
ar Seizen euret. 
La ceinture de noces. 

Va zad a va mam c'hwi ne doc'h ked fur 
E lakad va eureuji d'ar sul 
A c'hwi a c'houzout age klevet 
Eman n'otro Tambleu e hessa va kaouet. 

Va zad a va mam ma nem c'heret 
A dindan o mantel ma c'huzet 
Evel ma ra ar iar de lapousset 
Me vel n'otro Tambleu o tonnet. 

Debouchour a joa en ti man 
Ar plac'h a euret pelec'h eman ? 
Ar sacrist dezan en deus respontet : 
- Aman ne deus bed eured ebed. 

Aman ne deus bed eured e bed 
Eun anterramant e a zo bed. 
Ma na kredit ked kid da voelet 
E ma ar pili c'hoas e korn ar verret. 

Gaou a leverez a kreiz ta zaou lagad 
Me a voel aze dindan mantele zad 
Me a voel aze dindan mantele zad 
Kerc'hit i din pe me iell de c'herchad. 

Otro Tambleu ma dan me ganeoc'h 
Me ne vin me sujet nemet deoc'h ? 
- D ime ha dam oll soudardet, 
Jannedig ar Rous c'hwi a vo sujet. 

A ken ive dar potr listri, 
Jannedik c'hwi a renko juji. 

-Va list da vond var vur ar verret, 
Da lavar kenavo dam briet ? 
- Jannedik divar talier va marc'h 
C'hwi laro kenavo mad avoalc'h. 

-Va list da vond var mur an iliz 
Da larat kenavo d'am c'hontriz? 
- Jannedik divar ta lier va marc'h 
C'hwi laro kenavo mad avoalc'h. 
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Otrou Tambleu ma nem c'heret, 
0 kontel dime a raffet 
Roet din o kontel pe o poignard 
Da troc'ha va seizen a zo re stard. 

Da troc'ha seizen va euret 
A zo gant va mam din re stardet. 

-Prest va poignard no pezo ked 
Prest va c'hontelik alaouret 
Diwoelet gati ne nem droc'hfet 
Rag dec'h diveza me meus i lemet. 

E lec'h trec'hi seizen e euret 
E poull e c'halon e deus i plantet. 
E poull e c'halon e deus i plantet 
An dan douar divar varc'h e kouet. 

-Ma c'houffen a raffen poan dizi 
Ma a iafe gant va marc'h dreizi. 

-An dra ze va mest ne reot ked 
0 uman e de mn i an triverfet 
Na demeus ar pl ac 'het a eu ret. 
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