Anjela Duval
Faltaziennou
- ya, deus digor eskell an
hunvreou e skeud ar vezvenn
(Kerverziou : Epona)

Eil bugaleaj
E milin an Amzer ’m eus malet
Pilhoù va yaouankiz.
Holl druilhoù va c’hoantiz.
Drailhennoù va Hunvre.
Froudennoù. Sorc’hennoù.
Ha poanioù. Ha kañvoù.
Holl ’m eus o distrempet
Gant c’hwezenn ha daeroù.
Ha poazhet an doazenn
E tan-flamm va c’halon…
Graet ganto follennoù,
A ferin : d’o lufrañ
Gant houarn kalet va youl.
Ha warno, me ’skrivo,
Gant livioù va soñjoù :
Faltazioù diboell
Va eil bugaleaj,
E yezh varzhus va Gouenn…
Mae 1963
Eil bugaleaj
E milin an Amzer ’m eus malet
Pilhou va yaouankiz.
Holl druilhou va c’hoantiz.
Drailhennoù va Hunvre.
Froudennoù. Sorc’hennoù.
Ha poanioù. Ha kañvoù.
Holl ’m eus o distrempet
Gant c’hwezenn ha daeroù.
Ha poazhet an doazenn
E tan-flamm va c’halon…
Graet ganto follennoù,
A ferin : d’o lufrañ
Gant houarn kalet va youl.
*
Ha warno, me ’skrivo
Gant livioù va sonjoù :
Faltazioù diboell
Va eil-bugaleaj,
E yezh varzhus va Gouenn…
Mae 1963
*ur silabenn

Bizoù ken flour-all er Bed.
—Mantellet out e satin du.
War da zindanioù liv-ludu.
A! da zivaskell hirvoan !
Ha da lost-stur e div-rann :
Gant dassked ar ganevedenn.
Da lagadoù : div berlezenn!…
Va labousig, te a daskren,
Hag ez selloù a zo anken,
O spisañ an nor digor.
An nor ! Digor war al lijor
Met ’lavar din, mignonez,
Ha bez ’vefes ur gannadez ?
Deut da gemenn din Eurvad ?
Labousig a geloù mat ?
Dal ur pok neuze ’vit da goantiz
Ha da heul : alc’houez ar Frankiz.
Ya, kerzh, ha lavar d’az c’hoarezed,
E kaver c’hoazh dre ar Bed
Kalonoù blizidik
O vevañ didro ha sioulik
(Graet ’vez outo goap).
War dreuzoù an nor
Bizou ken flour-all er Bed.
Mantellet out e satin du.
War da zindaniou liv-ludu.
A! da zivaskell hirvoan !
Ha da lost stur e div-rañn :
Gant dassked ar ganevedenn!
Da lagadou : div berlezenn!…
Va labousig, te a daskren,
Hag ez sellou ez eus anken,
O spisañ toull an nor:
An nor ! Digor war al lijor!
- Met lavar din, mignonez,
Ha bez ’vefez ur gannadez ?
Deut da gemenn din Eurvad ?
Labousig a gelou mat
Dal neuze ur pok ’vit da V-missi
Ha da heul : Alc’houez ar Frankiz.
Ya. Kerz ha lavar d’az c’hoarezed
E kaver c’hoazh dre ar Bed
Kalonou blizidik
O vevañ didro ha sioulik
(Graet vez outo goap).
War dreuzou an nor

Erc’h Mezheven
Brañsigellat ’ra an haleg
Gant aezhenn flour Mezheven
’Nij floupadoùigoù dumek :
Toupennoù gwenn o tispenn…
Ar bisigoù o tishilhañ
A c’hournij en avel skañv
Koroll zo gant ar malzennoù :
Nij-dinij a-us d’ar poull
/Ha skañvoc’h eget hunvreoù
/O skeud a gren en dour boull
Goustad ’tiskenn an Erc’h klouar :
Pok Mezheven d’an Douar.
(1.7.63)
Erc’h Mezheven
Brañsigellat ra an haleg
Gant aezhenn flour Mezheven
’Nij floupadouigou dumek :
Toupennou gwenn o tispenn…
Ar bisigou o tishilhañ
A c’hournij en avel skañv
Koroll ‘zo gant ar malzennoù :
Nij-dinij a-us d’ar poull
Ha skañvoc’h eget huñvreoù
O skeud a gren en dour boull
Goustad ’tiskenn an Erc’h klouar :
Pok Mezheven d’an Douar.
A.D.
1. Gouere 1963

