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BOKED EU RED 
Komzou dastumet gant 
Albert TREVIDIC 

(Ton .savet e Lem101~ war-dro 1815 
ha kanet gant an Itron Toullec 

ett.s Keraez (Kerne) 

Ton dastumet gant 
Pollg MONJARRET 

Dont a f?ôf'1 da c·houlenn es-Kuz. 

1 ! §fr br r 0 e 1 $ CU r 1 
dL-cfaneoc.'h :K·ompa0nuY1e.z. , E- v\.t ma 

1 w r Ef éEf) 14 r Uî r Q7fZ li-
Ka. ·nin ar bo- Ke.d , me ve- Femp holl asamble.z. . 

Dont a ran da c'houlenn eskuz, diganeoc'h Kompagnunez (1), 
Evit ma kanin ar Boked, ma vefemp holl asamblez (2). 

n 
Mar plij ganeoc'h dont d'am selaou en enor da zaou zen yaouank 
Eag a vo eureujet hirio ouz taol sakr ar sakramant. 

rn 
Eiz deiz 'zo tremenet a-boan 'baoe oc'h « avertisset :. (3) 
!::vit dont tre, betek aman da gemer perz en eured. 

rv 
Pa oa nav eur hanter o sen, ar wreg yaouank oa gwisket, 
Evit dont betek an ihz, evit beza eureujet. 

v 
Ar paotr-enor, ar plac'h-enor ·oa eno e-kreiz an ti 
P'o devoe graet o c'homplimant (4) e voent prest d'o c'hondui (5). 

VI 

Met bournan 'oa eur plac'hig fur, hag eur plac'hig savet mat, 
Ha 'deus astennet he fazioù evit mont betek he zad. 
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VII 
Dizrei a ra war-du he mamm pehini 'deus he ganet 
A zo bet e-riskl he buhez evit he lakaat er bed. 

VIII 

Rei 'ra dezi he briata an dour en he daoulagad, 
« Petra dalv d'in-me skuilh daelou, pa renkan-me ho kuitaat. 

IX 

Rak n:a 'z oun choa.jet (6) gant Doue, evit chanj (7) pozision (8) 
0 vont da guitaat va zud kaez, eo glac'haret va c'halon. 

x 
Dont 'ran da la.rout (9) kenavo, maez eus ti va mamm, va zad 
Lcc'h oun bet maget dizoursi (10) hag ivez bet savet-mat. 

XI 

Plijout 'rae din va liberte (1), evit redek d'an dansou, 
Met breman 'rcnkin dilezcl va hoU a.lcoustuma.nsou (12) . 

XII 

Breman 'chomin gant va labour, dilezet an dansou-se 
Me a bedo an dud da vont, holl breman da di Doue. :. 

XIII 

Dre ar parkou hag ar prajou, e vez gwelet ar seblant ; 
An holl guitaefcnt o labour 'vit dont d'ho kwel 'plac'h yaouanlt. 

XIV 

Rak hirio 'barz ar gêrig-man, e vo roet ar boked, 
D'ar verc'h hena eus an ti-man evit beza eureujet. 

xv 
Heta a ran deoch ar yec'hed hag ivez prosperite (13) 

Chans vat deoc'h e-barz ho menaj (14} hag unvaniez ivez. 

XVI 

Hag araok echui ar son, goulenn1t 'ta karantez 
Evit an daou zen yaouank-man, 'pad ar rest eus o buhez. 

xvn 
Nemet pa zeuio ar maro, da lakaa.t fin d'ho puhe 
Gloa.r (15) ha boneur (16), chans hir-badus, e-pad an eternite (17). 

(1) Va mignoned. - (2) A-gevret. - (3) Kemennet. - (4) Gourc'hemennou. - (5) 
Kas. - (6) Dibabet. - (7) Kemma. - (8) Renk. - (9) Lavarout. - (10) Dinec'h. 
(11) Frankiz. - (12) Kustumou. - (13) Berz. - (14) Tiegez. - (15) Brud vat. 
(16) Eürusted. - (17) Peurbadelez. 

TOUS DROITS RtSERVtS. 
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