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TEIR BARZHONEG

gant JAKEZ KONAN

BARZH NEN ON...

En-habask e klaskis
Sevel gwerz kennerzhus 
D' am broiz, gwall-iskis 
'Voe va mouezh sebezus.

Evit mann, va c'hanenn 
D' am breudeur er beure 
Rak diston va sonenn 
Oute ne zeree.

N' eo ket marzh : ne darzh tamm 
Eus va c'hreiz komz reizhet 
Na ger gwrez nevez-flamm 
Na lavar glan karet.

Barzh nen on na sonour. 
Den n' on ken, ankeniet, 
Sklav ha mab d' am labour, 
Sujadenn chadennet.

*
4
BUHEZ

Deiz a ren
Goude noz,
Heol aour gwerc'h
War-lerc'h glav,
D' heul anken 
Levenez,
Fall ha mat 
Tro ha tro, 
Ken na sav 
Ur pav yen 
Da ziskar
Ar c'hoari.

Gwengolo 1959

*

NEVEZ-AMZER

Un avalenn he bleuñv gwenn-roz, 
Splann ha digoabr to an oabl bras, 
Digalemarc'h leton ar c'hloz : 
Dimp er goudor ur gador c'hlas.

Klev ! Geiz at pint en deiz lintrus, 
Tonig dispar, son divarvel, 
Magadurezh karantezus
D' un nerzh digloz baradozel.



C'hwesa ! Flourat alanadoù,
C'hwekat frealz diwar valzam
Ar bleuñv ! Dindan wisk ar bannoù 
E c'hor ar wrez ur vuhez-flamm.

Du 1959
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MARIANNA FRI RUZ

gant Fañch ELIES

Erru oa an abardaez. Tro a oa er c'hezeg-koad war hent Montroulez uheloc'h
eget Ti an Archerien. Sizhun Foar Vazhe a oa anezhi hag holl voused Landi a oa 
en o jeu. Daoust ma n' oa ket unan eus devezhioù poblusañ ar gouelioù, un 
takadig brav a dud yaouank hag a vugale a fringe war-dro ar manej o paouez 
elumiñ e c'houleier.

- Sell 'ta, Jan-Mar, eme Saig ar Barzh d' e gamarad Yann ar Berr, Marianna
Fri Ruz echuet ganti he devezhiad kannañ er Voull Aour. Foar Vazhe ' zo ganti. 
N' he deus ket feson da vezañ diwar an dour. Sell outi !

Hag e tiskoueze ar c'hrennard d' egile ur vaouez war-dro hanter-kant 
vloaz, un tantamañ rouz war he blev louet, chomet en he sav da sellout ouzh ar 
manej o treiñ, ar c'hoñfetti o nijal, en ur horellat he fenn ouzh son an orglez,
ur mousc'hoarzh bugel, diot un tamm, war he dremm krammennet.

- Herve Poder, eme Jan-Mar d' ur c'hrennard all, en doa kavet fred da 
dreiñ orglez ar c'hezeg-koad evit pevar real, 'glevez ket ?

- Petra ' zo ? eme egile en ur lakaat tro er rod.

- Kan 'ta deomp sonig Marianna Fri Ruz. Ni ' ziskano... hag a skampo... pa
vo ezhomm. Te ' zo didrabas aze keit ha ma troio ar c'hezeg.

Ha mouezh skiltr Herve Poder a savas a-us da sonerezh an orglez a zeue 
dres evel da eilañ ar ganaouenn.

To-to-ro, to-to-ro, Marianna Gerguzh, 
Emañ an heol o vont da guzh
Deus 'ta dillo ma vimp eürus.

Hag ar voused da ziskanañ a-bouez-penn war-lerc'h pep poz :
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To-to-ro, to-to-ro, Marianna Gerguzh, 

Hag Herve da zibunañ lerc'h-ouzh-lerc'h :

Ha setu, drant ha skañv he zroad, 
Mariannig o vont d' an ebat. 
To-to-ro...

