
Ar bleiz hag an oan
DIÀR STEVAN KERHORED 

Un deiz en ur riolenn sklaer, un oanig penn-deñved
A oa soublet e benn en dour, evit torriñ e sec’hed.
Ha setu arru ur bleiz, hanter varv get an naon: 
Na pezh ur joa vras evitañ, kavet un oan bihan !

« Petra e rez-te amañ, moj vil ? a lâr-eñ kounnaret,
Te a gousi an dour-mañ din, a pa vennan evet !
Hag evit ur penn-deñvedig, hardizh ous un nebeud,
Ha, sur, te ‘baeo ker emberr kement a hardizhted. » 

An oanig paour ker spontet, en ur greniñ a lâr :
« Aotrou, plijet genoc’h bout mat, distanit ho kounnar. 
Biskoazh n’em eus james soñjet ho chaliñ mod ebet :
Daet on hepken amañ ur momand da dorriñ ma sec’hed. 

Evet em eus amañ d’an diaz, pellig mat a-zoc’hoc’h,
Ha n’hellan ket c’hoazh krediñ, emañ an dour lousoc’h.
– Geo, lousoc’h eo ! a lâr ar bleiz. Lousoc’h er c’havan-me ! 
A ya, m’az anav mat, o kailh, ur brav a loen ous-te !

Ha me ‘oar : àrlane ‘teus, ‘barzh ar vro, man dikriet !
– O met penaos ! a lâr an oanig, ne oan ket c’hoazh ganet.
Eh on c’hoazh é teniñ ma mamm. – Piv eo neuze ? Da vreur ? 
– E gwirionez, o aotrou bras, n’em eus na breur na c’hoar.

– Ne vern ! Ur re bennak atav hep arsav a ra poan din : 
Ar chas hag ar vugulion, holl e vennant ma lazhiñ ;
O ! Te ‘baeo ker evite, rak skuizh on ec’h andur. » 
Kentizh e sailh àr an oanig, al loen gouez ha dinatur.

Ha get e zent hir ha lemmet, eñ en diwad a-benn
Hep leuskel an oanig kaezh, da zianaliñ ur c’hlemm.
Àr an douar-mañ get ar c’hreñvañ, rezon ‘vez d’al liesañ.
D’al liesañ àr an douar-mañ rezon ‘vez get ar c’hreñvañ.
 

 

RIMADELLOÙ
D’ar vugale
A – Petra a hues kavet, Yannig ? Petra a hues kavet ?

B – Un neizh pig ! Un neizh pig !... Bez ‘oa daou ui e-barzh !
A – Petra a oa en ui, Yannig ? Petra a oa en ui ?

B – Ur pichon, ur pichon ! Daoulagad glas anezhañ*.

* dezhañ

An daou zorn
 Bez ‘zo an dorn kleiz hag an hani dehoù.
 An hini kleiz e vez lâret : Bizig bihan, Bizig bizoù, Bizig koran*, Astell ar youd, Mac’hour al laoù !
 Hag an all e vez lâret : hennezh en deus gwelet ar bleiz, hennezh en deus-eñ redet; hennezh en 
deus-eñ tapet, hennezh en deus-eñ debret, hennezh n’en deus ket bet tamm, tamm tamm ebet ! 

* koran/konan = ar brasañ, ar mestr, ar penn

Da luskellat
Beli ! Belon ! An overenn en Toull Chikan.
Piv a ya, piv nend a ket da fest an hoc’h da Langedig ?

 

Pellgargit an enrolladenn en linenn !
WWW.TIDOUARALRE.COM

AR GERIOÙ KOLLET
Lenn an div zivinadell ha klask adkavout en destenn
ar gerioù a gouch doc’hte ! (Ur garrezenn a dalv ur 
lizherenn pe ur skrab.)

AR BIZIED
Klask liammiñ an teir skeudenn doc’h ar biz  
a zegouezh doc’h pep unan anezhe !

Che tapet ar bleiz !

Redek a ra atav dre ar vro é vouskanal

 

Àr ziwall, trankil, e c’hortozont

Biz koran

Biz bihan

Lâret get Jo Morvan
a Landaol

Geneviève  Le Buhé
a  Vendon

WWW.TIDOUARALRE.COM


