
T'ar an ton ancien 

TOST AIT oll, lud, yaouanq, da glêvet ur chanson 
Zo composel er bloa-mà gant sujet ha rêson 

An eferezot Cafe bac an eferien Güin 
0 deus bot grM qcmcnt-mà d'ho lnqat da c'boarzin. 

Ar güin a zo ulliqcur zo formel gant Doue. 
Hac a von bet transJ>Iantet gant hon Tad cOs Noê, 
Nonpns evel ar C'bafe zo un dra invanlet 
Gant ur vreg malicius eus a uo an Durqel. 

Qenla ma teuas bi3coas d'ar vro-mà ar C'hafe, 
No voa nemet an Noblanç a guemcnt en eve. 
Ha bromàn an oll gommun a ya tout da eva : 
An darnvuya anezo no deus qet a .vua. 

Brcmà mc a zi-clcryo chars en abrege 
Ar chanson-mà composet var suj et ar C'bafe 
Etre daou den demezcl pere n'em r t>procbe, 
Cnan balamour d'ar Güin bac un ail d'ar Cb:tfe. 

-Ebars er bloa mil eiz cantunan varnuguen 
E savas ar facbiri goude Gouel an 011-Zenl : 
Ar vreg a yoas e qœr gant ur boezellad ed, 
liac a foe tas an arc'bant gant e c'homcrezet, 

Pa nntreas or C'hafe, e <\eus bel lavaret : 
~fe gred, cvit ho arc'bant, e 'fezimp scrvich ct 
Dignssit dcmp-ni Cafe hac ive Odcvi, 
Hac ur ~outaillad liqcur vit en cm rcgali. 
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Al Liqeur, an Ode vi Il zavas en o fenn, 
Ma comansjonl da zansal o feder diarc'hen : 
Plac'h an ed a lavaras : va nrc'bant zo foetet, 
Me à efe ur banne, rac c'boas em eus sec'bet. 

An teir all a lavaras neuzc abouez ho fenn : 
Ret eo güelet va c'homcr, peguement ar scoden, 
An hoslises, pa glêvas, d'an ec'h a zo pignet 

. Pa voe aranget ar gont e chome c'hoas eur scoct. 
An hostises a !aras : m'em eus r.oet da eva, 

Hac abars ma sorlifot c'houi ranco va faea ; 
Rac-se en em aranjit da baea ho scoden, 
Evidon-me abromet n'ho po qet a dermen. 

Ar merc'het en em selle bac ho devoa poan benn, 
Pa n'o devoa qel arc'hant da baea ho scoden. 
Jacqeta a lavaras me rêy va devancher, 
Ha te, va c'homer Janned, a rêy da vouchouer. 

Unan demeus an ezec'h en deveus bel cavet 
Ue devoa foeted e vreg ar som a bêvas scoet ; 
Quittât a ras e labour evit donuet en qœr ; 
Ebars e ty ar C'hafe .o c'havas o feder. 

Hac evel ma c'hantrcas en deveus lavaret ; 
Ha ne heus te qet a vez, lavar, greg deborded, 
Lezea ur buguel bian deomq-ni da lusquellat, 
An deirvet nos es oumàn ne meus cousqet bered. 

A'Le amà em c'bichen, ha ro peoc'h, emezi ; 
Qem.er un tassat Cafe da dtemen da ànui. 
•rao dln gant da zour bervet ; aoüalc'h e heus evet : 
Qenta baRne a evi, me garfe ves crevet. 

Evidout te, sac'h ar güin te vepris ar C'hafe, 
Ebars an hostaliri e vez cavet nos-de : 
An arc'hant a c'honees tout etre pad ar sizun, 
Né zeus qct re anezo da gaeut G.üin ha Butun. 
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larnicoton, cmezàn, br~màn ni rnï nr Liai : 

Gouge foeHn va daO\·ez, donct d 'am c'haqetal ! 
Dre brontilud ur 'Vazad a voa d'cr vrcg qes, 
Ma liscaras d'an douar Cafe, Dian ba Les. 

