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BALLADE IV – « des Saupicquetz » 

Saupicquetz frouans des gours arques, 
Pour deshouser, beau sire dieux, 
Allez ailleurs planter vos marques ! 
Benards, vous estes rouges gueux. 
Berard s’en va chez les joncheux 
Et babigne qu’il a plongis. 
Mes freres, soiez embrayeux 
Et gardez les coffres massis. 

Se gruppez estes, desgrappes 
De ces angels si graveliffes ; 
Incontinent, manteaulx et cappes, 
Pour l’emboue ferez eclipses ; 
De vos sarges serez besifles, 
Tout debout et non pas assis. 
Pour ce, gardez d’estre griffes 
Dedens ces gros coffres massis. 

Nyais qui seront attrapez, 
Bientost s’en brouent au Halle, 
Plus ne vault que tost ne happez 
La baudrouse de quatre talle. 
Des tires fait la hairenalle, 
Quand le gosser est assiegis, 
Et si hurcque la pirenalle, 
Au saillir des coffres massis. 

ENVOI. 
Prince des gayeulx, a leurs marques, 
Que voz contres ne soient griffis. 
Pour doubte de frouer aux arques, 
Gardez-vous des coffres massis. 

BALADA IV – „a Lăcătuşilor” 

Lăcătuşi, ce deschideţi broaşte, 
Lada goliţi, nu şovăiţi, 
Feriţi, de cine vă cunoaşte! 
Gagiii mei, ţepari vestiţi. 
Berard se duse la pârliţi 
C-a fost găbjit s-a lăudat. 
Frăţie, vorbă să-mi trimiţi 
În cuşcă dacă n-ai intrat. 

De va înşfacă, plini de scule, 
Pândarii ăştia nespălaţi, 
Temeiuri or avea destule 
În şnururi să fiţi agăţaţi. 
De marfă veţi fi uşuraţi, 
Să staţi drept când v-au învârtit. 
Mai sănătos voi vă purtaţi 
De cuşcă dacă v-aţi ferit. 

Proştii ce-ntâi vor fi găbjiţi, 
Chiar în butuci i-or priponi, 
Deci fiţi la pont şi vă feriţi 
De ghina ce v-ar jugăni. 
De spaimă toţi vor clănţăni, 
Şi li s-o pune-un nod în gât, 
Iar soarta nu v-o omeni, 
Din cuşcă dacă v-au târât. 

ÎNCHINARE. 
Prinţe, un sfat le dă, cu şart, 
Ca să nu intre în păcat. 
Cufăr cu lacăt dac-aţi spart, 
Feriţi de cuşca cu lăcat. 
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