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Rann I (pp. 09-11) 
 
gwez : strollad gwezenned, koad 

gouez : kriz, ferv, n’eo ket bet doñvaet gant an dud  

(enepster : doñv) 

dispar : dreist, brav-tre 

a-zivout : diwar-benn 

naer-ejen :  naered bras-tre ha kreñv-tre a voug o freizhoù 

hag o lonk. 

preizh : loen bet tapet gant ur preizher evit e zebriñ. 

pennoberenn : oberenn veur, oberenn vravañ, brasañ. 

koazhañ : kas e voued d’an traoñ, er stomog, dizeriañ. 

digalonekaet : kollet kalon, kollet nerzh, kollet fiziañs. 

remzad : red-micher, prantad amzer emañ bet unan war ur 

vicher. 

darempred : eskemmoù, en em gavout gant… 

spiswel : a sell en un doare spis, sklaer, a gompren en un 

doare lemm, speredek. 

heveiz : speredek. 

kejañ gant : en em gavout gant. 

hañvalout : seblantout ; kaout tres, neuz, un dra bennak ; 

bezañ heñvel ouzh…  

ezvorañ : dizeriañ ; kas e voued d’an traoñ. 

Rann II (pp. 11-15) 
 

treizhañ : treuziñ, beajiñ (sk. Treizhañ ar mor, an oabl…). 

treizhad (-idi) : tud o veajiñ e bourzh ur c’harbed (karr, bag, 

nijerez). 

annez : ti, lojeiz. 

annezad (-idi) : tud o chom, o lojañ. 

sac’het : chom bout, ne ya ket en-dro, ket war-raok ken. 

ratreadenn : kempenn, adlakaat da vont en-dro. 

keflusker : ardivink a dalvez da loc’hañ ur mekanik. 

gouelec’h : ul lec’h gouez, didud. Gouelec’h traezh = dezerzh. 

digenvez : e-unan. 

peñse : darvoud a gas ur vag d’ar strad. 

peñsead : den chomet bev goude ur peñse. 

dibikouzañ : tennañ e bikouz eus e zaoulagad evit o digeriñ 

bras goude kousket; digeriñ bras e zaoulagad. 

Me ho ped : Mar plij ganeoc’h (seven-tre).  

“Me a ’z ped” = Mar plij ganit  

chastreüs : a gemer kalz a lec’h.  

stlabezañ : lakaat an traoù e dizurzh, louzañ.  

Stlabezañ un dresadenn = teurel un dresadenn hep teurel 

evezh, prim ha n’eus forzh penaos.  

 
Rann III (pp. 15-18) 

distagañ gerioù = lavarout gerioù. 

dre zegouezh ≠ a-ratozh. 

merzhout = gwelout, spurmantiñ. 

dizoleiñ un dra = kavout un dra, kompren un dra. 

lorc’h = santad a ra d’un den en em brizañ e-unan. –  

Lorc’h zo ennon = Fier on. 

kemenn = embann, deskiñ un dra d’un den all. 

uvel = n’eus ket lorc’h ennañ, n’eo ket fier. 

raktal = diouzhtu, kerkent. 

pikerom  = post, peul bihan da sankañ en douar evit stagañ 

ul loen a-bouez ur gordenn. 

feukañ = gloazañ, ober da unan bezañ souezhet ha gloazet, 

drouklaouen. 

imoriñ = mont e fulor, mont war e du fall. 

a-zevri = kemer a-zevri, selaou en un doare sirius. 

kevrin = un dra na c’haller ket kompren, un dra nad eo ket 

poellek. 

arvestiñ   = sellout ouzh. 

kuzhutadenn = un dra bennak a oa kuzh betek-henn ha 

lavaret d’un den tost. 

damguzhutadenn = un dra bennak a oa hanter-guzh betek-

henn. 

melkoni  = doare tristidigezh, stad a ra da unan magañ 

soñjoù du, hirnezh.  

