
Ar Kemeneres. 

ma me me speret da kompren evel ma meus faltazi 
me a gompoze eur chanson hag ave dam faltazi. 

Me a gompoze eur chanson ia ne ven ked pel 
Va(r) chujet daou zen iaouank e neum garie fidel. 

Ar plac'h man pa komzin dec'h a voa eur gemenerez 
A laboure entiez mad en ker a var ar mez 

A baoue ma he sortiet e dous koant deus ar prison 
e-deus kollet pratikou a kals a ostichen. 

e mam oc'h he c'honsideri eun deïs a houlen outi 
-nagel leal va merc'hik petra zo en ho faltazi ? 

- ouzin va mam pa c'houlenit ouzoch-hui e hansavan 
troët eo em faltazi dimizi ar bloa man 

Kentoc'h ar bloa man evid da bloa dimisi a rankan 
inutul e klasq louzou da eun den a zo ker klan. 

e nem gorrijit va merc'h pe me o korrijo 
Pe ma na gerrid ober me raïo ho kourc'hemeno 

Me raïo ho gourc'hemenou d'an otrou ar persan 
ag a lakaï en he bron ede fine sermon. 

Pe me raïo ho gourc'hemenou d'an otrou ar c'hure 
Nag el leal va merc'hik keus o pezo gaude. 

Me ne ran fors deus ar c'hure ken neubeut deus ar berson 
Birviken sur va do us koant ne da deus va speret. 

eur chervicher ali e devoa pa klevas kement se 
a zo en em avanset evid gaud ar vi rio ne. 

Debonjour deoc'h va mestres kleved a meus lavaret 
e voac 'h demezet. 
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ia sur emezi gwir he en assuranç 
mar karcher c'houi e voa prest da entren em rejouissanç 

Pa voac'h oc'h va derempret ne rec'h nemed va zreitouri 
hag ober goab ahanon se voa ho faltazi 

Ma meus me gred goap ahanoc'h evel ma leveret 
Pelec'h e man an diamant am boa deoc'h roët 

0 diamant va dous ker a zo ed aboue an eïz eur 
Gant eur orfeber iaouank ar c'hoste a lager 

Debonjour dec'h a lavaran Kenavo va chervicher. 

Maris Follezour, 18 mars 1851. 
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