
A dona que eu am'e tenho por1 senhor 
amostrade-mi-a, Deus, se vos em prazer for, 
se nom dade-mi-a morte. 
 
A que tenh'eu por lume d'estes olhos meus 
e por que choram sempre, amostrade-mi-a, Deus, 
se nom dade-mi-a morte. 
   
Essa que vós fezestes melhor parecer 
de quantas sei, ai Deus!, fazede-mi-a veer, 
se nom dade-mi-a morte. 
 
Ai, Deus! qui mi-a fezestes mais ca mim amar, 
mostrade-mi-a u possa com ela falar, 
se nom dade-mi-a morte. 
 

Bernal de Bonaval 

Abadessa, oí dizer 
que érades mui sabedor 
de todo ben; e, por amor 
de Deus, querede-vos doer 
de min, que órgano casei, 
que ben vos jurio que non sei 
mais que un asno de foder. 
Ca me fazen en sabedor 
de vós que avedes bon sen 
de foder e de todo ben; 
ensinade-me mais, senhor, 
como foda, ca non sei, 
nen padre nen madre non ei 
que m’ ensin’, e fiqu’ i pastor. 
E se eu ensinado vou 
de vós, senhor, deste mester 
de foder e foder souber 
per vós, que me Deus aparou, 
cada que per foder, direi 
Pater Noster e enmentarei 
a alma de quen m’ ensinou. 

Alfons' Eanes do Coton 
Sedia-m'eu na ermida de San Simion, 
e cercaron-mi as ondas, que grandes son. 
...Eu atendend'o meu amigo! 
...Eu atendend'o meu amigo! 
 
Estando na ermida ant'o altar, 
cercaron-mi as ondas grandes do mar. 
...Eu atendend'o meu amigo! 
...Eu atendend'o meu amigo! 
 
E cercaron-mi as ondas, que grandes son; 
non ei i barqueiro nen remador. 
...Eu atendend'o meu amigo! 
...Eu atendend'o meu amigo! 
 
E cercaron-mi as ondas do alto mar; 
non ei i barqueiro, nen sei remar. 
...Eu atendend'o meu amigo!  
...Eu atendend'o meu amigo! 
 
Non ei i barqueiro nen remador: 
morrerei, fremosa, no mar maior. 
...Eu atendend'o meu amigo!  
...Eu atendend'o meu amigo! 
 
Non ei i barqueiro, nen sei remar: 
morrerei, fremosa, no alto mar. 
...Eu atendend'o meu amigo! 
...Eu atendend'o meu amigo! 

 
Meendinho 

Eu, velida, non dormía, 
     lelia doura, 
e meu amigo venía, 
     edoi lelia doura! 
 
Non dormía e cuidava, 
     lelia doura, 
e meu amigo chegava, 
     edoi lelia doura! 
 
E meu amigo venía, 
     lelia doura, 
e d'amor tan ben dizía 
     edoi lelia doura! 
 
E meu amigo chegava, 
     lelia doura, 
e d'amor tan ben cantava, 
     edoi lelia doura! 
 
Muito desejei amigo, 
     lelia doura 
que vos tevesse comigo, 
     edoi lelia doura! 
 
Muito desejei amado, 
     lelia doura, 
que vos tevesse a meu lado, 
     edoi lelia doura! 
 
Leli leli, par Deus, leli, 
     lelia doura, 
ben sei eu quen non diz leli, 
     edoi lelia doura! 
 
Ben sei eu quen non diz leli, 
     lelia doura, 



demo x'é quen non diz lelia, 
     edoi lelia doura! 
 

PERO EANES SOLAZ 
Marinha, o teu folgar  
tenho eu por desacertado,  
e ando maravilhado  
de te não ver rebentar;  
pois tapo com esta minha boca,  
a tua boca, Marinha;  
e com este nariz meu,  
tapo eu, Marinha, o teu;  
com as mãos tapo as orelhas, 
os olhos e as sobrancelhas,  
tapo-te ao primeiro sono;  
com a minha piça o teu cono;  
e como o não faz nenhum,  
com os colhões te tapo o cu.  
E não rebentas, Marinha?  
 

Afonso Eanes de Cotón 

Ay Deus, se sab' ora meu amigo 
cum' eu senneira estou en Vigo! 
E vou namorada. 
 
Ay Deus, se sab' ora meu amado 
com' eu en Vigo senneira manno! 
E vou namorada. 
 
Com' eu senneira estou en Vigo, 
e nullas gardas non ei comigo! 
E vou namorada. 
 
Com' eu senneira en Vigo manho, 
e nullas gardas migo non trago! 
E vou namorada. 
 
E nullas gardas non ei comigo, 
ergas meus ollos que choran migo! 
E vou namorada. 
 
E nullas gardas migo non trago, 
ergas meus ollos que choran ambos! 
E vou namorada. 

