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Os Rifões de Sancho Pança 

 

Capítulo XVIII 

ONDE SE CONTAM AS RAZÕES QUE PASSOU SANCHO PANÇA COM SEU SENHOR DOM QUIXOTE, COM 

OUTRAS AVENTURAS DIGNAS DE SER CONTADAS 

 

1. Pag. 97 

... O que seria melhor e mais acertado, segundo o meu fraco entender, seria tornarmo-nos para o nosso 

lugar, agora que é tempo das aceifas, e de cuidar da fazenda, deixando-nos de andar de Ceca em Meca, e 

de Herodes para Pilatos, como dizem.  

Capítulo XIX 

DAS DISCRETAS RAZÕES QUE SANCHO PASSAVA COM SEU AMO E DA AVENTURA QUE LHE SUCEDEU 

COM UM DEFUNTO, E OUTROS ACONTECIMENTOS FAMOSOS 

2. Pag. 106 

...O jumento prestes está, a montanha à mão; e a fome aperta; não há mais que fazer senão retirarmo-nos 

muito aerosos, e, como dizem, o morto à cova, e o vivo à fogaça. 

 

Capítulo XX 

DA NUNCA VISTA NEM OUVIDA AVENTURA QUE COM TÃO POUCO PERIGO FOI ACABADA POR FAMOSO 

CAVALEIRO NO MUNDO, COMO A QUE CONCLUIU O VALOROSO DOM QUIXOTE DE LA MANCHA 

3. Pag. 108 

....Como não há quem nos veja, também não há de haver quem nos ponha mácula de covardes; quanto mais 

, que eu ouvi muitas vezes pregar a cura do nosso povo, que Vossa Mercê muito bem conhece, que quem 

busca o perigo no perigo morre; e por isso não é bom atentar a Deus acometendo tão desaforado feito, ... 

       4.  Pag. 108 

- Assim é – disse Sancho - , mas ao medo sobejam olhos; vê as coisas debaixo da terra, quanto mais as do 

céu lá por cima; mas basta o bom discurso para se entender que daqui ao dia já falta pouco. 

        5. Pag. 109 

- Mas enfim – disse ele - , seja como for, farei diligência para conter uma história, que, se atino com ela, e 

me não foram à mão, é a rainha das histórias. Dê-me Vossa Mercê, toda a atenção, que já principio. Era uma 

vez...o que era; se for bem, para todos seja; se mal, para quem o buscar... (Fórmula dos contos, na época de Cervantes) 

        6. Pag. 110 

- Visto isto conheceste-la? – disse Dom Quixote. “Dom Quixote se referia a mulher que Sancho Pança teria 

conhecido que, de acordo com ele se chamava Torralva: cachopa roliça, despachadona, e tirando seu tanto 

para machoa, porque até bigodes tinha”.  
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- Eu não, senhor – respondeu Sancho - , mas quem me contou este conto disse-me que era tão certo e 

verdadeiro que, se eu o contasse a alguém, podia afirmar-lhe e jurar-lhe que eu próprio tinha visto aquilo 

com esses que a terra há de comer. 

        7. Pag. 113 

“Depois que Sancho tomou uma tunda de Dom Quixote por não parar de rir da cara do amo...” 

- Vossa Mercê pelo menos – respondeu Sancho – soube pôr no seu lugar a chuça, apontando-me à cabeça, 

e dando-me nas costas, graças a Deus e ao cuidado que eu pus em revira-me a jeito. Mas vá lá, que tudo 

afinal há de ser pelo melhor, que sempre ouvi dizer: Quem bem ama bem castiga; e mais, que os senhores 

principais, em dizendo palavra má a um criado, logo em desconto lhe dão para umas calças; o que eu não 

sei bem é o que lhe costumam dar depois de lhe terem dado bordoadas, se não é que depois das bordoadas 

os cavaleiros andantes dão ilhas ou reinos em terra firme. 

 

Capítulo XXI 

QUE TRATA DA ALTA AVENTURA E PRECIOSA GANÂNCIA DO ELMO DE MAMBRINO, COM OUTRAS 

COISAS SUCEDIDAS AO NOSSO INVENCÍVEL CAVALEIRO 

 

        8. Pag. 120 

- Para aí vem muito ao pedir – disse Sancho – o que alguns desalmados dizem: Não peças por favor o que 

podes haver por força;  

        9. Pag. 120 – continuando na mesma frase: 

...ainda que mais assisado é estoutro rifão: Mais consegue salteador, do que honrado rogador”. 

 

XXII 

DA LIBERDADE QUE DOM QUIXOTE DEU A MUITOS DESDITADOS  QUE IAM LEVADOS CONTRA SUA 

VONTADE ONDE ELES POR SI NÃO QUERIAM IR 

 

 

- Isso mesmo é o que eu digo – respondeu Sancho – , que também eu a achei, e não quis chegar a ela mais 

perto que um tiro de pedra; 

        11. Pag. 132 – continuando na mesma frase: 

...deixei-a ficar como estava; não quero rabos de palha, nem cão com guizo ( coisas com complicação ) 

 

 XXV 

QUE TRATA DAS ESTRANHAS COISAS QUE NA SERRA MORENA SUCEDERAM AO VALENTE CAVALEIRO DE 

LA MANCHA E DA IMITAÇÃO QUE FEZ DA PENITÊNCIA DE BELTENEBROS 
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        12. Pag. 139 

- Eu cá não o profiro nem o penso – respondeu Sancho - , os outros lá se avenham; e se maus caldos 

mexerem, tais os bebam.  Se foram amancebados ou não, contas são essas que já dariam a Deus; não sei 

nada.  

        13. Pag. 139 – e continua... 

Das minhas vinhas venho. Que me importam vidas alheias.  

