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An aer wiber. 
La vipère. 

Ter nos zo na kouskis banac'h 
na ken eubed na rin enoas 

nag o chillaou eun aer wiber 
o kanan war bod er rinvier 

a ma lavar d(r)e e c'hibouan 
nan eus promesse mert unan 

An ini rai an daou an tri 
a iel dan ivern da leski 

an ini raï an tri pevar 
a vo damnet perpetuai 

o vo deus doue distak kren 
evel eur brank deus eur voën 

eun nos o tond deus eulleur newe 
me moa groet seiz promesse. 

Achu an eizvet kent an de 
touet dan eil evel de gui le. 

seiz promesse am boa groet 
ab an an den achuè an eisvet 

Ab an achui an eizvedo 
Jan gorniek a voa e(m) c'heno (1) 

Penerez ar guern a lavare 
Ebars ar guer pa arrie 

Pachik emei ma fach bien 
c'hwi zo diligent a bueri 

Dibit tu din ma incane 
ewit ma in da Wengamp fete 

Nag ewit ma c'hin da Wengamp 
Da choas eun diamant arc'hant 

pa voa gant an hent o vonet 
eur c'havalier yaouank an deus rencontret 
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Merc'hik yaouank dime leret 
Pelec'h e hed a ne zoc'h bed 

Pelec'h e hed a ne zoc'h bed 
pe man en o esper monet 

Nage han duman da Wengamp 
da choas eun diamant arc'hant 

A neuze da choas eur ruban 
ganech cavalier zo unan 

Cheus med sinan gant o goad 
E vefed dime evid mad 

Neuz med sinan gant o penduen roseau 
E vefed dime a virviken 

a c'hi ag o sinan dean gante c'hoad 
e viche dean evid mad 

ag i o sinan dean gant e venduen 
e viche dean a vi ken 

evid a gorf ag a visach 
e pliget dime awoalc'h 
mes o dreid zo vel treid eur marc'h 

Merc'hik yaouank ma excuset 
ma zad a ma mam no devoa ked 

na ma choarezet ken eubed. 

D irio ken ta e vo ma eu ret 
Me o ped kavalier da donnet. 

Bichen pedet pe ne vijen ked 
Penerez arriet a ri en o heuret 

triwoac'h kemener zo em zi 
Ober eun abid nevez di 

ag ar c'hoas e vezo nao 
0 nnez kaval ier a vezo brao 
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Penerez a wern a lavare 
e bars er guer pa n 'arrie 

Deud ganin kavalier dar jardin 
Da ob er eur bo ket a lou zou fin 

Merc'h yaouank ma excuset 
e wid dar jardin me na nin ked 

Rag ar jardin zo biniget 
a c'hwi a me ne non mi ked 

er jardin zo eullouzouen 
zo a no Jezuz woar e fen 

ano Jezuz voar e fen 
ano Mari woar e delien 

Penerez ar Wern a lavare 
er guer de mam pa arrie 

c'hwi ma mam poa laret din 
Pa vichen dimeet eureuji 

mes c'hwi ma zad c'hwi na poa ked 
ken koulz a me c'hwi zo damnet 

C'hwi poa laret dime choas unan vesk kant 
na bete ma choazfen ma c'hoant 

A breman meus choazet unan 
Da vont gantan da kreis an tan 

pa he penerez ar vern deus ar ger 
e voa brao e vel eur fouldrizer 

E dre ma tostee dan auter 
E he du evel eul lucifer 

E be (2) ma tostee dan oter v ras 
e he du evel eur mortuas 

ar belek yaouank a houlene 
Deus penerez ar Wern ag an de ce 

Merc'hik yaouank dime leret 
Pera ganec'h zo arriet 
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Rag liou ar pec'het a douget 

Beleg iaouank ma n'em c'heret 
ar stail em c'herc'hen a leket 

leket ar stail em c'herc'hen 
han da koean er puns an ive rn. 

Dallet soner ma goal en a ma chapelet 
Mil boan a reont dam speret 
ag ed dar guer leret dam zad 
e man aman e skabel troadet mad 

Seiz leo tro rond pe woar d ro 
e woe klevet penerez ar vern 
o koea er puns an ivern. 

(1) M.P Le Roux a lu : e c'hano. Ceèi est contredit par la variante précédente. 
(2) Ms. :be; lire : dre ? 
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