outros, “diz que vai em busca de um deus, porque é hipócrita”; outros, “foge de
nós, porque é leviana”, e todos:
“Aí vai a louca,
todos a ela
digamos-lhe injúrias,
182
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[a]tiremos-lhe pedras.”
E pegando destas ameaçadas com o tiro, que não chegou à execução, ou detido
de soberano impulso, ou confundido no seu sofrimento que é a melhor arma, com que
se vencem os trabalhos, retiraram-se em fim deixando-a tímida, assustada, mas
vencedora, pois não tornou por si, que é a maior vitória. Continuou seu caminho
cantando o que chorava nesta lamentação:
“Pedra levantada,
vida ameaçada,
injúrias ouvidas,
penas repetidas,
o amor ausente,
a mágoa presente,
quem tal sofre? Quem?”
Resposta 184

“Quem quer bem.”

Respondeu-lhe uma voz branda, que saiu de entre um espinheiro esquivo, e ela
no êxtase de suas mágoas continuou sem fazer reparo:
“Luzes apagadas,
caindo as giadas,
os ares armados,
cabelos voados,
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lágrimas nos olhos,
os pés em abrolhos,
quem tal sofre? Quem?”
Resposta

“Quem quer bem.”
O caminho estreito,
sufocado o peito,
triste o coração,
os espinhos a mão,
a flor a morrer,
o sol a não ver,
quem tal sofre? Quem?”

Resposta

“Quem quer bem.”
Suspiros cançados,
ecos desprezados,
lágrimas vertidas,
glórias escondidas,
ausência a ferir,
amante a não vir,
quem tal sofre? Quem?”

Resposta

“Quem quer bem.
Estrela embuçada,
sorte não achada,
168

caminho penoso,
passo rigoroso,
vergel escondido.
fonte sem ruído,
quem tal sofre? Quem?”
Resposta

“Quem quer bem.”

