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Tud yaoua~k -~ · Vrei~~~z~i; tostâï"tr d':i~ 'zelaou 
Ha c'houi a glevo karia _ebar~. e~ bet komiou, · · .. , 
Eun diskour hag a zo bet ent~e ·dao·u den yaouank 
Hag a barlant e p~Jb-eil_, hei:Vez ho zantimant. 

AR ' GOAS . . :·. 

Sa.lud d'eoc'h, plac'h yaouank, objet va c'harante, .-: 
. Me a zo deud d'ho gwelet; :·:·arr devez a hi rie. · 

. Da c'houd a c'houi M .. p.efi:brèh'làn ar vade! es 
· Da zoi;it da gonsoli MP'ZQ·~·rf'.trisÎidiges·: · 

: ~~-·sp~ret deu da ~1J:!~~~i;-?i~t~t~~~··vèl en de·, 
Beieg ennoc'h,,.pla:ê;h~;y-~~~Ô.~g~ht ~ur gwir garante, 
Pa peuc'h va c h~lon.·~h';i,r:raetJion deut da 'n em a vans, 
Evit. klask s~ulaj~.m,~~~:~cmëjf_fya 'bol.! 'soufrans. 

. /-, ·~· ·. ~ ·. fi;'~~ . ..t':;: '·, ~ 
. .' ·g)'·->.> ':&.1\·PÙc'n ., ' •. -~:·.'t' ., ..•.. : .. 

.. Mar klaskit·soulajil'U~~i;.~~~e~is · ho soufransou, 
Ne glefec'h ket, ·deli -~~qüank1;9ont da avans ho pachou, 

.. : .. Ha beteg epr fumelén_{fi'z? !.niPI:~et ·:~i~.ter, ; . · 
-· :· .. · Ne deus ket ar po.':lyoar· ~ I(~Jem~l euz ar VJ~er . . •: · , ·,. 

~; :,~; _ ·~_:: . ,; .. ~ :, ~Y·~~M!,~~iJt . . . ·· 
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.~a GOAS 

0 l salokroas, plac'h yaotiank. neus ket gant mam ganel, 
Eur fumelen eve! d'eoc'h, dezirabl d'am :;peret, 
C'houi hep ken a c'hel rei dîme soulajamant· 

. Demeus an holl soufransou pere em dalc'h langisant. 

An bini partaj he vonheur, deu ive d'en kreski, 
Ha dre-se 'ta plac'h yaouank, mar be d"ho fantasi, 
C'houi zigoro ho kalon, breman en ber amzer, 
Evit ma c'hallo receo bini ho servijer. 

AR PLAC'll 

Va c'balon~ den yaouank, a zo tener meurbet, 
Hag a zo c'boas re yaouank da veza digoret, 
A da veza dïn karget demeus a dourmanchou, 
Se em rentfe Jangis~ant beleg fin va deiou . 

AR GOAS 

0! eskuzit plac'b yaouank, ne bit ket da gredi 
Penaos vefen eun treitour karget ingratit·i, 
Hag he teufec'b d'am receo evit ho servijer, 
Birviken en ho kever, ne vezin godizer. 

Dont a rit, plac'h yaouank, d'am skei gant eur c"hleze, 
Pehini dreuz va kalon beleg an daou goste, 
Goude m'ar deuel d'am skei gant eun taol ken mot·tel, 
Me cbomo, en peb amzer, d'eoc'h hu brepred fidel. 

AR PLAC
1
H 

Ho propojou, den yaouank, a zo touchant meurbct, 
Kapabl int da iac'haad eun askorn bel tored, 
i~fes ma tcufen-me brema da gredi ancz-he, 
Vefen rentet en glac'bat·-betcg fin va .bue. 

Gwelet meus bet alies met·ket war ar paper, 
At· goarsel a zo treitour chars en peb karlier, 
Ar me,rc'bed deu gant .fians da'gredi ho c'homzou 
Ye goude presipited en eur mor a zaëlou. 
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AR GOAS 

0! .permetet, plac'h yaouank, breman an holl goarset, 
N'int. kP.t holl treitourien eve! ma leveret, 
Ha ne c'hoarvez ket gant he; 'vel gant ar judevien, 
Pere lakeas d'ar maro bor Sa! ver souveren .. · 

Me zo henvel, plac'h yaouank, eus ar soudard vaillant, 
Pebini vit drapo e vro 'n deus karante ardant, 
Hag evel-se, me ive, padma vin en buez, 
Em bo evidoc'h bepred eur gwir garantez. 

AR PLAC'H 

Me a gret, den iaouank, dre ma oc'h studiet, 
Peuc'h lakel en ho speret, dont da goapaad merc'hed, 
E dont d'ober kement se: na gresk ket ho madou, 
Mes koll a ret ho poan hag uza rit ho poutou. 

AR GOAS 

Me ne n'hon ket deut aman 'vit goapaad merc'hed, 
Hag beza e zo dija, kals amzer dremenet, 
Abaoue ma pcuc'h, plac'h yaou.ank va c'halon charmet, 
Dre ho c'ho!l talanchou kaer, ho furnes, ho kenet.-

Ha ne roan kel a fors da uza va boulou, 
Ken neubeu t 'vjt kavet poan ha kalz a soufransou, 
Kement-se holl a basefe; eve! ma ra eun unvre, · 
M'ar teufec'h d'am· receo ebars en ho karanle. 