Martín Códax 
 

De grado queria ora saber 
destes que tragen saias encordadas, 
en que s’apertan mui poucas vegadas, 
se o fazen po-los ventres mostrar, 
por que se devan deles a pagar 
sas senhores, que no[n] teen pagadas. 
 
 
Ai Deus, se me quisess’alguen dizer 
por que tragen estas cintas sirgadas 
muit’anchas come molheres prenhadas, 
se cu[idan] eles per i gaanhar 
ben das con que nunca saben falar, 
ergo nas terras se son ben lavradas! 
 
 
Encobrir non vo-lhas vejo fazer, 
con nas pontas dos mantos trastornadas, 
en que semelhan os bois das ferradas 
quando as moscas-los veen coitar, 
nen se as cuidan per i d’enganar 
que sejan deles por én namoradas. 
 
 
[E] outrossi lhis ar vejo trager 
as mangas mui curtas e esfra[lda]das, 
ben come se adubassen queijadas 
ou se quisessen tortas amassar, 
ou quiça o fazen por delivrar 
sas bestas, se fossen acevadadas. 
 

Se eu podesse desamar 
a quen me sempre desamou, 
e podess'algún mal buscar 
a quen me sempre mal buscou! 
Assí me vingaría eu, 
se eu podesse coita dar, 
a quen me sempre coita deu. 
 
Mais sol non posso eu enganar 
meu coraçón que m'enganou, 
por quanto me fez desejar 
a quen me nunca desejou. 
E per esto non dormio eu, 
porque non poss'eu coita dar, 
a quen me sempre coita deu. 
 
Mais rog'a Deus que desampar 
a quen m'assí desamparou, 
vel que podess'eu destorvar 
a quen me sempre destorvou. 
E logo dormiría eu, 
se eu podesse coita dar, 
a quen me sempre coita deu. 
 
Vel que ousass'eu preguntar 
a quen me nunca preguntou, 
por que me fez en si cuidar, 
pois ela nunca en min cuidou. 
E por esto lazeiro eu, 
porque non poss'eu coita dar, 
a quen me sempre coita deu. 



Alfonso X Cantigas profanas 
  
 

 
Pero da Ponte 

Quantos hoj'andan eno mar aquí 
cuidan que coita no mundo non ha 
senón do mar, nen han outro mal ja. 
Mais doutra guisa acontece hoje a mí: 
     coita d'amor me faz escaecer 
     a mui gran coita do mar, e tẽer 
 
pola maior coita de quantas son 
coita d'amor a quen a Deus quer dar. 
E é gran coita de mort'a do mar, 
mais non é tal, e por esta razón 
     coita d'amor me faz escaecer 
     a mui gran coita de mar, e tẽer 
 
pola maior coita, per bõa fe, 
de quantas foron, nen son, nen serán. 
E estes outros que amor non han 
dizen que non; mais eu direi qual é: 
     coita d'amor me faz escaecer 
     a mui gran coita do mar, e tẽer 
 
por maior coita a que faz perder 
coita do mar, que muitos faz morrer. 
 

Paio Gómez Charinho 

Os namorados que troban d'amor 
todos devían gran doo fazer 
e non tomar en si nen ũu prazer, 
porque perderon tan boo senhor 
como el-rei don Denís de Portugal, 
de que non pode dizer nen ũu mal, 
homen, pero seja posfaçador. 
 
Os trobadores que pois ficaron 
eno seu reino e no de León, 
no de Castela, e no d'Aragón, 
nunca pois de sa morte trobaron. 
E dos jograres vos quero dizer: 
nunca cobraron panos nen haver 
e o seu ben muito desejaron. 
 
Os cavaleiros e cidadãos 
que deste rei havían dinheiros 
e outrossí donas e'scudeiros 
matar se devían con sas mãos, 
porque perderon a tan bõo senhor, 
de que posso eu ben dizer sen pavor 
que non ficou d'al nos cristãos. 
 
E máis vos quero dizer d'este rei 
e dos que del havían ben-fazer: 
devían-se deste mundo a perder 
quand'el morreu, per quant'eu vi e sei, 
ca el foi rei atán mui prestador 
e saboroso e d'amor trobador, 
todo seu ben dizer non poderei! 
 
Mais tanto me quero confortar 
en seu neto, que o vai semelhar 
en fazer feitos de muito bõo rei. 
 

Joán de León 
Como morreu quen nunca ben 
houve da ren que máis amou, 
e quen viu quanto receou 
dela, e foi morto por én: 
     ai mia senhor, assí moir'eu! 
 
Como morreu quen foi amar 
quen lhe nunca quis ben fazer, 
e de quen lhe fez Deus veer 
de que foi morto con pesar: 
     ai mia senhor, assí moir'eu! 
 
Com'home que ensandeceu, 
senhor, con gran pesar que viu, 
e non foi ledo nen dormiu 
depois, mia senhor, e morreu: 
     ai mia senhor, assí moir'eu! 
 
Como morreu quen amou tal 
dona que lhe nunca fez ben, 

Madre, passou per aquí un cavaleiro 
e leixou-me namorad'e con marteiro: 
     ai, madre, os seus amores hei; 
          se me los hei, 
          ca mi os busquei, 
          outros me lhe dei; 
     ai, madre, os seus amores hei. 
 
Madre, passou per aquí un filho d'algo 
e leixou-m'assí penada, com'eu ando: 
     ai, madre, os seus amores hei; 
          se me los hei, 
          ca mi os busquei, 
          outros me lhe dei; 
     ai, madre, os seus amores hei. 
 
Madre, passou per aquí quen non passasse 
e leixou-m'assí penada, mais leixasse: 
     ai madre, os seus amores hei; 
          se me los hei, 



 

e quen a viu levar a quen 
a non valía, nen a val: 
     ai mia senhor, assí moir'eu! 

Pay Soarez de Taveiros 
 

          ca mi os busquei, 
          outros me lhe dei; 
     ai, madr', os seus amores hei. 

Fernán Rodríguez de Calheyros 

Per bõa fe, fremosa mia senhor, 
sei eu ca máis fremoso parecer 
vos fez Deus, e máis fremoso falar, 
de quantas outras donas quis fazer; 
e al vos fez que vos ora direi: 
fez-vos máis mansa e de mui melhor 
doair’e melhor talhada seer. 
 
E por esto, fremosa mia senhor, 
non me devedes vós culp’a põer 
porque non sei eu ren no mund’amar 
senon vós; e máis vos quero dizer: 
senhor, nunca eu ja culpa averei 
de non amar, enquant’eu vivo for, 
senon vós, pois me vos Deus fez veer. 
 
E rogo-vos, fremosa mia senhor, 
por aquel Deus que vos fez[o] nacer, 
que, macar vos oj’eu tanto pesar 
digo, que vós me leixedes viver 
u vos veja, que de pran morrerei 
se vos non vir, e ei mui gran pavor 
d’averdes vós en mia mort’a perder. 
 
Gran mesura, � lemosa mia senhor, 
per bõa fe, que vos Deus fez aver, 
ca non poss’eu i per nen un logar 
a min nen a vós máis perda entender, 
de quanta coita eu de viver ei, 
polo vosso, que non ja con sabor 
que eu aja, senhor, de non morrer. 
 

Vasco Fernández Praga de Sandín 

Levous’a louçana, levóus’a velida, 
vai lavar cabelos na fontana fria, 
leda dos amores, dos amores leda. 

 
Levous’a velida, levóus’a louçana, 
vai lavar cabelos na fria fontana, 
leda dos amores, dos amores leda. 

 
Vai lavar cabelos na fontana fria, 
passou seu amigo que lhi ben queria, 
leda dos amores, dos amores leda. 

 
Vai lavar cabelos na fria fontana, 
passou seu amigo que muit’a amava, 
leda dos amores, dos amores leda. 

 
Passa seu amigo que lhi ben queria, 
o cervo do monte a augua volvia, 
leda dos amores, dos amores leda. 

 
Passa seu amigo que a muito amava, 
o cervo do monte volvia a augua, 
leda dos amores, dos amores leda”. 
 

Pero Meogo 

Baylemos nós ja todas tres , ay amigas, 
so aquestas avelaneyras frolidas, 
e quen fôr velida, como nós velidas, 
se amigo amar, 
so aquestas avelaneyras frolidas 
verrá baylar. 
 
Baylemos nós ja todas tres, ay irmanas, 
so aqueste ramo d´estas  avelanas , 
e quen for louçana como nós louçanas, 
se amigo amar, 
so aqueste  ramo d´estas avelanas 
verrá baylar. 
 
Por Deus, ay amigas, mentr´al non fazemos 
So aqueste ramo frolido baylemos, 
E quen ben parecer como nós parecemos 
Se amigo amar, 
Se aqueste ramo, sol que nós bailemos, 
Verrá bailar. 

Ayras Nunez 

Fez unha cantiga d’ amor 
ora meu amigo por mi, 
que nunca melhor feita vi, 
mais, com x’ é mui trobador, 
fez unhas lirias no son 
que mi sacan o coraçon. 

Muito ben se soube buscar, 
por mi ali quando a fez, 
en loar-mi muit’ e meu prez, 
mais de pran, por xe mi matar, 
fez ũas lirias no son 
que mi sacan o coraçon. 

Per bõa fe, ben baratou 
de a por mi bõa fazer 
e muito lho sei gradecer, 
mais vedes de que me matou: 
fez unhas lirias no son 
que mi sacan o coraçon.                Juyao Bolseyro 


