
CHANSON COMPOSET 

Var sujet eun Den yaouank ag eV am ag e ·heder Mestres 
Er Dloavez l\IÏI Nao C'bant, TrÏ 

A boe 'noad a dri bloa 
Me oa mann et mi nor 
C'hoant a meus da zisklêria 
Eul loden deus ma sor. 

C'hoant meus da zisklêria 
Darn demeus ma bue 
Pehini meus tremenet 
Bele an de a c'hirie. 

Gant an derjen a gredan 
A oa marved va zad 
Ma mam a chom intanvez 
C'hi devoa kalonnad. 

Pa chom e intanve:l 
Gante ·seiz krouadur 
He c'ha lon voa feblisset 
Gant an rlisplijadur. 

Seiz minor chome gant hi 
Deus ar re yaouanl\a 
Ar c'hossa oa uneg vloa 
Me ne oan nemet tri bla. 

D'ar c'houlse me oa yaouank 
Bian em jagkeden 
Allas me na ouien ket 
Petra ma da dremen. 

Deus ar beure pu saven 
Me mije kalonnad 
Pa deue da sonj din 
E oa m·aro ma zad. 

Mes va mam leun a gom·ach 
Onnes am c'honsole 
Hi a lare din bemde 
Mije eur bmgo neve. 

Gred oa din eur brago 
A oa gret gant lien 
Eve! ma oa ar c'his . 
Guechall gant ar bevien. 

Guisket ma ma brago 
Ed a oan da bourmen 
Soetet a ma blavez mad 
D'ann oll amezeien .• 1 

Bed a ma gueneien 
Beda ma avalo 
Tout an dud a lare din 
A oa drol ma brago. 

fiennes oa em· brago 
Nan na oa kel gret propr 

· Un anter dem~us e fons 
A oa laket arolc 

Ar brogo se oa gret 
Din gant ma c'hoar kossa 
Ne oa ket kemener·es 
Ouie ket a dailla. 

Mes pa oan deul en noad 
Da roula ar iaouankis 
Me a ma bed em· brago 
Ag a oa deus ar c'his . 

• 

(VAR EUN TON NEVEZ) 

Neuze mee bate 
Kemerre plijadur 
Mes ma zud oa demeet 
Et garit o avanlur. 

Demeet oa ma dri breur 
Demeet ma diou c'hoar 
Eur breur al chome gimen 
Da labourat douar; 

Om daouchomomp gantom mam 
Da serc'hel e menach 
Emesk al laboUr, ar boan, 
An tempas ng an norach. 

D'an oad a Lr-i voac'h via 
Meus bed eun assidant 
A neus beuèd ma c'halon 
En eur mor a tourmant. 

Neuze e maus sonjet 
Dont da chanch a vieller 
Rac ne oa ket deus ma grad 
Chom labourer douar . 

Ma sonjet voeaji 
A mont !mit deus ar guer 
0 sonjal ober ma fortun 
Ebars em ber amzer. 

Ne oan ket bet er skol 
Ma ket a ziskamant 
Ag an draze a re din 
Eun tarn diazamant. 

Prenet ma eur c'haier 
Ag eu! leorric bian 
Ma disket skri va a !en 
A c'hanoun vu unan . 

Raktal en eun instant 
A oa deuet em spered 
Ma c'hajen da voeaji 
E tiskjen ar gallek. 

Ouijen skr·iva a !en 
A gout an daou langach 
A.gonit ma fortun 
Se zo eun avantach. 

Va mam pa deus !devet 
Hi a lare dime . 
Potrn emei ma bug'uel 
Petra a sonjes te. 

Me meus dioer-red da dad 
Savet 5eiz kmuadm 
Té a ..::'he ma yaouanka 
Te re ma flijadur. 

Mar kes er mues or vr·o 
A dilesel or guer 
Me vo oblijet neuze 
Da verza ma mobilier. 

A goude kement-se 
Dd beleac'll a c'h inme 
Vint toled a di s toled 
D'an eil ti d'eguile. 

Chom ganen tre ma vin beo 
Doue roio did chans 
Da ober afferiou mad 
Goude en abondans. 

Pa meus !devet va mam 
Gant e c'homzo agreabl 
E strinkas an dero 
Demeus va daou lagad. 