>

E gwerniennoù ar pupli zo c’hoazh deli
Hag e-kreiz ar C’hoad : un tarchad sklê
Bolz arwenn ar gistinenn ’n he bleuñv,
’Vel ur gwispon ramz bet soubet er c’ho
Da dedennañ ar gwenan?…
24 a viz Gouere 1963
E gwerniennou ar pupli zo c’hoazh deli
Hag e kreiz a c’hoad : un tarchad skleri
Bolz arwenn ar gistinenn ’n he bleuñv,
Vel ur gwispon ramz bet soubet er c’ho
Da dedennañ ar gwenan?…
A.D.
24-7.1963

•Erc’h Mezheven

iBisigoù haleg

Malzennoù gwenn a nij, a nij
Skañv ’vel an dum
A bep ment a bep stumm
A droidell, a c’hournij hag a sk
Erc’h skañv, Erc’h foll Mezhev
Gloan bisigoù an halegenn…
Ul livadenn vlot war an hent
War an toennoù Sklen
War ar prad. War ar porzh
War al leur. Al liorzh.
Goustad o tiskenn skañv.
’Vel un hunvre hañv
Da hun kreisteiz Mezheven
E skeud an halegenn.
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La Saint-Jean d’Eté
Les blancs châtons de saules
S’égrènent
Et s’envolent
Où le vent les mène
Comme un vol de baisers
Les deux châtons légers
Heureux dansent dans l’air
Puis lentement
Volplanant
Descendent vers la terre
Etaler pour le pré
Un blanc manteau de Fée
24 – 6 – 1963

Karantez-vro
I
E korn va c’halon zo ur gleizenn
’Baoe va yaouankiz he dougan
Rak siwazh, an hini a garen
Na gare ket ’r pezh a garan
Eñ na gare nemet ar c’hêrioù
Ar morioù bras, ar Broioù pell
Ha me ne garan ’met ar maezioù
Maezioù ken kaer va Breizh-Izel !
II
Ret ’voe dibab ’tre div garantez
Karantez-vro, karantez den
D’am bro am eus gouestlet va buhez
Ha lez’t da vont ’n hini ’garen
Biskoazh abaoe n’am eus en gwelet
Biskoazh klevet keloù outañ
Ur gleizhenn em c’halon zo chomet
Pa ’gare ket ’r pezh a garan.
Karantez-vro
I
E korn va c’halon ‘zo ur gleizenn
’Baoe va yaouankiz he dougañ
Rak siwazh an hini a garen
Na gare ket ’r pezh a garañ
Eñ na gare nemet ar c’hêriou
Ar moriou bras, ar Broiou pell
Ha me ne garañ ’met ar maeziou
Maeziou ken kaer va Breizh-Izel !
II
Ret ’voe dibab ’tre div garantez
Karantez-vro, karantez den
D’am bro am eus gouestlet va buhez
Ha lez’t da vont ’n’hini garen
Biskoazh abaoe n’am eus en gwelet
Biskoazh klevet kelou outañ
Ur gleizenn em c’halon ‘zo chomet
Pa gare ket ’r pezh a garañ.

III
Pep den a dle heuilh e Donkadur
Honnezh eo lezenn ar Bed-mañ
Gwasket ’voe va c’halon a-dra-sur
Pa ’gare ket ’r pezh a garan
Dezhañ pinvidigezh, enorioù
Din-me paourentez ha dispriz
Met ’drokfen ket evit teñzorioù
Va Bro, va Yezh ha va Frankiz !
11 a viz Eost 1963
III
Pep den a dle heuilh e Donkadur
Hounnezh eo lezenn ar Bed-mañ
Gwasket voe va c’halon a dra-sur
Pa gare ket ’r pezh a garañ
Dezhañ pinvidigezh enorioù
Din me paourentez ha dispriz
Met drokfen ket evit tenzoriou
Va Bro, va yezh ha va Frankiz !
11 aout 1963

Cœur d’artichaut
Elle m’avait dit qu’elle m’aimait
Mais c’était pour rire.
« un jour :
- Je me marie demain.
Tu seras garçon d’honneur
… Il est riche. »
elle n’avait pas compris
je lui aurais donné un morceau de lune
une robe tissée d’étoiles
et un rayon d’or pour mettre
dans ses cheveux.
Mon cœur a éclaté
E, ùomme ùprceaix d’azur.
Une brise légère
Les a tous dispersés.
Pierre Simona
2/9/1963
Pour Anjela Duval
3e et 4e vers : elle m’avait dit qu’elle me suivrait
jusqu’au bout de la terre.
Mais c’était aussi pour rire.

