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Yar don : Fanlik koant. 

Me ho pcd, Rrctonct, da lakal ho speret 
Da glevet cur Chanson a neve composet, 
Zo grel da zaou zen yaounnlt, var don Chanson 

fFanlik Coanl . 
A :t~O eun lon charmaut cvil an dud yaouank. 

Kavcl meus ('llr sujet da oher cur Chanson, 
Circl da zaou zen yaouank n'cur garic a galou 
Komposet d'ar garante certcu e voa entreze : 
Konlant da vervel an cil evit cgilc. 

An daou zen-ma a ro dan oll dud da velet 
Ar garante barfet a dleonl da gavet, 
Evel ma co ordrennel gant an Aolrou Doue, 
M'hor bo oll karante an cil ''Vil cgile. 

Ne gredan ket c ve sur kavcl er bed-m·an 
Eur plac'h hag a rafe cvel c deus gret oumau, 
A guilafe e moyen, e èhercnl hag e c'hanlon 
Evit mont cfar breze! da hcuill c guir mignon. 

IIi a voa 'r rouanez eus ar merc'bed yaouank 
A gomzer anezc en pevar c'horn ar Franç : 
N'oa nemet cur baysantez a zo kasset d'ar palez ; 
Zo presantel d'ar roue ive d'ar rouanez. 

Hi zo fourdilizen an oll mcrc'hcd yaouank, 
Koulz en e honcstis vel en c c'homportamant, 
Zo bet eiz vias cr brezel e servich ar roue, 
Guisket vel eur soudart den ne anavezc. 

Hag ouspen an dra-zc, e 'Vijc o repos, 
Ganl e brassa mignon hi a gouskct bemnos, 
Epad eiz blas anter eo bet gantan en arme, 
Jla bemnoz e kouske gantan eus e goste. 

Nag a bolret yaouank a zo bel giac hure .. 
E fiout er mcrc'het zo n'cm gavet lrompet ! 
Pa zonjent bea kareL, e vijen abandonnet, 
E chomenl glac'haret hag ive chagrinet. 

Houma ne deus ket gret evel a ra 'r seurt-se : 
Hi e deus dalc'het mad certen d'he c'harantc, 
Da Yanoik, e amourous, a gare a vir galon, 
Kontant voa da vervel evit e guir mignon. 
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Guetomp ela, Mari , •guelomp an occasion 
A zo bet koz d'ec'n-bu da guitat ho canton 
N'oa .nemet ar garante ho poa evit ho mignon, 
Hag a voa sur gravet ebars kreis ho kalon. 

Pa vijent daou zen-ma d'ar zul en o farres, 
N'eur gavent assembles da barlant alies ; 
Eur garante ar vrassa a oa cer ten etreze ; 
.Vel ma klefot er fin , voa bras o amitie. 

Eun desir vr as [.) doa, m'a permetje Doue, 
E vijent unisser an cil gant eguile ; 
U rz ar Roue ' empeche, ne fole nemet eiz de 
Pa deuas an ordrenanç: da zervich ar Roue. 

D' ar zul en oferen b'redJ e rannas e c'h.,. 
Pa gleo an ordrenanç, a leune ar Person : 
Ha c'hui gleo, emezan, seht m'an ordrenanç, 
E ranker soudardet evit ar Roue ' Franç. 

Ha perm'etet e ve, erne an den yaouank, 
E re aet din quitat eur vignonez ker koant ! 
Eur vignonez a garan gant kement a garante, 
Hag a r ankan quittat. evi t mont d'an arme ! 

E sorti ar vered. e rencontras e blac'h, 
E galon chagrinet ha. goal glac'baret bras 
Petra c'heus-te, cmezi, me vel out chagt·inet, 
Allas ! va mignonez, ho quittat a vo ret l ... 

Lennet ê an ordrenanç evit ar zoudardet ; 
Me garje birviken n'am bije ho kuelet. 
Allon, va mignon ker, eme ar plac'h neuze, 
N' eus ket a zizenor c servicba ' ar Roue. 