Rann IV (pp. 18-21) 

 
genidik :  Bet ganet el lec’h-se. 

pellsellerez : Ardivink da sellout pell (en egor, lakaomp), 

lunedenn hirwel. 

munut : Bihan. 

munudoù : Traoù bihan, elfennoùigoù. 

disterañ : Bihanañ. 

spurmantiñ : Damwelout, gwelout a bell. 

steredoniour : Skiantour arbennik war ar stered, ar 

steredoniezh. 

madelezhus : A ra vad, en devez soñjoù mat ouzh ar re all. 

aked : Evezh. Gant aked : gant evezh, en ur ziwall pizh. 

endeo : Dija. 

ment : Braster. 

heñvel : Evel. 

brousgwez : Gwez bihan. 

anat : Sklaer. 

lezirek : Na blij ket dezhañ al labour. 

ezreolder :  Esevenn, un dra er-maez reol, diheñvel diouzh al 

lodenn vrasañ. 
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Rann V (pp. 21-25) 
 

disparti : kuitaat, loc’hañ. 

 

degouezh : tra a c’hoarvez e koulz. Dre zegouezh = hep na 

vije gortozet, en un doare dic’hortoz. 

 

drama : istor glac’harus. 

 

brousgwez : gwez bihan, brouskoad. 

 

had : greun. 

 

kevrin : tra diaes da verzhout (evel amañ, diweladus), diaes 

da gompren. 

 

ezel (liester = izili) : lodenn eus ar c’horf. 

 

astenn he izili : digropañ, evel goude kousket pe goude 

bezañ chomet kropet re bell amzer. 

 

kenurzh : heuliad reolennoù a ranker doujañ dezho. 

 

ampellañ : kas (ul labour, un emgav, ur veaj…) un deiz 

pelloc’h eget pezh a oa bet lakaet da gentañ. 

 

gwalldaol : taol fall. 

 

 lezirek : na blij ket dezhañ labourat, pe ober ar pezh a zo ret 

(HS : lüreek). 

Rann VI-VII (pp. 26-30) 

 
melkoni : tristidigezh, hiraezh. 

melkonius : trist, hiraezhus. 

didu : dudi, plijadur. 

c’hwekted : flourded, perzh un dra bennak c’hwek, flour. 

pergont : daou-ugent. 

droukrañs : drougiezh, fallagriezh, imor. 

sabatuet : souezhet bras. 

brouez : fulor. 

minwal (benel) : un dra da bakañ moj ar chas da virout outo a 

gregiñ. 

houarnwisk : ur gwiskamant houarn evit marc’heien ar 

Grennamzer. 

kevrin : tra diaes da gompren, pe guzh.  

draen (liester : drein) :  flemm ar plant ; askorn ar pesked. 

soñjezon : soñj, prederiadenn. 

lard-karr : druzoni, eoul da lakaat ar mekanikoù da dreiñ 

gwelloc’h. 

benveg (liester : binvioù) : oustilh. 

 

Rann VIII (pp. 30-33) 
 

raktal :  diouzhtu. 

had :  greun. 

gwastet :  freuzet, dispennet, distrujet. 

eeun :  aes, simpl. 

melkonius : trist, hiraezhus. 

didu :  plijadur. 

kuzh-heol : mare ma ya an heol da guzh diouzh an abardaez. 

divent :  bras-tre, ledan-ledan, ec’hon-tre. 

roz-aer :  bleunioù ruz ha gouez, skañv-tre o deliennoù, a 

gresk e-mesk ar geot hag an edeier er parkeier. 

uvel :   izel e zoareoù, eeun e galon (enepster : lorc’hus, fier). 

fouge :     lorc’h. 

skoemp :  douget da vezañ spontet rak an disterañ tra, diaes. 

avel-sil :  redenn avel vihan. 

andorenn : lec’h d’en em c’houdoriñ, d’en em wareziñ. 

diskribet : n’eo kribet e vlev. 

tener :  dous. 

youl :  c’hoant, pe nerzh, barregezh unan bennak d’ober e 

seizh gwellañ evit kaout ar pezh a venn kaout pe evit seveniñ 

ar pezh a venn ober. 

gwidre :  tro-gamm, tro-louarn. 

lein :  pred ar beure. 

merenn :  pred kreisteiz. 

koan :  pred an abardaez-noz. 

morc’hed :  keuz, kerse, glac’har pe mezh a sav en unan 

bennak a oar en deus graet un dra e gaou. 

barn :  ober e vennozh, ober e soñj war un den pe war un 
dra ; priziañ un den pe un dra, fall pe mat. 