D’un dañserez du
Diwar ar barzhoneg « nedje » gant Camille Roussan.
« Le Bateau IVRE » mars 1963
N’az poa ket c’hoazh c’hwezek vloaz
Te hag a deue, emezout, eus an Dakanil
Hag he ’veze gwalc’het a anizetez ha wisky
Gant ar re wenn fallakr
E-barzh an ti-koroll mogedet-se
E Kasablanka.
Da boan ha da hiraezh
’Oa anavezet
Gant an holl oriaded,
Gant ar voraerien aze oc’h ambregañ
Gant ar soudarded e koñje
Gant an ergezherien vak
O deus brevet dit da vrennid du
Gant o enoe ec’hon a veajourien.
An Tadoù visionerien
Hag ar bobl landore
D’un Danserez du
Diwar ar barzhoneg :
« Nedje » gant Camille Roussan
(« Le Bateau IVRE » mars 1963)
N’az poa ket c’hoazh c’hwezek vloaz
Te hag a deue, emezout eus an Dakanil
Hag he veze gwalc’het a anizetez ha wisky
Gant ar Re Wenn fallakr
Ebarzh an ti-koroll mogedet-se
E Kasablanka.
Da boan ha da hiraezh
Oa anavezet
Gant an holl oriaded,
Gant ar morerien aze o(c’h) ambregañ
Gant ar soudarded e konjez
Gant an ergerzaterien vak
O deus brevet dit da vrennid du
Gant o enoe ec’hon a veajourien.
An Tadou misionerien
Hag ar bobl landore

•

O deus klasket gwechoù da frealziñ
Met te oar, te da-unan
Merc’h vihan an Dakanil
Kollet e ti-koroll mogedet
Kasablanka
Penaos da galon
Addigoro d’an Eurded
Er beureoù nevez
A soubo da zezerzh genidik
Pa retorni da zañsal,
Evit da Harozed marv
Evit da Harozed bev,
Evit da Harozed da c’henel.
Troet gant Anjela Duval
O deus klasket gwechou da frealziñ
Met te oar, te da unan
Merc’h vihan an Dakanil
Kollet e ti-koroll mogedet
Kasablanka
Penaos da galon
Addigoro d’an Eurded
Er beureou nevez
A soubo da zezerzh ginidik
Pa retorni da zansal
Evit da Harozed marv
Evit da Harozed bev
Evit da Harozed da c’henel.
Troet gant Anjela Duval

Here
Ha petra ’soñjez, bran du ?
Uhelwintet er saprenn
Ha petra ’soñjez, bran du ?
Emaout o spiañ ar Glenn…
Daoust ha te ’wel ’tu pe du
Nevez-hadet un dachenn ?
Ha petra ’soñjez, bran du ?
War skourr hebleg ar saprenn.
25 a viz Gwengolo 1963
Here
- Ha petra sonjez, bran du ?
Uhelwintet er saprenn
Ha petra sonjez bran du ?
Emaout o spian ar Glen…
Daoust ha te wel tu pe du
Nevez-hadet un dachenn ?
Ha petra sonjez bran du ?
War skourr hebleg ar saprenn.
25-9-63

III
Pegen koant da vilinoù
’Hed an draonienn kent stank.
Na kanañ ’rae da skluzioù,
Gwechall p’edon yaouank.
Hag a-grap an tosennoù :
Chapelioù ha manerioù.
Kant kastell.
Kant tourell.
Koant ’vel hunvreoù…
IV
Pa rin va hun diwezhañ
Dindan an ivinenn
Pa vo ’n avel o c’hwezhañ
’Soñjin c’hoazh en draonienn
Me ’glevo boud da zourioù.
Me ’glevo kroz da skluzioù.
Du-hont pell
O luskell’
Din va hunvreoù…
29 a viz Here 1963
III
Pegen koant da vilinou
’Hed an draonienn kent stank.
Na kanañ ’rae da skluziou,
Gwechall p’edon yaouank.
Hag a-grap an tosennou :
Chapeliou ha maneriou.
Kant kastell.
Kant tourell.
Koant ’vel hunvreou…
IV
Pa rin va hun diwezhañ
Dindan an ivinenn.
Pa vo ’n avel o c’hwezhañ
’Sonjin c’hoazh en draonienn.
Me glevo boud da zouriou.
Me glevo kroz da skluziou.
Du-hont pell
O luskell’
Din va hunvreou…
29-10-1963