Me o chans a santimant 
0 sonjal chom ganti 
A goude vije maro 
C'IBjen da voenji. 

Va mam oa arri koz 
Alias vije klanv 
Bet a deus eur c'hlenvet hit• 
Eunek pe daouzek ,vloa. 

\ 

Aben daouzek vloa goude 
Ma mam deu da vervel 
Gras ma man er barados 
Er joayo eternel. 

Ma breudeur, ma c'hoarezed 
Neuze deuas d'ar guer 
Da c'houlen o fartach 
D.emeus ar mobilier. 

Guersed ar mobilier 
Partajet an ar'c'hant 
A pephini gante lod, 
A oa bet goel kontant. 

Eur breur al ma er guer 
Assambles ganeme 
Ag henes oa demeet 
Âben eur mis goude. 

A me o sonja! neuze 
Pa oan c'hoas pot yaouanc 
Ma rajen eur· marc'hadour 
E c'honejen arc' l1ant. · 

Bet on marc'hadour fao 
Marc'hadour pabioles 
Marc'hadour piz glaz · 
Marc'hadour patates. 

Marc'hadour avalq 
A marc'hadour boësson 
Anvet oan pot ar g is t mad 
Bars en ker Lannion. 

Anvet om pot ar gist mad 
Bars en ker Lannion 
Plassa ren domistiket 
En tier a fesson. 

Marc'hadour koz dillat 
, So hanvet flipiri 

Onnes soeur vicher ·vad 
Neb a our artezi. 

An neb a bren marc'had mad 
A goude guerzn kel' 
Enez rafe e fortun 
Ebars e ber amzer. 



Beton marc'haùour koat 
Marc'hadou1· plous pe golo 
Marc'hadour lunedo 
A marc'hadour· moncho. 

Marc'hadour lolenno 
Kartenno monaiter 
A chansonnio a œ1·zen 
la pa mije amzer. 

El' hia nao hant pevar 
E a neuz declored 
Mondor· e zemerons tix 
En paros Plouaret. 

E kichenik ar bourg 
En eur gampic vian 
Ma neus c'hoont dtl zemesi 
Eno glasko unon. 

Ag eno a chonjo 

Rimaden ma feder mestres 
---0--

·Peder mestres a meus b~t 
A on deus a Dreguer 
Mes iaouankic a oant c'hoas 
OuienL ket o micher. 

l aouankic a oant c'hoas 
Ouient ket o micher 
C'heint gant losten o c'hivis Marc'hodour bric a brac 

So anvet mer·seri 
A pa vije hir an nos 
Me a rê komedi. 

Oeajet meus Bretagn 
En ker a var ar mt~s 
Gant ma vilosiped 

Eur vichet· ar vr·ava 
Pa vo skùiz o labout·a t 
Chomo da ziskui sa. 

Onnes so eut· vieller 
Hag am gt'Ei dizoursi 
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Unan al so Mari-Louis -: ,. 
Ag eben Mariano. '9 • -{l/ 

A ma marc'hadourez. 
Ma kflfen eur Var·i-Jeanne 
Contant ùa zemesi. ~a c'houllan ket diskleria 

·Y 
Piou a c·he ar reze 

V el se on deut aben 
Da c'honit ma fortun 
En eur lezel ar boesson 
Ar marchet hag ar butun. 

An neb a neuz ê c'homposet 
So e ano Jean-Louis 
A zo gannet e Plestin 
Kicben Toul-an-Hiry. 

E ono pen da ben 
E Jean-Louis Guyader 
A ra e zemerans fix 
En paros Treduder. 

FIN. 

• 

Un anne a meus klêvet 
A spisse ne guele. 

Ag unan al anheze 
A blije din er fad 
Agones a mije bet 
Peneverte e zad . 

An diou al a meus klêvet 
A blije dê guinardant 
Se zo kos din c'hon chomet 
C'hon c'homet pot yaouank. 

Pl'opriété 1·ése1·vée 

GUYADER Je:an-Louis. 

Chanson 'Potret Plouillau 
Var Ton 

M'am bije speret da gomprenn, evel a meu<; fantazi, 
Me a vije n'em impliet da 1.onet do gomposi 
Eurc'himiad Jeun a c'hlac'har, gretdorgonscrivetyaouanq 
0 deus tennet ar tillet ebars e1· blaves prezant. 

