
Air no !9. 

XXVIII 

SON A GARANTEZ 
(Chanson d7 amour) 

M' em euz choazet vit mes trez ar vrava femelen 
A gemend a zo bremaii war an douar o ren 
Dré hi feson grasiuz hag he sellou mignon 
Honnez a zo deut a benn da c'hounid va c'halon 

Va mestrez zo 'r plac'h iaouank hag e deuz bleo melen ( 1) 
He daoulagad a lugern evel diou stereden 
He diou jod ruz, he zâl wenn, en eur ger, hi c'hened 
Ne deuz bet biskoaz he far med hini an Eled 

Me o salud plac'h iaouank, leun ( 2) oc'h euz a furnez 
Deut on amaii d'ho kwelet hag e teuin aliez 
Pa 'z ê gwir ez oc'h plac'h fur hag eur plac'h a feson 
N'euz hini bet evel d'och leket dou,n em ·c'halon 

Me a clou d'oc'h plac'h iaouank demeuz a vir galon 
Am m'o bepred evidoc'h eur garantez wirion 
Dré n'en euz ket bet biskoaz dirag va daoulagad 
Eur plac'h iaouank a zo bet kemend ha c'houi d'am grad 

Ma teufen da blijout d'ech eve] a blijet d'i 
Ni a rafé eur chaden n'halje den i zerri 
IKrevec'h evid an houarn, krevoc'h evid an dir 
!Kaletoc'h vit diamant p'hini a dor ar gweir. 

K'em eue choa-zet vit mee - trez ar vra•Ta fe· me •len, 
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~eut a benn da c'hou-nid va c'ha- lon. 

(I) Variante : 
He daoulagaà a lugern èvt!l diou ster~den 
Hag e blev a zo km du hag ar mouar er spern. 

(2) Amaii c'hoaz e lkaver n diskrivet evit un u re anat : lem: = leun ; tenin = teuin ; me a don - me a dou (A.). 
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