Ar merc'hed a favaras o fedor assembles: 
Manqot oc'h eus, va mignon, mont pa sqei ho maoues ; 
Squillet boc'h eus ar C'hafe, c'boui a renq o baea, 
Pc brcmù souclen vanlan ni yn d'ho tisvleva. 

Ar pedC'r blac'h animet a sailas varnozà, 
· liac an hoslises ire cvit e zislova : 

'freinet e voa dre an ty, e zillat voo roguet, 
Hac c vrcc'h belee e scoa gant ar C'hafe grillct. 

Eve! ma c'hallas achap, c commenças rodel 
En ur scllet var e lerc'b eve! ur c'hoas fouclcl. 
Dardel 0 dln, emczàn, casi coll va bue : 
Mc garfe o ve benzol ar morc'hol er C'hafe. 

Etrezoc'b, goasel yaoanc, dioiiallil ho crague 
Pa. zint da verza amann. na bC'nlfenl ar C'hafc : 
Ar C'hnfc so dcbochue, i:trc mc zê mad ha douç, 
liac a ro tentation d'ou oll morc'hot lipous. 

Dre zc hoc'h avertissàn, ezac'h eus ar c'hontre, 
N'il qel da glasq ho crague. ispicial d'ar C'hafe ! 
Mar hoc'h eus guers boutaillad ebars en ho codel, 
Qerzil d'an hostaliri da velet Yan Vourdel. 

Pa ven en hoslaliri gant va c'hamaradet, 
Ur podal Güin em c'hichen, vo contant va speret 
Arça etc, mignonel, evomr pcb a vanne, 
Ua canomp oll ur Chanson Yal' sujet ar C'hafe. 

Ar C'hafc a ra domac'b ebars peb canton, 
Ha mat· dô qet· an amnon, no dO qet hop rêson : 
An dien a ya onnà bep guella eus al les, 
Ha ni ontrezomp, goasct, a zôbr boe bara soc'h. 

, 
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Ni peurvuya, Canerien a vepris ar C'hafe 
Ze so cos ma reprcnomp ar merc'het ha grague : 
Ar Güin, pa er c'hemener gant moderation 
A rocourach d'ur C'bancr da gana ur chanson. 

Poent e cavàn fininissa, am plie- em eus comzet 
Elit ar seurt a guerfot, me ne sourcian qet ; 
Efit, Güin, elit Cafe, Liqeur pe Odevi, 
Mes dioüallit absolu do gav~t fachiri. FIN. 

~~®~~~~®~~®~~®~®®® 

CHANSON NEVEZ 

M E meus choaset ur Vestrez a Escopti Treguer, 
Ar vrava crouadures formel salver va Zalver ; Q'~ 

ls, ne zeus nemert hi dindan ar firmamant, ~ . 
A guement a vez crouet llerves va zantimant. 

Mc zo ur c'hloarec yaouanq o poursu va studi ; 
Am eus lezet valeoriou, Jaqet em fantasi 
Da garet ur femelen, fleuron an oll merc'het, 
Un objet fur a parfet, gant an oll admiret. 

Qenta m'am beo an enor va mestrez. d'ho qelet, 
E voa e Bèret Plunet goude an Ofern-Brcd ; 
Eno tre remerqis ho craç bac o fèçon, 
Ho qenet, bac ho speret, bac ho perfection . 

Ho tooulagad a verve evel an eol ardant, 
Ho liou jot ru, ho tai gueun evel un diamant, 
}la teu:s da lavaret em c'halon, em speret, 
E voalc'h un ..El evurus eus an en disqenuet. 

0 cessit, C'hloarec yaouanq, 0 cessit da bar lan ! 
Goneet boc'h eus va c'halon gant ho comzou charmant ; 
Goneet hoc'b eus ar victor, ho me a vo qiriec 
D'ho caret a vir galon gan\. en or .ha respect, 
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