
Bro-Goz ma Zadou 

Ni Breiziz a galon, karomp hon gwir vro 
Brudet eo an Arvor dre ar bed tro-dro ! 
Dlspont 'kreiz ar brezel ,hon tadou ken mad 

A skuilhas eviti o gwad. 

DISKAl~ 

0 Breiz ! ma Bro ! me gar ma bro ). 
Trema vo )r mor )veZ mur )n he zro~ 

Ra vezo àigabestr ma bro ! 

Breiz, douar ar Zent koz, douar ar Varzed, 
N'eus bro-all a garan kement 'barz ar bed; 
Peb menez, peb traonien d'am c'halon zo ker 

Enno 'kousk meur a Vreizad têr ! 

Ar Vretoned a zo tud kalet ha krenv; 
N'eus pobl ken kalonek a-zindan an nenv ; 
Gwerz trist, son dudius a ziwan eno ; 

Oh ! pegen kaer ec'h out, ma bro ! 

Mar d eo bet trec'het Breiz er brezeliou braz, 
He yez a zo bepred ken beo ha biskoaz ; 
He c'halon virvidik a lamm c'hoaz 'n he c'hreiz, 

Dihunet out brema, ma Breiz ! 

TALDIR. 

Kousk Breiz-lzel 
• ...:=;::J~ -==- ..., 

An heol a zo kuzet, set.u echu an de, 
Me glev ar c'hloc'h o tintai an Ave ; 

DISKAN 

l(ousk) kousk; Breiz-Izel, br o dispar , 
Setu an noz o tont war an douar. 
Kousk, Breiz-Izel, br o ker· mad) 
Tr ouz ar mor b1·as a zav d'az luskellat. 

C'houez vad an ed e bleun hag al lan alaouret 
War ar mêziou gant ar gliz noz a red. 

Ar bastored a gân, o tastum o loened ; 
Gwerziou Breiz-Izel n'int ket c'hoaz kollet. 

Eh traoniennou didrous, me glev kân an eostig; 
Telenner-noz, sonit flour ha dousik. 

Us da Vreiz o skedi, an nenv steredennet 
A lâ.r 'z eus eun Doue ouz hor c'haret. 

An neb a c'houez bemdez a c'hounid e repoz, 
D'an dud vad Doue en deus great an noz. 

Arvor, ô douar sakr, a greiz kalon m'ho kar, 
Bro ail ken kaer n'eus ket war an douar ! 

J. MARÉCHAL. 

§IL VE§TRIK 

Etre chapel Sant Efflam ha tosen Mene Bre, 
'Zo eun offiser yaouank gantan eur pez kleze, 
'Zo eun offiser yaouank o sevel eun arme, 
Me 'meus eur mab Sylvestrik a lavar mont ive. 

« Siouaz, Aotrou Kabiten, 'm eus ken mab nemetan, 
Ganen c'houi 'po 'r vadelez da lezel anezan. » 
- Allaz ! tad koz maleuruz, ar marc'had 'zo sinet ; 
Touchet en deus an arc'hant, d'an arme 'rank kerzet. 

A-berz an tad glac'haret, war dachenn ar vrezel, 
Eun dervez eul labousik a nij a denn-~~skel : 
- « D~iz mad d'eoc'h c'houi, Silvestrik, deiz mad ha 

[levenez, 
Penaoz ema ho yec'hed, ho nerz hag ho puez ? 

-• 

- Disken 'ta, labous bihan, disken war da zaou 
[droad, 

Ma skrivin d'it eullizer da g~s d'ar gêr d'am zad : 
« Yac'h eo ho mab Silvestrik, yac'h ha laouen be

[pred ; 
<< Dizale e tistroio war-zu e vro garet. » 

A."1 tad bemnoz ha bemdez ne baouez da zonjal 
En e grouadur yaouank en arme e Bro-C'hall ; 
E kreiz an noz, ec'h hunvre hag e stag da ouela 
« Aotrou Doue, Silvestrig, petra deu da veza ! » 

Pa oa an tad glac'haret oc'h ober e glemmou, 
Setu e vab Silvestrik 'toull an nor o selaou ; 
« Paouezit, tad ankeniet, paouezit da ouela ; 
« Sellit ho mab Silvestrik 'zo digouezet ama ! >> 

Dastumet gant P. TR. 

-
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