Ebars er bla mil eiz ca nt c'hoec'h, ar bemp a vis guengolo, 
E zeo digueet adare eus a barros Plouillau • 

• Tud yaouanq evit an arme, tud deus an terrupla ; 
Glac'haret êo ollligne, v'u guelont o partis. 

Da J)artia gant an actif ne zeus quet nemet pevar ; 
Ervoanic Jacob, eus ar bourg, ha Guiljan ar Meledar, 
Ha Yannic Prat, eus ar Goajou. ha Pipi an A veant : 
Pevar dtm eus ar re vrava, co1·fou kror ha tud vaillant. 

Ervoannic Jacob a lare en deiz-se d'he gamarad : 
Emô a zo eun devez trist hac a ra din calonad ! 
Guelet va mam baour o vouela, ha va zad kès désolet ! 
Va c'halonic ebars em c'hreis ~":0 dija cosi rannel. 

Kals a sonchfê dê, marleze, pennos e vent eu1· poultron 
Em be aoun rac eun ten fu:3uil pe rac eu1· vou!et canon 
Pe otramant aoun rac ar fatiq . o vole dre an hentchou, 
Pe gousquet vm· eur guele ga.,t ebars er c'hordegardou. 

Douguen va dillet var va chouq , va fusuil ha va zabren, 
Baie bemde a guer da guer dre ar fanq hak ar vouillen 
Ha goude e fin va beac'h , rencoul morter.e e'lmpi, 
Pe gousket var an douar ien, pe otrament bivoaki. 

Toro deus an nep a sonch·se; ma c'llaljet lenn em 
Evit gwelet va bolonte ha va inclination, [c'halon, 
Ma ne fotje nemet va goad, me en scuilfe tout joaùs 
Evit souten eun Impalaëe r eun tad ket· carantezus ! 

Piou na gombatfe ket gant eun Impalaër chrizten ; 
Eur gaus ker just age hini , zo facil d'a soulen, 
Pa zomp memprou da Jézus-Christ, soudardet an A viel, 
Bugale da Zoue an Tad, templou d'ar Speret-Santel. 

Adieu dec'h, Autro Sont Millau, patron euz ar barou~":-ma, 
Adieu kerent hu mignonet, cessit breman d'a vouela . 
Pedit Doue hag ar Ver·c'he7., Jo gavet soign ac'hanomp, 
Hoc hon .&1 mad d'on c'hondu'l partout elec'h ma 7.efomp. 

Adieu, va mab, va espe!'ODS, erne an tad desolet i 
Piou a gonsolo va zud paour·, goude ma vi partiel ? 
Pa vin accablet gant cozni , me vo clevet o taret : 
Ma vije ma mab kez er guet', en dije va soulajet. 

Clevit ar vam o quiniadi ive digant he buguel : 
Deuz a ma c'hoas, ma bokin eur vech kent evit mervel. 
Aben ma t·etourni d'or guer. me vo ed euz ar bed·ma, 
Deu1. aman etre va ùioubt·ec'h evit ar voech diveza. 

A guichen ar moment fatal mo c'heus tennet a r billet , 
Beb noz vel ma fot din kousket, me a seblant da velet 
0 tont euz eur gomhat sanglant var eur chariot bleset, 
Pe tolet en eun hospital , gant an oll abandonnet. 

Ar zoudard yaouanc I<Ontr·is tet c'hoas ken evit partla, 
Evit essai o c'honsoli a lavor, en eur vouela : 
Tavit va zad ha va vam baour. ha bevit en es perons, 
Doue, lad a visericord, 11 zo bl'ns e brovidans. 

Goude ma vo fin d'ar bl'ezel ho goneet ar victoar, 
Gras Doue hagar Verc'hez, e vezo fin do clahar, 
Evit merk eus hon vail·lonti'5, gant lore deuz hon tocou 
Ni a zistroyo prest d'or guer evit sec'hi o taë!ou. 

Adieu da baros Plouillou, hu de holl habilantet, 
Adieu d'hon oll anaoudegez, ha kerent a mignonet, 
Ha ma na memp ket ar bonheur er bet-rnan da em velet 
Gras deomp ebars et· barados assembles da em gavet. 
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