Rev gwenn
Petra, Aelez zo bet amañ ?
’Stignañ o c’houez da sec’hañ,
Pe boudiged zo c’hoazh er vro ?
N’eus ’met dantelezh tro-war-dro !
Na koant eo ar gwez ! Pegen koant !
Poultrennet gant uloc’h argant.
’N deus ket kredet an Heol sevel
Gant damant teuziñ ar riell
Gant doan terriñ ar strobinell…
Pad’ ’ray an deiz-pad ar revenn :
Hunvre dantelezh argant gwenn.
23 a viz Genver 1964
Rev gwenn
Petra, Aelez ‘zo bet amañ ?
’Stignañ o c’houez da sec’hañ.
Pe boudiged zo ‘c’hoazh er vro ?
N’eus
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Hunvre
23-1-64
’ray
damant
doan
ket
dantelezh
an
eo
kredet
terriñ
deiz-pad
gant
arteuziñ
gwez
ar
uloc’h
anargant
strbinell…
ar
Heol
!arPegen
riell
revenn
argant.
gwenn.
sevel
koant
: ! !

Rev gwenn
Eil stumm
Boudiged zo bet ’greiz an noz
Oc’h ober un dro hud er c’hloz ?
Ledet dantelezh ’leizh ar gwez!…
Pe Aelez ’sec’hañ o c’houez ?
Na koant eo ar gwez ! Pegen koant !
Poultrennet gant uloc’h argant
Ken na gred ket an Heol sevel
Gant doan terriñ ar strobinell.
Pad ’ray an deiz-pad ar revenn :
Hunvre dantelezh argant gwenn.
23-1-64
Rev gwenn
Eil stumm
- Boudiged ‘zo bet ’greiz an noz
Oc’h ober un dro hud er c’hloz ?
Ledet dantelezh ’leiz ar gwez!…
Pe Aelez ’sec’hañ o c’houez ?
Na koant eo ar gwez ! Pegen koant !
Poultrennet gant uloc’h argant
Ken na gred ket an Heol sevel
Gant doan terriñ ar strobinell.
Pad
’raydantelezh
an deiz-pad
ar revenn
:
Hunvre
23-1-64
argant
gwenn.

Gwelet ’m eus pobloù mac’het.
Gwelet ur penntiern meur o kouezhañ dindan boled ur foll.
Gwelet forzh tud o leñvañ :
Ha chomet on bepred digas…
Gwelet ’m eus, avat, tud o c’hoarzhin goap ouzh ar re zo er boan, ouzh ar re
zo en dienez
Ouzh ar re zo dindan ar yev.
Ha neuze am eus ranket leñvañ,
Ma ’z eo ruz c’hoazh va lagad.
—Heol ! Sec’h bremañ da zaeroù !
Mor-Breizh, emberr, a vo dous
D’az lagad ruz hag entanet…
Ur beure goañv 1964
Gwelet ’m eus poblou mac’het.
Gwelet ur penntiern meur o
kouezhañ dindan boled ur foll.
Gwelet forzh tud o leñvañ :
Ha chomet on bepred digas…
Gwelet ’m eus, avat, tud o
c’hoarzhin goap ouzh ar re ‘zo
er boan, ouzh ar re ‘zo en dienez
Ouzh ar re ‘zo dindan ar yev.
Ha neuze am eus ranket lenvañ
Ma eo c’hoazh ruz va lagad.
—Heol ! Sec’h bremañ da zaerou !
Mor-Breizh, emberr, a vo dous
D’az lagad ruz hag entanet…
Ur beure goañv 64

Akt a Drugarez
—Va Doue! en gouzout a ret : hiziv
ez eus nav bloaz hag hanter-kant
abaoe m’emaon ho pugel ; abaoe ma
on bet badezet bugel d’hoc’h Iliz.
—Hiziv emaon kroget gant va zri-ugent
vet bloaz er Bed-mañ…
—Ho trugarekaat a ran, va Doue, evit
an holl c’hrasoù hoc’h eus roet din
da heul ar vuhez.
—Trugarez deoc’h da vezañ roet din
ar c’hras da vezañ gwelet an deiz
en un tiegezh ma oa anavezet
ennañ ho Lezenn.
—Trugarez deoc’h da vezañ roet din
ar c’hras da vezañ ganet en un
ti paour. N’am eus gouezet biskoazh
petra ’oa al lorc’h, nag ar binvi
digezh fallakr, nag an dud didalvez
a dremen o buhez er plijadurioù
foll ha direizh.
Akt a Drugarez
—Va Doue! en gouzout a ret : hiziv
ez eus nav bloaz hag hanter kant
abaoe m’emaon ho pugel ; abaoe ma
on bet badezet bugel d’ho Iliz.
—Hiziv emaon kroget gant va zriugent-ved bloaz er Bed mañ…
—Ho trugarekaat a rañ, va Doue, evit
an holl c’hrasou hoc’h eus roet din
da heul ar vuhez.
—Trugarez deoc’h da vezañ roet din
ar c’hras da vezañ gwelet an deiz
en un tiegezh ma oa anavezet
ennañ ho Lezenn.
—Trugarez deoc’h da vezañ roet din
ar c’hras da vezañ ganet en un
ti paour. N’am eus gouezet biskoazh
petra oa al lorc’h, nag ar binvidigezh fallakr, nag an dud didalvez
a dremen o buhez er plijaduriou
foll ha direizh.