AR PLAC'll 

Ma teufem me d'ho receo ebars em c'harante, 
Va c'halon ve birvout kouls en noz vel en de, 
Hagar proverb, den yaouank, neu da !aret deomp-ni : 
Karout hep beza karet a zo kalet ha kri. 

Eun neubeudik amzer-zo oa lâvaret din-me 
Poa choaset eur fumelen evit ho karante, 
Hag a zo plac'h a zoar·e, ganel en ho kanton, 
Hag boun·nez e deus cbat·met den yaouank ho kalon . 

• 
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Ail GOAS 

C'houi, plac'h yaouank peuc'h kredet ar gwel deod diavis, 
Pehini zo en pcb amzer bourco d'ar yaouankis, 
Goud a oar la re t ar gaou 'v el ma ve gwirion, 
Hag e laka en glac'har siouas meur a galon. 

An teod malisius 70 mevel gant Lucifer. 
Hag a zo poent btaz dezhan dont da chanj a vichèr, 
A leze! ar yaouankis ebars en liberte 
A zalc'h dindan he grifou bars en kaptivite. 

Demeus an teod infernal me a c'hel lavaret. 
Eus eb~rs en he prison bl'cman va dcstumcL, 
A neuze va chadenet beteg griou va c'halon 
A vo reniet languissant hep konsolation. 

Ma ne deuil ket d'am ze11na eus at• gaptivilc, 
Mo vo bars tri deiz aman diskennet bars em be, 
Rag me oa deut ho beteg gant gwir intansioh 
Ne mijemp groel hon daou breman nemet eur galon. 

AR I'LAC'Il 

Ho propojou, den yaouank, a boues war va sperct, 
Ma ouifen neve ket gwirion ·ar pez a meus klevet, 
1\le a deufe breman da soulaji ho kalon, 
Hep danet da respckti ar gwel deod er c'hanlon. 

,\R GOAS 

Fumelen karantezus, eus-se bet assurel 
Penaos n'int kel gwirion ar pez ho peuc'h klevct, 
Me ne non ket deut aman da gonta fablennou, 
Mes bezit ar vadeles da zelaou va c'homzou. 

Tri bloas a zo tremenet abaoue zul ar Rozera, 
Abaoue ma meus bel an enor d'ho gwelet da genta, 
Hag ho mo moa ho remerkct ho tont ,,eus an ilis, 
Ha c'houi kaeroc'h 'vit ar roz hag evil fourdilis. 

Hag abaoue an devez-se a gonsolation , 
Peuc'h konsevet, plac'h yaouank, eun. tenzor cm c'halon, 

• 
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;\far ne mc kct an curustcd tla zont d'ho posedi 
E finiso va bue siouas gant an annui. 

AR I·LAC'II 

Deus ho klevet, den yaouank: ya c'halon zo to~chet, · ·' 
Ken a hon bars em daelou dij<l kasi beuzet, . 
lteprochus ve d'am speret, bef~g ~n ma deïo . 
Ma vefen kiriek breman d'eoci.J da zoufr ar ma ro. 

Dre-se 'ta, me dcu breman gar.t eur galon sinser, 
D'bo receo, den yaouank, evit \·a. servicber, , . 
Ha ma ne vcc'b ket treitour en amzer da zonet, 
Birviken gant ar gwel· deod, ne~vefomp separet. 

l . 

AR GOAS 

Fumelen karantezus, c'boui soul,aj eur galon, 
Pebini oa tri bloaz so en desolo.tion,· 
Hag e oa bars e irvoud, kouls en noz 'vel en de 
C'borlos bea recevet 'bars en ho karv.nte. . 

.. ' .. . ... -· ·· . / /-i:·· ·· ~ .. -':!":"\ <"·"·' .. ·._._: '• · • • , .. _.., ..:. 
·Pa P~.uc'h bet ar vadelez, 'brentjn ' ta và mestres, .. · 
Da beza va· recevet ebJ~,rs en hoipales, 
C'boui lako d'in-me eùn lermeli a ne vo ket re bir, 
Il ag bervez ho polonte, hervezj._ma peuc'h desir. 

Ken braz eo va c'harante 'vel ma eo ho hini, 
Mes ar monstr bras infemal me oa deut da gredi, 
Mevel bras Beelzebuth, siouas e oa kredet, 

. . Dce-se 'ta m'oa ar gredcn~oac'h godiser merc'bet. _ ... . ·. ~.r·: i .• t... . ... . ~ ,.. ·;--t ..... . 

An termen a lakan d'eoc'bu V() servijer : 
C'houi retorno ada1·e ben ter ~un pe heder, 
Ben neuze me mo goullenet i\·e va liberte, 
Digant va c'hcl.ent ker IJe.leg firi va bue. 

