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DastlU11Rc1 Pennwern ~ d.ernskrid 89 --------------------------------

4-l. BREUR HA C ' HGAR 

( follennoù 128 ~ 131 ) 

Debonj otu'"' a j oaJ er maner"-man 
Ar merc'het iaouank pa n'ho goëlan. 

B main aze azioc'h ho pen 
0 til1uia ho bleo melen 

Hag ho ho neza beb eil neudeno 

Neket ar Te man eo a klaskan 
Eur vincres a voa aman ? 

- Ed he Qal len duze dar prad 
Da digares kana he dillat. 

Teïr habid seïz en deus uzet 
ho triverzi gant he ge,lantet 

- Na ma wechen an hent dal len 
Me wa ec1 cl'aprouf ar fu.melen .. 

- Id pen da ben gant an alle 9 

Roudou he boutou a velfet 
a trous ~r golvas a kleffeto 

- DebonjOill" plac'hik o.ivar bord al leno 
C'hwi a kan kaer hag ha saon gvven .. 

C 'houi a kanfe dirüe va fourdrisen, 
C'houi goal/c'h/fe dime va kravaten ? 

- Ne kannan ket lcaer,ne saonan ket gvven. 
Ne kann.in ket dec'h ho fourdrizen, 
Ne woaJ-c'llin ket dec'h ho kravateno 

- Debonjour 9 plac'hik diwar borel al len 
Sellit ouzin a trait ho pen .. 

Na selli t deus va w.arc 'i1 gwen 
Zo ot.:n" vrid arc' hantet en he ben ? 
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- ~.Te ra ID1}.i a van deus ta varc 1 h gvven 
A ma raën deus eun dornad foëno 

- Dibonjour plac'hik divar bord al len 1 

Sellit ouzin a trort ho peno 

Na sellit deus va mantel ru(s) 
A zo allaouret an daou tu ? 

- I\'Te ra mui a van deus ta vantel rus 
A ma raën deus eur bod furluso 

- Debonjour, plac'hik divar bord al len 9 

Sellit ouzin a troit ho peno 

Sellit deus va gramachaou 
A zo broèet a neud allao~rr. 

l\1e ra mui a van deus ta c'hramachaou 
A ma raën deus eur bod louzaou. 

Dibonjour'} plac'hik divar bord al len, 
Sellit ouzin a trort ho peno 

I'.far keret dond gane aze er c 1 hoa t 9 

M'ho lakeïo da c'honid arc'hant mad. 

- 0 neket me ar fumelen 
A c'honid arc'hant gant he barlen. 

Me a meus eur breurik a bel bro 
Hennes ma kleffe ho diskourjo, 

Ho tispenfe a gartiero 
Evit ho kas d'ar c'hroas hencho. 

- Me eo da vreuxik a bel bro 
Zo deu~0 aman da 'h aproff~ 

Rng dime e voa lavaret 

0 a-us 

E- voas plac'h fall 9 mes na dout keto 

- 1h vouechen ~ ve te va breur a bel bro 9 
Me at briatfe petek ar maro 

-Mil a mil mallos d'al lesvamaou 
Rag ni zo breur a c'hoar om daou. 
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Kris a vije ar galon na voëlche 
Var bord al len a neb a vije. 

0 vellet ar breur hag ar c'hoar 
Rana ho c'halon gant klac'har. 

vvvvvvvvv 

Louisa Herviou~ Taole, 8 janv. 1051 
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