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Doulce mémoire
Doulce mémoire en plaisir consommée,
O siècle heureux que cause tel scavoir,
La fermeté de nous deux tant aymée,
Qui à nos maulx a sceut si bien pourvoir
Or maintenant a perdu son pouvoir,
Rompant le but de ma seure espérance
Servant d’exemple à tous piteux à veoir
Fini le bien, le mal soudain commence.
- François I (1494 - 1547)

Doulce mémoire
Suloinen muisto, mielihyvässä huipentunut,
onnellisuuden aikamme moisessa yhteisymmärryksessä.
Kahden rakastavan sielumme uskollisuus
joka saattoi voittaa kaikki vastoinkäymiset,
on nyt, menettänyt kaiken entisestä mahdistaan,
ja kaikki toiveeni ovat täysin romutettu
Surullinen näky sääliville silmille.
Kaikki hyvä on loppu, onnettomuus on meidät saartanut.
- Frans I (1494 - 1547)

Languir me fais
Languir me fais sans t’avoir offensée,
Plus ne m’escriptz, plus de moy ne t’enquiers,
Mais nonobstant aultre Dame ne quiers:
Plus tost mourir, que changer ma pensée.

Languir me fais
Saatte minut riutumaan pois, vaikken olekaan teitä loukannut.
Lakkasitte kirjoittamasta minulle, tai kyselemästä kuulumisiani.
Mutta tästä huolimatta vain teitä halajan.
Mieluummin kuolen, kuin mieleni muutan.

Je ne dy pas t’amour estre effacée,
Mais je me plainds de l’ennuy que j’acquiers,
Et loing de toy humblement te requiers
Que loing de moy, de moy ne sois faschée.

En väitä, että rakkautenne olisi huvennut,
Mutta valitan kärsimyksestä, joka minulle on suotu.
Ja kaukana teistä, nöyrästi pyydän,
Älkää olko minulle vihainen.

Tant que vivray
Tant que vivray en aage florissant,
Je serviray Amour le Dieu puissant,
En faict, et dictz, en chansons, et accords.
Par plusieurs jours m’a tenu languissant,
Mais apres dueil m’a faict resjouyssant,
Car j’ay l’amour de la belle au gent corps.
Son alliance
Est ma fiance:
Son cueur est mien,
Mon cueur est sien:
Fy de tristesse,
Vive lyesse,
Puis qu’en Amours a tant de bien.

Tant que vivray
Niin kauan kuin elän nuoruuden kukoistuksessani,
palvelen rakkauden mahtavaa jumalaa
sanoin, teoin, lauluin ja sävelin.
Monta päivää tuo jumala antoi minun riutua,
mutta nyt minun on annettu jälleen iloita,
nyt kun sorja kaunokaiseni rakastaa minua jälleen.
Hänen ystävyydessään
on uskoni.
Hänen sydämensä on minun
ja minun hänen.
Pois suru,
kauan eläköön ilo,
sillä rakkaudessa on minulle niin paljon iloa.

Quand je la veulx servir, et honnorer,
Quand par escriptz veulx son nom decorer,
Quand je la voy, et visite souvent,
Les envieulx n’en font que murmurer,
Mais nostre Amour n’en sçauroit moins durer:
Aultant ou plus en emporte le vent.
Maulgré envie
Toute ma vie
Je l’aymeray,
Et chanteray:
C’est la premiere,
C’est la derniere,
Que j’ay servie, et serviray.

Kun haluan häntä palvella ja kunnioittaa,
kun haluan hienoin säkein hänen nimeään koristaa,
kun häntä näen ja usein hänen luonaan vierailen,
kateelliset siitä jupisevat,
mutta rakkautemme ei siitä kärsi;
Niin kauas ja vielä kauemmaksi tuuli sitä kantaa.
Kateudesta huolimatta,
koko elämäni
häntä rakastan
ja laulan.
Hän on ensimmäinen,
hän on viimeinen,
jota palvelen ja tulen palvelemaan.

D’ou vient cela
Dóu vient cela, belle, je vous supply,
Que plus à moy ne vous recommandez ?
Tousjours seray de tristesse remply,
Jusques a tant qu’au vray me le mandez.
Je croy que plus d’amy ne demandez.
Ou maulvais bruyt de moy on vous revelle
Ou vostre cœur a fait amour nouvelle.