Va zad ha va mam dener, gant ho permision, 
E meus c'hoant da: eureuji ~ant desir va c'halon, 
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Hag a zo den a zoare, dez-han aour hag arc'hant, 
Ha kaera den a daol troad dindan ar firmamant. 

Mar oc'h c'houi choaset va merc'h gant kroucr an Envou 
Da vonet ive breman en renk ar priejou. · 
l\limp gant eur -galon laouën, ro d'Aoc'h ho liberte, 
Evit beza eur·eujet d'ho dous, d'ho kamnte. 

Cetu an daou zen-ma zo breman enreujet, 
En despet d'ar gwel deodou, zQ e ren bars er bed, 
Chans a reketan dezhe, aman war an douar, 
Eur peoc'h padus goude d'ho ine bars er gloar. 

LouiS LE BltUN. 

(Propriété de l'Auteur). 



KijEl\!IM 0 U 
EUR PLAC'H MANKET 

Var eun ton t1·ist. 

Selaouit breman va mouez, va ~·hamaradezet, 
C'·houi pere cm yaouankis, a meus bet kals karet, 
l~us a Doullic ha Ludu, me ra deac'h ma c'hlemou, 
Deut holl asambles gan-in, da veska ho daëlou. 
Me a meus kolet breman, va reputation, 
Va c'halon a zo karget, ha zezolalion, 
Dre ma meus kredel siouas, va faoz kamaradou, 
Emeus kolel ar c'haëra, demeus va bokejou. 
Beleg breman me c'halle, !aret a voues hue!, 
1!: oan kœra fumelen ha oa e ·breiz-Izel. 
A brenian me zo udur e toues an boil verc'bet, 
Pa eo va c'hœr.a. bouket, sioas gan-in kolet. 
Henez oa krera tenzor, e oa bars er bed-man, 
Ne kavin ket henep leac'h, da brena scurt dezan, 
Dre veza dcut da gredi kamaradet treïtour, 
E meus lezel va boJŒI, da vonet gant an dour. 
Pa deuan d'examina, ar vou! rond deus ar bed, 
Siouas me vel vamczhi, breman kals a verc'het, 
Pere zo kollet ganie, kouls a me ho rozen, 
0 veza deut da fiou.t, en comzou treïlourien. 
Va holl gerent zo siouas gan-in dizonoret, 
Va chans a zo .dinatur, va flaneden kollet, 
Va c'halon zo en irvoud, kouls en noz vel en de, 

. Me a c'houlen ar maro, vit disken bars em be. 
Goude va fragilite, me zo holl ankeniet, 
E compren bar cr stad-trist, e pehini on rentet, 
Beteg breman me meus bet, dougel kokardeno, 
Breman e m'eus eur bisac'h, eur vas da vont en dro. 

Beleg an oad uguent:vloaz, me a meus bet bevel, 
Ebars e do~jans Doue, evel ma ve;., gleet, 
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Neuze me a oa karet, gant an iloll em c'hanton, 
Neuze kamaradezet, oa laouën v:~ c'halon. 
Goude me meus bct heu!iei, kouls en noz vel en de, 
Ar gwel kompagnunez, a zo bars em c'hontrc, 
Dre-se me zo mepriset, ebars en Breiz-Izel, 
Va evrustet er bed-man, za eet gant an ave!. 
Ne meus ket heuliet siouas, avis tad na m::.m, 
Dre-se ne meus ket gallet, beva· ive divlam, 
Greet e meus skouarn vouzard, pa gleven anezhe, 
Koulskoude deus bet Iaret ar wirionnez din-me. 
Lavaret zo bet din-me gant-he sur aliez, 
E heul gwel kompagnunez, mije tristidigez, 
.Mes dre ma oan c'hoas yaouank, veprisen ho c'homzou, 
Aze radin-me breman skuil eur mor a zaêlou. 
Ma mije bet o c'hredet, heuliet ho gourc'hemen, 
Va buez, kamaradezet, a vije bet·laouën, 
Mes pa ne meus ket sentet breman demeus ar stur, 
Allas vit deus ar garek, e rankin ·ober zur. 
Noz a de he m'hon en eu r stad trist meurbct, 
A wichou me eun tarn da zebri, gweach ail ne me ket, 
Goude ma ve erc'h a scorn, ha ienn bras an avel, 
Keuneud ne mo ket d'ober tan, d'a doma va bugel. 
C'houi va c'hamaradezet, goude va oll anke ~•. 
Deuïo c'hoas d'an goapaad, gant eur galon laouën, 
Mes mar kemerit an bent, en pehini zo ·danger, 
C'houi a pezo evel d'lion da zougen, bec'h pouner. 
Allas 1 kamaradezet, daou hent zo er bed-man, 
An hini gemer an hent mad, deus da zougen bec'h skan. 
N'hsp gemer an hini fall, hale war va roujou, 
Deus eun pouner da zougen, ha kals a dourmanchou. 
'Vit war va chouk breman, a zo eur bec'h pouner, 
Hag a meus deus e zouguen, kals a boan a miser. 
Dalc'het vezin d'er dougen beteg fin ma deiou, 
Adieu 'ta d'am yaouankis, ha d'am plijaduriou. 

Loms LE BRUN. 