        14. Pag. 139 – e continua... 

Quem compra  e mente na bolsa o sente; 

        15. Pag. 139 – e continua... 

Quanto mais, que nu vim ao mundo, e nu me vejo 

        16. Pag. 139 – e continua... 

Nem perco nem ganho. E também que o fossem, que me faz isso a mim?  

        17. Pag. 139 – e continua... 

Há muitos que pensam encontrar toicinhos e não há nem estacas; mas quem pode ter mão em línguas de 

praguentos, se nem Cristo se livrou delas? 

        18. Pag 144 

Sancho fazendo uma descrição de Dulcinéia del Toboso por quem Dom Quixote é enamorado não por ser 

um vicioso mas sim, por ser forçoso que assim os sejam os cavaleiros andantes:        

        - Bem a conheço, disse Sancho; - o que sei dizer é que atira tão longe uma barra como o mais alentado 

pastor daquele povo. Vive Deus, que é um raparigão de truz, direta e desempenada, e de cabelinho na venta, 

e que pode tirar as barbas de vergonha a qualquer cavaleiro andante ou por andar que a tiver por sua dama. 

Filha da mãe! Que rija dos nós! Que vozeirão! O que posso dizer é que se pôs um dia no alto da torre da 

aldeia a bradar por uns moços da casa, que andavam longe em uma courela do pai; e, ainda que estavam a 

mais de meia légua, ouviram-na como se a torre estivesse ali ao pé; e o melhor que tem é que ... 

        19. Pag. 144 – e continua... 

...não tem nada de nicas, porque é muito levantada, com todos caçoa e de tudo faz galhofa.... 

        20. Pag. 141 

- Confesso que em tudo tem Vossa Mercê razão – disse Sancho – e que eu sou um asno. O que eu não sei é 

por que hei de falar em “asno”: não se deve lembrar baraço em casa de enforcado. Mas venha a carta, e 

adeus que me mudo.  

 

XXX 

QUE TRATA DA DISCRIÇÃO DA FORMOSA DOROTÉIA, COM OUTRAS COISAS DE MUITO SABOR E 

PASSATEMPO 

        21. Pag. 179 
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- o que eu digo é – respondeu Sancho – que a não vi tanto à minha vontade, que pudesse afirmar-me bem 

na sua formosura, ponto por ponto: mas assim no todo e no bruto, como diz o outro, pareceu-me bem. 

        01. Pag. 181 – uma canja: um rifão dito pelo próprio Dom Quixote: 

- Palavras e penas, Sancho amigo, o vento as leva. Conta-me agora tu, sem medo a enfadamentos meus 

nem a rigor algum, onde, como, e quando achaste Dulcinéia, que estava ela afazendo, que lhe disseste, que 

te respondeu, com que cara leu a minha carta, quem ta copiou, e tudo o mais que vires neste aso ser digno 

de saber-se, sem acrescentares nem mentires nada para me dares gosto, nem encurtares para comprazer-

me. 

“Sancho nem a carta tinha levado..” 

 

XXXI 

DAS SABOROSAS CONVERSAÇÕES QUE HOUVE ENTRE DOM QUIXOTE E SANCHO PANÇA, SEU 

ESCUDEIRO, COM OUTROS SUCESSOS 

 

        22. Pag. 184 

 

“Sancho tentando convencer Dom Quixote a se casar com Dulcinéa del Toboso a ter que cortar cabeças de 

gigantes...” 

....Repare Vossa Mercê que eu já tenho idade para dar conselhos, e que este que lhe estou dando lhe vem 

ao pintar, e ao pedir por boa: mais vale um pássaro na mão, que dois a voar; 

        22. Pag. 184 – e continua... 

... quem bem está e mal escolhe por mal que lhe venha não se anoje. 

 

XXXV 

EM QUE SE TRATA DA GRANDE E DESCOMUNAL BATALHA QUE TEVE DOM QUIXOTE COM UNS ODRES DE 

VINHO TINTO, E SE DÁ FIM À NOVELA DO CURIOSO IMPERTINENTE. 

        23. Pag. 212 

- Não era o que eu dizia? – disse ouvindo aquelas palavras Sancho – vejam lá se eu estava borracho; vejam 

lá se meu amo não tem já o gigante na salmoura. Certo são os touros; o meu condado está na unha. 

 

XXXVII 

NO QUAL SE PROSSEGUE COM A HISTÓRIA DA FAMOSA INFANTA ICOMICONA, COM OUTRAS 

GRACIOSAS AVENTURAS 

        24. Pag. 225  
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“Sancho tenta explicar os arroubos do seu amo à princesa Micomicona por ter furado todos seus odres de 

vinho pensando que fosse cabeças de gigantes...” 

- ....os odres estão ali todos esburacados perto da cama de Vossa Mercê, e o vinho tem feito do seu aposento 

um verdadeiro lago; i se não, ao fritar dos ovos, o verá, quero dizer, que o verá quando aqui o senhor 

vendeiro lhe der em rol a conta do que Vossa Mercê lhe deve.... 

 

XLVI 

DA NOTÁVEL AVENTURA DOS QUADRILHEIROS, E DA GRANDE FEROCIDADE DO NOSSO BOM CAVALEIRO 

DOM QUIXOTE 

        25. Pag. 273 

- É provérbio vulgar, formosa senhora, ser a diligência mãe do bom êxito, e em muitas e graves coisas tem 

mostrado a experiência que a solicitude do demandista leva a bom fim o pleito dvidoso; 

        26. Pag. 274 

- Ai, senhor, senhor! nem tudo que luz é ouro; com perdão seja dito das toucas honestas. 

 

XLVIII 

ONDE PROSSEGUE O CÔNEGO A MATÉRIA DOS LIVROS DE CAVALARIA, COM OUTRAS COISAS DIGNAS DO 

SEU ENGENHO 

        27. Pag. 286 

- Digo eu que estou certo da bondade e verdade de meu amo, e assim pergunto, falando com o devido 

respeito, porque faz muito ao caso do nosso conto se depois que Vossa Mercê está engaiolado e encantado, 

como diz,  

        28. Pag. 286 – e continua... 

...já lhe deu vontade de fazer águas maiores e menores como se costuma dizer? 