D’ou vient cela
Kuinka on niin, kaunokaiseni, rukoilen teitä,
ettette enää halua minua nähdä?
Tulen aina olemaan surun täyttämä
ennen kuin kutsutte minua jälleen.
Luulen ettette enää halua rakastaa,
tai sitten joku on minusta kertonut juoruja,
tai sydämenne on löytänyt uuden rakkauden.

Si vous laissez d’amour le train joly,
Vostre beauté prisonniere rendez ;
Si pour autruy m’avez mis en oubly,
Dieu vous y doint le bien que pretendez
Mais si de mal en rien m’apprehendez,
Je veulx qu’autant que vous me semblez belle,
D’autant ou plus vous me soyez rebelle.
- Charles d’Orleans (1394 - 1465)

Jos hylkäätte rakkauden kauniin polun,
teette itsenne kauneutenne vangiksi.
Jos toisen vuoksi olette minut unohtanut,
toteuttakoon Jumala kalleimman toiveenne.
Mutta jos ette minusta pahaa kuule,
toivon teidän osoittavan minulle ystävällisyyttä,
enemmän kuin olette minulle julmuutta osoittanut.
- Charles d’Orleans (1394 - 1465)

Mignonne, allons voir si la rose
Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit desclose
Sa robe de pourpre au Soleil,
A point perdu ceste vesprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vostre pareil.

Mignonne, allons voir si la rose
Kultaseni, lähtekäämme katsomaan, onko ruusu,
joka tänä aamuna paljasti
purppuraisen asunsa auringolle,
näin illalla menettänyt
laskoksensa tuosta purppuraisesta asusta,
tai vertaisestanne ruusuisesta hipiästään.

Las ! voyez comme en peu d’espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las ! las ses beautez laissé cheoir!
Ô vrayment marastre Nature,
Puis qu’une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir!

Voi, katsokaa, kuinka niin lyhyessä ajassa
kultaseni, ruusu on varistanut
kauneutensa maahan!
Luonto on totisesti julma äiti,
jos tuollainen kukka kestää
vain aamusta iltaan!

Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que vostre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez vostre jeunesse :
Comme à ceste fleur la vieillesse
Fera ternir vostre beauté.

Siksi, uskokaa minua kultaseni,
kun elämänne on vielä täydessä kukassaan,
vielä vehreytensä huipulla,
poimikaa nuoruutenne kukka,
sillä yhtä lailla vanhuus
tulee kauneutenne lakastamaan.

Le content est riche
Le content est riche en ce monde
Et bien heureux en ce temps ci.
À cœur joyeux, liberté, monde,
vivre chez soi hors de souci.

Le content est riche
Tyytyväinen on tässä maailmassa rikas
ja onnellinen tässä ajassa.
Onnellisin sydämin, vapaana ja puhtaana,
Hän elää huolia vailla.

Être amoureux non point transi.
Et à tous deuil clore les yeux.
Toujours, gaillards, faites ainsi
Et vous vivrez cent ans et mieux

Ole rakastunut, mutta älä lemmensairas.
Ja sulje silmäsi kaikelta murheelta.
Aina, ystävät, tehkää näin,
Niin elätte satavuotiaaksi ja ylikin.