Aqui chegava a Peregrina com a sua lamentação, quando lhe saiu das costas do
espinheiro o oráculo das suas repostas, em um moço de especioso 185 semblante, 186
airosíssima pessoa, coberto com uma capa encarnada e na mão uma bengala de
soldado, e chegando a ela lhe disse: “Ilustre Peregrina, (que ilustre é toda a que segue
esta via pois nela perpétua a nobreza da alma que não tem fim), não desperdices
tesouros, que mais que nas pérolas que derramas, perdes no sofrimento que arriscas.
Não há amar sem padecer. O primeiro toque que dá o amor, é uma seta que atira e uma
ferida que deixa, e à causa hão-de corresponder os efeitos. O amor foi favor; o sofrer é
obrigação. Amor sem pena é amor de meninos, que amam o seu mimo. Amor de
tribulações é amor de grandes, que amam os seus trabalhos e não os seus interesses e
este é o que se chama amor.” “Eu senhor”, disse a Peregrina, “já pelo que amo, deixei a
pátria, as galas, o calçado, os regalos, e todos os cómodos que mais lograva.” “Isso,
Peregrina”, respondeu ele, “foi deixar o que tínheis de vosso, mas não foi deixar o que
tendes de vós, que são esses desafogos nas lágrimas, esse alívio nos suspiros, essa
185
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satifação nos queixumes. Na pátria largastes um pedaço de terra, nas sendas uma tarefa
de bichos, no calçado um embaraço dos pés, nas joias uma mão cheia de pedras, nos
regalos um engano de inocentes, e isto foi largar nada que é o que tínheis de vosso;
agora haveis de deixar o que tendes de vós.” “Não me deixais nem os sentimentos, e o
Deus a quem busco quer aos que o seguem amantes, mas não insensíveis.” “Na dor
sim”, tornou ele, “mas insensíveis no desafogo, que assim se ganha o merecimento sem
se arriscar a fineza. As leis do amor são muito apertadas, e os seus nós mais fortes que o
gordio”. “As da natureza”, tornou ela, “são muito largas, e por isso eu lamentei quando
vi contra mim opróbrios gritados e pedras levantadas”. “Vós”, respondeu ele, “estais
ainda nesta via tão tenra como flor, e eu já vos queria tão forte como pedra, e porque
não presumais, vos arguo só com as palavras, vos quero convencer com o exemplo
próprio que faz mais força. Eu sou soldado de um grande rei e pelo servir melhor deixei
quanto possuia, que quem ama não reserva. Tinha este senhor inimigos, os quais se
conjuraram contra ele, sem repararem em que era o seu soberano. Pus-me em sua
defensa e fui o primeiro que nesta derramei o sangue 187. Prenderam-me os traidores e
com rogos brandos e ameaços duros me fizeram ser do seu partido, ao que resisti leal e
por último me intimaram que, ou havia de negar ao rei, ou me havia de tirar a vida.
Não duvidei na escolha, que a lei é tão preciosa como a alma. Desenganados de que
nem o que vivia daria pelo que amava, me atiraram pedras, não em ameaça como a vós
mas em execução como a mim. Bem apedrejado e mal ferido, levantei as pedras padrão
da minha constância e assim banhadas em sangue as fui oferecer ao templo da lealdade,
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e ao deixá-las, vi se tinham convertido em preciosos rubins, dos quais guarneci o
vestido que vedes. Este foi o gosto de meu rei, que destruindo a seus contrários, me deu
o galardão de minha fidelidade, que logro em crescido 188 prémio.” E desembuçando a
capa deixou ver o vestido, em cuja guarnição luziam os rubins tão brilhantes que
substituiram duplicados sois àquele paramo por um que lhe fugia. A Peregrina se
admirava e ele lhe dizia: “aqui vereis, senhora, como os trabalhos hoje são pedras duras
e amanhã pedras preciosas, e aos tiros que dá o ódio, os converte em rubins o amor.
Fazei paciência se quereis fazer prémio, meditando em estas palavras, que a uma
pastora que hoje vive em o vergel 189 se disseram: ‘quem ama padece, quem padece
sofre, quem sofre espera, quem espera alcança’, e seguindo estas verdades viu na
presença do Pastor que vós não errareis se a imitares.” “Nobre Soldado”, respondeu a
Peregrina, “as vossas razões têm confortado meu desmaiado alento na exortação, e
vossos rubins alegrado meus olhos. Nos resplandores são pedras de virtude, cuja luz
desterrou sua tibieza. Confesso meu erro nos prantos de hoje e prometo diferença na
constância de amanhã. Perdoai o que vos desgostaram meus queixumes, que vós tendes
valor de soldado e eu estilo de mulher, e porque quero saber o nome de quem me
renovou o espírito, pergunto como vos chamais?” “Estevão”, respondeu ele, “é o meu
nome, e me aparto da vossa companhia levando-vos na minha saudade, e ainda que
visto o peito de aço, não tenho o coração de ferro. Aqui vim só a confortar-vos e me
torno ao vergel, onde assisto a pedir ao Pastor favores para vós, e a Deus até que nele
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nos vejamos.” Assim se despediu sem que a Peregrina passasse a detê-lo, que seu
respeito desviou sua persuasão e a nenhum dos que encontrou nesta via pode seguir
por mais que o desejava, sendo o caminho o mesmo, porque logo se fazião
desaparecidos, meditando nestas razões que ouvira a Estevão. Pedras tão preciosas
como os seus rubins continuou sua carreira, e por aliviá-la, foi cantando, já não queixas
grosseiras, mas finezas amorosas:
“Querido Pastor mío,
que en esta soledad
te doy un sur de perlas, sur or surtido?
de lágrimas un mar.
¿Adónde estás,
que te procuro y no te puedo hallar?
“Con gemidos te busco
y en tanta sequedad,
si te llama el suspiro,
solo responde el “!ay!”
¿Adónde estás,
que te procuro, y no te puedo hallar?
“Las peñas enternezco
y tú por más afán,
quedas a resistir
y la peña a quebrar.
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¿Adónde estás,
que te procuro y no te puedo hallar?
“A mis ojos te escondes;
si me quieres matar,
mátame con tu amor,
y no con tu crueldad.
¿Adónde estás,
que te procuro y no te puedo hallar?
“En esta amarga ausencia,
que a mi pecho es puñal,
ni puedo sentir menos,
ni puedo sentir más.
¿Adónde estás,
que te procuro y no te puedo hallar?
Porque di, te pregunto 190,
respóndeme ya.
Muero de tu desvío,
si vivo en tu beldad.
¿Adónde estás,
que te procuro y no te puedo hallar?