Pa zeu en dro eo ruz he fenn,
Un tamm a-dreuz koef ha lostenn. 
To-to-ro...

Evit labour... - sarrit ho peg ! - 
Mariannig a ro pokoù c'hwek ! 
To-to-ro...

Pok penn-da-benn, hir ha didrouz, 
A vez e maner Kervanouz.

N'ouzomp ket hag hiroc'hik he doa ar son da lavarout diwar-benn ebatoù 
maner Kervanouz, rak ar manej a oa o kinnig chom a-sav ha Marianna, dihunet 
trumm eus he huñvre gant mouezhioù pintet uhel ar voused, he doa redet warno 
prest da skeiñ, met n' oa ket chomet un unan d' he gortoz... hag an orglezer a 



oa aet da guzhat en tu all.

- Moused zaonet ! eme Varianna, adarre gant kozh kanaouenn komiz an noter,
aet pell ' zo gant an diaoul da rostañ, a drugare Doue !.. Met kerent diot a-
walc'h a zo c'hoazh, sellit, evit he deskiñ d' o hailhoned... Frioù lous, gant 
va c'holvazh eo e tlefen-me kannañ deoc'h ho lêr, klevit !... O ! Mar tapan-me 
peg e kolier unan !...

Met ar voused ne dostaent ket, ha, Marianna, echuet ganti he litanioù, a 
ziskennas war-du ar ru Dreinded.

*

N' oa ket bet bepred Marianna ar gannerez un tammik diskempenn a oa o 
steuziañ en abardaez o louediñ. Bremañ e veze alies ganti c'hwez ar boeson hag 
he fri a lavare anat e vire aketus an dour evit an dilhad a welc'he.

Tregont vloaz a-raok e oa anezhi ur gaer a blac'h faro, he c'hoef sparl 
pintet skañv e ziwaskell war he blev gell. Flamm oa neuze he dremm a ganfartez 
yac'h, bet maget gant yodkerc'h, patatez, soubenn al laezh ha bara menaj 
amannennet e ti he zad, boutaouer koad e-kichen feunteun Sant-Gwenal.
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Kemenerez akuit, Marianna Gerguzh a veze o tevezhiañ e ti ar vourc'hizien 
ha setu penaos e reas anaoudegezh gant an itron Koulogner ha gant an aotrou, bet
kabiten war ul lestr kenwerzh ha deut da vevañ war e leve er maner savet evitañ 
e penn ar sav en tu all da Gervanouz.

Ur wreg tagnouz en doa ar C'houlogner. Keit ha m' oa bet o redek ar morioù
pell n' en doa graet van, met bremañ pebezh gwalenn a gastiz evitañ ar sec'henn-
se. Dre chañs ez oa ken troet an itron da vont da gafeañ ma ne veze ket alies er
gêr etre lein ha koan hag, ur wech an amzer, ez ae da di he c'herent da Lambaol 
da dremen ur sizhun penn-da-benn hag e-keit-se ne golle ket ar c'habiten an 
nord.

Marianna Gerguzh a zeuas da zevezhiañ da di Koulogner ha, kent pell, mestr
an ti a voe sot ganti. Ar plac'h he doa, moarvat, gwelet ar bleiz a-raok ha n' 
oa ket bet re spontet gantañ, e feson, rak, war a lavar teodoù fall, ne stourmas
ket pell ouzh likaouerezh ar c'habiten.

Penaos bennak e tremenas an traoù, dont a reas ur mare da nebeutañ ma oa 
bet brudet e Landi penn-da-benn gant ar plac'hed yaouank kozh grignouz, ken 
niverus dre eno, ar vignoniezh re vras a oa etre an devezhierez yaouank hag ar 
c'habiten war e leve.