 

LII 

DA PENDÊNCIA QUE TEVE DOM QUIXOTE COM O CABREIRO, COM A RARA AVENTURA DOS PENITENTES, 

A QUE FELIZMENTE DEU FIM À CUSTA DO SEU SUOR 

        29. Pag. 300 

- Não é o mel para a boca do asno – respondeu Sancho; - a seu tempo o verás, mulher, e então pasmarás 

de ouvir todos os teus vassalos a darem-te senhoria.  

 

Segunda parte do engenhoso cavaleiro Dom Quixote de la Manca 
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III 

DO RIDÍCULO ARRAZOAMENTO QUE HOUVE ENTRE DOM QUIXOTE, SANCHO PANÇA E O BACHAREL 

SANSÃO CARRASCO 

        30. Pag. 326 

- Aposto – observou Sancho – que misturou esse filho dum perro alhos com bugalhos.  

        31. Pag. 327 

- Eu, Senhor Sansão, não estou agora para contas: deu-me uma fraqueza no estômago, que se lhe não 

acudo com dois tragos de vinho velho é capaz de me pôr na espinha de Santa Lúcia (significa estar muito fraco e 

extenuado) 

 

IV 

EM QUE SANCHO PANÇA SATISFAZ AO BACHAREL SANSÃO CARRASCO, ACERCA DAS SUAS DÚVIDAS E 

PERGUNTAS, COM OUTROS SUCESSOS DIGNOS DE SE SABER E DE SE CONTAR 

        32. Pag. 329 

- Disso é que eu arrenego, Senhor Sansão – disse então Sancho -, que meu amo acometa com cem homens 

armados como um rapaz guloso com meia dúzia de melões. Corpo do mundo, senhor bacharel, há ocasiões 

para acometer e ocasiões para retira, e não é lá estar sempre com “Santiago, e cerra Espanha!”  - Velho grito de 

guerra dos espanhóis. “Cerra”:acomete. 

        33. Pag. 320 

... e eu não serei obrigado a outra coisa senão a cuidar da sua pessoa, no que tocar ao seu asseio e ao seu 

regalo, que lá nisso eu lhe deitarei água às mãos (cumprirei desejos e ordens) 

 

        34. Pag. 321 

... Mas se, com tudo isso, às boas, sem cuidado nem risco, me deparasse o céu alguma ilha, ou outra coisa 

semelhante, não sou tão néscio que a largue, que também se diz: a cavalo dado não se olha o dente e.. 

        35. Pag. 321 e continua... 

...mais vale um pássaro na mão que dois a voar. 

 

V 

DA DISCRETA E GRACIOSA PRÁTICA QUE HOUVE ENTRE SANCHO PANÇA E SUA MULHER, TERESA PANÇA, 

E OUTROS SUCESSOS DIGNOS DE FELIZ RECORDAÇÃO 

        35. Pag. 332  (Teresa Pança) 

- Contenta-se com o teu estado, Sancho – respondeu Teresa -, e não te queiras levantar a outros maiores, e 

lembra-te do rifão que diz: lé com lé e cré com cré.  

        36. Pag. 332 
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- Não te parece alimária – continuou Sancho - , que será bom dar comigo nalgum governo proveitoso que 

nos tire o pé do lodo e casar a Mari Sancha com quem eu quiser, e verás como te chamam a ti “Dona Teresa 

Pança”, e te sentas na igreja em alcatifas (tapete ou toalha de lã ou seda que se põe para cobrir mesa ou banco ), a despeito de 

todas as fidalgas da povoação? 

        37. Pag. 332  

- Agora digo – redarguiu Sancho – que tens algum demônio metido no corpo. Valha-te Deus, mulher, que 

enfiaste umas nas outras, sem pés nem cabeça! 

 

VII 

DO QUE PASSOU DOM QUIXOTE COM O SEU ESCUDEIRO COM OUTROS SUCESSOS FAMOSÍSSIMOS 

        38. Pag. 338 

- Teresa disse que ponha Vossa Mercê o preto no branco, que ... 

        39. Pag. 338 

...joguemos com cartas na mesa, que... 

        40. Pag. 338p 

pelo falar é que a gente se  entende,  

        41. Pag. 338 

que mais vale um toma do que dois te darei, e eu acrescento que... 

        42. Pag. 338 

o conselho da mulher é pouco, e quem não o toma é louco. 

        43. Pag. 338 

- o caso vem a ser o seguinte – tornou Sancho. – Como Vossa Mercê sabe, todos havemos de morrer; nunca 

se pode contar com o dia de amanhã; tão depressa morre o cordeiro como o carneiro. 

        44. Pag. 338 

Enfim, quero  saber o que ganho, pouco ou muito que seja, que grão a grão a galinha enche o papo,... 

        45. Pag. 338 

muitos poucos fazem muitos... 

        46. Pag. 338 

e quem ganha alguma coisa não perde coisa alguma. 

        02. Pag. 339 – Rifão de Dom Quixote: 

...Olha Sancho, eu não teria dúvida em te marcar salário, se houvesse encontrado nalgumas histórias de 

cavaleiros andantes exemplo que me descobrisse e mostrasse, por qualquer pequeno resquício, o que era 

que costumavam ganhar, por mês ou por ano, os escudeiros; mas li todas ou a maior parte das suas histórias, 

e não me recordo de ter visto que qualquer cavaleiro andante desse ao seu escudeiro salário certo; sei 
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apenas que todos serviam à mercê, e que, quando menos pensavam, se correra a seus senhores próspera 

fortuna, achavam-se premiados com alguma ilha ou outra coisa equivalente, e pelo menos ficavam com 

título e senhoria; se, com estas esperanças e adiantamentos, quiseres, Sancho, tornar a servir-me, seja em 

mito boa hora, que lá tirar eu dos seus termos e dos seus eixos a antiga usança da cavalaria andante, nunca 

o farei: assim, pois, meu Sancho, volta para casa, e declara à tua Teresa a minha intenção e se ela quiser, e 

tu quiseres também, bene quidem ( seja em boa hora ), e se não quiseres, amigos como dantes, que ... 