Les cris de Paris
Voulez-vous ouyr les cris de Paris ?
Où sont-ilz ces petitz pions? Pastez très tous chaulx, qui l’aira?
Vin blanc, vin cleret, vin vermeil à six deniers.
Casse museaux tout chaulx.
Je les vendz, je les donne pour ung petit blanc.
Tartelettes friandes à la belle gauffre!
Et est à l’enseigne du berseau
Qui est en la rue de la Harpe.
Sa à boyre, ça!
Aigre, vin aigre!
Fault il point de saultce vert?
Moustarde, moustarde fine!
Harenc blanc, harenc de la nuyt!
Cotrez secz, cotrez! Souliers vieux!
Arde buche! Choulx gelez!
Hault et bas rammonez les caminades!
Qui veult du laict ?
C’est moy, c’est moy, je meurs de froit!
Poys verts! Mes belles lestues, mes beaulx cibotz!
Guigne, doulce guigne!
Faut-il point de sablon? Voire joly!
Argent m’y duit! Argent m’y fault!
Gaigne petit ! Lye! Alumet! Houseaux vieux!
Pruneaux de Saint Julien
Febves de Maretz, febves! Je fais le coqu, moy!
Ma belle porée, mon beau persin,
Ma belle oseille, les beaulx espinards!
Pèches de Corbeil! Orenge ! Pignes vuidez!
Charlotte m’amye! Apétit nouveau petit!
Amendez vous dames, amendez! Allemande nouvelle!
Navetz ! Mes beaulx balais! Rave doulce, rave!
Feure, feure Brie! A ung tournoys le chapellet!
Marons de Lyon! Chervis! Mes beaux pesons!
Alumet, alumet, alumettes sèches! Vin nouveau!
Fault-il point de grois? Choux, petits choux tous chaulx!
Fault-il point de boys? Choulx gelez!
Et qui aura le moule de gros boys?
Eschaudez chaux! Sèche bourrée!
Serceau, beaux serceau! Arde chandelle! Palourde!
A Paris sur petit pont geline de feurre!
Si vous en voulez plus ouyr, allez les donc querre!

Les cris de Paris
Haluatteko kuulla Pariisin huutoja?
Missä kaikki ovat? Maukkaita kuumia piiraita, kuka haluaa?
Valkoviinia, punaviiniä kuudella denierillä.
Kuumaa juustokakkua.
Myyn sen teille puolella soulla.
Maukkaita pikkutorttuja - kuin vohveleita!
Niitä löytyy Kehdon kyltin kohdalta
Rue de la Harpella.*
Juokaa tätä!
Etikkaa, viinietikkaa!
Tarvitsetteko vihreää kastiketta?
Sinappia, hienoa sinappia!
Valkoista silliä, punaista silliä!
Keppejä, kuivia keppejä! Vanhoja kenkiä!
Hyviä kovia halkoja! Kylmää kaalia!
Nuohoan matalia ja korkeita savupiippuja!
Kuka haluaa maitoa?
Minä, minä, jäädyn kuoliaaksi!
Vihreitä herneitä! Kaunista salaattiani, Ihanaa ruohosipulia!
Kirsikoita, makeita kirsikoita!
Tarvitsisitteko hiukan hiekkaa? Oikein hienoa!
Saan hieman rahaa! Tarvitsen sitä!
Vähän voittoa ! Lipeää! Sytytystikkuja! Vanhoja saappaita!
Saint Julienin luumuja!
Papuja, Maretzin papuja! Teen miehet mustasukkaisiksi!
Kaunista purjoani, kaunista parsaani,
Kaunista suolaheinääni, kauniita pinaattejani!
Persikoita Corbeilista! Appelsiineja! Puhtaita kampoja!
Charlotte kultaseni! Kerää ruokahaua!
Uudistakaa itsenne rouvat, Saksalaisia uutuuksia!
Nauriita! Kauniita luutia! Retiisejä, makeita retiisejä!
Brietä, hienoa brietä! Rukousnauhoja lantilla!
Lyonin kastanjoita! Palsternakkaa! Kauniita kivipainoja!
Tulitikkuja, kuivia tulitikkuja! Uutta viiniä!
Tarvitsetteko vähän soraa? Kuumia piiraita, kuumia piiraita!
Tarvitsetteko hieman puita? Kylmää kaalia!
Kasatkaa isot puupinonne!
Kuumia keksejä! Kuivaa puuta!
Vanteita, kauniita vanteita! Hienoja kynttilöitä! Tikkukimppuja!
Pariisissa laitetaan olkia pienelle sillalle!
Jos haluatte kuulla lisää, niin menkää ulos!
* Pierre Attaignantin kirjapaino sijaitsi Rue de la Harpella.

Secourez moy
Secourez-moi Madame par amours
Ou autrement la mort me vient quérir.
Autre que vous ne peut donner secours
À mon las coeur lequel s’en va mourir.
Hélas, hélas, venez tôt secourir
Celui qui vit pour vous en grand tristesse,
Car de son coeur vous êtes la maîtresse.

