
Tredre. 

Eur plac'hik(l) iaouank deus a Leon 
Zo et dar ieodet dar pardon 

Pa voa e vont gant an hent bras 
ar Baron Tred(r)e a kavas 

- Plac'hik iaouank din leveret 
Na dre ma teuet a ma c'het 

- euz a di va zad eo a teuan 
D'ar pardon d'ar Jeodet eo e zan. 

Da kovessat da gommunian 
Da c'honit ar pardon mar gallan 

- C'hui zo re vrao, re a tesson 
Da vont o c'hunan d'ar pardon 

- Otro ma eskusi a ret 
Va hunan d'ar pardon n'e dan ket 

Da evan dour me voa chomet 
Va kompagnunez arog zo et 
Mar dalean vin kortoet. 

- Plac'hik iaouank me ho tesko 
Da chom d'evan dour dre an nincho 

Baron Tredre a lavare 
D'he palafrinier a neuze : 

- D istol d in var dailler va marc'h 
me iell da tredre buhan awalc'h 
(lesti ne uze da voela he goalc'h). 

- evid an dra ze ne rin ket 
List ar plac'h da vont d'ar ieodet 

hon nez zo c'hoar vager dan otro (sic) Kereunan 
Goassan dijentil zo er bed man. Klvezennek 
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- Ne ran fors da piou e c'hoar vager 
Ganeme a teui d'am maner 

Ar palafrinier vel ma klevas 
A vriad er plac'h iaouank a krogas 
War dailler he varc'h en e lakas. 

Gant he vantel en deus hi goloet 
Gant aon na ve anaveet 
Gant an dud e vont d'ar leodet 

ar plac'hik iaouank a voele 
nag e neur glem a lavare 
D he kompagnunez dre ma tremene : 

-Ma c'hompagnunez ma nem c'heret 
En an' Doue ma sikouret 
Ma dime ganac'h d'ar ieodet. 

-ho sikour siwas n'ellomp ket 
P'e gant an otro Baron e c'heet 

ma ve gant un ali benag e ve 
Petek ar maro n'ho sikourche. 

Ar plac'hik iaouank a hirvoude 
Na ne gafe den e c'honsole 

ar palafrinier ar re a voejou 
A nefoa true euz he c'hanvou. 

- tawit merc'h ik na welet ket 
me a viro u n'ho po droug ebet. 

Ar plac'hik iaouank a levere 
en noblans Tredre p'an arrie 

En an' Doue geginerez 
Bezit evit-on advocadez 

Bezit evit on advocadez vad lm corrigé en v.J 

Da vont ganech en eur goelead. 
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na neket da kouskat ganime 
oc'h an digaset da Koatredre ~ f ces 2 vers ajoutés au haut de 1a page 

d'une autre écriture de Penguern.J 

N'oc'h ket deut da vaner Koattredre 
evid dont ganeme d'am goele 

Groet e ho goele er c'hampik kloz 
Gant ar Baron a vefet fenoz. 

- geginerez asta breman 
La kas te ar ber euz an tan 
Da c'hober d'ar plac'h iaouank he koan 

( 1) La finale ik (de p/ac'hik) a été ajoutée. 

1 ce qui suit semble ajouté, 
d'une autre écriture de Penguern. 

ar palefrinier. 

Demp d'ar jardin da bourmeni 
Da c'hortos goan da darevin 
Da choas eur boket louzou fin 

Deus a D urkantin a lavant 
Zo diouzoc'h merc'het yaouank 

Baron paouezit ouin-me 
Me a zo eur plac'h a ligne 
C'hoar vager on da Lezobre. 

me ne ran fors a Lezobre 
Ken neubeut a ran ouït te 
Be am bo ac'hanout fete. 

Diveur orolach pe ouspen 
e bet oc'h ar varon o c'houren 
Diarchen a dizolo he fen _ ~. : ~ , 

t. -~,.,--~ ,....."J JA. ~p ,.-"' ~ 
~ -r;::-~ ~--
~~r 
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