
Comtess a welo. 

Eun den yaouank gant an hent o vonet 
eur voezik voan a neveus bed klevet 
eur verjeren o vessa e devet. 

Bonjour dec'h berjeren vessaoures denvet 
Da biou e ar chanson ze pini a ganet 
Ne dar princess ar comtess a weto 
a zo gwilloudet eun daou pe eun tri de zo 
a bean e vriet var ar mor tri bla zo. 

Dallet berjeren eur yalc'h anter kant scoet 
Kanet o chanson e c'hanet gé po pred. 

me kleo ma mam trous an taboullino 
gant ma breur kaer ma man ari dar vro 
gantan zo de(u)t tric'hant a soudardet 
a kement ali demeus a dragonet 

Dallet ma mam dallet ma alc'hoeio 
a reit dam c'hoar ar gaeran ma habijo 
a reït dam c'hoar ma habit archantet 
a nac'het kren na po ked ma goelet. 

A reit dam c'hoar ma habid incarnai 
Presantet i dar prinç pa arrio er sali 

Bonjour doc'h princess gant o denteliez arc'hant 
0 feçon a discuell oc'h eur plac'h patient 

0 feçon a discuell oc'h eur plac'h fur meurbet 
Na neo ket c'hwi a zo dime dimeet 
Na neo ket c'hwi a zo dime dimeet 
Ne o c'hoar enan a renkan Cla kaet. 

- Klevet ma mam pera en deus taret 
ma c'hoar enan e renko da kaet 
a me, siwaz, biskoas c'hoar na meus bed 

-a trao Doue ma merc'h ni zo tout klaharet 
Laret ra ar prinç e renko o kaet 
tollet en deuz voar an dol o poltret. 
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-Dallet ma mam dallet ma alc'hoeio 
a reit tu din distera rna habijo 
a reit tu din ma hab id incarnall 
ma hin gantan da souffr ar maro dar sali 

a reit tu din ma habid a kanvo 
a vo mad din na da souffr ar maro 

-Bonjour dec'h princess gant o hab id incarnai! 
indan an habid ze e douget o klahar. 

Bonjour dec'h princess pell bras oc'h o donet 
nag aond o c'heus da vean droug d imeet 

-me na meus ked aond da vean droug dimeet 
med aond a meus na ven ked re garet. 

ar sa ta princess na dime e leret 
Pellech e ma merch pe vab pini a c'heus ganet 

- me a utur fontan evel aman er plad 
mar a meus biskoas ganet na merc'h na mab 

me a utur fontan evel aman er pod 
mar a meus biskoas ganet na merh na pot 

-en kreis ta galon dime gaou a lerez 
D ibren e da zillet en gis de ur vagerez 

sonet ma sonerien sonet ar gaboten 
ma c'haï ma douç a me de c'hober dar plenen 

-me zo tri mis anter zo boe ma on gant an derrien 
na nom me ked kapab d'aber ar gaboten 

eur pass pe daou a drën e ché tec'het 
e gleve eni a neveus bed plantet. 

Zonet ma sonnerien zonet bars en kanvo 
0 intanv e c'he ad are ar c'hont deus a voëto 

Seitek princess dime a zo dimeet 
eb ini ne na neus bed eureujet. 
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na neo ou man ar gontess a Painblan 
a lakaï ma halon da ranan. 

Comtesse de Goelo. 

eun dimezel iaouank deus ar ger a Naonet 
a zo d imeet nao mis zo eureujet na ne ket 
eun tri p(ev)ar de zoe he guilioudet 

Pini a zo dimeet dre eur c'hass lisera 
Da vraouen prinç iaouank avale en poëto 

eur paourik bihen e vessa e loened 
a kane son newe pa'n dev(o)a e disket 
eur c'havalier iaouank o retorn deus an arme 
A klewas ar paour bihen o kana e son newe 

De ta paourik bihen na kanet ar zan ze 
na hini a ganac'h prema souden aze 

Sallokroas otro na rin ked 
ma breur zo war ar mor aon a meus na ve beued 

De ta paourik bihen kanet ar son ze din 
a pa koustfe triwarc'h Diner peb poss anei din 

Sallokroas otro na rin ket 
ma breur zo woar ar mor aon meus nave beuet. 

Paourik bihan kanet ar son ze 
Pe me ia dez treuzi breman gant ma c'hlewe 
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