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!"  

 

And. Ou de lá, que nos quereis? 

 

Anj. "Que vos levanteis." 

 

And. Para que, ou que vai lá? 

 

Anj. "Nasceu em terra de Judá 

um Deus só, que vos salvará." 

 

And. E dou-lhe que fôssem três: 

eu não sei que nos quereis. 

 

Anj. "Que vos levanteis." 

 

And. Quero-m'eu erguer, entanto 

veremos que isto quer ser. 

Sempre me esquece o benzer 

cada vez que me levanto. 

 

 

(Os Anjos cantando) 

 

Anj. "Ah pastor! Ah pastor !"  

 

And. Que nos quereis, escudeiros? 

 

Anj. Chama todos teus parceiros, 

vereis vosso Redentor." 

 

And. Não durmais mais, Paio Vaz, 

ouvireis cantar aquilo. 

 

Pai. Ora tu não vês que é grilo? 

Vai-te daí, aramá vás, 

que eu não hei mister ouvi-lo. 

 

And. Pessival, acorda já. 

 

Pes. Acorda tu a João Carrasco. 

 



Joã. Não creio eu em São Vasco, 

se me tu acolhes lá. 

 

And. Levanta-te, Barba Triste. 

 

Bar. Tu que hás, ou que me queres? 

 

And. Que vamos ver os prazeres, 

que eu nem tu nunca viste. 

 

Bar. Pardeus, vai tu se quiseres, 

salvo se na refestela 

me dessem bem de comer; 

senão, deixa-me jazer, 

que não hei-de bailar nela; 

vai tu lá embora ter. 

 

Acorda a Tibaldinho, 

e ao Calveiro e outros três, 

e a mim cobre-me os pés; 

então vai-te teu caminho, 

que eu hei-de dormir um mês. 

Anj. Pastôres, ide a Belém. 

 

And. Tibaldinho, não te digo 

que nos chama não sei quem? 

 

Tib. Bem no ouço eu, porém 

que tem Deus de ver comigo? 

 

And. Isso é parvoejar: 

levantai-vos, companheiros, 

que por vales e outeiros 

não fazem nego chamar 

por pastôres e vaqueiros. 

 

Anj. Para a festa do Senhor 

poucos pastôres estais. 

 

Pai. Vós bacêlo quereis pôr,  

ou fazer algum favor, 

que tanta gente ajuntais? 

 

Anj. Vós não sois oficiais 

senão de guardardes gado. 

 

Joã. Dizei, Senhor, sois casado? 

Ou quando embora casais? 



 

And. Oh como és desentoado! 

 

Anj. Quisera que fôreis vós 

vinte ou trinta pegureiros. 

 

Pai. Antes que vós deis três vôos, 

bem aqjuntaremos nós 

nesta serra cem vaqueiros. 

 

Anj. Ora trazei-os aqui, 

e esperai naquela estrada, 

que logo a Virgem sagrada 

a Hierusalém vai por i  

ao templo endereçada. 

 

 

Tocam os Anjos seus instrumentos, e as Virtudes, cantando, e o pastôres, bailando, se 

vão. 
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