        03. Pag. 339 

se no pombal houver milhos, pombas não faltarão, e repara, filho, ... 

        04. Pag. 339 

que mais vale esperança boa que pensão ruim, e ... 

        05. Pag. 340 

boa queixa que mau pago. Falo deste modo, Sancho, para te dar a entender que também eu sei, como tu, 

despejar uma saraivada de rifões. Finalmente, digo que se não queres vir à mercê, e correr mesma sorte, 

Deus seja contigo e te faça um santo, que me não faltarão escudeiros mais obedientes, mais solícitos e 

menos faladores e empachados do que tu.  

 

VIII 

ONDE SE CONTA O QUE SUCEDEU A DOM QUIXOTE, INDO VER A SUA DAMA DULCINÉIA DEL TOBOSO 

        47. Pag. 342 

- É o que eu digo também – respondeu Sancho -, e penso que nessa lenda ou história, que nos disse o 

Bacharel Carrasco que de nós outros vira, há de andar a minha honra tem-te não caias, e, como diz o outro, 

ao estricote, varrendo as ruas; 

 

X 

ONDE SE CONTA A INDÚSTRIA QUE SANCHO TEVE PARA ENCONTRAR A SENHORA DULCINÉIA, E OUTROS 

SUCESSOS TÃO RIDÍCULOS COMO VERDADEIROS 

        48. Pag. 347 

- Irei e presto volverei – disse Sancho -, e deite às largas, meu senhor, esse coração, que o tem agora decerto 

mais pequeno que uma avelã; e considere que se costuma dizer que onde não há toucinho não há fumeiro 

(onde se pensa que há toucinho não há nem fumeiro ) 

 

XII 

DA ESTRANHA AVENTURA QUE SUCEDEU A DOM QUIXOTE COM O BRAVO CAVALEIRO DOS ESPELHOS 

        49. Pag. 355 
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- Senhor meu amo, que tolo que eu era se tivesse escolhido para alvíssaras os despojos da primeira aventura 

que Vossa Mercê topasse, em vez das três éguas! Efetivamente, mais vale um passar na mão que dois a 

voar.  

 

XIII 

ONDE PROSSEGUE A AVENTURA DO CAVALEIRO DA SELVA, COM O DISCRETO, NOVO E SUAVE COLÓQUI 

QUE HOUVE ENTRE OS DOIS ESCUDEIROS 

        50. Pag. 359 

- .... E ainda não era mau se comêssemos, pois que lágrimas com pão passageiras são; mas às vezes passam-

se dois dias sem nós quebrarmos o jejum, a não ser com o vento que sopra. 

 

XIX 

ONDE SE CONTA A AVENTURA DO PASTOR ENAMORADO, COM OUTROS SUCESSOS NA VERDADE 

GRACIOSOS 

        51. Pag. 386 

- Vão lá falar nisso a minha mulher – acudiu Sancho Pança, que até aí fora calado – quer ela que cada um 

case com a sua igual, agarrando-se ao rifão que diz; - cada ovelha com a sua parelha.  

        52. Pag. 387 

- Deus o fará melhor – acudiu Sancho;  - quem dá o mal dá o remédio; ninguém sabe o que está para vir; 

XX 

ONDE SE CONTAM AS BODAS DE CAMACHO, O RICO, E O SUCESSO DE BASÍLIO, O POBRE 

        53. Pag. 394 

- Lá vai nas barbas das habilidades de Basílio, que, tanto tens, tanto vales. Só há duas linhagens no mundo, 

como dizia minha vó, que são ter e não ter, e ela ao ter é que se pegava; e hoje em dia, Senhor Dom Quixote, 

mais se toma o pulso ao haver que ao saber; 

        53. Pag. 394 – e continua: 

Um burro coberto de ouro parece melhor que um cavalo albardado. 

        54. Pag. 394  

- Prega o bem quem vive bem – respondeu Sancho -, e eu não sei de outras tologias(Teologias). 

 

XXII 

ONDE SE DÁ CONTA DA GRANDE AVENTURA DA COVA DE MONTESINOS, QUE ESTÁ NO CORAÇÃO DE LA 

MANCHA, E A QUE PÔS FELIZ TERMO O VALOROSO DOM QUIXOTE DE LA MANCHA 

        55. Pag. 399 
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- Eu não estou a resmungar – tornou Sancho -, o que estava era a dizer comigo que bem quisera ter ouvido 

a Vossa Mercê antes de me casar, que talvez eu agora dissesse: o boi solto lambe-se todo.  

 

XXIII 

DAS ADMIRÁVEIS COISAS QUE O EXTREMADO DOM QUIXOTE CONTOU QUE VIRA NA PROFUNDA COVA 

DE MONTESINOS, COISAS QUE, PELA IMPOSSIBILIDADE E GRANDEZA, FAZEM QUE SE CONSIDERE 

APÓCRIFA ESTA AVENTURA 

        56. Pag. 406 

- Aqui é que vem de molde o rifão de dize-me com quem andas, dir-te-ei as manhas que tens.  

 

XXIX 

DA FAMOSA AVENTURA DO BARCO ENCANTADO 

        57. Pag. 428 

- Pois se assim é, se Vossa Mercê quer cair a cada passo nestes que não sei se lhes chame disparates, não 

tenho remédio senão obedecer e abaixar a cabeça, atendendo ao rifão que diz: “Faze o que manda teu amo, 

e senta-te com ele à mesa”.  

