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Cont Goelo. 

Eur c'havalier gant en hent o vonet, 
Eur woesek voan a neveus bet cleowet : 
Eur plac'h youank a vessa he denved. 

- De mad dac'hhu, messëourez denved, 
Leret d1ri me da biou e composet 
ar sonek se pehini a ganet? 

- Me dar Bri nees, dar Gantes a Woëlo 
so gwelleoudet daou petri de so 
a bean he den qar ar mor tri bla so. 

-Dallet, plac'hek, dallet c'hanter kant skoet 
Kanet ho son, kanet hi gê bepret: 
ar wouïrione gaude vo gouvehet. 

-me gleo, ma mam, trouzal an trompillo 
gant ma breur kaër a so arri er vro. 

gantan so deut tric'hant a varc'herien 
ha ....... , kement ali a archerien 
0 pebes spa nt, ma c'hoar, pebes an ken ! 

-Dallet, ma mam, dallet ma alc'hoeïo, 
Roet hi dem c'hoar, ma c'hoar ho dougo : 
Wit an itron ma c'hoar a dremeno. 

Roet d 'em c'hoar, m'habijo arc'hantet 
Wit ma c'hallo digemer ma fried 
Ma bijou aour, ma botou sulaoured. 

R oet tu deï ma man tel incarnai 
m'en digemero pa nario er sali. 

-De mad dach hu, gant ho roben arc'hant 
De mad dac'h hu, dimesel yaouank. 

Na neket c'hui die ma digemeret, 
Na neket c'hui so dime dimeet : 
ho c'hoar henan a renkan da gaet. 

- Clewet, ma mam, petra neus han laret 
Ma c'hoar henan a renko da gaet 
A me, siwas ! me ne meus c'hoar ebed. 
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- Otro Doue, nin sa ali glac'haret, 
Ar prinç a lar a renko ho caët : 
ho c'hoar yauank en deus anavëet. 

- Rail din neuse, ma habid a kanvo 
ma c'hin dar sali evit kat ma maro 

- De mad, princes, pel bras oc'h a ton et : 
Na mez a c'heus a vean d imeet ? 
Na mez o.c'heus a woelet ho pried ? 

-Na meus ket mes, a vean dimeet, 
aoun a meus na vent ket karet 

-Ar sa ! princes, breman d in a lerfet : 
Pe bot, pe blac'h eo an hini c'heus bet. 
bean sa tridi, pa n'och gwelleoudet? 

- Vutturfontan, evel amann er plat 
mar meus biscoas, ganet na merc'h na mao 

Vuttur fontan evel amann et pot 
Mar meus biscoas ganet na merc'h na pot. 

- 'Kreïs da kalon, dime gaou a lerez 
dibren da se en gis eur vagerez 
Deus da vronnou, a woelfomp ru li allez. 

Eur pas pe daou a dren a c'he sauzet 
hag he eleve enni en neus planted : 
En eur poul goad neuse·e c'he bet coët. 

-Ma sonerien, sa net bars en kanvo 
lntanv e c'he ar Kant deus a Woëlo. 

Une traduction française de ce texte se trouve au recto des folios 
140, 142, 144. 

Au haut des pages suivantes, tes t1tres: 

139 recto : Cont Goelo 1 
141 recto : Contes Goelo 2 
Rien d'autre sur ces pages. 
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