190
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“De un corazón que llevas
te pido la mitad,
una quede a sentir,
otra se parta a amar.
¿Adónde estás,
que te procuro y no te puedo hallar?”
Assim alegre seguia sua derrota, apressando o passo por chegar ao porto de sua
felicidade, e quando mais ansiosa de descrubri-lo, achou um grande obstáculo, fazendoa parar um lago que se atravessava em o caminho de águas escuras e inquietas. Muito
aflita se viu a Peregrina sem ter a quem recorrer em seu favor, nem para o conselho 191,
nem para o remédio, quando se lhe ofereceu à vista um Pastor de veneráveis cãas 192,
alegre rosto, respetiva presence. Este lhe disse: “Que é, Peregrina, o que aqui vos tem
suspensa, e parada?” “Admiro-me”, respondeu ela, “de preguntares o que sabeis, tendo
à vista este lago tão inquieto, como profundo!” “A quem ides buscando?”, tornou ele,
“Busco”, disse a Peregrina, “ao Pastor do vergel, que é o meu amante, e quando me
cuidava já mais vizinha à sua presença, acho este embaraço para correr a ela.” “Pois”,
disse o Pastor, “para buscar um amante há embaraços? Se vós tivereis fé não houvéreis
medo, que o amor é tão forte como a morte. Lançai-vos neste lago, e provai a passar à
outra parte, que quem quer, não olha o que teme, senão o que ama.” “Sim”, respondeu
ela, “mas as finezas não hão-de passar a loucuras.” “Sim, sim”, respondeu o Pastor,
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“que o sizo do amor é não ter sizo, e um amante sizudo é um Cupido pasmado. Arrojaivos ao lago e medi as forças com os perigos, até que vosso fogo vença sua água.” “Bom
velho”, lhe disse ela, “vós quereis afogar-me? Eu tinha-vos para o remédio e acho-vos
para a fatalidade?” “Maior será a vossa”, respondeu ele, “se não passais o lago, porque
sem isso não podeis chegar ao vergel. Eu sou o porteiro 193 desse paraíso e trago ordem
de seu soberano para não vos abrir a porta, enquanto não venceres estas águas, que a
menos fineza não quer vender-vos a sua vista.” “Senhor”, respondeu ela, “eu a
comprarei a todo o custo, porém dai-me vós os meios, com que vença tão formidável
encontro, que mísera de mim não sei achá-los.” “Sim, darei”, respondeu o Pastor,
“porque me não torneis a dizer quero afogar-vos, eu antes de ser pastor de ovelhas fui
pescador, e ainda aí tenho uma barquinha, que vos darei para passares o lago.”194 “E
vós comigo”, respondeu ela, “que as águas estão inquietas, o vento bravo e eu sem
experiência.” “Tudo se fará bem”, disse o Pastor, “e antes que entreis, vos quero animar
com o exemplo, que persuade melhor que as palavras. Eu fui pescador 195 no mar de
Galilea e daí passei a Pastor de ovelhas, sendo tão copiosos os meus rebanhos na terra
como haviam sido os meus peixes no mar, quando pescador. Eu e outros companheiros
do mesmo ofício amamos todos uma rara formosura; não lhe chamo flor, porque é mais
bela; não lhe chamo pérola, porque é mais preciosa; não lhe chamo estrela, porque é
mais fixa; não lhe chamo sol, porque é mais clara. Chamar-lhe-ei divindade, que é só o
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nome que lhe compete. A esta pois buscavamos em paz que nem todo o amor há de ser
guerra, sem que o demónio de ciúme se atravesse ao sagrado deste querer. Fez a dita
beleza de nós uma breve ausência, se para quem ama há ausência breve, e uma tarde
em que no mar andavamos pescando peixes e chorando saudades, nos apareceu na
ribeira. Alvoraçados todos de nos amanhecer o sol quando já nos ameaçava a noite,
apressaram meus companheiros as suas barquinhas a ir buscá-la. Eu que não quis fiar
dos vagares do lenho as ânsias do fogo, me arrojei ao mar por chegar mais depressa, o ir
