
    Ar bonomig 
 
« Deboñjour deoh, Janedig, 
Deboñjour a laran, bremañ, 
 Deboñjour a laran... 
Peleh emañ ar Bonomig, 
Pa n’emañ o tommañ, bremañ, 
 Peleh ‘mañ ar Bonomig, 
 Pa n’emañ o tommañ ? » 
 
« Emañ du-ze el liorz, 
Oh evesaad an ed, me ‘gred. 
 Oh evesaad an ed... 
It d’e gaoud di, Kloaregig, 
Ha n’ho refuzo ket. 
 Ne ray ket, 
It d’e gaoud di, Kloaregig, 
 Ha n’ho refuzo ket. » 
 
« Deboñjour deoh, Janedig, 
Deboñjour a laran, bremañ, 
 Deboñjour a laran... 
Koñje ho merh Janedig, 
Ouozh e houlennan, bremañ ; 
Koñje ho merh Janedig, 
 Ouzoh e houlennan. » 
 
« Evid sur va merh Janed 
Ni ‘zimezo ket c’hoaz, evid c’hoaz, 
 Ne zimezo ket c’hoaz... 
Chom a ray daou pe dri bloaz 
Da roull an ebat c’hoaz, evid c’hoaz, 
Chom a ray daou pe dro bloaz, 
 Da roull an ebat c’hoaz. » 
 
« Keuz ho-peus, Bonomig, 
Beza va refuzet, hag abred, 
 Beza va refuzet ; 
C’hwi ‘zeuy d’he hinnig din-me, 
Mez n’he hemerin ket, ne rin ket... 
C’hwi ‘zeuy d’he hinnig din-me, 
 Mez n’he merein ekt... » 
 
« Salit ho sah, Kloaregig, 
Lakit hañ war ho skoaz, o ! ya da, 
 Lakit hañ war ho skoaz ! 
Koulz eo deoh e gaoud bremañ, 
Evel e gaoud da vloaz, o ! ya da, 
Koulz eo deoh e gaoud bremañ, 
 Evel e gaoud da vloa’ ! » 



 
Neuze ‘ya ar hloarig 
Da gaved Janetoñ, oho o ! 
 Da gaved Janetoñ... 
« Eur pok deoh-c’hwi, va dousig, 
Ouzoh e houlennan, bremañ, 
Eur pok deoh-c’hwi, va dousig, 
 Ouzoh e houlennan. » 
 
« E-leh eur pok, Kloaregig, 
C’hwi ‘pezo daou ha tri, o ! ya, c’hwi 
 C’hwi ‘pezo daou ha tri, 
Ha malloz d’ar gwall deodou 
‘Zo kaoz d’ho tisparti, o ! ya, ni, 
Ha malloz d’ar gwall deodou 
 ‘Zo kaoz d’on disparti !... » 
 
A-benn eun nebeud goude 
Janed ‘zo chomet klañv, o ! ya, klañv ! 
 Mar komañs ar Bonomig 
Dond d’en em chagrinañ, hañ hañ hañ ! 
 Mar komañs ar Bonomig 
 Dond d’en em chagrinañ.... 
 
Ha setu ar Bonomig 
O vond da foueta bro, oho ho !`  
 O vond da foueta bro, 
Evid klask ar hloaregig, 
Da gemer Jenatoñ, o ! o ! o ! 
Evid klask ar hloaregig 
 Da gemer Janetoñ. 
 
« Deboñjour deoh, Klaoregig, 
Deboñjour a laran, bremañ, 
 Deboñjour a laran, 
Abaoe ‘z oh bet du-mañ, 
Janed ‘zo chomet klañv, o ! ya, klañv 
Abaoe ‘z oh bet du-mañ 
 Janed ‘zo chomet klañv ! » 
 
« Laret ‘m-oa deoh, Bonomig, 
Ho-pije va hlasket, hag abred, 
 Ho-pije va hlasket, 
‘Teujeh d’he hinnig din-me, 
Mez n’he hemerin ket, ne rin ket... 
‘Teujeh d’he hinnig din-me, 
 Mez n’he hemerin ket... » 
 
« Dalit ho sah, Bonomig, 
Lakit hañ war ho skoaz, o ! ya da, 



 Lakit hañ war ho skoaz... 
Koulz eo deoh e gaoud bremañ, 
Evel e gaoud da vloaz, o ya da ! 
Koulz eo deoh e gaoud bremañ, 
 Evel e gaoud da vloa’... » 