Rann IX (pp. 34-36) 
 

tec’hout ◊ Pellaat buan diouzh unan bennak pe diouzh un 

dra bennak dañjerus. 

divroadeg ◊ Bagad tud, pe loened amañ, a guita ur vro evit 

mont d’ober o annez en ur vro all.  

disparti ◊ Kuitaat unan bennak. 

skarzhañ ◊ Lemel ar saotr, al loustoni, eus ul lec’h bennak. 

<skarzhañ ur siminal.> 

deviñ ◊ Bezañ an tan en un dra bennak.  <Ar menezioù-tan a 

zev sioul…> 

didarzh ◊ Tarzhadenn. 

diaester  ◊ A ra d’un dra bezañ diaes d’ober, da seveniñ. 

c’hwennat ◊ Tennañ al louzeier fall, gwrizioù hag all, diouzh 

un douar, a-bouez ur benveg pe gant un dorn.  

egin ◊ Plant yaouank o tiwanañ.  

c’hwek ◊ Plijus, frealzus. 

-meurbet ◊ -tre, -kenañ. 

hañvalout ◊ Seblantout, kavout da unan. < a hañvalas dezhañ 

c’hwek.> 

aozañ da ◊ Bezañ e soñj ober, en em lakaat prest da, aven 

ober, en em alejiñ da… . 

diouer ◊ Mank, n’eus ket a. 

pasaat ◊ Ezteurel aer eus ar skevent evit skarzhañ ar forzhioù 

analañ. < Pasaat a ra ar c’hlañvour.>  

divarc’het ◊ Lakaet diaes. 

habaskted ◊ Sioulder, peoc’h. 
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Rann X (pp. 36-41) 
kement hag ober ◊ War zigarez ober, da lavarout hep digarez 

resis ebet, hep pal ebet. 

kement ha deskiñ ◊ War zigarez deskiñ, evit deskiñ un dra 

bennak. 

limestra ◊ Mezher limestra, glas-ruz, e liv. 

feur ◊ Kroc’hen loened gant e vlev, aozet evit talvezout da 

bezh dilhad. 

erminig ◊ Feur gwenn gant brizhennoù, arouez ar Reizhded, 

arouez Duged Breizh ivez. 

sujad (-idi) ◊ Sujed, Den zo dindan veli ur roue, ur priñs. 

spurmantiñ ◊ Gwelout en diabell, en un doare dispis. 

bazailhat ◊ Digeriñ e c’henoù diratozh oc’h enalañ hag o 

tianalañ hir. 

lidadur ◊ (Amañ)Dereadegezh, sevended, doare d’em 

zerc’hel dirak ur roue. 

mirout (ouzh) ◊ chom hep, derc’hel war : ne c’hell ket ar Priñs 

Bihan derc’hel warnañ, chom hep bazailhat.  

mezhek ◊ A vag mezh, a gav abeg er pezh a ra e-unan, a gav 

direizh ar pezh a ra e-unan. 

balbouzañ ◊ Distagañ e gomzoù gant poan ha buan, diwar 

strafuilh. 

feuket ◊ Displijet, droug ennañ. 

beli ◊ Galloud, gwir unan bennak da ren war ar re all, 

aotrouniezh unan bennak war ar re all. 

diharzveli ◊ Galloud diharz, hep termen ebet ; hollveli, a ren 

war bep tra. 

disentidigezh ◊ Doare unan a nac’h sentiñ ouzh… 

madelezhus ◊ Den douget d’ober ar mad. 

