Cân y Toreador Cymraeg
Iechyd da, i chwi yfaf nawr
Fonheddwyr dewr, rhof i chwi glod yn fawr;
Ie, ni'r Toreros a chwithau filwyr,
Er ein mwyn, er ein mwyn y mae'r floedd rwysg fawr!
Gwaedd a bloeddio yn groch amdano,
Cyffro yn codi'i derfyn gŵyl,
Heddiw'r dydd y gwelir gŵr yn trechu,
Dyma'r awr i godi'r hwyl!
Yn awr, cei weld, yn awr, yn awr, A!
Toreador, cei weld yn awr,
Toreador! Toreador!
Y freuddwyd fawr yn dod yn awr yn wir,
Gwêl y gampwaith yn glir;
A serch a ddaw cyn hir, Toreador,
A serch a ddaw cyn hir!
Yn y man distewir pawb yn fud,
Distewir pawb yn fud, A! ble yr aeth o?
Codi mae'r cyffro, codi mae'r cyffro,
Drwy y ddôr y daw y tarw du mewn i'r cylch!
Llieiniau'n goch a'r gwaed yn llifo,
Yn llawn o ddig y mae, llygaid yn fflachio;Gyda'r cledd dyn dewr yn brolio,
Unwaith eto ‘mlaen ag o!
Yn awr, cei weld, yn awr, yn awr, A!
Toreador, cei weld yn awr,
Toreador! Toreador!
Y freuddwyd fawr yn dod yn awr yn wir,
Gwêl y gampwaith yn glir;
A serch a ddaw cyn hir, Toreador,
A serch a ddaw cyn hir!

Chanson du Toréador Ffrangeg
Votre toast, je peux vous le rendre,
Señors, señors car avec les soldats
Oui, les Toréros, peuvent s'entendre;
Pour plaisirs, pour plaisirs, ils ont les combats!
Apostrophes, cris et tapage
Poussés jusques à la fureur!
Car c'est la fête du courage!
C'est la fête des gens de cœur!
Allons! en garde! allons! allons! Ah!
Toréador, en garde!
Toréador! Toréador!
Et songe bien, oui, songe en combattant
Qu'un œil noir te regarde,
Et que l'amour t'attend,Toréador,
L'amour, l'amour t'attend!
Tout d'un coup, on fait silence,
on fait silence.. ah! que se passé-t-il?
Plus de cris, c'est l'instant! Plus de cris, c'est l'instant!
Le taureau s'élance en bondissant hors du toril!
En secouant ses banderilles,
Plein de fureur, il court! Le cirque est plein de sang!
On se sauve…on franchit les grilles!
C'est ton tour maintenant!
Allons! en garde! allons! allons! Ah!
Toréador, en garde!
Toréador! Toréador!
Et songe bien, oui, songe en combattant
Qu'un œil noir te regarde,
Et que l'amour t'attend,Toréador,
L'amour, l'amour t'attend!