do outra sorte devi-o à minha obrigação, o ir desta à minha fineza; assim que entrei no
mar, tocou a fogo, tal era o que abraçava meu peito. Cheguei pois primeiro que os mais
aos pés da dita formosura e disse um dos deuses marinhos aos outros, ‘já com esta
fineza os nossos corais e as nossas pérolas não têm preço.’ Neptuno me celebrou a ação,
as ninfas me invejaram a galantaria, as sereias me cantaram a gala e os pescadores esta
cantiga, que encomendei à memória:
“Pedro por chegar primeiro
aos mares so arrojou,
que vagares na fineza
são dezares no amor.
Pescador,
sendo ele próprio a rede,
uma fineza pescou.
“Não quis esperar o barco,
que a quem deveras amou,
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um instante de esperar
é um segre de rigor.
Pescador
das pérolas da fineza,
não dos peixes de sabor.
“Arrojou-se ao mar galhardo,
nadou valente e veloz,
que mais fizera um Cupido
do que fez um pescador?
Pescador,
que como tocou as águas,
o mar a fogo tocou.
“Aos olhos da formosura
feito um Leandro chegou
para merecer a luz
não para apahar a flor.
Pescador,
saindo do mar molhado
se foi enxugar ao sol.”
“Muito me divertistes”, disse a Peregrina, “com tão galante cantiga, e também
me admirastes com tão galharda fineza, e creio que a essa juntaríeis outras de tanto
nome. “Sim, ajuntei”, respondeu ele, “que só por soldar uma desconfiança, que esta
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divindade teve minha em matéria de fé, cheguei a chorar lágrimas de sangue 196 por
satisfazê-la, e em um motim que certa noite se levantou contra ela, me meti só, e
desarmado por esquadras de soldados, e assim como cortei a orelha 197 a um
despedaçara a todos, se o preceito da mesma ofendida mo não embaraçara. Por ela pois
deixei barco, e redes, e sem ser buzio, me fiz pescador de pérolas, que ela muito
estimava, e destas lhe ofereci muitos milhares, com que acrescentou seus cabedais.
Perguntou-me um dia se a amava, não por ignorá-lo, mas por ouvi-lo; eu todo
afervorado lhe fiz logo ali três protestos do que lhe queria, e ao depois os assinei com
meu sangue, oferecendo-me por ela à morte que quem ama não reserva a vida. Tais
foram os meu extremos, que me fizeram arrojar ao mar, e vós temeis um lago? Aí tendes
barco e remo, passai a ele e oferecei ao Pastor a meia fineza, já que a não quisestes fazer
inteira, que eu sou em vossa companhia.” Olhou a Peregrina e viu a barquinha, na qual
entrou, mas quando voltou o rosto a esperar o velho, já era desaparecido. Chamou, não
lhe acodiu; chamou ao seu Pastor, não lhe respondeu; deu vozes ao céu, cerrou-se; e só
neste desamparo, que não há maior desamparo que o que se passa só, 198 viu que se
alteravam as águas, se desenfreavam os ventos, se desatavam as chuvas, e aquele palmo
de lenho, que buscou tábua para a vida, o considerava já tumba para a morte. Nas
verdenegras águas se lhe repesentavam disformes peixes para tragá-la, no ar fogosos
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raios para consumi-la, nas sombras lutos para sua exéquias, nos ecos vozes para seus
responsos, já para o remo lhe faltavam as forças, que quebradas na braveza do lago
donde saíam umas vozes que cantavam repetidas:
“Plegue a Dios que te anegues,
nave enimiga.”
A que lá do alto ouviu outra suavissima, que respondia:
eso nó, que me llevas
dentro la vida.”
Conheceu a Peregrina nesta voz a de seu amado Pastor, e fortalecida no favor presente,
alentou seus remos, que já íam descaídos, rompeu as águas, desprezou os perigos, e a
pouco tempo embainhou a tempestade a espada, tocaram os ventos a recolher, ataramse as chuvas, desembuçou-se o sol, serenou-se o lago, aclararam-se as águas, correu a
