
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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ar paourik bihan gant aon kol e vuhe 
a kommansaz da ganan dean e son newe 

: eun dimezel iaouank deus a ger a Naonet 
zo dimeet nao mis zo eureujet na ne ked 
eun tri pe p(ev)ar de zo e he guilloudet 
allas siwoas dei malhuruzez e bet 

da lahan e c'hrouadur eb bean badeet 

eur paourik bihan e voa kaer evel an de 
a seblante bea mab deur prinç pe deur Roue 

-Cesset paourik bihen cesset o kanouen 
Blesset teus ma halon na houlan klewet ken 
ag en laket e torn en godel e liviten 
a rei dean eiz skoet ebars en aour melen. 

- ar princess kos a lere en kamp de merc'h enan 
pa pigne eun de Otro Doue ma merch 

para a veo groet 
arri ar c'hont en ker ma vitet eureujet 

Bean n'deus eur c'hoar a zo koant a c'hi 
a gort ag a visac'h hanvel e c'he outi 
Dallet ma mam ma alchoeo 
ag hab illet ma c'hoar gant ma braoerio 

leket dei ma dentelez a(r)c"hant 
a ma habid inkarnal 
presentet ti dean pa entreo er zall 

-ar c'homt deus a woëto ar c'homt a lere 
en kamp dar verc'h iaouank pa pigne eun de 
Bonjour dec'h me(r)c'h iaouank bonjour dech gant o liou koant 
o tesson a diskue oc'h eur plac'h patient 
neket c'hwi en hini a wa din dimezet 
en beo pe en maro a renkan e c'havet 
-ar brincess kos a lere en kamp de merc'h enan 
pa pigne eun de 
o doue ma merc'h para a veo groet 
retuzet e o c'hoar c'hwi a renk da kavet 
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Dallet ma mam ma alchoeo 
a diesset dinan dristan ma habijo 
C'hoas a vo ge awoalc'h ewit souffr ar maro 
Oiesset din ma habit arvoulous 
ma wiskit dindani ma c'hotillonen rous 

Deus ma c'hoëffo noz diesset dinar braoan 
gant a weo er fad evin manet klan 

ar c'homt deus a woëto ar c'homt a lere 
en kamp dar verc'h iaouank a pa pigne eun de 

Bonjour merc'h iaouank gant o liou pal 
Dindan an dillet ze c'hwi c'heus kalz a c'hlac'har 

Leret din me(r)c'h iaouank leret din me o ped 
pelec'h man ar verc'h pe mab pini a c'heus gan et 

- pe da fonti aman evel aman war plad 
mar meus ganet biskoas emeï na merc'h na mab. 

ag eun(l) ag o tapout edo rn neuse war e fe(ul)trin 
a dilampas al lez deus e c'habid satin 

ne(2) ta ma sonnerien sonet ar gaboten 
ma tansfomp on daou aman war ar plenen 

me meï zo eiz mis zo gant an derjen kartier 
non ked wid cham em za danzal ar gaboten 

-ag en tapout e dorn war e pognard arc'hant 
n'eus e flanta en e hal on ne use souden vattant 

ouma mean e an naontekvet à m(o)a bed dimeet 
eb biskoas h ini na meus bed eureujet 

- e c'hoar a voa enon ag a deus bed laret 

an dans pa e kommancet e achui a vo groët 
an eil dro dan dans an eil dro pa deus groet 
ar pognard arc'hant en e galon en deus plantet. 

(1) Ms : eun; lire :en (hen) 
(2) Mot douteux. 
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