-kenan ◊ -tre.boas ◊ kustum. « A lavare boas… » = a oa 

kustum, a oa boas, da lavarout… 

pastell ◊ Lodenn eus ur pezh dilhad a dap izeloc’h eget an 

dargreiz. 

uvel ◊ N’eo ket lorc’hus, na briz ket e oberennoù dezhañ e-

unan. 

sabatuet ◊ Skoet-mik gant ar souezh, souezhet-bras. 

pergont ◊ Daou-ugent. 

seikont ◊ Dek ha tri-ugent. 

trajedienn ◊ Pezh-c’hoari skrivet e gwerzennoù ennañ 

tudennoù lakaet e plegennoù diaes. 

skiant-vat ◊ Poell, dereadegezh. Gant skiant-vat = en un 

doare reizh, dereat. 

levierezh ◊ Obererezh gouarn, ren. 

maodiern ◊ Ministr. 

barnerezh ◊ Barn a-berzh al lezenn, hervez ar Gwir. 

riez ◊ Bro, Stad dizalc’h. 

arboellañ ◊ arboellañ e vuhez da unan, lezel e vuhez gant 

unan, e saveteiñ. 

kannad ◊ Kannadour, den kaset gant ar Stad d’ar broioù all 

war gefridi. 

 

Rann XI-XII (pp. 42-45) 
 

fougeüs  ◊ Lorc’hus, faro, fier. 
uvel        ◊ Un doare izel dezhañ, nad eo ket lorc’hus. 
enoeet    ◊ A gav hir e amzer, n’en deus ket a blijadur. 
unton     ◊ Bepred heñvel, dalc’hmat memes tra, digemm, 
enoeüs. 
meuleudi ◊ Gourc’hemennoù, komzoù a estlamm hag a 
zoujañs evit unan bennak. 
estlammiñ ◊ Chom bamet, souezhet. 
estlammer ◊ Den a chom bamet dirak un den all pe dirak un 
oberenn. 
kenyouc’hal ◊ Youc’hal a-stroll. 
mantrus        ◊ Dipitus. 
evelkent       ◊ Koulskoude, memes tra ! 
kruz              ◊  Ober ur c’hruz d’e zivskoaz, sevel e zivskoaz 
evit diskouez fae pe evit diskouez ne reer ket forzh. 
sankañ         ◊ Mont don pe donoc’h, pe lakaat da vont don en 
un dra bennak. 
melkoni      ◊ Tristidigezh padus ma vager soñjoù du.  
trueziñ        ◊ Kemer perzh e poanioù, e gwalleur unan all. 
mezh           ◊ Kalonad displijus un den pa gav dezhañ emañ 
izel, pe en deus graet un dra e gaou. 
anzav          ◊ Disklêriañ un dra wir a oa manet kuzh betek-
henn. 
gwall iskis ◊ Iskis-tre. 

 

Rann XIII-XIV (pp. 45-53) 
 

nevid ◊ kenwerzh war madoù, war marc’hadourezhioù. 
nevidour ◊ Den a ra kenwerzh war madoù, war 
marc’hadourezhioù. 
fidorienn  ◊ Bidennoù, traoù a nebeut a dalvoudegezh. 
pemont  ◊ Hanter-kant 
c’hwil-derv  ◊ C’hwil rous, ponner ha trouzus e nij. 
barrad  ◊ Frapad trumm ha taer eus ur c’hleñved. 
remm  ◊ Kleñved zo kiriek da boanioù bras er c’henvelloù. 
lugerniñ  ◊ Teurel ur gouloù splann. (Heñvelster : skediñ) 
perc’hennañ  ◊ Piaouañ, bezañ mestr war un dra bennak. 
« Perc’henn on d’an ti-se = Din eo an ti-se. » 
ren  ◊  Kaout ar galloud war douaroù, war ur vro, war ur 
boblad tud. 
poellata  ◊ En em soñjal, prederiañ. 
testeniekaat  ◊ Lakaat sur, diarvar. Reiñ un testeni. 
merañ  ◊ Ren aferioù, gouarn. 
postañ  ◊ Fiziout arc’hant en un ti-bank, en ur c’hef, evit 
kaout muioc’h a arc’hant c’hoazh diwarno. 
enaouiñ  ◊ Lakaat un dra bennak da deurel sklêrijenn ; 
elumiñ. 
kleuzeur  ◊  Tra evit goulaouiñ. 
lazhañ un dra bennak  ◊ Mougañ, lakaat an dra da baouez da 
vont en-dro. 
micher  ◊ Labour a c’hounez un den e vuhez, e vara, ganti. 
buan-ouzh-buan  ◊ Buanoc’h-buanañ. 
divizout  ◊ Kaozeal, komz gant tud. 
keneil  ◊ Kamalad, mignon, kenlabourer. 
kammed  ◊ Paz, lakaat un troad dirak egile evit kerzhout. 
lu  ◊ A vroud an dud da c’hoarzhin goap diwar e goust, 
istrogell. 
huanadiñ  ◊ Leuskel un analadenn drouzus da heul ur from 
pe ur santad poanius. 
anzav  ◊ Disklêriañ ur wirionez a oa manet kuzh betek-henn. 
keuz  ◊ Kalonad, santad poanius deuet diwar un dra hoc’h 
eus graet pa ne oak et d’ober, pe n’hoc’h eus ket graet hag a 
vefe bet gwell ober. 
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Rann XV-XVI (pp. 53-58) 
 

