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AR BONOMIK 

- Debonjour d'ac·b, bonomik, 
Bonjour d'ac'h a laran, - breman, 
B1>njour d'ac'h a laran ; 
Konje l:o merc'h Janeùik 
'Gauac·h a c'h~•uleunan , - breman, 
Konje ho merc'h Janedik, 
Da zimi ar bla-man. 

- E leal, ma merc'h Janed 
Na zitnezo kat c'hoaz - evit c'hoaz, 
Na zimezo ket c'hoaz; 
Cbom 'rey eon daou pe ùri bla 
Da roui an eLat c·hoaz - evit c'hoaz. 

- C'houi ho po keun. bonornik, 
Bean ma refuzet, - me a gred, 
Bean ma refuzet, 
C'houi deuio d'e ofr d'in-me 
Ha n'he c'llemerin ket - na rin ket. .. 

- Tapet ho sac'h, kloaregik, 
Laket-han war ho skoa - ya da. 
Laket-han war ho skoa, 
Koulz eo d'ac'h hen kaout breman 
'V el hen kavout da vla - ya da 1 

A-benn eun eiz de gonde, 
Janed 'zo chomel klanv- ya klanv, 
Janed 'zo chomet ldanv, 
Ma komans ar 'bonomik 
Dont da 'n em ohugrinan - han 1 han ! 

Kroaz ar Vretoned, Zoniou Koz Malrieu 1031



' 

- 2 -

- Debonjour d'ac'h, kloaregik, 
Bonjout· d'ac'h a laran, - breman, 
Bonjour d'ac'h a laran : 
Aboue ma oc' h bet du-man 
Janed 'zo chomet klanv,- oh 1 ya klanv. 

- Laret 'm oa d'ac'h, bonomik, 
Ho pije ma c'hlasket, - hag abred, 
Ho pije ma c'hlasket, 
E leujec'h d'he ofr d'in-me 
Ha n'he c'hemerjeu ket, - ~a rin ket. 

Daled ho sac'h, bonomik, 
Laket-han war ho skoa, - ho 1 ya da 
Laket-han wat· ho skoa ; 
Koulz eo d'ac'h hen kaout breman 
V el hen kavout da vla- ho 1 ya da 1 

(Roet ha kanet da Groaz ar Vretoned 
gant an Ot.ro Guillou, person Plourac'h} 

AB PRIED KARANTBZUS 

Me am euz bet eur pried, ma c'homer, 
Me am euz bet eur pried, 
H~~ a zo gantan êzet, ma c'bomer, 
Hag a zo gantan êzet. 

Sevel 'ra bemde mintin mad, 
Mont d'ar c'havel da Juskellad. 

Kerzet diarc'hen war an ti, 
Gant aon d'am dihuni. 

Goro ra 't· zaout, o c'has da vêz, 
Hag ober zouben gant o leaz. 

Kalz a diferans a zo 
Etre leàz-ribot .ha leaz-trô. 

Kroaz ar Vretoned, Zoniou Koz Malrieu 1031 / 635




