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Do:cnskridoù Milin : Kanaouennoù ---------------------------------

llo ( IAHN A ZO EAT DA POMPILLER ) 

lann a zo eat da Pompiller 
da ge:r:c 'hat dou:r: gant he biche:r.· 
peva:r: uge nt le o z o ac 'halen di 
n'ouzoun dare peur e tistroi 

Dousik a:c c 'h-r:e k pen deuz kleve t 
d'ann ti affo zo diredet 
hag out-hi en deuz goulennet 
- IarL."1 da beleac 'h ez eo eet ? 

lann a zo eat da Pompille::-c 
da ge:r·c 'hat dou:c gant he biche~c 
peva:r: uge nt le o z o ac 'ha le n di 
ne oa:r: da:r·e peur e tistxoi o 

lann '~va:c ann he nt p 'edo 'vonet 
eur gwerraer gant-han zo exruet 
hag oc 'h lann en deuz goule nne t: 

da be lee' h ez i t-hu, leve:r:e t ? 

-da gerc'hat dour dam g:r.-ek duze 
a zo klan fall war he gwele 0 

ar gwerraer pen deuz her c'hlevet 
da la:r~ en deuz lavaret : 

-ho kï4 eg ne deuz ket a glenved 
deut ganen-me ma n'em c'hredet, 
deut e:1 fane:r·-me da guzet 
ha me 'iel enn ti da veleto 

gant e"J.:c potr iaouank eo kousket 0 

Hag e~ ti paz eo erruet 
noz vad en deuz lava:r:e t 
- noz 7ad da dud ann ti nan 
ha me vezo koaniet aman ? 

ar c '!-..rek e deveuz respounteto 
da::c g1verrae:c pe deuz he gleve t: 
- deut da dama etal ann tan 
da c 'hedal ma vo da:r.·e koano 

0 a-us lavaret 
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oc'h an daol paz int azezet 
da gana ez int en em lekeet 
ho c'hanouen p'ho deuz kanet 
ar gwerraer en deuz lavaret : 

- Me meuz our c 'hillog em fane:c 
hag (a) oa:r ka na ge ha ka e:r· o 

Iann pen deveuz he:r: c 'hlevet 
euz he baner zo dilammet 0 

Da c 'hoa:ci ':c vaz zo em lekeet 
ha gant Janned eo komanset 
A-.x.· paot:c (iaouank) dre '1· prenest::r: zo lammet 
ha lann d'he ct m·ek en deuz lava:ce t 

- diviz etrezomp a vezo g:ceet 
ne chonunin ket ganeoc 'h Janned 

( Kenve:t·ian Penwe:cn 112, fol1enn 14, niv. 468 
l~P-~~-~~!PE~113:~~ ) 
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