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Kava

1. Weep O mine eyes

Mu silmad, te pisaraid valage, voog pole veel piisavalt vali.

Voog, millal nii suureks sa saad, et voiksin end sinusse uputada?

John Bennet

2. Fair Phyllis I saw John Farmer

Orn Phyllis lambaid hoidis maeveeru peal, ja karjused ei teadnud, et ta on seal.

Kuid neiu armsam Amyntas mae peal uitas ules alla, ja neidu suudles, kui teda kohtas.

3. Since my tears and lamenting Thomas Morley

Mind valdab mure ja valu, petlik arm, ole endaga rahul.

Su parast jaan siiski ma nutma, veel need latted ei kuiva.

Alles, kui kurbusest aareni suda - ma onnetu! -, siis ta tilgub uuesti

4. Now is the month of maying Thomas Morley

Nuud saabunud on kevade, paal murumatta rohelise.

Siin mangib iga lobus peiu, kel' igauhel ilus neiu.

Roomuriides kevade naerab ule talve kurbuse.

Kui kolab torupilli haal, ka numfe kohata voib saal.
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5. Rest, sweet nymphs Francis Pilkington

Las kuldne uni, mu ornad numfid, te sarasilmi voluda. Ja lauto meeldiv kola teid tana oosel valvata.

Haad und! Haad und! Olgu see rahulik tund! Te nahke roome, kaunid neiud, ja Eluusiumi salusid

ja et videvikuvarjud meenutaks te armsamaid.

Haad und! Haad und! Suudlus ja onnistus saatke te neile, kes praegu pole lahedal teile.

6. Come again, sweet love John Dowland

Tule, mu arm, sind kutsun ma, sa jata kammitsad, mind roomusta,

et naha voiksin sind ja puudutada, kuulda ja koos sinuga sulnis uksmeeles surra.

Tule, mu arm, ja lopeta lein, sest sinu polguse tottu huljatuna

siin istun ja ohkan, nutan ja norken ning suure kurbuse katte suren.

7. April is in my mistress`face Thomas Morley

Aprill on mu armsama palge peal ja juuli tema silmades.

September tema rinna sees, aga kulm detsember sudames.

8. Springtime Thomas Morley

Katab iga oksa kevad - karjus leiab varju lehtlas.

Ja ka linnud-loomad seal paaris kaivad muru peal.

Siirast armu tootame haldjast karjus-neiule ja me arm saab vastuse.
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Trubae Revaliences

Missa William Byrd

1. Kyrie

Issand halasta. Kristus halasta. Issand halasta.

2. Gloria

Rahu maa peal

hea tahtega inimestele.

Me ki idame Sind,

me ulistame Sind,

me kummardame Sind,

me austame Sind,

me taname S ind

Sinu suure au parast.

Issand Jumal, taevane Kuningas,

koigevaeline Jumal Isa;

Issand ainusundinud Poeg,

Jeesus Kristus.

Issand Jumal, Jumala Tall,

Isa Poeg,

halasta meie peale,

kes Sa maailma patud ara kannad,

vota kuulda meie palveid,

kes Sa istud Isa paremal kael,

halasta meie peale.

Sest ainult Sina oled Puha,

ainult Sina oled Issand,

ainult Sina oled Korgeim,

Jeesus Kristus,

koos Puha Vaimuga,

Jumala Isa kirkuses.

Aamen.

3. Credo

Mina usun Koigevaelisse Isasse,

taeva ja maa, koige nahtava

ja nahtamatu Loojasse.

Ja ainsasse Issandasse,

Jeesusesse Kristusesse,

Jumala ainusundinud Pojasse,

kes enne aegade algust

Isast on sundinud.

Jumal Jumalast, valgus valgusest,

toeline Jumal toelisest Jumalast.

Sundinud, mitte loodud,

olemuselt uks oma Isaga,



kelle labi koik on loodud.

Meie, inimeste parast

ja meie ondsuseks

on ta taevast tulnud,

Puha Vaimu labi

Neitsist Maarjast lihaks saanud

ja on saanud inimeseks.

Kes meie eest on risti loodud

Pontius Pilatuse ajal,

kannatanud ja maetud.

Kolmandal paeval surnuist ules

tousnud, nagu utlevad puhad

kirjad,

taevasse lainud,

istub Isa paremal kael

ja tuleb taas

oma kirkuses, kohut moistma

elavate ja surnute ule, ning

Tema riigil ei ole loppu.

Mina usun Puhasse Vaimusse,

Issandasse, kes elu annab,

kes Isast ja Pojast lahtub,

keda koos Isa ja Pojaga

kummardatakse ja austatakse,

ning kes on konelnud

prohvetite suu labi.

Mina usun uhtainsat, puha,

uleilmset ja apostellikku Kirikut,

tunnistan uhtainsat ristimist

pattude andeksandmiseks,

ootan surnute ulestousmist

ja igavest elu tulevasel ajastul.

Aamen.
4. Sanctus

Puha, Puha, Puha on Issand, taevavagede Jumal.

Taevas ja maa on tais Sinu kirkust, hoosianna korges.

5. Benedictus

Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel, hoosianna korges.

6. Agnus Dei

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ara kannad, halasta meie peale.

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ara kannad, anna meile oma rahu.

Taname toetajaid:


