
An drapierez-mezer 

Kenta ma welis va do use voa var al len o saonni 
me o la kat va zog em dorn evid moned d'he saludi 

a me o laret dizi karchen kaouet an henor 
Ar pouar da kaouet an alc'houe deus he tenzor. 

0 komzou den iaouank a zo meurbed fomillier 
Na houllenan nemerdoc'h da veza va zenzorier 

mo kraï dispos a tout var kement tra meus er bed 
la en honestis ne ouffen ken da lavaret 

Pa entreïs en ker e stad a kondition 
Pa velan va mestrez e rejouis va c'halon. 

- Debonjour deoc'h va mestrez petra lavar deoc'h o lignez. 

-va lignez nin(t) ket kontant em be eur c'hontreportier 

- ma neket kontant ho lignez hope eur c'hontreportier 
me a meus pemp kant skoët hag a breno dec'h mezer 
evid mond da zelc'hel stail er gerig a Landreger. 

-Petra chervich dime bea draperiez- mezer 
Pa ne c'houzon ar Gallek na skrivan var ar paper 
na reï da beb hini d'oc'h man devezo affer. 

- men bezo eur c'hloarek, va do us, evid ho teski 
c'houi vezo en ho stail ne reot nemed komandi 
a douj ar beamant e dezir ho faltazi. 

Chamet he va dous klan hag afflijet gant klenvet 
Monet aran eur veach c'hoas evid monet d'he goëlet. 

- Oebonjour deoc'h va mestre, klevet a meus lavaret 
e voac'h chamet klan ag afflijet gant klenvet 

la emeïva chervijer afflijet hon gant klenvet 
Pelec'h emedi va mam larid deïdond d'am c'haouet, 
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ma rin va destamant, va dous, pa oc'h deut d'am goëlet 
- Dallit va alc'hoëchou kassit ganeoc'h ar choas 
a nombr doc'h va habijou. 

- Ne meus ket affer ar choas, a nombr doc'h o habijou 
nemed unan benag demeus o mouchouerou 
evid sec'ha va daëlou va dous pa viot maro. 

Maris Follezour, 18 mars 1851 
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