
Reiñ
 

Ur verb kozh-tre eo hag a vez kavet e kembraeg, rhoi 
hag e kerneveg, ri 

« Ro 'nañ din » pe « Roit 'nañ din »
 

« Roet 'm eus d'añ »

 
 

 

 
 

Gerioù ar vuhez
REIÑ 1

Da vont pelloc'h
 

Kit da selaou 
ar ganaouenn

Ne faot ket din 
gant 

Skolajidi Plijidi 
ha Krismenn

 
« Reiñ labour d'an dud »

« Reiñ bara d'an dud »

« Reiñ bod ha boued », 
degemer un den da zebriñ ha da gousket 

« Reiñ bec'h d'e dreid », mont kuit fonnus 

« Reiñ peoc'h », serriñ e veg

« Roit peoc'h bremañ ! »

 

« Reiñ bazh d'unan
bennaket », skeiñ gant
unan bennaket 

« Reiñ lamm d'unan
bennaket », lakaat unan
bennaket da gouezhañ

« Reiñ e sac'h d'unan
bennaket », 

kas 'nañ da vale 
 

« Ha me 'ray e sac'h 
d'an den-se, 

kerzhit d'ar gêr 
da zeskiñ lenn »

 

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

 



E-barzh ar ganaouenn Va zi bihan : 

« Ro degemer d'ar bugel dizroet d'e gavell, 
ro din nerzh, deus da flourañ ma c'halon »

 
« An hini 'neus arc'hant hag a ro 

a gav mignoned e pep bro »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerioù ar vuhez
REIÑ 2

Da vont pelloc'h
 

Kit da selaou 
ar ganaouenn

Va zi bihan 
gant 

Eliane Pronost

« Reiñ mel d'an dud », 
ober komplimantoù dezhe

« Reiñ mel gant ar gloge vras », 
ober komplimantoù re vras

« Reiñ (flour) gwinizh d'ar moc'h », reiñ traoù
mat da dud na ouiont ket int traoù mat 

« Hemañ zo 'vel ur bleiz, 
kontant da gaout kuit da reiñ », 
bezañ emgar betek re

« Reiñ bronn d'ar bal », 
chom hep labourat, chom da sellout

Adreiñ, reiñ en-dro

« Adreiñ buhez »

Droukreiñ, 
traisañ unan bennaket 

Peureiñ, reiñ pep tra

Ar roer, an hini a ro 

Ur roadenn, 
un dra profet

Ur roadur, ur c'has

« En em reiñ d'ar studi »
 

« En em reiñ 
d'an arc'hant »

 