Ar baotred yaouank, eus o zu, a zeuas da lakaat o fri er c'hoari pa voe 
dizoloet gant ur fri tanav anezho un draig farsus a-walc'h.

Troet oa ar c'habiten da seniñ en e liorzh gant un drompilh-chase ha den 
ebet ne gavas seurt da abegiñ e karantez ar C'houlogner evit an to-to-roioù-
tontên ha toñtoñ betek an deiz m' en doa evezhiet Per Gariou, komiz an noter e 
Sant-Gwenal, e wele Marianna Gerguzh o skeiñ war-du Kervanouz bep tro ma sone 
trompilh ar moraer.

Ur gavadenn fentus neketa ? Ha dizale e save ar sonig-chase a gane ken 
divergont Herve Poder, tregont vloaz diwezhatoc'h pe dost.

*

Meur a vloavezh e padas ar c'hoari-se. Marvet oa tud Marianna ha ne rae ar
plac'h nemet aesoc'h a se he fenn hec'h-unan.

Gwreg ar C'houlogner, eus he zu, gant he fri krinet, n' oa ket hep gouzout
peogwir e respontas ar bizhenn gant he mouezh-fri d' ar gannadez vadelezhus, 
dileuret gant Bugale Mari un deiz, da vont da zigeriñ dezhi he daoulagad war ar 



pezh a dremene en he zi, p' oa aet-hi da gafeañ a-gleiz pe a-zehou, pe c'hoazh 
da di he zud.
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- Me ne ran forzh, Mariig Voulc'h. Va bleiz-me, oc'h ober tro ar bed en 

deus torret e walenn gant gisti a bep liv, re velen, re wenn ha re zu. Petra ' 
ra din-me unan vuioc'h pe nebeutoc'h ? Nemet ne forano ket re a wenneien ganti, 
aze emañ an dalc'h... ha gant na blanto ket bugel enni, eveljust.

Ar gannadez, feuket he divskouarn, he doa savet daoulagad truezus etrezek 
an neñv :

- Gwerc'hez Vari, ur vezh eo ! emezi en ur vont kuit.

*

Ar C'houlogner a varvas. Keuz a vagas Marianna dezhañ, aes a-walc'h oa 
gwelout diouzh he doare. Un den seven e oa. Ur c'holl bras eviti. Rak, hep bezañ
re vrokus betek lakaat da vont e breskign e c'haonac'henn a bried, ar c'habiten 
a zalc'he Marianna brav a-ratre. Bepred fichet koant gant sparlennoù fin, 
chalioù a liv fleñchet ha tavañjeroù broudet, bep deiz sul ha gouel, ar plac'h a
rode hep ober nemeur a van ouzh an teodadoù.

Ur wech savet an eor gant ar c'habiten d' e dreizhadenn ziwezhañ, ne voe 
mui heñvel. N' he doa Marianna da gontañ nemet war he gounidoù, dister a-walc'h,
a gemenerez ha meur a zor a gavas serret dirazi en abeg d' he brud fall.

Ar sul ma voe lakaet hec'h embannoù en ofern, e voe meur a vousc'hoarzh 
pilpous e strollad ar merc'hed yaouank kozh, kadoret e-harz troad ar gador-
brezeg.

- Piv oa an imbisil a Ber an Du-se, mañsoner eus e vicher, ma oa promesa a
briedelezh etrezañ ha Marianna Gerguzh, kemenerez, merc'h da Herve ha da Berrin 
Gwivarc'h, desedet o-daou ?

Va Doue ! Per an Du a oa ur mañsoner, deut eus kostezioù Bodiliz da 
labourat war e vicher e ti Keryann war hent Kastell. Mar n' oa ket dispar brud e
zanvez-pried, e hini dezhañ ne chomas ket dinamm pell amzer kennebeut. Madik e 
kave e vanne. Daoust da se ne seblante ket an tiegezh nevez mont re fall en-dro 
da gentañ. Ur paotrig, Paolig e anv, a zeuas er bed, bloaz goude. Koantik e oa 
ha yac'h.