Secourez moy
Säästäkää minulle, Valtiattareni, rakkautenne,
sillä muuten kuolo minut korjaa.
Vain te voitte antaa elämän poloiselle sydämelleni,
joka on kuolemaisillaan.
Todellakin, olkaa hyvä ja tulkaa pelastamaan hänet,
joka elää suuressa kurjuudessa vuoksenne,
sillä te olette hänen sydämensä valtiatar.

Vostre rigueur me feit plusieurs destours,
Quand au premier je vous vins requerir:
Mais ‘Bel Acueil’ m’a faict d’assez bons tours,
Et me laissant maint baiser conquerir.
Las vos baisers ne me sçavent guerir,
Mais vont croissant l’ardant feu, qui me presse:
Jouyssance est ma medecine expresse.

Ankaruutenne pakotti minut useisiin kiertoteihin,
sen jälkeen, kun ensi kerran tulin teitä etsimään;
Mutta ‘Tervetuloa’ näytti minulle monta hyvää reittiä
ja sai minut voittamaan monta suudelmaa.
Valitettavasti, parantamisen sijaan suudelmanne
lietsoo polttavaa tulta joka minua piinaa:
Nautinto on sopiva ja tehokas lääke.

De mon triste desplaisir
De mon triste desplaisir
A vous, belle, je m’y complains.
Car vous traictes mal mon desir
Si durement que je m’y plains.
Entre vos mains souffre maulz mains
Sans nul confort;
Dont sur ma foy comme apperÇoy,
Vous avez tort.

De mon triste desplaisir
Teitä syytän rakkaani
surullisesta kurjuudestani.
Sillä kohtelette kaipaustani teitä kohtaan
niin tylysti, että minun pitää valittaa.
Teidän käsissänne kärsin lukemattomista haavoista
ilman lohtua:
Uskoni ja ymmärrykseni mukaan
teette minulle vääryyttä.

Trop me griefve douleur
Du mal qui tant m’est amer.
Las pour vous je vis en langueur,
Et du tout pour bien vous aymer.
Las, estimer amy nommer,
Ne voulez pas
Pourtant je dis
Que je poursuis le mien trespas.

Ankaran tuskani kitkerä kipu
on minulle liikaa.
Ah, vuoksenne riudun
ja elän vain teitä todella rakastaakseni.
Voi! Ettekö halua minua kunnioittaa
ja kutsua minua rakastetuksenne.
Tämän vuoksi sanonkin
kosiskelevani omaa kuolemaani.

Venes me serfs
Venes mes serfs et Bachus adorons.
Buvons le vin nuict et jour plaisamment,
Envyrons noz car ausy bien mourons
Et pourirons en terre povrement,
Si goutte articqs en noz
Avon nullement maladie povrete despoir
Et mort affin dison seullement
Concupiscence a ce nous veult mouvoir.

Venes me serfs
Tulkaa palvelijani ja palvokaamme Bacchusta.
Tissutellaan holtittomasti viiniä päivin öin,
humaltuaksemme kuin viheliäiset rikkaruohot,
turmellen maan,
josta lääkkeemme (rentukka) tulee,
mikä ei kylläkään yhtään helpota kurjaa oloamme.
Ja vain himo – tuo kuoleman sukulainen –
voi meidät horroksestamme havahduttaa.

Hau, hau, hau le boys
Hau, hau, hau le boys!
Prions à Dieu, le roy des roys,
Garder ce gentil vin françoys.
Si en beuvrons six potz pour trois.
Hau, hau, hau le boys!
Pour mieulx nous esclarcir les voix.
Beuvons d’autant, ie my en vois.
Hau, hau, hau le boys!

Hau, hau, hau le boys
Korkealle nostakaamme tuoppi.
Rukoilkaamme Jumalaa, Kuningasten Kuningasta
suojelemaan tätä jaloa ranskalaista viiniä.
Ja juokaamme kuusi kannua keskenämme.
Korkealle nostakaamme tuoppi
Ääntemme kirkastamiseksi
juokaamme lisää, sillä minun pitää mennä.
Korkealle nostakaamme tuoppi.

Un jour madame Perrette
Un jour Madame Perette
Me mena dans son jardin
Me donna par amourette
Un bouquet de Roumarin
Et autre chose & tout
Que je n’ose dire, dire, dire,
Et autre chose & tout
Je ne vous diray meshuy.

