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BALLADE V – « des Joncheurs » 

Joncheurs, jonchans en joncherie, 
Rebignez bien où joncherez ; 
Qu’Ostac n’embroue vostre arrerie, 
Où acollez sont vos ainsnez. 
Poussez de la quille et brouez, 
Car tost seriez roupieux. 
Eschet qu’acollez ne soyez, 
Par la poe du marieux. 

Bendez-vous contre la faerie, 
Quanques vous aurez desbousez, 
N’estant à juc la riflerie 
Des angelz et leurs assosez. 
Berard, se povez, renversez, 
Si greffir laissez voz carieux ; 
La dure bientost renversez, 
Pour la poe du marieux. 

Entervez à la floterie, 
Chantez-leur trois, sans point songer. 
Qu’en artes ne soyez en surie, 
Blanchir vos cuirs et essurger. 
Bignez la mathe, sans targer ; 
Que vos ans ne soyent ruppieux ! 
Plantez ailleurs contre assiéger, 
Pour la poe du marieux. 

ENVOI. 
Prince Benard en Esterie, 
Querez coupans pour Lamboureux. 
Et autour de vos ys tuerie, 
Pour la poe du marieux. 
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BALADA V – „a Şpăgarilor” 

Şperţari, trăind din mituială, 
Grijă la şpagă când o luaţi; 
Când se-ncurcară din greşală, 
Mai hoţi ca voi, fură legaţi. 
Din gioale repede să daţi, 
Lăsaţi odihna patului. 
Uşchiţi, să nu fiţi apucaţi 
De laba gealatului. 

Feriţi-vă de vreo nasoală, 
Pe când o ţeapă voi mai daţi, 
Şi să-i lăsaţi cu mâna goală 
Pe caralii şi-ai lor fârtaţi. 
Dar de vă prinde încărcaţi, 
Scăpaţi pielea argatului; 
Tot ce-aţi agonisit, lăsaţi 
În laba gealatului. 

Să vă pierdeţi în mulţime, 
Şi-n strună să le tot cântaţi. 
Când vine vara, nu e bine, 
Pe sfoară pielea s-o uscaţi. 
Să staţi la vatră, apăraţi, 
Şi nu daţi ghies păcatului! 
Dar faceţi totul să scăpaţi 
De laba gealatului. 

ÎNCHINARE. 
Prinţe, miloşi să-i pomenim, 
Cei morţi în capul satului. 
Şi tot mereu să ne ferim 
De laba gealatului. 
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