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Do:r:nskridoù lVIi lin : Kanaoue nnoù 

38o ( MAC'HAID CHARLEZ ) 

- Ma ka:cj e ma zud-me Char lez 
beza ma c'hastizet aliez, 
ma c 'hastizet gant eu::c fust prenn 
ne vien eet da G-oat-T:r:ezen 
da c'houitellat d'ar valerien. 

Paziz me da genta d'ar c'hoad 
me ne ouien tamm c'houitellat 
neuz 'ez iz e beg eu:c vve zen 
da c'houitellat d'ar valerien 
e teue t:r:iwac 'h a vande n. 

Na Charlez koz a lavare 
d'he ve:r:c 'h Mac' ha id eun de a oe : 
-ma me::cc 'h Mac 'haid,ma:c dud zo 'ze 0 ° Komp. ~ Max· dout 
:r:ekou:c d 1 as tad paou:.c he vue aze 
- Ma vije rna zad 'vije aze 
dioc 1 h he vouez ro 1 hen anaveje. 
Eac 'r.Ll1i~ Char lez ne ouie ket 
oa he zad paour ioa lazet 
ken /oe dezhi/ 0 anaout he voned 0 a-is n'ot; e 0. 

~lax· be r..n da:r:n euz ar fo:cbane t. a nave et 
Ken :r:'oe anaout he gontel lemm 
via:r: ann dol e Koat-ann-Drezen. 
Mac'hait Charlez a lare 
d'an aotrou C'hoar glaz 'nn deiz a voe 
-Aotrou C'hoar glaz, aze choumet 
da laza pe da vea lazet. 
- Me 1:e laz i n:u.\ ne vin laz et : 
va fried a (zoJ gwilioudet 
d'ho klask da goume:r· ounn deue t. 
- Na !:la o e fe a :r· f o :r· ba ne t 
Aotrou 'r C'hoar C'hlaz c'houi ve lazet 
deu t-hu na wa:c dalie:r· va marc 'h 
m'ho tremeno sioulik awalc'h. 
Ao t:r·ou '1· C 'hoa x· C 'hlaz a lavare 
e nn os tale ri pa e::r:rue : 
- diskenr.it g1':in, a:r· gwin gwella 
d'am c 1 houme:r· ha din da eva, 
arc' ha -~t am et-;.z evi t paea. 
p'en devoe mesviet anezhi 
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aot:r:ou '::c C 1 hoar C 'hlaz a c 1 houl digant hi 
- Mac'haid Charlez, din leveret 
ped marc 1 hadour hoc'h euz lazet. 
-/ p 'em ouz/ 0 a:c ma:r:o rn 1 euz da c 'houzanvi 0 a-us: wa:c 
ne ou fe nn ke t ho ni ve:r:i. 
Etre 1 1' Pontou ha Montroulez 
euz eur c'hoad a zo leun a crez. 
Liesoc'h a gorf a zo ennhan 
vit e karne l a::r: barez man. 
- Mac'hait Charlez, din leveret 
pet k:r:ouadu:r· hoc'h euz ganet ? 
- Seiz am euz bet euz va fried 
ha seiz all euz a:r· fo:r·baned, 
hi ni ane n 1 em euz bade et. 
Iv1 'euz t:ciouac 'h dousen konte llou 
a zo alaouret ho fennou, 
hag a:.r: falla euz anezhe 
'Laze t::ciouac 'h deve ha deve. 0 ° Komp .. : devezh 

Meuz tricuac'h dcusen mouchouerou 
ha keme nd all euz a goofou 
ha keme nd all a 0 lien mo an ° a-us euz 
bike n anezho ne l;.zann. 
Mac 'ha id Cha:r·le z a lavare 
e::c vaz hue la 'r skeul pa bigne 
- Ivia vie ganen va c'hountel vraz 
m'oa da lazet aotrou'r C'hoar C'hlaz 
- Mac'hait Charlez, ne deo ket se : 
Bezi t p:ced.e:r· euz 21oc 'h ene 
'moc'h o '.:onet di:r·ak Doue. 
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