Un jour madame Perrette
Eräänä päivänä rouva Perrette
vei minut puutarhaansa
ja antoi minulle rakkaudella
kimpun rosmariinia
Ja jotain muuta ja kaikenlaista,
jota en kehtaa sanoa,
ja jotain muuta ja kaikenlaista,
jota en ihan heti kerro.

Je luy dis bas en l’aureille
Ma douce amye baisez moy,
Baisez moy à la pareille,
J’en ay besoin par ma foy.
Et autre chose, &c.

Kuiskasin hänen korvaansa:
Suutele minua, suloinen ystäväni.
Suutele näin,
sSillä olen herran tähden sen tarpeessa.
Ja jotain muuta ja kaikenlaista…

Point ne fit de la mauvaise,
Je la jetay à l’envers
Puis je l’accolle, & la baise
Vy ses genoux descouverts,
Et autre chose, &c.

Eipä ollutkaa hullumpi ajatus;
Menimme pitkäksemme.
Sitten kyhnytimme ja suutelimme
ja hänen sylinsä paljastui.
Ja jotain muuta ja kaikenlaista…

Ainsi comme pourrez croire
Cela me mist en chaleur
Et me vint une collere
Qui me fist enfler le cœur.
Et autre chose, &c.

Kuten voitte uskoa,
tuo näky sekoitti pääni kuumuudessa
Ja liimauduin kiinni häneen
saaden sydämeni paisumaan.
Ja jotain muuta ja kaikenlaista…

Je commençay à combattre
La pauvrette se rendit
Deux fois, voire quatre,
Puis l’aleine me faillit.
Et autre chose, &c.

Aloin taistelun,
ja naispolo antautui,
Kahdesti, jopa neljästi.
Sitten naskalini lakkasi toimimasta.
Ja jotain muuta ja kaikenlaista…

Elle fouille en sa boursette
D’un escu me fit present
Grand mercy vous dy Perrette
Grand mercy de votre argent.
Et autre chose, &c.

Hän kaivoi kukkaroaan
ja antoi yhden escun.
Siunattu neiti
Siunatut rahanne.
Ja jotain muuta ja kaikenlaista…

Beuvez un peu ce (dit-elle)
Pour vous remettre en vigueur
Je responds, Madamoiselle
Le vin me fait mal au cœur.
Et autre chose, &c.

Juokaa vähän (hän sanoi),
vahvistuaksenne.
Vastasin: Neiti,
viini saa minut voimaan pahoin.
Ja jotain muuta ja kaikenlaista…

Devisons un peu ce (dit-elle)
Me voulez-vous jà laisser ?
Par ma foy Madamoiselle
Je suis las de deviser.
Et autre chose, &c.

Miten on (hän sanoi),
haluatteko jättää minut?
Herran tähden, neitiseni,
olen vain väsynyt puhumaan.
Ja jotain muuta ja kaikenlaista…

Et demain au matin
Je reviendray rire, rire,
Et demain au matin
Je reviendray au jardin
Et autre chose & tout

Huomenna aamulla
tulen takaisin nauraen.
Ja huomisaamuna
palaan puutarhaan.
Ja jotain muuta ja kaikenlaista…

Jouyssance vous donneray
Jouyssance vous donneray,
Mon Amy, et si meneray
A bonne fin vostre esperance.
Vivante ne vous laisseray,
Encores, quand morte seray,
L’esprit en aura souvenance.

Jouyssance vous donneray
Annan teille iloa, rakastettuni,
ja vien teidät, minne vain toivottekin.
Niin kauan kuin elän,
en teitä koskaan hylkää,
ja jopa kuoltuanikin,
henkeni tulee aina muistamaan.

Si pour moy avez du soucy,
Pour vous n’en ay pas moins aussi,
Amour le vous doibt faire entendre.
Mais s’il vous grieve d’estre ainsi,
Appaisez vostre cueur transi:
Tout vient à point, qui peult attendre.

Jos kunnioitukseni teitä kohtaan ei ole vähäisempi
kuin teidän minua,
rakkauden tulisi teille tämä opettaa.
Mutta koska se teitä huolestuttaa,
keventäkää piinattua sydäntänne:
Kaikki hyvä tulee hänelle, joka odottaa.

Mille regretz
Mille regretz de vous abandonner
Et d’eslonger vostre fache amoureuse,
Jay si grand dueil et paine douloureuse,
Quon me verra brief mes jours definer.

