


3 
Mar doc'hcMam ar Gristenien, 
Ma karit an 1\iz, 
Eb dale deuit da zifen 
Ho pugaligou gelz. 
Araok ez a ho labour 
Gant bugale Satan ... 
Mal eo d'eoc'h dont d'hor sikour 
A d'hon tenna a boan. · 

4 
Diouallit na lavarfe '' 
An dud fall zo er bed : 
Guechal ez oa MamDoue 
Dous hag eaz da garet ; 
He dislwuarn a ioa tano,, 
Klevet a rea raktal, 
Hirio ez 'eo pounner-gleo, 
Outhi eo ret krial. 

~5 
Nan, nan ... Oh! ta vit pelloc'h, 
Rag Mari, tud difeiz,. 
Morse na d'eo bet tomoc'h 
He c'haloun en he c'hreiz; 
Guelet eo bet o lenva 
Var gern ar meneziou, 
Bemdez e ma o paea 
Hon die gant he daelou. 

6 
Ar pastor hag an denved 
0 dezo eiln hean ; 
An aour pa vez peur-garzet 
A denner euz an tan. 
Bremaïk Jesus a roio 
He dra da bep hini : 
D'ar re faU po.aniou garo, 
Ar peoc'h da dud Mari. 

7 
Araok. mont kuit; ô Mari, 
Ni ra eur .goulen ali, 
Nikun n'elïe niveri 
OU gouliou Bro-C'hall : 
Peleac'h e ma he gened, 
He ner.z, he vaillantis? 
Pegen izel eo kouezet 
Merc'h hena an Iliz? 

8 
Patronez dous ar Folgoat, 
Hor Mam hag hon Itroun ! 
An dour. en hon daou!agat 

·Ni ho ped a galoun, 
Ar Frans zo bras he enkres 
Mont a rai da netra .. . 
Outhi sellit a druez .. . 
Truez, ô Maria 1 

9 
Bras eo bet hor pec'hejou, 
Dister hor pinijen; 
Rak-se e dourn an Aotrou 
E chom ar vialen. 
Ret eo gounit hor barner 
Pe di voada er pri, 
Allaz 1 n'hellomp hen ober 
Nemet dreizoc'h, Mari 1 

10 
Pel! zo c'hui zo bet choazet 
Evit hor rouanez; 
E neb bro n'o peuz kavet 
Teneroc'h karantez. 
Tud fidel a vandennoù 
A deu d'ho kaout bep bloaz, 
A var hent ho chapeliou 
Ne jorn eur ieoten c'hlaz. 