—Trugarez deoc’h, o va Doue, evit
an Eurvad-se eo evidon bezañ
ganet e-kreiz ar maezioù, en un
tiegezh koueriaded. Da vezañ bet
a-viskoazh en-dro din traoù bev :
loened ha trevadoù, gwez ha bleunioù,
ha laboused o kanañ. Da vezañ
bet atav douar dindan va zreid,
douar hag a aparchante d’am
hendadoù, douar trempet gant
c’hwezenn va zad.
—Trugarez, va Doue, evit bezañ
roet din ar c’hras da vezañ
ganet er Vro m’eo bet ganet ha
savet, m’o deus bevet enni, bevet
diouti va zud ha va zud-kozh
ha tud-kozh va zud-kozh : e
Breizh benniget ar Sent.
—Trugarez da vezañ bet desavet
e Yezh va Bro, e Yezh va gouenn.
—Trugarez, o va Doue, evit bezañ
roet din ur galon gizidik ha
lakaet da vleuniañ enni ur
—Trugarez deoc’h o va Doue evit
an Eurvat-se eo evidon bezañ
ganet e-kreiz ar maeziou, en un
tiegezh koueriaded. Da vezañ bet
a viskoazh en-dro din traou bev :
loened ha trevadou, gwez ha bleuñiou,
ha laboused o kanañ. Da vezañ
bet atav douar dindan va zreid,
douar hag a aparchante d’am
hendadou, douar trempet gant
c’hwezenn va zad.
—Trugarez, va Doue, evit bezañ
roet din ar c’hras da vezañ
ganet er Vro m’eo bet ganet ha
savet, m’o deus bevet enni, bevet
diouti va zud ha va zud kozh
ha tud kozh va zud kozh : e
Breizh viniget ar Sent.
—Trugarez da vezañ bet desavet
e Yezh va Bro, e Yezh va gouenn.
—Trugarez o va Doue evit bezañ
roet din ur galon gizidik ha
lakaet da vleuniañ enni ur

—Bro Dreger

’Tal ar wezenn enni gravet
Anv he mab Benoni
Met setu un deiz koaderien
O benvioù war o skoaz
O tiskenn da draoñ ar blasenn
Da ziskar ar faouenn vras.
IV
Kerkent ur yudadenn fromus
Emañ ’n harpon er wezenn
Ha gant ur strakadenn spontus
Eo kouezhet war ar blasenn
Ar vamm pa glev an darzhadenn
Zo diredet eus he zi
Dont da diskouez d’ar goaderien
Anv he mab Benoni.
V
Ar goaderien tud a galon
Gant preder ha gant evezh
O deus troc’het gant o harpon
An tammig koad en e bezh
Douget gant doujañs ar blakenn
Bro-Dreger)
’Tal ar wezenn enni gravet
Hano he mab Benoni
Met setu un deiz koaderien
O benviou war o skoaz
O tiskenn da draoñ ar blasenn
Da ziskar ar faoenn vras.
IV
Kerkent ur yudadenn fromus
Emañ ’n harpon er wezenn
Ha gant ur strakadenn spontus
Eo kouezhet war ar blasenn
Ar vamm pa glev an darzhadenn
‘Zo diredet eus he zi
Dont da diskouez d’ar goaderien
Hano he mab Benoni.
V
Ar goaderien tud a galon
Gant preder ha gant evezh
O deus troc’het gant o harpon
An tammig koad en e bezh.
Douget gant doujañs ar blakenn