barquinha ligeira e parou não em praia de seixos brutos mas em porto de flores
especiosas.
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CAPÍTULO IV
Em que a Peregrina entra no vergel do Pastor, dando fim à sua peregrinação.
Vencedora a Peregrina dos perigos de sua navegação com o remo da paciência,
que é o com que dos trabalhos se triunfa, saindo das águas se reclinou em uma alcatifa
de boninas, com que a hospedou a terra, mais rendida à febre de seu amor que aos
quebrantos de sua peregrinação, e vendo a terra florida, o céu sereno, as luzes
desembuçadas, os ares fragrantes, entendeu estaria muito vizinha ao vergel, e neste
pensamento levantou os voos a seu desejo, que nos pertos do logro são mais altivas que
nos longes da esperança, e com voz desmaiada e coração ardente glozava esta mais de
todas as letras deliciosa composta pela alma mais amante:
“Cubridme de flores
que muero de amores,
porque de mi aliento el aire
no lleve el olor sublime
cubridme
sea porque todo es uno
alientos de amor y olores
de flores,
de azucenas y jasmines
aquí la mortaja espero,
que muero.
Si me preguntáis ¿de qué?
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Respondo, en dulces rigores
de amores.”
Aqui desceu do alto um bando de fermosíssimas aves, tão vistosas nas cores, que
pareciam ramalhetes do ar, mais que viventes na terra. Todas traziam flores nos bicos e
as deixavam cair sobre a Peregrina, a quem em seu desmaio deram esta música com
suavíssimas vozes humanas, respondendo-se umas a outras:
“Desmayos de amor,
¿son de flores? No,
que las flores son desmayos
y este desmayo es valor.
Desmayos de amor,
¿son de perlas? No,
porque las perlas son agua
y este desmayo es ardor.
Desmayos de amor,
¿son de albas? No,
porque las albas son risa
y este desmayo es dolor.
“Desmayos de amor,
¿son de “ayes”? No,
que los suspiros son aire
y este desmayo es prisión.
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No son perlas, que es agua;
no son albas, que es risa;
no son “ayes”, que es aire;
no son rosas, que es flor.
“Son amor
que ni es agua, ni es aire, ni es risa,
ni es flor.
“Desmayo de amor divino
del mismo amor se forjó,
sin mezcla que amor es uno,
y con mezcla fuera dos.
“De amor la esencia es tan pura,
que en sí propio no admitió
entre el amor y el efecto
lo que va de afecto a amor.
No son de amor los 199 desmayos,
mas el amor mismo son,
porque distinción no quiso
entre su esencia y su ardor.
“Desmayos de amor, decidme,
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No texto original, les.
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¿Cómo han de sufrirse hoy
si en cada desmayo está
toda la fuerza de un dios?
“No son perlas, que es agua;
no son albas, que es risa;
no son “ayes”, que es aire;
no son rosas, que es 200 flor.
“Son amor,
que ni es agua, ni es aire, ni es riza,
ni es flor.”
Cessou a música, voaram as aves, e tornando a Peregrina de seu desmaio para
todos fatal, para nenhum escusável, se achou em um delicioso vergel. Reverdeceu o
celeste paraíso, nova esfera de luzes, raro labirinto de flores, lugar de que só era digna a
admiração. Ali toda a vista era graça; toda a flor maravilha; toda a planta esmeralda; as
fontes eram pérolas líquidas; os ares flores sem cor pela fragância; as respirações alentos
divinos; e nada parecia do ser humano. Os cravos brotavam incêndios; as rosas não
padeciam desmaios; os jacintos padeciam ciúmes; as murtas 201 não significavam dor; a
beleza das flores correspondia à formosura das árvores de pomos; de nenhuma parecia
mãe a terra, de todas sim criador o sol; e as maçãs, que no primeiro jardim foram
