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MERC'HED LOKENOL E 

Var eun ton anavezet 

Merc'hed jou Lokenole. a so merc'hed a stad (bis) 
Ne bnsoi1l k et a zansa l, n<'met ganl polretvad (bis) 

Merc'hedjon Lokcnole, ha ia d'ar baluden, 
Diac'hen, divouchoucr, kœf eùet var o fen. 

Merc'hedjou Lokenole. o cl eveus prometet, 
Monet en pelerinach, da Sant lan beniget. 

Drec'hrasan Aolrou Doue, d'an Sant lan n'inl ket eat 
Rag eba rs e Plougasnou, es inl bel disquennet. 

Ar Person e lavare, d'ar zul en ofern-bred, 
Oiwalil me•·'chel yaouanc ganlaon vefec'h tromplel 

Diwalil merc'hel yaouanc gant aon vefec'h tromplel 
Ore ar c'habiten Lablond ag e varlolodet. 

A merc'hed a rcspontas deus a drao n an -ili s, 
Presegit Aotrou Person, n'imp a reio hor gis. 

He voa q11 el peur lava ret, na mad ar gousperou, 
Ne voa ar merc'het yaou:m c, e•· gear a Plougasnou. 

Bars e ty Mari Beron, e zinl bet disquennet, 
Ho ia dre ma voa gant-he ialc'hou martolodet. 

Ar merc'hedjou a drinke ag a lipe o beg, 
Hag ar vo~u-sel r gane, a gane en gallec. 

Hag e voarsel a gane, a gane en ga llec 
Hag ar merc'hel a c'hoarse dre ma intentent quet. 

Nemet eun dorles vihan , deus ar bourg Carantec, 
Hounes voa bel m· gouant, ho tiski ar gallec. 

. Hounes voa bel ar gouanl, ho tiski ar gallec, 
Hag e bede mil maOos va r ar vartolodet. 

Ar voarset e lavare, seder o daon lagad, 
Da verc'hed Lokcnole, arog dont d'ho c'huitat. 

Ma vefen nimp inlaonien, graç demp ne vefomp quet 
Nimp zcuio c' hoas eur veach d'ho kueled. . · 

Hag a zigasso cl eoc'hui , neuse eur chapeled, 
Ha goa lennou arc'han l d'ho camaradeset. 

l\lcrc'hcdjou Lokenole, n'eu r vœla lavare, 
Da Lablond ar c'habiten n'imp or ho qeus dicl e. 

Kenavo di de J .ablont, o ia pa m'bout ho vont. 
l\le garje a greis kalon, e vijes c'hoas ho tant. 

~I erc'hE'djo u Lokenole, a woele var ar c'hœ, 
Da Lablond ar c'habilcn, allas ! partiel e. 

Lablond azo partiel, gant e vartolodet, 
A merc'hed Lokcnole, ha huanad bepred. 

'Lablond a zo parti el, ag ea t er mes ar vro, 
A merc'hed Lokenole, a c' hortos e zistro. 

Mc gred da Lokenole, ne zislroïo biquen, 
Ker ho deveus armerc'hed, kavet poan ag anquen. 

Ker ho deveus ar merc'hed, geel a dezhan dourek, 
1'\e zeuio quet da gana, dezhe zomou gallek. 

Ra~-se-la merc'hed yaottanc a galon me ho ped, 
Ankounac'haït Lablond, ag e vartoloded. 

Ankounac'haït Lablond, ag e vartoloded, 
A besit ive furoc'b en amzer da zonet. 

A besit ive furoc'h en amzer da zonet, 
Evit ma zoc'h bel merc'het en a mzer dremenet. 

Oastumel gant VISANT 
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