D’ar vamm baour betek he zi
Hag he laket d’ober sichenn
Dindan poltred Benoni.
22 a viz Meurzh 1964
D’ar vamm baour betek he zi
Hag he laket d’ober sichenn
Dindan poltred Benoni!
22 -3- 64

«
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dalvoudegezh vras en hoc’h ar
boellerezh. Moarvat an daeroù-se
kinniget deoc’h a zo mein prizius.
Met daoust ha ne vefe ket
c’hoazh koantoc’h brageriz :
strinkadenn ur c’hoarzh ?
youc’hadenn un estlamm ? kanenn
ur galon c’hlan ? un dremm seder
atav mousc’hoarzhus ?
Va Doue ! me ’ginnig deoc’h
kement barr-levenez a ra d’am
c’halon tridal, pe a valzam
va goulioù kuzhetañ. Me o
c’hinnig deoc’h evel ur vogedenn
ezañs…
18 a viz Ebrel 1964
dalvoudegezh vras en hoc’h arboellerezh. Moarvat an daerou-se
kinniget deoc’h a zo mein prizius.
Met daoust ha ne vefe ket
c’hoazh koantoc’h brageriz :
strinkadenn ur c’hoarzh ?
youc’hadenn un estlamm ? kanenn
ur galon c’hlan ? un dremm seder
atav mousc’hoarzhus ?
Va Doue ! Me ginnig deoc’h
kement barr-levenez a ra d’am
c’halon tridal, pe a valzam
va gouliou kuzhetañ. Me o
c’hinnig deoc’h evel ur vogedenn
ezañs…
18- avril 1964

Nevez-Amzer
Ar marc’heg bras
E borpant glas
A red ar Bed
War e varc’h-red
D’ar pevarlamm, a-dreuz, a-hed
Dre lann ha roz
Dre goad ha kloz
Toull e chakod
’N ur vont a fot
Skoedoù aour war al lann melen
Skoedoù arc’hant war ar spern-gwenn
Diamantoù
Perlezennoù
War leton glas ar peurvanoù
Nozelennoù
Steredennoù
Bragerizoù
Strobinelloù
’Hed ar c’hleuzioù, ’hed an hentoù
Kleierigoù ouzh ar skourroù
Ma tintont holl
Nevez-Amzer
Ar marc’heg bras
E borpant glas
A red ar Bed
War e varc’h-red
D’ar pevarlamm, a-dreuz, a-hed
Dre lann ha roz
Dre goad ha kloz
Toull e chakod
’N eur vont a fot
Skwedou aour war al lann melen
Skwedou arc’hant war ar spern-gwenn
Diamantou
Perlezennou
War leton glas ar peurvanou
Nozelennou
Steredennou
Bragerizou
Strobinellou
’Hed ar c’hleuziou, ’hed an hentou
Kleierigou ouzh ar skourrou
Ma tintont holl

An Alc’houez Aour
I
Me ’an’vez ur c’hastell
Savet ’kreiz ar c’hoadoù
Zo kuzhet ’n e dourell
Ar c’haerañ teñzorioù…
II
Prennet e chom an nor :
An alc’houez aour kollet.
Taolet eo bet er mor
Gant tud diskiantet…
III
Gant un alc’houez estren
Klasket digeriñ ’n nor
Bepred eo chomet prenn
Ret kaout an alc’houez aour…
IV
Teñzor, ijin ar Ouenn
Barzhaz ha Lennegezh
’Chomo kuzh da viken
P’eo kollet an Alc’houez…
An Alc’houez Aour
I
Me an’vez ur c’hastell
Savet ’kreiz ar c’hoadou
‘Zo kuzhet ’n e dourell
Ar c’haërañ teñzorioù…
II
Prennet e chom an nor :
An alc’houez aour kollet.
Taolet eo bet er mor
Gant tud diskiantet…
III
Gant un alc’houez estren
Klasket digeriñ ’nor
Bepred eo chomet prenn
Ret kaout an alc’houez aour…
IV
Teñzor, ijin ar Ouenn
Barzhaz ha Lennegezh
’Chomo kuzh da viken
P’eo kollet an Alc’houez…

