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F'ARREZ F'LOUG-ON 

GUERZ SANT FIAKR 

\V Ail, DON : Sai~tie Religion, 

0 Sant Fiakr, hon Tad 1 . 
Sèlaouit hep dale 
Pedenn ho pugale. 
0 Sant Fiakr, hon. 1:ad 1 
Eus lein ar baradoz, 
Skuilhit warnomp bennoz. 
Plougon ho kar Œta 
Ha laouen a gano 
Meu/eudi d'hoc'h hano (ter). 

1 

_..,.,.,......._ 

Ganet ·e bro ar Skos, ha mab 'hena .d'ar roue, 
Gant Konah, eskop Sor, c'houf 'voe skoliet abred : 
Gantan c~houi a zeskas anaout ha karout Doue, 
Ha disprizout a-grenn plijaduriou ar bed. · 

2 
Evit pella.at brian diouz an e:ù!oriou kaera, 
Eus a halez ho tad c'houi a dec'has e-kuz, 
Hag a zeuas e .Frans gant heC'h c'hoar ·san tel, Sir a, 
Da veva sioul ha paour, unahet gant Jezuz. 

' 3 
Eürus ar vugale a gav, e-:-tal o c'havel, 
Mistri gouiziek ha fur da m;zia o ·c'halon -: 
Ne vint ket touellet gant moged ha gant a vel ; 
Poania 'raint da c'hounit an éürusted gwirion. 

4 
Sant Faron, eskop Mô', ken mat, ken anavezet, 
A rôas d'eoc'h ho taou hervez ho menoziou : 
Sir.i en em glozas 'ri eu! leandi gwerc'hezed, 
H~ c'houi en eul lochenn, e 1dounder ar c'hoajou . ,. 5 

Ena c'houi a reÛas an dalvoudusa buhez, 
E-giz ma la var d' eo:tn p Skridou an amzer goz : 
Ar bedenn, al labour, gant pinijenn didruez, 
Setu hoc'h oberoli hag en,.deiz hag en noz, 

. 6 

Ena· c'houi. a sav3.s eur ,chapelig d'ar Werc'he,z : 
Rak d~houi a gare kalz an ltron V aria. 
Eno burzudou bras a vrudaS ho santelez ; 
Erio e voe gwelet e karec'h ho nesa. 



' 7 ' . ' Evit k'!QUt. pe'!dr'! d;t .1:~i d';tn du,d. reuzeudik, 
· "C'lioui· :IabO:uras doua:r._·-e~Idchen ho .Iôclielln; 
N'ho poa '-darii_ant_ ebei --'duz -ho.·-taouarn kizidik, 
Ha-.diouz ho· tal seder-;~:<:·stdJj:ke, ar--·C'Jiouezenn.· 

--::_''_ '8 
Faron a rôas d'eoc'h,. til~- greski lit> ·uorz'ig, 
Ari dachenn a c'hell jec!h da gloza en eun de : 
Raktal~ war· _an douàr;. b?houi ~a ·ruzas-- enr ·vazig,' · 
Ha, 'are ma_tremenec'}j~_-eun_ ~Ü1d a-.zigOt~e. 

. !: 9 
Piou a laro pet pa,our, ôuz ho taolig azezet, 
0 deus torre! o naon ha .kavet peoc'h .ha joa ? 
Pi ou 'laro pet k}ailvop:·r.-· o deus, kayet. ar .yec'hed, 
Dindan ho torn santet.~&vet d'o benhiga .? 

. . . . . . .· 10 . ·. . . ,. 
Ho korf a voe taget gan.J e11r c'hlenved donjetus, · 
Pa zeuas tud ho pro q'ho koulenn d.à roue : 
A-vec'h ·ma ·oant tec'het,_ -.,. o tra- nü:;urbet burzuQus ! -
Ho korf, koulz 'lia biS~.oaz, a .voe yacŒ adarre· ! 

11 . . 

0 kéntel dudius ! c'hou'ü Fiakr,_ màb: eur roue, 
Adal ho 'yaouankiz, ho)peus klasket ar boan, 
Hag, evit kerner lod e • P~sion Mab Doue,_ · 

H~ peus k~stiz~t r~st ~~~it~~!~.~e~n:;: ~;~ ~~~!'.· ~. . . ·"~-, "-·~. 
Ho fmhez- ke:h sa~tel, ken-leun a binijennüu~ 
D'an dud a blijadur didroidell a lavar : 
Pinijenn ! pinijenn ! rak, evit ·moili_ d'an nerivou, 
Eo ret tl'ar bec'herien tre~en dre ar C'halvar. 

13 
C~houi 'zo ·bet-· l_aboUrer, eul labourer galloud'ek, 
Ha diouz c'houezenn hb tai ho· peus bet ho para 
Aman ez eus ive labüurerien kalonek : 
W arno sa vit ho torn evit o henni ga. 

. 14 
A:p1an 'zo tUd a vor ; o micher a zo kalet c 
Stourm nerzus a rankont ouz konnar an· tarziou 
Peilit, o Sant Fiakr ! evit na vint ket kollet, 
Ha na va en o zi ·na trubuilh na daelou. 

' 15 . 
Gril d'eomp, Tad bemiiget, derc'hel da feiz hon Tàdou 
Ha helilia pelln-da-benn ·gourC'hemennou. Jezuz : 
Ne_qze, go_ude tretnen dre an draonienn -a ganvou, 
Ga'ne'oc'h er baradoz, ni 'gano dudius. 
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