
Deus ‘ta mignon 
 

gant An Oriant Family
 

An Oriant Family - Bombard : Gael ha Sebastien ; Kouevr : Jeraldin ha Timothé ; Gitar-boud : Yann ; Taboulinoù :
Fabris ; Gitar : Dr F. ; Mouezhioù : Dr F., Aourell, Fabris ha Jeraldin ; Son : Marco Polo
Komzoù : Dr Fañchenstein/ Sonerezh : Dr Fañchenstein, kempennet gant An Oriant Family)
 
 

Deus 'ta mignon
Deus da gomz ganeomp
Deus ‘ta mignonez
da cheñch da vuhez
Deus ‘ta mignon
Deus da breg ganeomp
Deus 'ta mignonez
da cheñch da vuhez
 

Desket peus brezhoneg, bremañ e arru
Ar mare d’ober traoù gantañ, plijadur a vo
Bourrabl vo, plijus vo, te a welo
Deus 'ta ha red ganeomp evit ur yezh vrav
 

Deus 'ta mignon
Deus da gomz ganeomp
Deus ‘ta mignonez
da cheñch da vuhez
Deus ‘ta mignon
Deus da breg ganeomp
Deus 'ta mignonez
da cheñch da vuhez
 

Mennozhioù a zo ganit, raktresoù e-leizh
Deus ‘ta ha red ganeomp evit kaout moneiz
Gra traoù, krou traoù, sikouret e vi
Laka plas ar brezhoneg, oh ya da greskiñ
 

Redadeg, Redadeg, Redadeg
 

Deus 'ta mignon
Deus da gomz ganeomp
Deus ‘ta mignonez
da cheñch da vuhez
Deus ‘ta mignon
Deus da breg ganeomp
Deus 'ta mignonez
da cheñch da vuhez



Kanaouenn REDADEG 2020
 

Skrivet gant Mona Cornic, Romane Samson, Mila Lefebvre
(5vet Skolaj Diwan Plijidi)

 
Diskan x 2
Deuit 'ta mignoned
Da redek er Redadeg
Redek holl 'vit ar brezhoneg
 

Kroget eo ar Redadeg
E Karaez gant ma mignoned
C'hoarzhin leun a startijenn
O kanañ ar ganaouenn
 

Diskan
 

E 2020,
2020 kilometr
Ret eo bezañ kalonek
'vit echuiñ ar Redadeg
 

Diskan
 

E 2020,
2020 kilometr
Ret eo bezañ kalonek
'vit saveteiñ ar brezhoneg
 

Diskan x 2
 

Kit kuit maez ho kambreier
Da redek dre ar parkeier
Kanit 'ta uheloc'h
Da redek buanoc'h
 

Diskan
 

Gallout a reomp bezañ laouen
E Gwengamp omp erruet
Redet hon eus betek penn
'vit saveteiñ ar brezhoneg
 
 

Diskan nevez
Deuit 'ta mignoned
Echu eo ar Redadeg
Redet 'peus 'vit ar brezhoneg
 



Deus ’ta mignon !
 

war ton "Kavet ’peus da saout ’ta, Yannig ?"
Savet gant Reun Denin ha skolajidi Sant Anton Lanniliz
 
 
 
 
1.
Deus ’ta mignon ! Deus da redek !
Holl asambles, redomp !
Deus ’ta mignon ! Deus da redek !
War bep seurt hentoù Breizh.
’Vit hor yezh, ’vit hor bro,
Redomp a youl vat atav !
’Vit hor bro, ’vit hor yezh,
Kanomp kreñv ha leizh hor mouezh !
 
 

2.
Loc’homp da redek eus Karaez !
Redomp mat dre Kreiz-Breizh !
Ha betek Plounevez-Moedeg,
Redomp holl asambles !
Ha war-lerc’h, Bro Dreger,
Redomp betek Montroulez !
Goude-se Bro Leon,
A dreuz-kaer betek ar Faou.
 
3.
Redomp war hentoù Bro Gerne
D’an naontek a viz Mae ;
Treuzomp Kemper ha Kemperle,
’n Oriant betek Belz !
Ha war-lerc’h, Bro Wened ;
Kerzhomp ’ta betek Redon !
Ha tro dro Bro Naoned,
Redomp holl betek Roazhon !
 
