
Da vont pelloc'h
 

« Revr an Diaoul », 
anv ur pezh roc'h faoutet 
e daou a vez gwelet war

vord an hent etre 
Purid-Kintin ha Kerleon,

Mael-Pestivien
 
 
 
 
 
 
 

Gerioù ar vuhez
        REVR
Revr : derrière

 

« Lakit ho revr aze » pe « Pozit ho revr aze »

Ul lamm-revr, pa gouezh un den war e revr
« Ul lamm-revr a dalv nav »

Revrioù, pa vez ouzhpenn unan 

Bouc'h revr = revr pounner 
Revrek, un den en deus ur pezh revr

 
 

 
 

« Reder e revr », un den n'eo ket 'vit chom en e blas

« Revr moan » pe « Moan e revr », un den en deus aon

« Ne lakin ket ma revr eno ken » pe « Ne gasin ket ma revr
eno ken », n'in ket eno ken, sur

« Savet eo e revr d'añ », un den a zo bet bountet er maez 

« Uhel ar c'haoc'h en e revr » pe « Hemañ a greda e sav an
heol b'an e revr bemdez », un den fier-mat

« Un den 'greda ket lâret eo e revr d'añ », un den abaf-tre

Ur revrad, ur bern 

Ur revrad = ur sakochad, ur sac'had, ur friad, un tortad 

« Serret 'm eus ur revrad », tapet 'm eus anoued

« Me zo a-revr gant ma labour », ur bern traoù 'm eus
d'ober ha n'em eus ket amzer d'ober anezhe tout

« 'Vez ket gwerzhet an uoù ba' revr ar yar », 
ret eo ober an traoù en urzh 

Ar ger revr a vez implijet 
evit lârout deun, foñs 

un dra bennak : 

Revr ar c'helorn, 
foñs ar c'helorn 

« Diwallit deus revr ar ribod »,
chom hep skeiñ b'an deun re
kuit na vije direvret ar ribod

Direvrañ, 
tennañ ar foñs, an deun

Direvret, kollet e foñs
« Direvret eo ar c'helorn »

« Divrevrañ gant ar c'hoant »,
un den n'eo ket evit harzañ
d'ober un dra bennak

http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/
skeudenn krouet gant Malo Ar Menn

 


