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Quando eles se conheceram, 
eu andava escondida no meio de outras coisas.
Curva de brisa, alga vermelha, briga de passarinho.
Eu ainda não era uma vez.



Meu pai era Pedro.
Olha o Pedro voltando da caça!



Uma carruagem veio de Castela.
Trouxe Inês pra ser ama da princesa Constança.
Princesa Constança?
É, esposa de meu pai.
Ah, sua mãe.
Não, minha mãe era Inês,
essa moça que sorriu quando o príncipe fez  
a carruagem parar.