discórdias, aqui eram amores. As aves vestiam de pena e cantavam de glória, estavam
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paradas porque não tinham aonde levantar o voo. O cristal que a pedaços se via,
brilhava ouro; o ouro nos pomos transparente como o cristal. As ruas deste paraíso
calçavam pedras preciosas; as portas adornavam pérolas finas; os muros alabrastos
superiores. No meio se via uma fonte de vida, a cujas águas corriam as almas sendo seu
ruído mais suave que de doce citara a branda voz, e não continue minha ignorância esta
pintura, porque já ouço que nela todo o homem mente. Dizia a Peregrina muitas vezes
admirada, “onde estou eu, que já sou outra? Que endeusada roupa é a que visto? Que
preciosíssimas joias as de que me adorno? Que novo ser o que me vivifica? Que esfera é
esta onde me vejo possuidora de glórias? Que Paraíso é este onde estou flor? Que céu é
este onde vivo estrela? Que nova pátria onde já não sou Peregrina? Se é o vergel do
Pastor, com sua vista premiarei meus trabalhos e segurarei minha felicidade.” Aqui lhe
responderam músicos instrumentos, que em mãos de uma tropa de belíssimos pastores
e pastoras entravam a dar-lhe as boas vindas, todos com preciosos vestidos, uns
carmesins, outros brancos, dando o ouro cores e eles luz ao ouro. Coroavam de flores as
cabeças, as mãos com palmas, e todos com vozes divinas, cantaram este alegre festejo:
“Sea bienvenida,
bienvenida sea
a tomar la esclava
corona de reina.
“Enhora 202 buena a este vergel
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llegues Peregrina bella,
que en este vergel no hay
hora que nó sea buena.
“Mira en sus flores hermosas
cuales son las primaveras
adonde tiene una rosa
todo el valor de una estrella.
“Aquí serás coronada
de tan augusto 203 diadema,
que si otra pudo igualarla
ninguna puede excederla.
“Será el oro cristalino
clara alfombra de tus huellas,
oro con quien el de ofir
es carbon y no riqueza.
“En sus árboles tendrás
frutos de tal excelencia
que no hay planta en el vergel
que árbol de vida no sea.
“Sus riquezas y tesoros
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Que merece grande respeito.
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son de tan alta grandeza
que una margarita sola
pudo formar una puerta.
“Tan claras corren sus aguas,
tan transparentes, tan tersas,
que conceptos de cristal
fuer[on] 204 mancha a su pureza.
“Son de este vergel las aves
angélicas filomenas,
sirenas que con su canto
golfos de luces navegan.
“Los amores de tu esposo
serán en castas finezas
la corona de estas dichas,
la palma de estas grandezas.
“Y hallarás al fin, pastora,
en toda su corte excelsa
días sin noche,
gloria sin pena,
año sin nieves,
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amor sin venda.”
Calou a alegre melodia por dar lugar a outra superior entrando um belíssimo
Pastor, o mais formoso de todos os filhos dos homens, quando menos formosura de
Deus, quando mais sua endeusada vestidura só no sol tem comparação. Despedindo
luzes como Deus, cantando finezas como homem, se encaminha com esta música à
Peregrina, que nele conheceu ao seu amado, cheia de admiração e alegria, fazendo aqui
a vista mudas operações, depois de fé ter feito declaradas finezas, achou que em tudo o
que esperara, não cabia a menor parte do que via, cantava assim o divino Orfeu:
“Peregrina la dichosa
en claro punto nacida
debajo de las estrellas
que influyen mayores dichas,
tan hermosa como amada
siendo tú la beldad misma,
pues, solo un cabello tuyo
ha sido una herida mía,
tú que entraste en el vergel
donde su rey te convida
con flores que son estrellas,
frutos que son ambrosias,
tú que del bruto desierto
venciste tanta fatiga,
187

