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Intanv al Locben 

Er bed-man, nag aour nag arc'hant 
Biskoaz en m euz s tagct va c'halon 
Me n 'o n nemcd cur c'hoz païzant 
Kontant on em c'hondision. (bis) 

Mez m.a fried karantczuz 
A golon hirio p ebez anken 
Gwelet ez 'on ken maleurus 
C'hucc'h kraouadur em b euz cn1loch en . 

En amzer tua oa beo ma fried 
E furne.t a charme va c'ha lon 
Ma buga le oc'h va c'baret 
A roche d 'in gons olation. 

Beb cil a bokcn d 'ezhic 
Eun tad evrussoc'h na oa bikcn 
Dre o j estou t ener bcmdeiz 
Me oa c'hoaz euruz 'barz em Jochen. 

Braz oa al laouenedigez 
Pa oan er gear gant va ziad 
Ha pa welm va merc'hik k ez 
A teu an dour deuz va daoulagad ." 

Seblantout a ra d 'in bembdeiz 
G·welet e mam ba our en e c 'hi chen 
En despet d 'ar c'hunz diremcd 
Me oa c'hoaz euruz 'barz em lochen. 

Ha mar gellonhep kaout miser 
Seve! ha dis ki va· bu gale 
Ha n euzc c'hoaz gant an amzer 
Fortuni ma m erc'hik ma rtreze. 

N euze va faotr a vo de ut braz 
Kapabl da labo uraat an dachcn/ 1 
Em c'hozni mc a c'hello c'hoaz 
Beva cvuruz barz em lochen. 

Evrussoc'h c'hoaz mc. 'n cm gavo 
P o gwclin o c'h onid o ba;.~a 
H a n e uze pa t eu i a r maro 

. Euz ar vuhcz·m a n d'am delivra f 

Ma mi~nounecl va intero 
Gant va fried pe en e c'hichen 
Ha v a bugalc a r anno 
Va zam ticgez ha va lochcn T 

Em gwcle douar pa vezin 
0 r epoz em bercd Rumcn gol 
M'ho ped kaout truez ouzin 
0 Itron Varia Remed-oll. 

Ha pa teui va bugaligou 
w ar va be da ober 0 feden 
C'hui va Doue, a bardono 
Da ene paour intanv all9.fhen. 
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