"Plo-" ("Plou-", "Plu-", Pleu-", "Ploe-" e lec'hioù all...) a dalvez kement ha "parrez".
"Plogoneg" a zo 'ta parrez Tegoneg.
D'ar goulenn : "Piv oa an Tegoneg-se a roas e anv d'ar barrez krouet gant hon hendadoù deuet eus
Breizh Veur ?", n'heller respont nemet :
"Un den meur, a oa sur-tre bras e levezon war e genamzeridi peogwir eo bet lakaet da Sant ganto".
Met d'ar goulenn : "Eus pelec'h e teu an anv-se ha petra e signifi ?" e c'hell bezañ resisoc'h ar
respont.
Ur ger kevrennek eo Tegoneg, ennañ :
- ar rakger hipokoristek "Te-", a veze lakaet dirak anvioù tud 'zo evit lakaat da vezañ anavezet an
doujañs, ar vignoniez pe ar garantez a vaged evito ;
- an anv "Koneg" hag a zo ur ger deveret eus "kon", stumm liester kozh ar ger "ki" (bremañ e vez
graet gant ar stumm "chas").
"Koneg" a dalvez kement ha "a zo gantañ perzhioù heverk ha dreist ar chas".
Dav eo gouzout e oa priziet ha doujet tre ar chas gant hon hendadoù evit o ferzhioù.
Arouez ar fealded, an ampartiz da chaseal hag ar virvidigezh da stourm ouzh an enebourien e oa ar
c'hi.
Ne oa staget outañ tamm mennozh ebet a zismegañs pe a zispriz a vez damverzet e troioù lavar 'zo
hiziv an deiz.
Er c'hontrol : kenveriañ unan bennak ouzh ur c'hi a oa ober un haroz anezhañ, enoriñ e vennerezh
hag e galon d'an emgann.
Setu. Bez' e c'hell tud Plogoneg embann e oa tudenn anver (an dudenn en deus roet e anv d') o
c'humun ur brezelour dreist ha feal !
Meneget eo bet ivez, evel just, "Saint Albin", ha disklêriet fraezh gant Lukian KERGOAT
ne oa ket tamm ebet ar stumm-mañ troidigezh e galleg ar stumm brezhonek "Sant Alc'hwen", un
digarez da reiñ da anavezout petra a dalvez "Alc'hwen".
Ur ger kevrennek eo ivez, ennañ al lodenn gentañ, "hael", a dalvez kement ha "kalonek", an eil
lodenn o tennañ d'an emgann.
Setu. "Alc'hwen" a dalvez kement ha "kalonek e-kreiz an emgannoù".
Un tamm aeridigezh gant "Tegoneg", n'eus ket ?
Displegañ perak ha penaos eo deuet St Albin (a zo bet eskop Lyon, e Bro Frañs, e IVvet kantved)
da gemer plas Alc'hwen 'barzh penn an dud pa gomzont e galleg a zo un afer all...
Ur bern traoù all a zo bet dec'halvet gant Lukian KERGOAT :
- penaos eo bet lakaet, tamm ha tamm adalek ar bloavezhioù 80,
stumm brezhonek an anvioù-lec'h war panelloù bord an hentoù,
- peseurt titouroù war istor poblañ ar vro a c'hell reiñ an anvioù-lec'h a grog gant "lan-", "lok-",
"lez-", "tre-", "bod-", "kêr-", "ti-"... ha kement 'zo.
Ha n'eo ket bet disec'het an danvez, pell a-se.