ec’hon ◊ Bras-meurbet ar gorread anezhañ. 

divent ◊ N’eus muzul ebet dezho, bras-tre. 

annezañ ◊ Bevañ, bezañ o chom en ul lec’h, un ti, ur gêr, ur 

vro. 

ergerzhour ◊ Den a veaj war droad, a ya da vroioù pell 

nebeut anavezet pe zo diaes mont dezho. 

tennañ e anal ◊ analiñ, diskuizhañ. 

gouizieg ◊ Den a oar, barrek ha desket, war dachenn pe 

dachenn, skiant pe skiant. 

deurus ◊ Plijus, dedennus. 

meurdezus ◊ Meur, bras ha kaer. 

diouer ◊ N’eus ket a-walc’h. Diouer a ra : mankout a ra. 

a-grenn ◊ Penn da benn. 

yariñ ◊ Bezañ gorrek, goustad gant e labour, chom hep fiñval. 

divezegezh ◊ Doare unan da ren e vuhez e-keñver pezh zo 

lakaet reizh pe direizh gant an dud. 

daouwelout ◊ Gwelout div skeudenn eus pep tra. 

dic’hizet ◊ N’eo ket diouzh ar c’hiz ken. 

giz ◊ Diouzh ar c’hiz : doare d’en em wiskañ, da droc’hañ e 

vlev, d’en em zerc’hel, er mare a ren. 

hesk ◊ Mont da hesk : mont a ra  kuit an dour a oa ennañ, 

disec’hañ, mont da get. 

keuz ◊ Kalonad, santad poanius deuet diwar un dra bennak 

hoc’h eus graet pa ne oak et d’ober, pe oc’h chomet hep ober 

pa oa dav e ober. 

aliañ ◊ Reiñ un ali, displegañ da unan bennak ar pezh a zo 

mat dezhañ ober pe chom hep ober. 

enta ◊ Neuze. 

morian ◊ Den a ouenn zu. 

c’hwegont ◊ Tri-ugent. 

bevañ ◊ Magañ, pourchas boued da unan bennak. 

korolladeg ◊ Koroll, dañs, graet a-stroll. 

c’hoarigan ◊ Opera. 

penn-ahel ◊ Poent ma kej ahel ar voul-Douar gant he gore, en 

hanternoz hag er c’hreisteiz. 

kenvreur ◊ Keneil, kenlabourer, den en deus ar memes 

micher. 

lezirek ◊ Ne blij ket dezhañ strivañ, labourat. 

landreant ◊ Nebeut a startijenn dezhañ, lezirek, lureek. 