Mille regretz
Tuhannet pahoittelut teidät hyljätessäni
ja taakse jättäessäni rakastavat kasvonne.
Tunnen niin suurta surua ja tuskallista ahdistusta,
että elämäni tuntuu pian hiipuvan pois.

Qui souhaitez
Qui souhaitez avoir tout le plaisir
qu’un ami peut vouloir honnêtement
Prenez exemple à mon chaste désir
et vous mires à mon contentement
Mais qui voudrait audacieusement voler
au ciel où mon amour se tient
On lui dirait aimez humainement :
C’est au soleil que la lune appartient.

Qui souhaitez
Kun haluaa kaiken nautinnon,
kuinka voi rakastajana olla rehellinen?
Otetaan esimerkiksi kunniallinen haluni
ja te näette tyytyväisyyteni.
Mutta ken haluaa uskaliaasti lentää
taivaisiin missä rakkauteni on,
hänelle sanotaan: rakasta inhimillisesti:
Kuu kuuluu auringolle.

Vous qui voulez
Vous qui voulez avoir contentement d’honneste amour
Par vertu et debvoir
Suyvez le train du soleil droictement que nuict et jour
Ilvous montre et faict voir
De sa lumiere et de son grand pouvoir
Il en depart tant seulement a une
Pour a chascun faire entendre et scavoir
que sa clairté n’appartient qu’a la lune.

Vous qui voulez
Te, joka tahdotte tyytyä rehelliseen,
siveään velvollisuudentuntoiseen rakkauteen,
seuratkaa auringon reittiä järkähtämättä.
Auringon, joka päivin öin antaa teidän
jokaisen, yhdestä alkaen, valollaan
ja suurella mahdillaan
ymmärtää ja tietää,
että sen loiste kuuluu yksinomaan kuulle.

Le chant de oiseaux
Herätkää uniset sydämet,
Rakkauden jumala kutsuu teitä.
Tänä toukokuun ensimmäisenä päivänä
linnut saavat teidät ihmetyksen valtaan.
Karistaaksenne tyrmistyksenne,
avatkaa korvanne.
Ja lalalalalaa…
Liikututte ilosta,
sillä tämä vuodenaika on ihana.

Vous orrez, à mon advis,
Une dulce musique
Que fera le roy mauvis (le merle aussi)
D’une voix autentique.
Ty, ty, pyty. (etc…)
Rire et gaudir c’es mon devis,
Chacun s’i habandonne.

Tulette kuulemaan, kerron teille,
suloista musiikkia,
jota rastas laulaa (ja mustarastas myös)
puhtaalla äänellä.
Titi, titi …
Laulaa ja iloita on suunnitelmani,
kumpaakin antaumuksella.

Rossignol du boys ioly,
A qui le voix resonne,
Pour vous mettre hors d’ennuy
Vostre gorge iargonne:
Frian, frian, frian (etc…)
Fuiez, regrez, pleurs et souci,
Car la saison l’ordonne.

Kauniin metsän satakieli,
jonka ääni raikaa,
niin, ettette ikävysty.
Kurkkunne solkkaa:
Tsirp, tsirp…
Kaikotkaa murheet, kyyneleet ja huolet,
sillä tämä vuodenaika niin käskee.

Ariere maistre coucou,
Sortez de no chapitre.
Chacun vous donne au bibou,
Car vous n’estes q’un traistre.
Coucou, coucou (etc…)
Par traison en chacun nid,
Pondez sans qu’on vous sonne.

Pois, mestari käki.
Jättäkää seurueemme.
Jokainen meistä sanoo teille: ’hyvästi’,
sillä olette pelkkä petturi.
Kukkuu, kukkuu…
Kavalasti muiden pesissä
kutsumattomana makaatte.

Reveillez vous, coeurs endormis,
Le dieu d’amours vous sonne.

Herätkää uniset sydämet.
Rakkauden jumala kutsuu teitä.

Si ie m’en vois
Si ie m’en vois,
Le Coeur fera demeure,
Avec que vous pour mon plaige et ostage,
Autre ne puis, Vous laisser meilleur gaige don’t vous soyez,
Plus contente et asseure.

