
Armstrong (Nougaro, Vander. Adaptation J.Y. Plourin) 

Armstrong n’eo ket du ma c’hroc’hen 
Ma fas din-me ‘zo gwenn 
Pegiz kano an esperañs 
‘M eus ket bet a chañs 
Nann kaer em eus selled ouzh an oabl 
N’eus ket eno steredenn  ‘bet 
Nag aeled, na netra 
Kar ma bisaj ‘zo gwenn 

Armstrong c’hwi blija deoc’h c’hoazhin 
Ha diskoueiñ tout ho tent 
Met me choma gant ma sorc’hen 
Gant ma soñjoù du 
Kanit Louis, ‘vidon, O ya 
Kanit, kanit, kanit ober a ra vat 
Tommañ ra din ma c’halon 
Ha ma bisaj gwenn 

Armstrong na start eo ar vuhez 
N’eo ket ur farsadenn 
Pe vije skrivet gwenn (d)ouzh du 
Petramant du douzh gwenn 
O n’eus ket, med ruz, ya ruz 
Ruz gwad, hep dihan o na diskuizh 
Ne vern pe gwenn pe du 
‘Vije bisaj an dud 

Armstrong un devezh eh echuo hon remzi 
‘Vimp falc’het gant an Ankou 
‘Marsen ‘vo gwelet eo du hoc’h eskern 
Se ‘vefe un dudi 
Kanit Louis, Alleluia 
Diwisket ga(n)te o zruilhennoù 
Du ha gwenn ‘zo hañval krenn 
An eil douzh egile 
O Ya 



Botoù koad dre dan – Storlok 

Diskan : 
Gant va botoù-koad tredan 
Gant va botoù-koad tredan 
 
 
M'am bije botoù-koad tredan 
Me az aje da gastell 
Da Varakech pe da gerlouan 
Ha ganto ne vijen ket pell. 
 
M'am bije botoù-koad tredan 
'M bije ezhomm na struj na gwin 
Evit nijal d'ar firmamant 
Dav de'i gant un taol botez prim. 
 
War ur steredenn gouloù bras 
Eno marteze e kavin 
Ar sonerienn o c'hoari jazz 
E-touez an aour hag ar satin. 
 
Ha Mari-gozh ha Job an tog 
O tañsal round ar galaktig 
Ha pep hini gant e vazh-krog 
O tastum peñse an Amerik. 
 
Ha fin ebet d'am c'hanaouenn 
Nemet ar bed en e splannder 
O tiskanañ 'n ur strinkadenn 
da drouz va boteir pounner. 

 
 
 
 
 



War vor ‘zo dek martolod (hanter-dro) 
 

War vor 'zo 10 martolod 
Pell diouzh o dousig koant (bis) 
 
Pa vint en-dro d'an douar 
Tra la la la la leno 
Lakaet e vint da zañsal 
Tra la la la la no. 
 
War vor 'zo 9 martolod 
Pell diouzh o dousig koant (bis) 
 
Pa vint en-dro d'an douar 
Tra la la la la leno 
Lakaet e vint da ganañ 
Tra la la la la no. 
 
War vor 'zo 8 martolod… 
…Lakaet e vint da evañ 
Tra la la la la no. 
 
War vor 'zo 7 vartolod… 
…Lakaet e vint da zebriñ, 
Tra la la la la no. 
 
War vor 'zo 6 martolod… 
…Lakaet e vint da c'hoari 
Tra la la la la no. 
 
War vor 'zo 5 martolod… 
…Lakaet e vint da gousket 
Tra la la la la no. 
 
 
 
 
 
 
 



Skoubidou 
 

Gant ma zad-kozh 
Ha ma mamm-gozh 
'vez skoubidou 'ba festoù-noz 
(div wech) 
 
Bep a skoubidou-bidou 
Bep a skoubidou neuint tout 
Bep a skoubidou-bidou 
Tout neuint bep a skoubidou 
(div wech) 
 
Gant merc'hed yaouank 
'barzh balioù 
'vez bremañ bep a skoubidou 
(div wech) 
 
Gant paotred yaouank 
'barzh straedoù 
'vez bremañ bep a skoubidou 
(div wech) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Me zo ganet e-kreiz ar mor  
 

Me zo ganet e-kreiz ar mor  
Teir leo er-maez ;  

Un tiig gwenn du-hont am eus,  
Ar banal 'gresk e-tal an nor  
Hag al lann a c'hol' an avaez.  
Me zo ganet e-kreiz ar mor  

E bro Arvor.  
 

Ma zad a oa 'el e dadoù,  
Ur martolod ;  

Bevet en deus kuzh ha diglod  
- Ar paour ne gan den e glodoù -  
Bemdez-bemnoz àr ar mor blot.  

Ma zad a oa 'el e dadoù  
Stlejour rouedoù.  

 
Ma mamm ivez a labour(a)  

- Ha gwenn he bleo -  
Ganti ar c'hwez àr hon taloù,  
Desket em eus, bihanik tra,  

Medi ha tenni avaloù.  
Ma mamm ivez a labour(a)  

D'ounit bara.  
 

O deizioù mam bugaleerezh  
Pand aen, dilu(i)  

Gant mamm da redek an irvi  
Pe gant ma zad d'ar beskerezh  

Men ez oc'h-c'hwi ?  
O deizioù mam bugaleerezh  

Na dous e oac'h!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Laouen ! C3 
 
 
Krog ar Redadeg, tapout penn an hent 

Kas ar vazh-test uhel a di da di 
a zorn da Zorn evit ar brezhoneg 

Dindan 'n heol, an avel fresk 

hag ar barradoù glav 
 

DISKAN : 
Peogwir omp laouè-è-è-èn 

Peogwir omp laouè-è-è-èn 

Peogwir omp laouè-è-è-èn 

Peogwir omp laouè-è-è-èn 
 

Laoskit Ta gostez hoc'h holl drubuilhoù 

Deuit Ta redek gant ho mignoned 

Ar re gozh kenkoulz hag ar re yaouank 

An holl asambles 'vit dazont hor 

yezh 
 

DISKAN 
 

PONT X2 
Deuit ganeomp 

da redek 

Deuit ganeomp 

d'ober bourrapl 

Deuit ganeomp 

da lâret kaer 

Deuit ganeomp 

ha kanomp ! 
 

DISKAN x2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laouen ! C2 
 

Couplet1 : Uhel ! 
 

DISKAN : 
SklapiD en ho taouarn 

'vit diskouez ho levenez 
SklapiD en ho taouarn 

ho kalon leizh a garantez 
SklapiD en ho taouarn 

evit reiñ startijenn d'an holl 
SklapiD en ho taouarn 

Nann, n'eus keD amzer da 
goll 

 
Couplet 2 : netra 

 
DISKAN 

 
PONT 
Laouen ! 
Laouen ! 
Laouen ! 
Laouen ! 

Laouen laouen laouen laouen ! 
Laouen laouen laouen laouen ! 
Laouen laouen laouen laouen ! 

Laouen laouen 
 

DISKAN x2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