 

Rann XVII-XX (pp. 59-66) 
 
mill ◊ Milmor, par da 1852 metr. 

postek ◊ Mentek, sonn, na c’haller ket distroadañ. 

ali ◊ Kuzul diwar-benn ar pezh a vefe mat ober pe chom hep 

ober. 

gwialenn ◊ Gwalenn, kelc’h. 

gouelec’h ◊ Dezerzh. 

digenvez ◊ Stad unan bennak zo e-unan, n’eus den pe 

nebeut-tre a dud war e dro. 

lestr ◊ Bag vras. 

ufern ◊ Ibil-troad, kenvell etre ar c’har hag an troad. 

tizhout ◊ Stekiñ ouzh, tapout. 

daskoriñ ◊ Reiñ pe kas en-dro, rentañ. 

glan ◊ Hep namm, he psi, uhel e galon. 

dir ◊ Metal diwar houarn ha karbon ; yen ha kalet evel ar 

metal-se. 

keuziañ ◊ Kaout ar santad poanius oc’h ober un dra bennak 

pe o vezañ graet un dra bennak. 

tevel ◊ Chom mut. 

karavanenn ◊ Strollad beajourien bodet evit treuziñ ur vro 

ziasur pe zidud, evel ar gouelec’h. 

spurmantiñ ◊ Gwelout a-bell. 

diouer ◊ Ober diouer : mankout, faziañ. 

kasaus ◊ Displijus-bras, hegazus. 

skaoñ ◊ Azezenn. 

pikern ◊ Menez uhel ha lemm e lein. 

erc’heg ◊ Tachenn goloet a erc’h. 

gouenn ◊ (Skiantoù) Isrannad eus ur spesad, ur rummad. 

feuket ◊ Displijet-kaer, mouzhet. 

lu ◊ A vroud an dud da c’hoarzhin goap diwar e goust. 

mezhekaat ◊ Reiñ mezh da unan bennak, ober dezhañ 

santout emañ ar gaou gantañ, emañ izel pe droc’h. 

dieil ◊ Hep he far, n’eus ket un eil bleunienn evelti. 

Rann XXI (pp. 66-74) 
doñv ◊ A vev e-ser an dud evit reiñ skoazell pe dudi dezho 

doñvaat ◊ Lakaat da vezañ doñv, da vezañ sentus pe da 

vezañ dizaon dirak an dud. 

prederiañ ◊ En em soñjal. 

hemolc’hiñ ◊ Chaseal. 

kasaus ◊ Hegazus, displijus-krenn. 

deur ◊ Evezh a lakaer pa vezer dedennet bras, plijet bras, 

gant un dra bennak. 

dieil ◊ Hep e bar, ne vo ket ket un eil eveltañ. 

disi ◊ N’ en deus si ebet, zo peurvat. 

huanadiñ ◊ Leuskel un analadenn drouzus, da heul ur 

from pe ur santad poanius. 

unton ◊ A zo atav war an hevelep ton ; A skuizh ar spered 

dre ma c’hoarvez bepred an hevelep traoù. 

kammed ◊ Paz. 

faou ◊ Riboul danzouar al loened gouez, evel al lern. 

andon ◊ Orin, lec’h ma teu tra pe dra anezhañ. 

treuzkomprenadur ◊ Tra komprenet a-dreuz. 

chalañ ◊ Bezañ nec’het, bezañ lakaet diaes, kaout poan 

spered gant un dra bennak. 

eurvad ◊ Eürusted. 

lid ◊ Doare arouezel da seveniñ un darvoud, ur gouel, 

gant sked, gant ton, o reiñ da bep jestr pe da bep komz 

pouez ha dalvoudegezh. 

burzhudus ◊ Dreist, dispar. 

gwinienn ◊ Gwez rezin. 

kevrin ◊ Tra dianav gant an dud, tra guzh, sekred. 

andorenn ◊ Goudorenn. 

fougasiñ ◊ Bragal, en em veuliñ, diskouez re a lorc’h. 

diwel ◊ Na c’haller ket gwelout. 

atebek ◊ A rank seveniñ ur garg e-keñver an dud all, a 

rank ober war-dro un dra bennak. 
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Rann XXII-XXIV (pp. 74-78) 

heñcher ◊ Den a ziskouez peseurt mont gantañ. 

dezougen ◊ Degas o tougen. 

stlejerez ◊ Karbed galloudus a stlej bagonioù, 

trenioù. 

herrek ◊ Buan-tre. 

bazailhat ◊ Digeriñ e c’henoù diratozh, oc’h 

enanalañ hag o tianalañ hir. 

