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Ped n •l'a o ltroo o rla e tneo.-ol 

G\verc'hez zak Rernengo1 , Pntronez Bre1z Izel. 
l'edit vat ar zoudardet zo en tâ n ar brezel, 
Pedit evit HreJz-Izel, evi t ur retonet 
0 deus ho l<uret, ho kur bug ho l<aro bepred. 

Kenni t gant Dars Ttron Var a "Rem n~ 
d'he VÎJ non ker Kloarek Koat-ao-Noz. 

E nemengol, an nnontek a viz even 1 8~>!L da zul an Drind t 
(lcvc•z Pardon Bras I'fRON VARIA HEMED -OLL. 

INTAON AL LOCHEN ___ * __ _ 
Var ton : Sant Kaolu·inlin, Satnt Gu nol 

Er· bed ma, nak aour nak arc'hant 
N'ho deus biskoaz staguet ma c'halon : 
N'hon nemet eur c'hez paisant. 
l{ontant e oan em c'hondltiOJl, 
Mes va fried karantesuz 
A gollan ltiria, pebes an ken ! .. 
Gu elit a n'hon 1 et maleuruz ; 
C'huec'h c'hrouadu«" a m•euz em loch en {b1s 

' 1 'amzer ma oa beo va fried, 
He furnez a charma va c'halon 

a bugale, euz va c'haret, 
A roe din konsolation : 
Beb eil e pol{6Jl de· ~-he ; 
Eun tad evurussoc·n na :vo biken 
Dre ho gestou tener, bemde, 
E oan euruz ebarz em locben bi 1}. 
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ntitl. pa c'han d'&r parltou 
a e ds gomans va devez, 

i ezen va bugaligou 
~Ut va zi da ~omeret evez ; 
Ha da n6z pa zeuon an dro, 
Evit va distrei deuz va anken, 
En em stardont ho}L var va zro, 
D'8m c'honsoli ebars em lochen (bis). 
Braz oa va laouenediguez 
Pa vijen er guer gant va ziad, 
Breman pa velan va merc'h kez 
An dour a deu var ma daoulagat, 
Seblantout a radin bepret. 
Guelet he mam em c'hichen Hl .•• 
En despet d'am c'h-euz diremet, 
Hon c'hoaz euruz ebars em Jochen (bis). 
Ha ! ma chslfen eb kaout mizer, 
SeveJ a diski va bugale ! 
Me c'ha1fe c'hoaz, gant an amzer, 
Forlunia ~a merc'hik, marteze ! ... 
Neuze va fotret u vo braz 
Capabl d::1 labournt eu n dachen, 
Em c hosni me allo c,hoaz 
Beva euruz ebars em Jochen (bis). 
Eurusoc'h c'hoaz me n'em gavo 
P'ho guelin o c'honit ho bara, 
Neuze pa zenio ar maro 
Eus ar vuez-ma d'am delivra, 
Va mignonet am onterr.o 
Gant va fried, pe en he c'hichen !!!. .. 
Ha va bugale a barrajo 
Va zam tiegue7. ha va loehen !!! ... (bis} 
Em gouele douHr pa vezin 
E r·epos e beret Remengol, 
Plljit kemer truez ouzin, 
0 1tron-Varia Bemed-011 1 
Ha pa deui va bug~lligou 
Vas ma bez da ober ho feden, 
C 1 UJ, ma Doue, u bardon no 
Do ene paour· 1ntaon ullochen. (bl J 
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