M:ar 'hez isoudard vaillant ha non pas eur poltron, 
Te vo recompansel gant ar Roue Bourbon. 
Kontant c ved, Mari, da vont sw· d'ar brezel 
Penevert ma ê ret, va douç, o tilezel : 

l a, m'e a ve kontant da vervel en arme, 
·Ma c'halfen soupçoni vec'h infidel d'in-me. 
Me a vel, ma mignon, penos sur em c'hares, 
Ne golli ket da boan : me a vo da vestrcz, 

' Ne rvank ket da scrifa din pa vi en da rejimant, 
Ha te velo neuze kerkent va zantimant. 
Dalit, Mari-Louis, setu eun diamant, 
A zo en aour melen, a roant d'ec'h en p_1·esant. 
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Zo tesk d'ar garante a m'eus, :va douç, evidoc'h' ; 
Birviken, va mestrez, ne garin nemedoc'h. 
Partial 'ra neuze da vont d'he rejimant, 
Vardro daou vis ·gonde e scrif d'e vestrez koant. 

Me a zo em rejimanL konlant eve[ eur Roue: 
Mes ho welet, ·va douç, a uarfen, va Doue. 
Kerkent vel ma klevas e voa er rejimant, 
Hag hi monet d'e fres da gemeret arc'hant ; 

Kem·er a ra lri-c'hant scoct, mont a ra da Bors-Louis, 
Gonde bea gwisket habillamant bourc'his. 
Kerkent e man en hent evit mont d'an Naonet, 
E lec'h ma voa Yannik, e mignon angajet. 

Pa voe ta cruet er ~uer gaer an Naonet 
Komz eus ar c'hap1ten raktal e deus c'hoantêt, 
Bonjour, Aotrou, emezi, ha c'houi a angajfe 
Eun den a zo kontant da zervicha 'r Roue ? 

Evel ma voa gwisket e guis un den yaouank, 
Raktal tv<>e angajet ebars e rejimant ; 
Ha tri devez goude vôe laket en faction 
Dirak ar c'hordegard m'a voa e guir mignon. 

Neuze er saludas gant eur guir reveranç, 
Evel ma ê dleet da eur zoudard a Franç, 
Hag ar memes nosvez eus e goste e kouskas, 
Hep kavet nep soupçon e voa ouman en pladh 

Guelit ar garante eus an daou zen ·yaouank ; 
Epad eiz vloas anter m'iut bet er rejimant, 
Biskoas assur na zouetas e voa ouman e vestrez, 
Hag .e vije bennos kousket eus e gostez. · 

P 'oe eru an am'zer da gavet e c'honje, 
Hag hi mont da gavet e c'habiten eun de: 
Setu echu va amzer, Aotrou roit diu va c'honje, 
Evit ma zin d'ar guer goude servich ar Roue. 

Me a c'houlen ouzoc'h .c'boas eur ·zoudard yaouank, 
Zo echu e amzer ebars ho rejimant, 
Zo va dhamarad gwele a garan a wir galon, 
Evit ma· imp hon daou assembles d'hor. c'hanton. 

Neuze-ta ar c'habiten a zinas daou gonje, 
Evi~ distrei d'ho pro gonde servicha 'r Roue ; ·· 
Evet ma yent gant an hent, hi a gane goal grê : 
Allon, ni. zo tost d'bor bro, va douç, va c'harante. 

• • 
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P.a voent eru tost d:ar hour~, keut antren en o _c'haer, 
Hag hi da lavaret nenze d e servjcher : ... 
Ne c'heus-te kct er vro-man, emei, eur vestrez-konut 
A behini e komzes pa voas er rejirnent? 

Allas 1 eo-da, emean, n'eur skei var e galon ; 
Me meus sur eJ.' vro-ma:n, va douçik Ma1·ion, 
Zo caos on glac'haret oH abaoue m'on angajel : 
Tremenet ê au eiz vias ~e mêus-i ket g-.velet. 

