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AR BONOMIG 
- De-bonjour d'eoc'h Janedig, 

De-bonjour a hnan, breman, 
De-bonjour a..laran ... 
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Pelec'h 'man ar Bonomig, 
Pa n'eman o tomman, breman, 

Pelec'h 'man ar Bonomig, 
Pa n'eman o tomman ? 

Eman du-ze el liors, 
Oc'b evesaat an ed, me gred, 

Oc'h evesaat an ed ... 
Il d'e gaout di, Kloaregig, 
Ha n'ho refuzo ket, 

Ne rai ket, 
1t d'e gaout di, Kloaregig, 

Ha n'ho refuzo ket ... 

De-bonjour d'eoc'h, Bonomig. 
De-bonjour a ltrran, breman, 

De-bonjour a laran. 
Konje ho mcrc'h .Jnnnedig. 
Ouzoc'h a c'houlennan, breman ; 
Konje ho merc'h .Junnedig, 

Ouzoc'h e c'hou lennan ... 

Evid sur ,.a merc'h Janned 
Ni zimezo ket c'hoat., evit c'ho;tz, 

Ne zimezo ket c'hoaz ... 
Chomm a rai daou pc dri bloaz 
Da rou Il an ebad c'hoaz, evi t c'hoaz, 
Chomm a rai daou pe dri bloaz. 

Da rou li an ebad c'hoaz. 

Keuz ho pezo, Bonomig, 
Beza va refuzet. hag abred, 

Beza ''a refuzet ; 
C'houi 'zeui d'hi c'hinnik d'in-me, 
Mes n'he c'hemerin ket. ne ri n ket .. 
C'houi zeui d'hi c'hinnik d'in-me, 

~les n'h~:: c'hemerin ket. .. 

Dalit ho sac'h. Kloa regig. 
Lakit-han war ho skon . o ya da, 

Lakit-ha n w:-~ r ho skoaz ! 
Koulz eo d'coc'h e knout breman, 
Evel e gaout da vloa. o ya da, 
Kouls eo d'eoc'h e gaout breman, 

Evel e gaout da vloa 1... 

Neuze ya ar c'hloaregig 
Da gavet Jannetou, oho ho 1 

Da gavet Janneton ... 

Eur pok d'eoc'h-c'houi, va dousig, 
Ouzoc'h a c'houlennan, breman, 
Eur pok d'eoc'b-c'houi, va dousig. 

Ouzoc'b e c'houlennan .. . 

- Elec'h eur pok, Kloaregig, 
C'houi pezo da ou ha tri, o ya c'houi 

C'houi pezo daou ha tri, 
Ha malloz d'ar gwaJI deodou 
'Zo kaoz d'ho dispar ti, o ya ni, 
Ha malloz d'ar gwall deodou 

'Zo kaos d'hon disparti ! ... 

A-benn eun nebeut goude 
Janned zo chomct klau,·. o ya klan v! 

Mar kommans ar Bonomig 
Uont d'en em cbagr·inau, han han bani 

Mar kommans ar Bonomig 
Dont d'en em chagrinan ... 

Ha sethu ar Bonomig 
0 vont da foueta bro, oho ho ! 

0 vont da foueta bro, 
Evit klask ar c'hloarcgrg. 
Da ge mer Janneton, ho ho ho! ... 
Evit klask ar c'h loaregig 

Da gemer Janneton. 

- De-bonjour rl'eoc'h, Kloaregig, 
De-bonjour a laran, breman. 

De bonjour a laran. 
Abaoue 'z oc'h bet du-man, 
Janoed 'zochoml'l klan\', o ya klanv 
Abaoue 'z oc'h bet du-man 

Janned 'zo chommel klanv 1 

Laret 'moa d'eoc'h, Bonomig, 
Ho pije ' 'a c'hlasket, hag abred, 

Ho pije va c'hlasket, 
'Teujec'b d'hi c'hinnik d'in-me, 
Mes n'he c'hemerin ket, ne rin ket. .. 
'Teujec'h d'hi c'hinnik d'in-me, 

Mes n'be c'hemerin ket. .. 

Dalit ho sac'h, Bonomig, 
La kit-han war ho skoaz. ho ya-da, 

Lakit-han war ho skoaz ... 
Kouls eo d'eoc'h e gaout breman. 
Evel e gaout da vloa, o ya-da, 
Kouls eo d'eoc'h e gaou t breman, 

Eve! e ga out da vloa ... 
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