 

XXX 

DO QUE SUCEDEU A DOM QUIXOTE COM UMA BELA CAÇADORA 

        58. Pag. 432 

- É verdade – respondeu Sancho -, mas ao bom pagador não custa dar penhor, e ... 

        59. Pag. 432 – e continua 

Em casa cheia depressa se guisa e ceia: quero dizer, que não precisa de me advertir de coisa alguma que 

para tudo tenho e de tudo sei um poucochinho. 

 

XXXI 

QUE TRATA DE MUITAS E GRANDES COISAS 

        60. Pag. 436 

- Figa! Figo maduro é que há de ser, se tiver a idade de Vossa Mercê. 

 

XXXII 

DA RESPOSTA QUE DEU DOM QUIXOTE AO SEU REPRENSOR, COM OUTROS GRAVES E GRACIOSOS 

SUCESSOS 
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        61. Pag. 440 

- Sou eu mesmo – respondeu Sancho -, e sou também quem a merece tanto como outro qualquer; sou aquele 

de quem se pode dizer: “Chega-te para os bons, serás um deles” e... 

        62. Pag. 441 – e continua 

“Chega-te para boa árvore, boa sombra terá”. 

        63. Pag. 442 

- Digo, senhora – respondeu Sancho - , que nas cortes dos outros príncipes sempre ouvi dizer que, em se 

levantando a mesa, dão água às mãos, e não ensaboadela às barbas; por isso, bom é viver muito para ver 

muito, ainda que dizem também que... 

        64. Pag. 442 – e continua 

Aquele que muito viver muitos trabalhos há de passar; mas lá este lavatório é mais gosto do que desgosto.  

 

XXXIII 

DA SABOROSA PRÁTICA QUE A DUQUESA E AS SUAS DONZELAS TIVERAM COM SANCHO PANÇA, DIGNA 

DE QUE SE LEIA E QUE SE NOTE 

        65. Pag. 447 

- Por Deus, senhora – disse Sancho - .... e, se vossa altanaria não quiser que se me dê o prometido governo, 

paciência! também Deus senhor mo não deu quando nasci, e pode ser até que o não ter redunde em proveito 

da minha consciência, que eu, apesar de ser tolo, percebo perfeitamente o sentido daquele rifão que diz que 

por seu mal nasceram asas à formiga e pode ser até que mais asinha vá para o céu Sancho escudeiro, do 

que Sancho governador; em toda a parte se come pão e... 

        66. Pag. 447  

de noite todos os gatos são pardos  

        67. Pag. 447 

E a barriga, como diz o outro, de palha e de feno se enche.  

        68. Pag. 447 

... e torno a dizer que se Vossa Senhoria me não quer dar a ilha por eu ser tolo, eu saberei passar por ela por 

discreto; e tenho ouvido dizer que detrás da cruz está o Diabo, e que, nem tudo o que luz é ouro; 

        69. Pag. 448 

- Lá isso de os governar bem – respondeu Sancho – não precisa de mo recomendar, porqueeu sou 

naturalmente caritativo e tenho compaixão dos pobres, e a quem sega e amassa não lhe furtem a fogaça;  

 

XXXIV 

QUE DÁ CONTA DA NOTÍCIA QUE SE TEVE DE COMO SE HAVIA DE DESENCANTAR A SEM-PAR DULCINÉIA 

DEL TOBOSO, QUE É UMA DAS AVENTURAS MAIS FAMOSAS DESTE LIVRO 
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        70. Pag. 452 

- Haja lá a distância que houver; o bom pagador não teme dar penhor;  

        71. Pag. 452 – e continua... 

... e mais faz quem Deus ajuda que quem muito madruga; e... 

        72. Pag. 452 – e continua... 

...as tripas é que levam os pés, não são os pés as tripas; quero dizer que, se Deus me ajudar e eu fizer o que 

devo com boa intenção, hei de governar melhor que um gerifalte, e senão metam-me o dedo na boca e 

verão se eu mordo. 

 

XXXV 

ONDE PROSSEGUE A NOTÍCIA QUE TEVE DOM QUIXOTE DO DESENCANTAMENTO DE DULCINÉIA, COM 

OUTROS ADMIRÁVEIS SUCESSOS 

        73. Pag. 457 

-  .... Que trouxa de roupa-branca, de camisas, de penteadores e de sapatinhos me traz para me abrandar, a 

não ser uma chuva de vitupérios, sem se lembrar daquele rifão, que diz que um burro carregado de outro 

sobe ligeiro um monte; 

        74. Pag. 457 – e continua... 

...que dádivas quebrantam penhas 

        75. Pag. 457 – e continua... 

...e que mais vale um “toma” do que dois “te darei”?  

 

XXXVII 

ONDE SE PROSSEGUE A FAMOSA AVENTURA DA DONA DOLORIDA 

        76. Pag. 462 

- Para que te metes tu nestas coisas, Sancho? – perguntou Dom Quixote. 

- Para quê? Meto-me, porque me posso meter, porque sou um escudeiro que aprendeu as praxes da cortesia 

na escola de Vossa Mercê, que é o mais cortês e bem-criado cavaleiro do mundo; e nestas coisas ouvi dizer 

a Vossa Mercê que tanto se perde por carta de mais como por carta de menos, e a bom entendedor, meia 

palavra basta. 

 

XLI 

DA VINDA DE CLAVILENHO, COM O FIM DESTA DILATADA AVENTURA 

        77. Pag. 473 
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E outra coisa mais: havendo três mil e tantas léguas daqui a Candaia, se o cavalo se cansa ou se o gigante se 

enoja, não voltamos antes de meia dúzia de anos, e já não haverá nem ilha, nem ilhéus no mundo que me 

conheçam; e como se diz vulgarmente que na tardança é que está o perigo, 

        78. Pag. 474 – e continua... 

... e quem em te dando uma vitela vai log por ela, perdoem-me as barbas destas damas, que ... 

