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a partilha

tome-se por decidido
por justo e bem contratado
que o chão ao meio cindido
seja por vós partilhado

e não havendo o vencido
assinem este tratado
por Mim celebrado e ungido
co’a benção de meu Papado

e dando por resolvido
o embate e o seu passado
orando ao Deus consabido
dobrem-se a Mim qual criado



a terra

as gentes nuas
mansas e pacíficas
na primeira inocência
por Deus concedida

rejeitaram o mel 
os figos passados
a taça de vinho
e a água da albarrada

cobiçavam os gentios
os anéis e as insígnias 
de Nosso Capitão-Mor

e foram tão dóceis
que ele as deu de bom grado
em troca de sua terra bruta



16

o desterro

manda
         quem não tem juízo
obedece
           quem não pode 

e qualquer aquele
                        que maliciosamente
o contrário fizer
                     pague um marco de prata
morra por isso
                  ou seja degredado 
per omnia 
             para o Brasil
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a batalha 

em este tempo
                   a artelharia imiga
desembarcou 
                 entre a cidade 
e a Vila Velha

alojados em São Bento
                              com cargas de monição miúda
muitos meninos morrerão
                                pelejando animosamente
com os Olandezes (
                          que farão toda essa matanza
muy contentes)
                        
hua briga
            que durou 
duas horas 
              até que o manto negro 
da noite
           cobrisse a terra  
e o sangue 
              da cor do vinho
a embriagasse     

oitenta 
        dos nossos vallerosos soldados
forão mortos
                e seus corpos enterrados
no Sagrado solo
                     e no Mistério de nossa Fé
e não se poderá ver 
                          mayor demonstração de amor 
à Sua Magestade 
                       e à Coroa de Portugal

porque sou de 63 annos 
                                e he já tempo 
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de tractar só de minha vida
                                   e não das alheas
darei fim a essa historia
                               da batalha pera socorrer
e recuperar
              a Bahia 
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a entrada

as terras minerais
                      desde sempre Vossas
que por anos escavamos 
                                por de cima 
pelo meio 
             e pela fossas

se encontravam livres
                           sem eira 
                                      beira 
ou mantimento
                   para que Vossos vassalos 
houvessem 
             bom repartimento 

digo:

a bandeira 
              em sua jornada
com a cruz e o facão
                            rompe mata
abre picada
                em viril execução
                                             
o trabalho 
             e a ventura
seguem sempre 
                    em união 
com a dor
             e a clausura
da mais bruta 
                  reclusão

e aquele 
           em que grassa
a mortífera sezão
                       será posto em desgraça
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sem provento
                 ou quinhão

dito isso ó Meu Senhor 
encilhando meu cavalo
sem remendo ou temor
o abandono sem abalo