 
 

4.
Tost echu eo hon tro Breizh
O treuziñ Bro Roazhon.
Kerzhomp ’ta betek Sant-Brieg !
Nepel diouzh an degouezh.
Sant-Brieg da Wengamp
Eo al lodenn diwezhañ.
Ha setu an degouezh,
Echu eo gant hon tro Breizh.
 
5.
Nag a blijadur a zo bet
War bep seurt hentoù Breizh.
Kement a dud hon eus kejet,
Eus Karaez da Wengamp.
’Vit hor yezh, ’vit hor bro,
Redet hon eus mat atav !
’Vit hor bro, ’vit hor yezh,
Kanet hon eus leizh hor mouezh !
 
6.
Ar Redadeg 2020,
An holl draoù c’hoarvezet,
A chomo start en hon spered,
An holl draoù ijinet.
’Vit hor yezh, ’vit hor bro,
Redet hon eus mat atav !
’Vit hor bro, ’vit hor yezh,
Kanet hon eus leizh hor mouezh !



DAIT’TA MA MIGNONED
 
Kanaouenn savet gant strollad LIES - skolidi ha skolajidi a vo lakaet er jeu ivez :
Brec’h (hentenn publik), Lokoal-Mendon ha Logunec’h (hentenn prevez) ha skolaj
Diwan Gwened
 
 
 
 
Diskan :
Dait’ta buan ma mignoned !
Dait da redek
Dait’ta buan ma mignoned d’ar Redadeg
 

Dait’ta buan ma mignoned !
Dait da redek
Kanomp a-bouez penn evit ar Redadeg
 
 
1- Krog a ray ar Redadeg a-barzh e Karaez
Tapit ho potoù ha dait genomp da Greiz-Breizh
 
Diskan
 
2 - A-stroll, a-gevred evit ar Brezhoneg
Bout ‘vo plijadur …ha c’hoarzhadeg
 
Diskan
 
3 - Ur lamm àr-du Naoned get ma c’hamaraded
Grait bourrapl genomp-ni hag an holl Vretoned
 
Diskan
 
4- Get ho pelo, get ho skate ha get ho marc’h-tan
Ma n’oc’h ket-c’hwi daet c’hoazh… dait da Wengamp !
 
Diskan x 2
 



Dazont hon istor.
 
Strollad Kedez. Sonerezh, pozioù, kempenn : Inophis
 
 
 
 
 
Douar hon tadoù kozh,
D'an istor kozh-noe,
Ur barzhoneg eo Breizh,
Da zeskiñ ha da zizoleiñ.
 
A-gevred e vo stummet ur c'helc'h didorr,
Evit hiviz, evel dec'h hag evit warc'hoazh,
A-gevred e vefomp kreñvoc'h kreñvañ
 
Ar Redadeg evit dazont hon istor,
Roudoù hor pazioù war pemp departamant,
Hor yezh a gont deomp hon identelezh,
Hor sevenadur eo hor pinvidigezh.
 
Ar Redadeg a-enep an ankoun,
Ar Redadeg evit hor bugale,
Ur yezh vev en ur vro vev,
Deuit'ta davet hor chadenn.
 



Redek a ran
 
Strollad RedBordas - Gitar tredan : Aimé Duniau - Kan hag kajon : Noah Roudaut
Gitar boud : Alexandre Le Quément 
Pozioù : Noah Roudaut - Sonerezh : Aimé Duniau - Enrolladenn : Patrick Péron
 
 
 
 
Diskan
Redek a ran gant va holl vignoned 
Redek a ran e-kreiz an hent 
Redek a ran gant va holl vignoned
Redek a ran e-kreiz an draezhenn
 
Bemdez, bemnoz e redan pell
Pa vez an amzer fuloret, an dañvalijenn
Komz a ran brezhoneg 'vit kaout startijenn
'Vit mont pelloc'h c'hoazh gant an hent 
 
Diskan
 
Redek a ran bep segondenn, munutenn,
Bemdez, bep miz ha pad tout an devezhioù.
Redek a rin eus ar c'horejoù betek Londrez
Gant va binviji ha va notennoù
Ober a rin tro ar bed hep chom a za gant va redadeg.
 