        79. Pag. 474 – e continua 

... bem está São Pedro em Roma, quero dizer, que estou perfeitamente nesta casa, onde me fazem tanta 

mercê, de cujo dono tamanho bem espero, com é o de me ver governador.  

 

XLIII 

DOS SEGUNDOS CONSELHOS QUE DEU DOM QUIXOTE A SANCHO PANÇA 

        80. Pag. 480 

- A isso é que só Deus pode dar remédio – respondeu Sancho -, por que sei mais rifões que um livro, e 

acodem-me à boca juntos tantos quanto falo, que bulham uns com os outros, para sair, e a língua vai 

deitando para fora os primeiros que encontra , ainda que não vem muito a pelo; mas terei conta daqui por 

diante em dizer só os que convierem à gravidade do meu cargo, que em casa cheia depressa se guisa a ceia 

e, ... 

        81. Pag. 480 

... quem parte não baralha, e... 

        82. Pag. 480 

...a salvo está quem repica os sinos, e... 

        83. Pag. 480 

...para dar e para ter muito siso é mister... 

        84. Pag. 481 

- Assinar o meu nome sei eu – respondeu Sancho; - quando fui bedel na minha terra aprendi a fazer letras 

semelhantes às das marcas dos fardos, e diziam que era o meu nome; tanto mais que fingirei que tenho 

tolhida a mão direita, e farei com que outro assine por mim que par tudo há remédio, menos para a morte, 

... 

        85. Pag. 481 – e continua... 

e tendo eu a faca e o queijo na mão, é o que basta; além disso, ... 

        86. Pag. 481 – continua... 

quem tem o pai alcaide ...(tranquilo vai a juízo) 

        87. Pag. 481 

e eu ainda sou mais que alcaide, porque sou governador, e metam-se comigo e verão: podem vir buscar lã 

e voltar tosquiados; ... 
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        88. Pag. 481 – e continua 

e mais vale quem Deus ajuda que quem muito madruga;  

        89. Pag. 481 – e continua 

e as tolices dos ricos passam por sentenças no mundo; e sendo eu rico, e governador e liberal, como tenciono 

ser, não haverá falta que o pareça; nada, quem se faz de mel as moscas o comem; ... 

        90. Pag. 481 

...tanto tens, tanto vales, dizia uma minha avó; e com teu amo não jogues as peras.  

        91. Pag. 481 

- Por Deus, senhor meu amo – tornou Sancho Pança -, Vossa Mercê, também, zanga-se com bem pouca 

coisa. Quem diabo se aflige por eu me servir dos meus cabedais, que não tenho outros senão rifões e mais 

rifões? E agora, vinham-me à ideia quatro, que caíam mesmo como a sopa no mel, mas que não digo, porque 

... 

        92. Pag. 481 – e continua... 

...   ao bom silencio chamam Sancho (ao bom silêncio chamam santo) 

     93. Pag. 481 

- Pois lá esse Sancho não és tu – tornou Dom Quixote; - não só não és o silêncio acertado, mas és a palração 

e a teima disparatadas: e, com tudo isso, sempre queria saber que rifões eram esses que te acudiam à ideia, 

e que vinham tanto a propósito, porque eu de nenhum me lembro. 

- São excelentes – disse Sancho – “Não te metas entre a bigorna e o martelo”; ... 

     94. Pag. 481 – e continua... 

... Há duas coisas que não têm resposta: ide-vos de minha casa, e o que quereis de minha mulher? ... 

      95. Pag. 481 – e continua... 

... Se o cântaro bate na pedra, quem fica de mal é o cântaro; e tudo vem a propósito. Não se metam com o 

governo, que é o mesmo que meter-se uma pessoa entre a bigorna e o martelo, ao que o governador diz 

não se deve replicar, como se não replica ao: “Ide-vos de minha casa, e o que quereis de minha mulher?”. E 

o do cântaro é fácil de perceber. Assim, é necessário que quem vê um argueiro nos olhos dos outros veja a 

trave nos seus, para que se não diga a ele:... 

      96. Pag. 481 – e continua... 

... “Disse a caldeira à sertã, tira-te lá não me enfarrusques”; e Vossa Mercê sempre ouviu dizer que ... 

      97. Pag. 481 – e continua... 

... mais sabe o tolo no seu que o avisado no alheio. 

 

XLVII 

ONDE SE PROSSEGUE COMO SE PORTAVA SANCHO PANÇA NO SEU GOVERNO 
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      98. Pag. 496 

- Não o nego – respondeu Sancho; - e, por agora, dêem-me um pedaço de pão e aí obra de quatro arráteis 

de uvas, que não poderão ter veneno porque, enfim, não posso passar sem comer; e, se nos havemos de 

preparar para essas batalhas que nos ameaçam, mister será estarmos bem fartos, porque tripas levam o 

coração e não o coração as tripas.  

 

XLIX 

DO QUE SUCEDEU A SANCHO PANÇA QUANDO RONDAVA SUA ILHA 

      99. Pag. 504 

- Eu governei esta ilha – disse Sancho – sem fazer alicantinas, nem consenti-las; e andem todos de olho 

aberto, e vejam aonde mandam o virote, porque lhes faço saber que o Diabo está em Cantilhana (o diabo está 

em cantilhana e o bispo em Brenes – é alusão a uma lenda, segundo a qual os sobrinhos de Brenes armaram desordens, fazendo-se de fantasmas, na vila de 

Cantilhana. A expressão quer dizer desordem, turbação em alguma parte). 

      100. Pag. 504 – e continua... 

... e que, se me derem ensejo par isso, hão de ver maravilhas. Nada, que quem se faz de mel, as moscas o 

comem. 

      101. Pag. 509 

- Não se perdeu nada – respondeu Sancho; - vamos deixar Vossas Mercês em casa de seu pai, que talvez 

ainda nem desse pela sua falta; e daqui por diante não se mostrem tão crianças nem tão desejosos de ver o 

mundo, que donzela honrada em casa, de perna quebrada; 

      102. Pag. 510 – e continua... 

a mulher e a galinha por andar se perdem cedo; e.... 