Taolenn Paotrig ar C’hreisteiz
A-bouez e zorn e skabell-bleg
Edan e gazel e varc’h-koad
Krapet eo Paotrig ar C’hreisteiz
Dre wenodenn ar brouskoad
Ha ’n em staliet war lein ar roz.
… P’edo o tistreiñ da serr-noz am eus gwelet e daolenn :
Teir sikamorenn ar gribenn
Berr-fustet ha toget ledan.
Kreiz-etre ar gwez : pradoù glas ar saon.
Parkoù beskellek, o Ed o velenañ
Hag ar bourkig o tommheoliañ a-grap an dosennig.
Tour an Iliz o troc’hañ krommlinenn an dremmwel,
A sav sonn en Oabl glaswenn ur c’hreisteiz hañv
Tiez munut ar rakvourk o tifaragoelliñ
Betek hanter grav Mouf-mouf (ul lesanv)
Evel da guriuziñ gouerig Gwazhilioù.
—Da belec’h e redez-te ken herr ?
Mont a ri war da benn el Leger!…
Mall he deus ar wazh da guzh he mezh :
Saotret he dour boull o tremen ar poull,
Taolenn Paotrig ar C’hreisteiz
- A-bouez e zorn e skabell-bleg
Edan e gazel e varc’h-koad
Krapet eo Paotrig ar C’hreisteiz
Dre wenodenn ar brouskoad
Ha ’n em staliet war lein ar roz.
… P’edo o tistreiñ da serr-noz am eus gwelet e daolenn :
Teir sikamorenn ar gribenn
Berr-fustet ha toget ledan.
Kreiz-etre ar gwez : pradoù glas ar saon.
Parkou beskellek, oc’h Ed o velenañ
Hag ar bourkig o tommheoliañ a grap an dosennig.
Tour an Iliz o troc’hañ krommlinenn an dremmwel,
A sav sonn en Oabl glaswenn ur c’hreisteiz hañv
Tiez munut ar rakvourk o tifaragoelliñ
Betek hanter grav Mouf-mouf (ul lezañv)
Evel da guriuzin gouerig Gwaziliou.
—Da belec’h e redez-te ken herr ?
Mont a ri war da benn el Leger!…
Mall he deus ar wazh da guzh he mezh :
Saotret he dour boull o tremen ar poull,

En hent :
—Skarzhet «Kerdrubuilh » evelkent
Paotred a gan ’n ur vont en hent
Ur boultrenn lous war o zog plouz
Pellennoù melen ’n o blev rous.
War an treuzoù :
—Tec’het an dud, tavet an trouz
Deomp da skaotañ al listri lous
Labour gwalc’hiñ. Labour torchañ
Labour kempenn. Labour skubañ.
O vouskanañ :
—Echu an eost, echu dornañ
Warc’hoazh ar Sul da ziskuizhañ…
Eost 1964
En hent :
—Skarzhet «Kerdrubuilh » evelkent
Paotred a gan ’n eur vont en hent
Ur boultrenn lous war o zog plouz
Pellennou melen ’n o blev rous.
- War an treuzou :
—Tec’het an dud. Tavet an trouz
Deomp da skaotañ al listri lous
Labour gwalc’hiñ. Labour torchañ
Labour kempenn. Labour skubañ.
- O vouskanañ :
—Echu an eost, echu dornañ
Warc’hoazh ar Sul da ziskuizhañ…
Eost 1964