Diskan
 
Redek a ran war ar menezioù hag ar morioù
Pa vez ar glav puilh pe pa vez an amzer vrav
Redek a rin e brezhoneg e pep lec'h er bed
Evit lakaat an dud da vezañ laouen bepred
 
Diskan
 



Kanaouenn Redadeg 2020
 
 
Anjela Hié ha bugale Skolig kan ha diskan Banaleg
 
 
 
 
Ni zo ‘redek war bord ar mor
Ni zo ‘redek dirak ar skol
Gant botoù koad pe gant basket
tralala lalalala
Gant botoù koad pe gant basket
Deomp dezhi evit ar Redadeg
 
Ni zo ‘redek war ar menez
Ni zo ‘redek a di da di
Breizh a-bezh zo o redek (2 wech)
‘vit Redadeg 2020
 
Me ‘m eus redet ma c’hilometr
Me ‘m eus redet gant mignoned
Ha debret ‘m eus tout ar c’hampouezh (2 wech)
Gant ur banne chug lipous
 
Tremenet omp dre ar c’hoadoù
Tremenet omp dre ribinoù
Skarzhet oa bet an otoioù (2 wech)
‘vit gellet mont war an hentoù
 
‘Vez ket redet war an draezhenn
Met marteze en he c’hichen
Tout an dud a zo laouen (2 wech)
‘vit Redadeg 2020
 
Ni zo ‘redek war bord ar mor
Ni zo ‘redek dirak ar skol
Gant botoù koad pe gant basket (2 wech)
Deomp dezhi evit ar Redadeg



Redadeg ar vignoned
 
 
Kanaouenn savet gant Gwion Ar Vourc'h, skolaer e Diwan Brest.
Sonerezh savet gant Emmanuel Corbel.
Kan: Bugale skol Diwan Brest, Tangi Merien ha Gwion Ar Vourc'h.
 
1/ Er mintin-mañ em eus klevet 
keloù nevez ar Redadeg,
Ar vazh-eilañ a vo kaset
En-dro gant an dud o redek.
 
Deus 'ta, deuit 'ta, deomp 'ta,
Da c'haloupat holl asambles,
Deus 'ta, deuit 'ta, deomp 'ta,
Da redek betek an degouezh...
 
Diskan:
Galoupomp e Breizh
Evit ar brezhoneg
Plijadur e-leizh 
A-hed ar Redadeg
Pedomp mignoned
Hag an holl a-gevred
'Yimp pelloc'h gant an hent
 Ya bec'h de'i ...
 
2 /Loc'hañ 'rimp deus Karaez
Fier-tre da redek 'vit hor yezh,
Ha noz-ha-deiz, ya tamm ha tamm
Ez imp war-raok 'trezek Gwengamp.
 
Deus 'ta, deuit 'ta, deomp 'ta,
Da c'haloupat holl asambles,
Deus 'ta, deuit 'ta, deomp 'ta,
Da redek betek an degouezh...
 
 
 
 
 

3/ Ha ma 'peus un tammig aon
'Peus ken dont gant ur mignon
Pe ma 'sav ennout an enkrez
Deus 'ta gant ur vignonez.
 
Deus 'ta, deuit 'ta, deomp 'ta,
Da c'haloupat holl asambles,
Deus 'ta, deuit 'ta, deomp 'ta,
Da redek betek an degouezh...
 
 
 
4 /Gant ar Redadeg ma'z out plijet
Deus 'ta gant ur bern mignoned,
Ar vugale gant o familh
'Ra ur redadeg leun a virvilh.
 
E Redadeg 2020
'Vo plijadur ha startijenn,
Tud niverusoc'h niverusañ
'Vit ur redadeg eus ar c'hentañ.
 
Deus 'ta, deuit 'ta, deomp 'ta,
Da c'haloupat holl asambles,
Deus 'ta, deuit 'ta, deomp 'ta,
Da redek betek an degouezh...
 