      103. Pag. 510 – e continua 

... quem deseja ver também deseja ser visto. 

 

LI 

DO DESENROLAR DO GOVERNO DE SANCHO PANÇA, COM OUTROS SUCESSOS IGUALMENTE COMO 

BONS 

      104. Pag. 515 

- Decerto – respondeu Sancho – esses senhores juízes, que a mim vos enviam, podiam tê-lo escusado, porque 

sou um homem que nada tenho de agudo; mas, com tudo isso, repeti-me outra vez o negócio, de modo que 

o entenda; pode ser que eu desse no vinte ( Acertasse em a verdade ) 

 

LV 

DE COISAS SUCEDIDAS A SANCHO NO CAMINHO E OUTRAS QUE NÃO HÁ MAIS QUE DIZER 
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      105. Pag. 531 

... e disse-lhe Sancho, como se ele o entendesse: 

- Lágrimas com pão, passageiras são; 

      106. Pag. 533 

- Há oito dias ou dez, irmão murmurador, que entrei a governar a ilha que me deram, onde não tive uma só 

hora em que estivesse farto de pão: durante esse tempo, médicos me perseguiram e inimigos me amolgaram 

os ossos: não cobrei nem mealha; e, sendo assim, parece-me que não merecia sair deste modo; mas o 

homem põe e Deus dispõe, e... 

      107. Pag. 533 – continua.... 

... o que Deus faz é sempre pelo melhor e quando venta molha a vela; e... 

      108. Pag. 533 – continua 

... e ninguém diga: “Desta água não beberei”; e ... 

      109. Pag. 533 – continua 

...muitos vão buscar lã e vêm tosquiados; e... 

      110. Pag. 533 – continua 

...e Deus me entende e basta; 

 

LVIII 

QUE TRATA DE COMO CHOVERAM EM CIMA DE DOM QUIXOTE TANTAS AVENTURAS, QUE NÃO TINHA 

VAGAR PARA TODAS 

      111. Pag. 541 

- Não havia de ser isso – acudiu Sancho -, mas é que ele se ateve ao rifão que diz que para dar, e para ter, 

muito rico é mister ser. 

      112. Pag. 541 

- Deus ouça, e o pecado seja surdo (“Deus ouça, e o pecado seja surdo!”; quer dizer, segundo o Dicionário de autoridades, “o modo de falar 

vulgar com que se expressa o desejo de que suceda bem alguma coisa que se intenta” ) 

 

LIX 

ONDE SE CONTA O EXTRAORDINÁRIO CASO, QUE SE PODE CHAMAR AVENTURA QUE ACONTECEU A 

DOM QUIXOTE 

      113. Pag. 547 

- Então – disse Sancho, sem deixar de mastigar apressadamente – não aprova Vossa Mercê aquele rifão que 

diz: “Morra Marta, morra farta”. Eu pelo menos não tenho ideia de me matar; pelo contrário, tenciono 

fazer como o sapateiro, que puxa o couro com os dentes, até o fazer chegar aonde quer; e eu, comendo, 
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puxarei pela minha vida, até chegar ao fim que o céu determinou: e saiba, senhor, que hão há maior loucura 

do que a de querer uma pessoa desesperar-se, como Vossa Mercê; e acredite-me: coma, deite-se a dormir 

sobre os verdes colchões destas ervas, e verá como se acha um pouco mais aliviado, quando despertar.  

      114. Pag. 548 

- Quem há de ser – respondeu Sancho – senão o próprio Dom Quixote de la Mancha, que sustentará tudo o 

que disse, e ainda o que tiver de dizer, que ao bom pagador não lhe custa dar penhor? 

      115. Pag. 549 

- Deus lho perdoe – disse Sancho; - melhor fora que ele me deixasse no meu canto, sem se lembrar de mim, 

porque, quem te manda a ti, sapateiro, tocar rabecão? ... 

      116. Pag. 549 – e continua... 

... e bem está São Pedro em Roma. 

 

LXII 

QUE TRATA DA AVENTURA DA CABEÇA ENCANTADA, COM OUTRAS NINHARIAS QUE NÃO PODEM 

DEIXAR DE SE CONTAR 

      117. Pag. 559 

- Não, senhor, não é assim – respondeu Sancho - ,porque sou mais asseado que guloso; e meu amo Dom 

Quixote, que presente se acha, bem sabe que, com um punhado de bolotas ou de nozes, costumamos passar 

ambos oito dias: é verdade que, se às vezes sucede darem-me a vaca, vou logo com a corda;... 

      118. Pag. 559 – e continua.... 

...quero dizer, como o que me dão; e quando venta molha a vela; e de outro modo eu diria isto, se não 

atendesse às barbas honradas dos que estão à mesa.  

 

LXV 

EM QUE SE DÁ NOTÍCIA DE QUEM ERA O DA BRANCA LUA, COM A LIBERDADE DE DOM GREGÓRIO E 

OUTROS SUCESSOS 

      119. Pag. 574 

- Meu senhor, levante Vossa Mercê a cabeça, alegre-se e dê graças ao céu, que, apesar de o derribar, não 

lhe quebrou nenhuma costela; e como sabe que onde se fazem aí se pagam, e... 

      120. Pag. 574 – e continua.... 

... e que nem sempre se vende o vinho onde se põe o ramo, faça uma figa ao médico, porque não precisa 

dele para se curar desta enfermidade.  

      121. Pag. 574 

- Deus o ouça e o pecado seja surdo! Que sempre ouvi dizer que ... 

      122. Pag. 574 – e continua... 
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... mais vale boa esperança que ruim posse.  

