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D'Anaïc Vian ba d'an dnd zo en ti, 
D'be zad d'he mam, dezbi, ive da pepini. 
Echu ar gosaden, poaènt ê n'em brepari 
Da vont ho daou ~ssambles 'bars ar memes ti 

Ar sadorn varlec'b e c'heont assambles 
Da vourg bras ar Faou da hrenat dil~et nevez 
Cete breman emezhan do dillajou prenet 
Mes allas lavaromp n'en diu ket c'hoas paeet. 

D'ar plac'h a zo pre net eur voalen, eur losten, 
Eun tavancber sei du, neuze eur gravaten 
D'an den yaouank zo prenet bragou ha jileten 
Deus danvez ar veslen a den he justinen. 

Goude e c'heonl ho daou da staillou ar c'his nevez, 
Da choas eur voalen arc'hant d'Anaïc he vestrez 
Evit choas dezhi ne uze ar voalen arc' ban t, 
Da rei d'eis an euret eus toi ar zakramant 

Erruet ra an de da staga an embannou, 
Ebars an ti kommun a c'lioulenner arc'hant 
Ar pla'h pa n'he1dèus ket e rank ober jeslrou 
Sina pemzemk kant skoet ha pa ne ve kontant. 

Ha deus a bemzek kant tisken da bevarxek 
Deus a bcvarzek e couezont da zaouiek 
Bars ar fin ilr plac'h ne chom ganthi netra 
Nemet eur c'hos toi, diou skudel ha diou loa. 

Loïs Flourin lavar n'eus ket ezom onnès 
Pa n'be doa ket a arc'hant da nska gant here 
V el ma velan den yaollank e mout 'o klask mere'het 
Ho deus kals a arc'hant dago,nta elre da viz.ieL. 



-3 

Nan ne zimezin'ket, nan da vaùuez ebet 
Nernet bea e defe en toul bemzek kant s.koet 
Te a velan den yaouank a zo guet direzon 
Rag me a dai atao keit a te va mignon. 

N'oun ket pe seurl maouez dide e vefe mad 
Rag te a zo rebras kribellou da zaoulagat. 
M erc'het avo1.:ac'lh a ga van ervez va san limant 
Mes petra servich din pan n'ho deus ket arc'hant 

A rabat ê dit Sl'njal ar mer'het a zo sod, 
Da vont da danva patates zo sallel gant' dour-iod, 
Mes heza e péus ganet c'hoas eun tan;lik plac'hick 
Hag a zo deus da affer evil eur pennadik. 

M'ad avoualc'h e zè din demeus và zantimant 
Mes allas, emezhan, pa ne deus ket a arc'hànt; 
Pe c'hoas emezi merc'h Per:-os an Hue!, 
Zo savel d'an treach gant ar Mencz·Huel. 

Ha da pehini emezi ho peus fe1m;;et 
Bag elre edaouam dezhi ho peus e l<~kel 
Cclu deut ar plac'hik da velet ar mobilif'r. 
Gu ude e oa k_as~et da ve! el ar parqueïer. 

Pa erruas en Li, pa ua velas nelra 
.Nernet eur c'hos tol goz, leir skudel ha Leir loa 
Du ou vele oa en ti unan bep tu d'an tan 
Linseryoll varnezho oan ket eus ar re voan. 

Al limeryou dra-sur oant kel eus ar re fin 
N'eur vont en ho zoues, kigner pennon an daoulin. 
Ebar~ ar c'hraou e zeus eur c'hazek a villur 
Eus ou nés mar téze raïo ken loc'h foi tun. 
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An hini deus gret ar zon zo eur spered dister 
Zo gan et ha maguel e paros Sant-Salver 
Hag en deus· e c'homposet 'vit n'em diverlir,sa 
hn eur divoal ar zaout 'vit ampech ar c'houskad. 
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Nruze pa oan erruet d'an oad a pemzek bloas 
Kredit me a moa glac'har hag ive kals anken 
la, me am boa glac'l1ar certen kals glac'har bras. 
011 lud yaouank va bro, n'ho peus nemet kompreo. 

1 

Neuze pa oan me deut en oad a c'houezek bloas, 
Lavaren kenavo d'am bro gant kals ha galonad 
Kenavo Javaren da gleier bras va bro 
Ha d'am c'hamaradet a zo tout divar dro. 

Kenavo.ta kleier bras va brome c'ha en bea chou 
Breman n'ho klevin mui, o son ar gousperou 
Pere ho deus roet diil an henor kenta 
0 son va badizianl en eur dont er bed-man. 

KcnaYo guered Ya bro, o douar bcniguet 
A c'holo hon tadou gant Doue bet galvel ; 
Deis gouel nn anaoun deuin va ho peziou 
Da ~lwilla dour beniguct hag ober va c'hlinvou. 

Pa oan-me erruet. d'an oad a seitek !::Joas 
Krrdit me a m'oa chagrin, ha memes chagrin vras 
1\en a garien biken vizcnl deut var an douar 
Keit a ma vc,zin varnhezaiJ ne trJO neruet glac'har, 

Pa vijen-me bel maro Jevez va badiziant 
Ne rnije var en douar na chugrin na tourrnant 
Me zo eur minor :vaouank zo dilezet vit rr ad 
ra i1"1Ïs e brassa plijadur, tolet en eur scurt stad. 
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N'our guelet e zoun taolet en eur stad ken truezus, 
Me a zo var an douar our minor maleur·eus, 
Ho r{uel~>t ar gu el deoùou o tond betek Yil zi 
~anl eun ton ken koleret vit V'\ diskonsoli. 

Vit kreski din va glac'har hag ive va anken 
Da goll va repulasion var an douar eternel, 
Pa oe ganên va trivac'h bloas tremenet 
Eteuen da sonja! er poanniou, m'oa bet. 

Pa deuen da sonja! em foanniou, em miser 
Meus bet gant va mam pa oan m·~ er guer·, 
.K.redit an dra-ze zo eur. gue! dristigues 
Galoupad an ben tchou 1\en alies a hemdes. 

Fus ::.n eil guer d'eben, an cil li d'cguile, 
Ken alios a bcmdes ho c'hounit V;t buez 
Me zo eur minor yaouank hag a zo dilezet 
Ne zeus den var an douar gancn-mc interesset. 

Guelet hon dilezet gant va oll guerent 
Guelloc'h e zon inlented gant an dud a cstrcn 
Guclet !où eus va Lt·eudeur a zo ken m;td disket 
Me zo eur minor yaouank a zo ankounac'het. 

Ho ma ouichen-me lenn, bet disket din skriva 
Viche va flijadur ho tremen ar bed-ma 
Breman nemcus er Led nemct chagrin a misnr 
E c'hallan el lavaret abaoue ma zon ganet. 
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Ha r.'ho peus c'boailt da glevet hano ar e'homposet·. 
E zeo Herve Boniou, ganet e Sant-Salver 
Er bloavez mil eis kant trizel< a pêvar uguent 
D'an nao var-n-uguent a vis gu eu ver 'vit rei da entent, 
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