Tud ar vro - Bro Leon
Roll kanaouennoù - Dañs a-benn

SO BER bihan
Salud dit-te kamarad hon daou pa ‘z omp ‘n em gavet
Deomp da ganañ un droiad dañs meur a wech hon eus graet
Ni hon eus kanet hon daou, dañset hon eus ivez,
Kunduet ar verjelenn e Leon hag e Kerne
O Satur ha Mur ha Mur, puisañsou an douar,
Ha c’hwi sperejoù digor pere ‘zo 'barzh ar gloar
Deuit da sklerijennañ din va spered lañgisant
Evit ma c'hellfen reiñ deoc’h nag ur gentel buisant
Mije spered da gompren ha talant da ganañ,
‘vel ma ‘n deus an dud yaouank teatr ha "Lopera".
Me ‘oa lakaet va spered evit da gamposet
Ur jañson deus ar c’haerañ, evit ar Vretoned.
En ur zonet da gomañs ni ‘n em rekomando
Da sant patron va farrez, an Aotrou Sant Kado.
O nag ivez Sant Derrien, Sant Melar, Sant Sulio,
Ya setu ar sent brasañ ‘zo o enoriñ va Bro
Deuit da sklerijennañ din, kanet ‘m eus va buhez,
Pehini ‘m oa tremenet e-barzh ar baourentez.
Ha pa vijen gant va saout war ar menez uhel,
O ya soufret me ‘m oa bet, kalz tourmanchoù kruel.
Me ‘santche an avel skorn ruziañ va divskouarn,
Souflañ a raen alies neuze 'barzh va daouarn
O nag o sevel eno war ar roc’h uhelañ,
Ac'hano me a wele ar mor bras o vrillañ
Ya Gerneze ha Jerze etre kreiz ar mor bras
Hag an tourioù tan etre kreizh an Enezenn Vras.
Iliz kaer Sant Yann ar Biz, Plougasnou ha Treger,
Iliz Bulat, Lannuon hag hini Landreger.
Hag o sellet goude-se war zu bro Gerneis
Me a wele Ker-Ahes, Plonevez, Brennilis
Brasparzh bro an tuchennoù ha bro ar gavotenn
Lec'h ma n'eus par da zañsal 'met parrez Poullaouen
Sant Riwal an draoniennig etre kreiz ar menez
Hag ivez vez lavaret emañ e Leon ha Kernev
Ar son-mañ zo bet savet kalz ouzhpenn kant bloaz 'zo
Gant ur paotr eus Sant Kado, So ber oa e anv
Ni tudoù deus an Are a gano e chansonioù
Evel-se dre hor mouezioù So Ber atav 'gano
Evel se dre hor mouezioù So Ber atav 'vevo
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