 

LXVI 

QUE TRATA DO QUE VERÁ QUEM O LER, OU DO QUE OUVIRÁ QUEM O OUVIR LER 

      123. Pag. 577 

- Diz muito bem Vossa Mercê – respondeu Sancho; segundo a opinião de alguns discretos, não há de pagar 

a albarda as culpas do burro; e pois deste sucesso é Vossa Mercê que tem a culpa, castigue-se a si mesmo 

e não rebentem as suas iras pelas suas rotas e sanguinolentas armas, nem pelas mansidões de Rocinante, 

nem pelo tenro dos meus pés, querendo que eles andem mais do que é justo.  

 

LXVII 

DA RESOLUÇÃO QUE TOMOU DOM QUIXOTE DE SE FAZER PASTOR E SEGUIR A VIDA DO CAMPO, 

ENQUANTO QUE SE PASSAVA O ANO DA SUA PROMESSA, COM OUTROS SUCESSOS, NA VERDADE 

GOSTOSOS E BONS 

      124. Pag. 579 

- Senhor – respondeu Sancho -, se quer que lhe diga a verdade, não me posso persuadir que os açoites dados 

nas minhas pousadeiras tenham nada que ver com os desencantamentos dos encantados; e é como se 

disséssemos: “Quando vos doer a cabeça fomentai os joelhos”. 

      125. Pag. 580 

- Não tenciono – respondeu Sancho – pôr-lhe nome diferente do de Teresona, que fica bem à sua gordura e 

ao nome próprio que tem, pois se chama Teresa, tanto mais que, celebrando-a eu nos meus versos, revelo 

os meus castros desejos, porque não ando a meter a foice em seara alheia. O cura é que não deve ter 

pastora, para dar bom exemplo; e, se o bacharel a quiser ter, ... 

      126. Pag. 580 – e continua... 

...sua alma sua palma.  

      128. Pag. 580  

- Sou tão desgraçado, senhor – respondeu Sancho -, que receio que não chegue o dia em que me veja em tal 

exercício....Mas esperem lá; a pequena não é nenhuma peste e há pastores que são mais manhosos do que 

parecem; e não queria que ela fosse buscar lã e viesse tosquiada, ... 

      129. Pag. 581 

... porque, tanto nos campos como nas cidades, andam amores de companhia com os maus desejos; e nas 

choças dos pegureiros acontece o mesmo que nos palácios dos reis; e, tirada a causa, tira-se o efeito; ... 

      129. Pag. 581 – e continua... 

... e os olhhos que não vêem, coração que não suspira;  e ... 

      130. Pag. 581 – e contunua... 
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...mais vale salteador que sai a estrada que namorado que ajoelha.  

 

LXIX 

DO MAIS RARO E MAIS NOVO SUCESSO QUE EM TODO O DECURSO DESTA GRANDE HISTÓRIA 

ACONTECEU A DOM QUIXOTE 

      131. Pag. 586 

- Voto a tal: eu hei de consentir tanto que me esbofeteiem a cara e me belisquem os braços como tenciono 

fazer-me mouro. Com a breca! Que têm a minha cara e o meu lombo com a ressurreição desta donzela? O 

comer e o coçar está no principiar. 

      132. Pag. 587 

- Isso parece-me agraço sobre agraço e não mel sobre mel: tinha que ver se, depis das bofetadas, das 

alfinetadas e dos beliscões viessem os açoites; era melhor pegar numa pedra, atar-ma ao pescoço e atirar 

comigo a uma cisterna, o que me não pesaria muito, se estou destinado a vaca da boda (fazer rir a todos). 

 

LXXI 

DO QUE SUCEDEU A DOM QUIXOTE COM O SEU ESCUDEIRO SANCHO, QUANDO IAM PARA A SUA ALDEIA 

      133. Pag. 591 

- Na verdade, senhor, eu sou o médico mais desgraçado deste mundo onde há físico (médico) que, apesar de 

matar o doente de que tratam, querem ser pagos do seu trabalho, o qual não vai senão a assinar uma receita 

de alguns remédios, que não são feitos por eles, mas sim pelo laboratório, e depois assobiem-lhes às botas; 

e a mim, a quem a saúde alheia custa gotas de sangue, beliscões, bofetadas e picadas de alfinetes, não me 

dão nem um chavo; pois juro que, se me cai nas mãos outro enfermo, hão de mas untar antes que eu o 

cure... 

      134. Pag. 591 – e continua... 

... que o abade janta do que canta, e não quere crer que me desse o céu a virtude que tenho, para a 

comunicar aos outros de graça.  

      145. Pag. 592 

- Ao bom pagador não custa dar penhor – respondeu Sancho; - tenciono açoittar-me de modo que me doa 

e me não mate: que é nisso que deve consistir a substância deste milagre. 

      146. Pag. 594 

      Sancho respondeu que fizesse o que dissesse, mas que ele, por  si, preferia concluir aquele negócio com 

a maior brevidade possível, porque tudo está no principiar; e... 

      147. Pag. 594 – e continua... 

... não guardes para amanhã o que pode fazer hoje; e.. 

      148. Pag. 594 – e continua... 
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...Deus ajuda a quem madruga; e... 

      149. Pag. 594 – e continua... 

...mais vale um toma que dois te darei, e... 

      150. Pag. 594 – e continua... 

... um pássaro na mão que dois a voar.  

 

LXXIII 

DOS AGOUROS QUE TEVE DOM QUIXOTE AO ENTRAR NA SUA ALDEIA, COM OUTROS SUCESSOS QUE 

SÃO ADORNO E CRÉDITO DESTA GRANDE HISTÓRIA 

- Cala-te, Teresa – respondeu Sancho -, que muitas vezes numa banda se põe o ramo e noutra se vende o 

vinho; e vamos para nossa casa que lá ouvirás maravilhas. Trago dinheiros, que é o que mais importa, ganhos 

por minha indústria e sem prejuízo de ninguém. 

 

 

 

 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


