
Chanson Gad ar zeïz Sant 

Eun deiz c'hiz da redec ar ha::l 
IJag he g<J.Îlt paotret ar Houarhat 
D!t bemp heur nim oa contant 
0 vouet oar ben ar seiz sant 
Ar ch;:ss deuz cad eün tam très mad 
Barz hen tal kiche·n ar groas coat. 

REFRAIN 

Pierre-Marie neuz he lansse t 
Dao d<10 N. D. D. chan~ fal paotred 
A vous. Tra la la tra la la la 

la la la la la la. 

Poent he dim hasta mont he hent 
A peb hini prim de groashent 
Me ha bubon me Pierre-Marie 
Dli groa.shent ar Guervinihy 
Ha me be me paod Gourio 
E ha da groasbent Kerlobo. 

Paod Jakett oa scanv mad a droad 
Ma c'ha dar red dar groaz coat 
A Gourion a lavare 
Aotro Brozec chomet aze 
A Nicol neva nec'hamant 
A oa ed bnhon dar zejz sant. 

Ar cha.ss a zo guel duet mad 
Da vonet prim oar lerc'h ar c'had 
An boll a g1ëo mad anezo 
0 kerzet trezee Kerloho 
Ag lfe benn eun neubeud am<J. 
Vo klevet Gourio o tenna. 

Goucle n'euz Gouriou tennett, 
Ar c'had zalc'h da redec bepred. 
A bell er gweler o tremen 
Ag huel mad ganti he fenn. 
Mez Tort a zo eur c'hi mad 
Ag a zalc'h stenn wa.r lerc'h ar had. 

An aotro Brozec neuz tennet 
Ar c'had za.lc'h da reclec bepred. 
Gant hast he c'hop da c'Houri.o : 
« Aman vad, paot, a zo blëo. >> 

A Pierre-~iarie oa deud a bell 
Pa neoa clëvet ar brezell. 

Nicol c'haloup dre an hentcho 
Peur-zodi ra pa gleo tenno. 
Gwelet a neuz en eur dremen 
Tort ar c'halvez ag he berc'hen, 
Ar reman na hoan ket armet 
A gand ar c'had heïnt bet ruil1et. 

Dek tenn a deuz hed ar c'had 
Ag e kerz bepred skanv e zroad, 
Met Nicol vel ma wël ar c'had, 
A zigor frank he zaoulagad. · 
Da.o ! gant eun lenn neuz he ruillet. 
Maro ëo, deud holl da welet. 

DERNlER REFRAIN 

Nicol u neuz he lahet, 
Hasted buhan dont da wellet. 
Rassemblement. Tra la la tra la la la 

la la la la la la. 
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