Si ie m’en vois
Näen, että
sydämeni tulee jäämään
luoksenne kiusatuksi vangiksi.
Toista teitä parempaa en voisi löytää,
enkä suurempaa onnea ja varmuutta.

Laulujen suomennokset: Timo Peedu

Le chant de oiseaux
Reveillez vous, coeurs endormis
Le dieu d’amour vous sonne.
A ce premier jour de may,
Oyseaulx feront merveillez,
Pour vous mettre hors d’esmay
Destoupez vos oreilles.
Et farirariron (etc…)
Vous serez tous en ioye mis,
Car la saison est bonne.

Fortune laissez moy la vye
Fortune laissez moy la vie.
Puis que tu prins tous me biens
Je te desclaire qu’ilz sont tiens.
Metz doncques fin à ton envie.

Fortune laissez moy la vye
Onnetar, anna minulle elämäni.
Koska haluat ilonaiheita,
julistan ne omaksesi.
Pane piste kateudellesi.

Helas, n’es tuponint assouvye
De tourmentier moy et les mien
Qio n’ont vers toy mesfaict en riens?
M’est doncques fin à ton envie.

Voi, etkö ole vieläkään tyytyväinen
kidutettuasi minua,
joka ei ole tehnyt sinulle mitään pahaa?
Pane piste kateudellesi.

Helas! Je fusse bien t’amye
Mais tu me traicte rudement
Et je te ayme parfaictement.
Par toy je fineray ma vie..

Ikävä kyllä! Olen ollut ystäväsi,
mutta olet kohdellut minua julmasti,
samalla kun olen sinua perin pohjin rakastanut.
Vuoksesi lopetan elämäni.

D’un gros baston
D’un gros baston & à plein poing
Belle bates moy ce villain.
Le villain quand il m’espoussa,
Et fus couchée entre ses bras,
Toute la nuict comme un villain
S’endrmit iusque au lê demain

D’un gros baston
Kepillä ja kädellä
minua kurittaa tuo kaunis lurjus.
Tuo lurjus, kun minua syleili,
ja makasin hänen käsivarsillaan
koko yön, kuin kelmi hän
nukkuu huomiseen asti,

D’un gros baston & à plein poing
Belle bates moy ce villain.
Et quand ce fut au refueiller
Que ie cuy dois à railler,
Le villain me laisse sou dain
Sans faire paistre son poulain.

Kepillä ja kädellä
minua kurittaa tuo kaunis lurjus.
ja kun oli aika tankata –
täytyy minun soimata –
tuo lurjus lähti yllättäen,
jättämättä varsaansa laiduntamaan.

Ma mignonne je me plains
Ma mignonne je me plain
De vostre rigueur si forte,
J’ay d’ennui le Coeur tout plein
Du zele que je vous porte,
Parceque ne m’aimez,
Aussi vous ne m’estimez
Je dy de vous tant de bien,
Voire l’on vous cognoist bien,
S’il est ainsi, l’auray donc part en l’amour vostre,
Allez, allez mon amy,
N’en n’avons point d’autre.

Ma mignonne je me plains
Kaunokaiseni, valittaisin
äärimmäistä kylmyyttänne.
Minua vaivaa kiihkon täyttämä
sydämeni jonka teille tuon,
Koska ette minua rakasta.
Ette myöskään arvosta minua.
Jos pidätte toisesta niin paljon,
niin lähtekää sitten
hänen mukaansa.
Matkaan, matkaan, ystäväiseni,
Ei meidän kannata olla yhdessä.

Ma mignonne puis qu’il faut
Noter vostre ingratitude
Un aitre Quemoy vous fault,
Qui vous tienne en servitude,
Un paisan vous aura,
Et qui aimer le sçaura?
Comment vous vous irritez,
C’est mieux que me meritez.
Je ne veux donc plus avoir
Part en l’amour vostre.
Allez, allez mon amy...

Kultaseni, kiittämättömyytenne
osoittaa, kuinka
petätte hänet,
joka teitä palvelee.
Ottakaa maalainen.
Kelpaisikohan hänen rakkautensa?
Kuinka raivostuttava olette,
ette ansaitse parempaa.
En halua rakkauttanne.
Lähtekää toisen rakkautenne mukaan.
Matkaan, matkaan, ystäväiseni...