tierna flor al encontrarlas,
dura peña al resistirlas,
tú que al Jupiter divino,
mezclando la esencia diva 205,
hiciste un Jacob 206 amante
y siendo su Raquel 207querida,
bienvenida seas
seas bienvenida.”
Deificada amante Peregrina nestas glórias, absorta na vista do Pastor, disse a
seus pés prostrada:
“Soberano Pastor, amante fino
de céu e terra e mares dominante,
que no céu onde assistes uno e trino 208
fixa puseste a estrela errante.
Tu que sem respeitar o ser divino
do ser humano te fizeste amante,
ardente amor me tens na clara esfera
que já hoje sou luz, se ontem flor era.”
205
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208

Referência à Trindade.

188

Levantou-a o Pastor a seus braços respondendo:
“Querida minha que do ermo agreste
te elevaste às boninas superiores,
e nesse bruto paramo terreste
pisando espinhos semeaste amores.
Havendo já trocado no celeste
por luzes firmes as caducas flores,
chega a meu peito donde fique unida
alma com alma, sim, vida com vida.”
Deste colóquio passaram a outros mais íntimos, de quem só o amor pode ser
língua, e ali deu o Pastor à sua amada a coroa de rainha, com as honras de esposa, e
recebendo de todos aqueles assistentes soberanos festivos parabéns, ficou a lograr
glórias a quem os séculos não podem dar fim, nem a língua humana explicação. Este foi
o prémio de seus trabalhos, o fim de seu caminho, o porto de sua navegação, o achado
de seu amor, e quem seguir a mesma via para a virtude, descobrirá o mesmo vergel
para a eternidade. E enquanto o não achamos, louvemos ao Senhor, que para ele nos
convida a todos, sem excetuar ao pecador por errado, ao infiel por cego, ao incógnito
por bárbaro, ao tíbio por vagaroso, a todos quer, a todos chama, a todos busca:
“Lóente, Pastor divino,
con los más que al cielo encierra,
el querub que alcanza tus luces,
serafín que en tus rayos se quema.
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“Lóente, en el firmamento
cielos, sol, luna, y estrellas,
con los astros que influyen las paces,
con el iris que aparta la guerra.
“Con todas sus producciones
te loe la verde tierra
desde el cedro más alto del monte
hasta en campo la flor más pequeña.
“Lóente todas las aguas
más que otras veces parleras,
los arroyos con lenguas de plata
y las fuentes con gracias de perlas.
“Dente loores los mares
contados por sus arenas,
las sirenas con voces canoras
hasta el pez, sin voz y con lengua.
“Loores también te de
el fuego en su ardiente esfera
con las llamas que acuerdan tu amor,
siendo cada memoria una hoguera.
“Loete, Señor, el aire
que alienta las flores bellas
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con Favonio 209 que son sus alientos,
con las aves que son sus sirenas.
“El árbol te loe todo
por los bosques y las selvas
con las flores que son esperanzas,
con los frutos que son providencias.
“Lóete todo viviente,
y por su creador te tenga
desde el hombre que adora tu ser
hasta el bruto que ignora tu esencia.
“Ángeles, serafines,
cielo, sol, luna, estrellas,
astros, luces y signos,
aires, mares y tierra,
árboles, plantas, flores,
hombres, brutos y fieras,
fuentes, aguas y fuego,
prados, montes y peñas
de Aquél 210 que los creó
loores sean.”
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Ser divino, Deus ou Jesus Cristo.
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