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Ur wech lañset - ar Redadeg - n’haller ket souzañ a-dreñv.
 

Dirakomp : 
gwinojennoù, heñchoù-treuz, ha heñchoù-bras roaial, gwech ha gwech all…

 

Ken uhel hag ar gwez 'faota dimp mont.
 

Ha pa vefemp hejet-dihejet gant ar 7 avel, 'vimp ket diskaret.
 

Kresket gwrizioù d’hon zreid da zerc’hen plom war un douar ferm
Lec'h ma vez kavet ur pallenn tomm da dommañ hon hunvreoù

 

Mont da glask dour hon c'hest difin, evel loened disec’het. 
En em stagañ evel drez gouez a-benn leuskel plas gant al lapoused d'ober o neizh

'barzh ul lec'h klet.
 

Amañ ‘giz-mañ ‘mañ ma hent : sachañ a ran war alan ma sorc’henn.
 

Saouzanet gant louzaouenn-ar-voem ec’h an dre mil hent ar vro ‘benn esa kompren
riboustadennoù ‘glevan ba'r vrumenn.

 

Hunvreoù teñval em fenn a-wechoù
Hunvreoù leun a seblantoù 

Hunvreoù glas o tañsal diwar muzik ar plent luskellet gant ar c'houajoù avel
Boubou ar rinieroù sklaer

Kement a gan evit kement lapous zo
Delioù o tiskouez beg o fri

Blaz ar frouezh darev ha sukret em genoù
 

Mont a ramp a skoasell da skoasell, gwalc’het skeud hon roudoù gant ar glizh, o
kouezhañ warnomp evel un niñsel yac’h.

 

Trawalc'h eo kaout un taol biz-troad da gignañ penn (h)e (d)zaoulin - 
 

Mont a ran a-benn d'ar c'hig-torret, d'ar boan juntoù, d'ar c'horfoù ha sperejoù
brevet-naet

 

Ar Redadeg zo didro rak ne lâr poz ebet
 

Ret eo c’hoari diouzh pad
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Derc’homp gant an hentoù kammigellet
Derc’homp gant ar garidennoù goloet
Derc’homp gant an hentoù skoachet

 

Dalc'hmat e para hon daoulagad war livioù berrbad ar bobelan
 

Tout omp iliav pe man, 
darn a chom peg deus ar vein kozh, darn all a greska e gwasked ar gouloù-deiz

 

Tout omp merien e-mesk ar merien all
Pep merienenn a zouga bemdez he zamm karg

O vale bro dre hentoù plaen pe hentoù bleiz
O korvigellat e beskelloù ar grugell

O terc'hen da c'hwezhañ war glaou bev ar varzhoniezh.
 

Tout e anveomp 
ar c'had o c'haloupat, he memor chomet war he lerc'h 

ar big o chaokat he beg
ar goukoug o tigas an amzer vrav ganti 

an annoar o vreskenn disoursi 
ar viskoulenn - war he fouez - a ruzo beket diflukañ

ar bleiz kozh a vo start c'hoari an dro dezhañ
an evnig a zesko nijal a-denn askell en ur ganañ 'us d'an dourni

 

Un deiz e teuio e vo digonnaret ar chas
Un deiz e teuio e vo tennet ar spilhenn, da gas droug an dud kuit 

Un deiz e teuio e vo harzet da droc'hañ koad ar vro
Un deiz e teuio e vo leusket dour-sklaer d'ar pesked

Un deiz e teuio e vo roet ur bluenn dimp da skrivañ traoù kaer
Un deiz e teuio e vo roet boued yac'h d'al loened ha d'an dud

Un deiz e teuio e vo nerzh ennomp tout da dreiñ ar bed evit ma c'hallfe kement
maouez, gwaz, krennard.ez, bugel, bezañ fier eus 

 Hon yezh,  Hon bro, hon teroueroù
 hon c'hanaouennoù, hon dañsoù, hon rimodelloù, hon istorioù

 hon disheñvelderioù.
 
 

Skêrijenn an deiz, kan al lapoused, c'hwezh an douar-gleb, kan-ha-diskan ar saout
o tregerniñ er saonenn, lutig ar c'hwibuenn o lugerniñ - a vo trec'h war QRkodoù

hon milendall.
 

Derc’homp gant hon redadeg, fin ebet dezhi ! 
 
 