pladañ ◊ Lakaat da vezañ plad, flastrañ. 

truilh ◊ Paour, dispennet, diroget. 

arwellaet ◊ Gwellaet, graet en ur stumm 

gwelloc’h, evit ma vefent gwelloc’h. 

arboellañ ◊ Gounit, lakaat a gostez, chom hep 

foranañ, hep dispign. 

arbennigour ◊ Den barrek pe gouiziek pizh war 

un dra bennak resis. 

pemont ◊ Hanter-kant. 

stivell ◊ Eienenn vouilh, mammenn, andon dour 

red. 

ratreañ ◊ Dresañ, kempenn un dra n’ a ket en-

dro ken. 

poellata ◊ Doare em soñjal, doare prederiañ. 

diboell ◊ Diezhomm, sot. 

divent ◊ Bras-tre, ec’hon-tre. 

lugerniñ ◊ Skediñ, teurel gouloù. 

terzhienn ◊ Tommder, gwrez uhel ar c’horf, pa 

vezer klañv. 

eñvor ◊ Barregezh da zerc’hel soñj, da zerc’hel 

koun eus an tremened. 

tevel ◊ Chom tav, didrouz, chom hep lavarout 

mann. 

pleg ◊ Lodenn eus un dachenn, eus gorre an 

douar a hañval bezañ pleget. 

erin ◊ Tuchenn draezh, torgenn draezh, uhelenn 

draezh. 

boemañ ◊ Ober d’an dud estlammiñ ; skediñ. 

kened ◊ Perzh zo kaer da welout ; braventez. 

bresk ◊ A dorr aes ; aes da derriñ. 

kizenn ◊ Kuchenn vlev. 

rusk ◊ Plusk tev kef ha barroù ar gwez ; gwiskad 

diavaez ar c’hroc’hen. 

fealded ◊ Emzalc’h unan a zouj d’e lavar, d’e 

bromesa, n’eo ket trubard, n’eo ket gaouiat. 

kleuzeur ◊ Tra a daol gouloù ; lamp. 

gwareziñ ◊ Reiñ goudor, skoazell ha diwall. 

Rann XXV-XXVII (pp. 80-94) 

 

pole ◊ Rod a c’hall treiñ da sevel ha da ziskenn 

sammoù war-bouez ur gordenn pe ur chadenn. 

gwiblenn  ◊  Plakenn vetal pintet uhel a ziskouez 

roud an avel. 

c’hwek  ◊  Dous, flour. 

c’hwekter  ◊  Douster, flourded. 

pellgent  ◊ An noz a-raok, ar beure abred. 

analat  ◊ Sachañ war e anal. 

minwal  ◊ Lerennoù a lakaer war min loened zo 

evit mirout outo a gregiñ pe a zebriñ. 

kerniel  ◊  Kornioù. 

dismantr  ◊ Distruj, darn a chom eus un dra 

bennak zo bet distrujet. 

eilenn  ◊ Segondenn. 

disc’hraet  ◊ Tennet. 

daouividig  ◊ An daou dakad zo a bep tu d’ar 

penn etre korn al lagad hag ar skouarn. 

islonk ◊ Toull, foz don don-tre. 

lutig  ◊ Goulaouennig. 

frealzet  ◊ Dihuzet, disammet eus ur boan 

spered, eus un dristidigezh. 

trelatet  ◊ Strafuilhet, trefuet, en deus kollet e 

skiant vat, e spered. 

ourouler  ◊ Kloc’hig. 

digalonekaet  ◊ Kollet kalon gantañ, trist. 

striv  ◊ Poan lakaet d’ober un dra bennak. 

raouliet  ◊ Rust, garv e vouezh. 

termal  ◊ Chom etre daou soñj hep gouzout petra 

ober. 

luc’hedenn  ◊ Bann sklêrijenn trellus ha 

berrbad. 

ufern  ◊ Kenvell zo etre ar c’har hag an troad.  

ervat  ◊ Mat, sur, da vat. 

steuziet  ◊ Aet diwar wel. 

davet  ◊ War-du, betek. 

 

 