En e gichen ur gwele kloz
Da repoz ’hed an nozioù du.
V
Ha daoust da vezañ hir an noz :
Nozioù teñval ar mizioù du.
Kalon an derv ’vez, antronoz,
Kavet ruz-bev c’hoazh el ludu.
VI
Tra ’vo koad e bro ar Gelted
Ha gwez derv gwenn ha gwez derv du
Ra vleunio bepred en Oaled
Splann ha skedus ar Vleuñvenn ruz.
Pe
Tra ’vo kleuzioù ’n hor Bro-ni
O tougen derv gwenn ha derv du
Ra vleunio en Oaled pep ti
Splann ha skedus ar Vleuñvenn ruz!…
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En e gichen ur gwele-kloz
Da repoz ’hed an noziou du.
V
Ha daoust da vezañ hir an noz :
Noziou teñval ar miziou du.
Kalon an derv vez, antronoz,
Kavet ruz bev c’hoazh el ludu.
VI
Tra vo koad e bro ar Gelted
Ha gwez derv gwenn ha gwez derv du
Ra vleunio bepred en Oaled
Splann ha skedus ar Vleuñvenn ruz.
Pe
Tra vo kleuziou en hor Bro-ni
O tougen derv gwenn ha derv du
Ra vleunio en Oaled pep ti
Splann ha skedus ar Vleuñvenn ruz.
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Un Tammig Gwaz
Rimastellig vugel
I
P’oan deut da baotr-saout da Geriel Vras
Me ’soñje ganin ’oan un tammig gwaz (2 w.)
N’oa ket koulskoude echu va eizh vloaz.
II
Daouzek hual buoc’h ganin war va skoaz
Gant va c’hi «Tambour» hag ur pikol bazh (2 w.)
Me ’z ae dre an hent ’vel un tammig gwaz.
III
Pa ’z aen da vêsa war vordig an dour
Pebezh plijadur gant va c’hi «Tambour» (2 w.)
O redek hon-daou war-lerc’h ar yer-dour.
IV
Ha pa ’z ae va saout war ar melchon ruz
Eus beg ar wezenn ’n ur flumañ pabu (2 w.)
Me ’huche : «Tambour»! Kerzh d’ar saout dustu.
V
Met pa chome fur va saout ’barzh ar prad
Me ’z ae gant Tambour da redek ar c’had (2 w.)
Pe da neizhata ’dreuz lanneg ha koad.
VI
Un Tammig Gwaz
Rimastellig vugel
I
P’oan deut da baotr-saout da Geriel Vras
Me sonje ganin ’oan un tammig gwaz (2 w)
N’oa ket koulskoude echu va eizh vloaz.
II
Daouzek hual buoc’h ganiñ war va skoaz
Gant va c’hi «Tambour» hag ur pikol bazh (2)
Me ’z ae dre an hent ’vel un tammig gwaz.
III
Pa ’z aen da vêsa war vordig an dour
Pebezh plijadur gant va c’hi «Tambour» (2)
O redek hon daou warlerc’h ar yer dour
IV
Ha pa ’z ae va saout war ar melchon ruz
Eus beg ar wezenn ’n eur flumañ pabu (2)
Me huche : «Tambour»! Kerzh d’ar saout dustu
V
Met pa chome fur va saout ’barzh ar prad
Me ’z ae gant Tambour da redek ar c’had (2)
Pe da neizhata ’dreuz lanneg ha koad.
VI

r

Abaoe zo amzer. Bremañ on ur gwaz

Ha me «traktorman » e Keriel Vras (2 w.)

Ur paotr-saout tredan o vesa ’n em flas.

VII

’Benn nebeut amzer, me am eus esper

Me a dimezo d’am Lenaig ker (2 w.)

E Keriel Vras me ’vezo mab-kaer !
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Gwin Ruz
« Lonk. Lonk ’ta. Lonk hardizh
Lonk betek dislonkañ
Ar marc’hadour gwelien ruz
En deus ezhomm da vevañ
Lonk. Ya lonk dizamant
Ha disoursi
Eus da gozhni.
Ar Stad C’hall all, te ’oar,
A zo brokus e-keñver da seurt.
—Pa ne vi mui evit lonkañ.
Pa ne ri mui ’met dislonkañ.
Goude bezañ peurlonket da stal
E vezi kaset du-hont
(D’an ti dizon)
War gont ar Stad C’hall.
O! na rez ket a wad fall
Eno ’hervez e c’heller
(’N ur dremen eus an evezhier)
Kaout c’hoazh hini ruz.
Ha hini dous, ha hini kreñv.
Hag eno te ’c’hounezo un tamm leve
Gwin Ruz
« Lonk. Lonk ’ta. Lonk hardizh
Lonk betek dislonkañ
Ar marc’hadour gwelienn ruz
En deus ezhomm da vevañ
Lonk. Ya lonk dizamant
Ha disoursi
Eus da gozhni.
Ar Stad Gall, te oar,
A zo brokus e keñver da seurt.
—Pa na vi mui evit lonkañ.
Pa ne ri mui ’met dislonkañ.
Goude bezañ peurlonket da stal
E vezi kaset du-hont
(D’an ti dizoñ)
War gont ar Stad Gall.
O! na rez ket a wad fall
Eno ’hervez e c’heller
(’N eur dremen eus an evezhier)
Kaout c’hoazh hini ruz.
Ha hini dous, ha hini kreñv.
Hag eno te c’hounezo un tamm leve

Sav-Heol
Ur skleurig ruzart ’us d’ar Run:
Priñs ar Beure zo dihun
Sioul ha goustad e tistign
E rideozioù voulouz ametist.
Spurmantiñ ’ran e lagad lugern
E prenestr e gambr roz-brug.
O saludiñ an Deiz.
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Sav-Heol
Ur skleurig ruzart ’us d’ar Run:
Priñs ar Beure ‘zo dihun
Sioul ha goustad e tistign
E ridoziou voulouz ametist.
Spurmantiñ-rañ e lagad lugern
E prenestr e gambr roz-brug.
O saludiñ an Deiz.
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