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DISKAN: . 

Màri, hor. lltamm e harz ar mor, 
A zo evidomp ~un tenzor j 
Burzudou, a ra bep mœre 
Amau, euit he bugale. 

Etre ·Penmarc'h .ha Beg-ar-Raz 
Zo sa v et e pleg. ar mor braz 
·Eu1• cha·pelig enz at brava,~ 
Evi4oc'h, Intron Varia. 

Chape! Pennc'hors eo he hano. 
Ama · gnit 'zikour ho pezo, 

. Eyit ho korf· hag hoc'h eue 
Digant ar Verc'hez, Mamm Doue. 

D'an· eiz enz 3. ·viz Gueng'?lo, 
Ema ar . par ,don bras eno : 
Treuzort ·an iliz zo uzet 
Gant boulou ar .belerinet. 

Hon ta don. koz. e p<;b amzer . 
A gave aman ho mamm ger ; / 
'Enoc'h, Mari a oll viskoaz 
Ho doa lake et eur fianz vraz. 

En ho foan hag en .ho 'enkrez, 
D'hO kaoUt e teuent,. ô Guerc'hez ! 
Ha· sikout ho dije bepred 
Diganeoc'h,_ rn am· an pll reiiled~ 
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Guerc'hêz Vari, Mamm da Zone, 
Ni zo ive ho pugale : · 
~aret oc'h bet ·gant hon tadou 
Ha ni ro d'eoc'h hot c'halonou. 

Er bed-ma, allas ! reuze11dig 
Ez 0'1Ùp oll paour ha pinvidig ; 
Gant an anken hag ar c'hlenved 
Ez omp oll bep mare krignet. 

Hor c'horf en denz e glenvejou . 
Hag hon ene e c'houliou : · 
Hor mamm a gav bepred ive 
Remed d'an eil ha d egile. 

Re!lomp eta gant levenez 
Da gaout Mari hor rouanez ; 
He galloud a zo heb , he far 
Var ar mor ha- :""trar- an .douar. 

Nag a c'hraz, Intron Varia, 
Oc'h euz bèt .roet er chapel-ma 
D'an neb a zo deut gant fianz 
D'en em st~inka -tm ho ·prezanz. 

· Intron· Varia, gÙir .Zikour," 
· · Davedoc'h e 'teu ar c'hlanvour 

Da· c'houlen aman ar ïec'hed 
En he oll boaniou diremed. 
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Bepred kaloun ar vamih dener 
E deuz !ruez ons he mab ker ; . 
Chilaouet e deuz he beden : 
Hep dale en deuz e c'houlen. · 

Nag a dud klaon var ho gude, 
A hirvoude hag a vouele,, 
Ho detJz .bet raldal ar iec'hed, 
Pa ho ct·euZ deoc'h en em· vouestlet. 

Meur a vanüu, dre ho madelez, 
A zo bel dalc'het e' huez, · 
Hag ho deuz bet ar joa zoken 
Da velet ho buge! kristen. 

· Kalz a dud epad ar. breze! 
Ho deuz bet sonj enz ho chape!, 
·Ha nikun n'en .deuz ho··pedett 
Guerc'hez, heb beza chilaouet. 

Hor -:m_adou e kreiz an tan-goal, 
N ag a vech evi,t ho di oua!, ' 
N'hon euz-ni ket .d'eqc'h l)p gou~tlet ? 
Ha bep tro oc'h enz ho Ihiret. ? 

An tizo e poultr ha. Ivdu 
~a na jene;h ket ··an avel: tu ; 
Astenn a rit neuze ho prec'h : 
Raktal an av~l a j enCh lec'h. 

-Mont;a rin1p e:Vit 'hoc'h élior 
D'ho chapelig !e harz ar mor, 
Evit trugarekaat·ar vamm _· 
E ,deuz hor miref ouz_ .ar flam1n. 

Tolit ho la,[Sad :\iar ar mor : 
· Setu erna eij. he 'fulor, 
·Prest da lanka tud ha mad ou 
Eb;1rs goueled he abimou. 

Sellit ! eur:. ''agig .zq' ·az.e, · 
. E -kreiz· an tar-z euz àr n1or ... ze, 
Ha piou allas ! ,hé sikouro ? 
Guerc'hez Vari, c'hui he dalc'ho. 

Tud 'kez, epad ·ar goall amzer 
N~ zizonjit ket ho mam1n .ger ; 
Var boritï"g aT .mor ·ctir~iz, · 
A velit savet he ilis. 

Hed ·an noz, en denvalij en, ·, 
Mari a vo ho stereden ; 
Hag Intron' Varia. Bennc'horz 

, Var eeun ho reno glog er po.rz. 

E'ur vagig .é kr:éiz ~r Inor bi' as, 
Gant·an ave! foll a dreuzas : 
Eui ·paourke?", evit ·én ·em déllii, . 
~·'en dça' ken ne met eur plankenn. '• 

·. Istribil ouz .he blankennig 
Heu a velaz eur chapelig : 
Chape! an Intron Varia, 
.Anaveet ganta pell a oa. 

:« Intron Varia !Jeniget, 
'·:· Siko~1r, sikc~mr 'ta •. me ho pe,d; ·>> 

Emezan,, e.pàd he m.~keil : 
Hag ar vamm. a glev he beden', 

· Hen îennet è deuz a. c'hlac'har, 
Dent eo dibistig en do.uar ; 
Buntet ma zeo gant an ave!, 
Ec'h arru e tai ar chape!. 

Mez, Mari pion a 1av~rci.. 
Ar grasou oc'h.:euz roet· d'ar,·vro;' 
·Abaoue 'Guspènn ehouec'h lianf. ·.vlooz, 
A~na. var bm·dig ar :rp.or brai ? 

Nan, den .na zisklerio, .Guer··c'Iiez, 
Ar bras der euz. ·ho mad"elez ; 

, N'enz riernet ~oue· hag a. oàr 
Ar_.\l"a~ oc'h :eu~ gretd'an douar. 

Redit efa da gaout Mari; , 
. Deut oll gant fianz d'he fidi · 
. En he chape! e harz ar mor 

P<! vezo ar pardon digor. 

Vu,et approuvé av.ec autorisatio~ d'imprimer. 

Quimper, le 16 Septemb!'e 1859. 

SAU\(EUIR, Via. Qén. 

Kemper, Moullerez.,ru an Dudchentil .. 
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