Te a lavar gaou, ern'ei ; sel erval ouzon-me : 
l\Ie a zo Mari-Louis, da zouç, da gar·ante, 
A zo bet epad eiz vlas eus de beuil en arme, 
Hag a zo bet bemnoz kousket eus da goste. 

P .a te vel va mignon, am~ n an diamant . 
A poa de roet din kent mont d'ar rejimanl ? 
A voa test d'ar garlmte a lar es poa evidon-me : 
Gwelet ec'h eus certen meus evidout ive. 

Perag ela Mari, pa voas er rejimanl, 
E lezes va c'hanton en glac'har, en tourmant ? 
Rag me meus da garet certen dre guir garante, 
1\'les mui e karan c'hoas sur an Aotrou Doue. 

Allon-ta, va mignon, demp da di ar Person, 
Ha me a ya breman da gonta va rêson : 
V a c'hen tel w st ndiet, me en lal{ai estonet, 
Marteze biskoas plac'h n'en deus-an bet spontet. 

Allon. Aotrou Person, erne Mari-Louis, 
tH astit eo em guempen da vonet d'au ilis : 
Ni zo daou zoudard yaouank o lont eus an arme, 
Ha c'houi renk demezi an eil gant egile. 

Ha ! ha ! erne 'r Person, setu eur c'hoal'i sot ; 
Biskoas n'em boa klevet e ve demeet daou bol. 
Nan, nan, erne 'r Person, me skrifo d'an Eskop 
Kent ma ven oblijet da eureuji daou bot. 

Dalit, Aon·ou 'r Person, setu daon gonje mat. 
Brema me ya d'ar guêr evit chench va dillat : 
Ni zo 'n daou eus a,r baros, m'e a zo Mari-Louis, 
Zo ganet ez bourg-man1 badeet en hoc'h Ilis. · 

Ah 1 ia erne 'r Pcrson, me voar piou ont brema ; 
Me r aio da eured ne ·gousto dit netra ; 
Me a skrüo d'ar Roue evidout, l\lar i-Louis. 
Ha te P.O an enor da vonet da Baris . 

.. 
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Pa voent bet dem·eet, e skrifas da Baris, 
A Roue a c'houlen kass dean Mari-Louis ; 
Nê nemet eur bayzantez, mes mont a r a d'ar palez 
Presantet d'ar Roue koulz ha d'ur Rouanez 

Ha pa oue dirazan e presant e c'bonje : 
la, Sire, emezi, me zo bet en arme ; 
Gout a ran an exerçis ha mania eur zabren, 
Ha lakat da. dehel 1n'eur o adversourien. 

Ar Roue mad neuze n'eus-hi rekompanset, 
Vel eur zoudard vaillant en· devoa meritet, 
Rag-se, merc'hed yaouank, redit oll d'an arme. 
Hag o po_ rekompans ive gant ar Roue. 

CIIOM EN BREIZ-IZEL 
War (don: Er FinWer ez .on bef ganet ... 

Kinniget d'al' merc'hed yaouank 
a c'hoanta mont da Pariz. 

Plac'hlk yaouank, perag ' la tec'het 
Pell dimeuz da vam ha da dad ? 
Perag kwitâd da vro Breiz-Izel, 
Elec'h out evuruz ha m1ad ? ... 

Ankoua ar c'heariou, 
Gand o falz-madou ; 

Enne 'lec'h madou e kavfQ?I trubuilhou. 
0 chom1 en ·bro da gave) ! 
Chom, chom en Breiz-Izel 1 ! 

Ar c'heriou a zo leun à anJœn 
D'an dud zo ennê divroet ; 
Ennê ar c'halonou a zo ye~ 
Karante wirion nan euz ket l 

Nemed gwarizi, 
Drou~ ha kasoni, 

An holl oc h en em daga. en enf diJJt'i ... 
0 chom en bro da ga v cl ! 
Chom·, chom en Breiz-Izel 1 1 

PeU diouz da vro kollfez da c'hlanded, 
KoU rafes ive da furnez, 
Da yec'hed, da nerz ha da c'henecl, 
Ha da rvrud vad a Vreizadez ; 

• 

• 
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