E-keit ma veze an ozhac'h war-dro an tiez nevez, Marianna, aet da fall 
ganti he micher a gemenerez, he doa staget da vont war dro an dilhad fank. Meur 
a wech ar sizhun e veze er poull evit kreskiñ gounid an ti, met gant ar vicher 
nevez-mañ, moarvat, e tapas tech fall he gwaz hag ez en em roas d' ar boeson.
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Dont a reas ur mare m' en em c'houlennas an amezeien ha n' oa ket 
heligentañ etre Per an Du ha Marianna Gerguzh da welout pehini anezho o-daou a 
lonkfe ar muiañ eus e sizhun. Cholori a veze ingal en o zi, er ru Dreinded, da 
sadorn ha da sul da noz dreist-holl, ha meur a volenn a voe torret, meur a 
valaenn difoupet dre skeiñ war hounnezh pe war hemañ, rak neket ar gwaz a veze 
bep tro mestr en ti.

A-benn un nebeut bloavezhioù e oa aet da get ar pezh a chome eus kened 
Marianna Gerguzh ha ne voe mui anavezet nemet dre he lesanv Marianna Fri Ruz.

*

Mat, daoust dezhi da vezañ deut da roulerez, Marianna he doa miret un dra 
bennak a c'hlan en he c'halon, he c'harantez ouzh he mab, « Va Faolig-me », evel
ma lare, dudi en he mouezh, pa veze tommet dezhi. Met he gwaz, ar mañsoner, 
pebezh lonk-e-sizhun, pebezh raneller, pebezh den fallakr... pebezh... !... Hag 
ez ae an teod en-dro ken buan ha ken didruez hag ar c'holvazh war liñserioù an 



apotiker a oa Marianna o welc'hiñ en deiz-se end-eeun.

- Met, Marianna, a laras dezhi Jani Roc'hou, a oa rag-enep dezhi en tu all
d' ar poull-kannañ, morse ne glevomp ur ger a-zoare diwar-benn hoc'h hini kozh 
ha morse n' hoc'h eus gerioù moumoun a-walc'h evit ober meuleudi ho mab. Penaos 
an diaoul hoc'h eus gallet kaout ur bugel ken dispar eus un tad ken difeson ?

- O, va merc'h paour-me, eme Marianna, en eur ehanañ da skeiñ evit sevel 
he daoulagad d' an neñv, ur frouezhenn zous diwar ur wezenn drenk !

*

Ar frouezhenn zous a greskas hag a zeuas d' ur paotr yaouank sonn, tavedek
un tamm ha lent.

Daoust pe moarvat en abeg d' ar vuhez doanius a rene re alies e ti e dud, 
ne skoas ket ar mab war an hevelep tu, nemet, kerkent ha ma voe en oad, ez eas 
da vartolod, moarvat evit tec'hout pelloc'h diouzh arvestoù a oa ur ranngalon 
evitañ.
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Mervel a reas an tad hag ar vamm a chomas hec'h-unan-penn. Ne voe mui a 
cholori en ti, peogwir n' oa mui an hini all aze da sinkanat. Furaat a reas 
Marianna. Mat e kave atav he banne dour - kompren a reot pa stagot outañ ar ger 
vulnerer, ha ne rae ket fae, zoken war yun, war al laezh-ribot evel ma rae eus 
an absint, hogen war habaskaat e teue gant an oad, nemet a-reuziadoù spontus a-
wechoù.

Pebezh lorc'h enni, avat, pa zeue Paol an Du d' he gwelout, Karter-mestr 
oa bremañ. Ur martolod kaer, laouenoc'h e zremm eget un amzer ' oa, flammoc'h 
ivez dre m' oa maget gwelloc'h. Mont a rae Marianna gantañ bep tro da di he 
c'hendirvi betek Log-Eginer ha mar beze un tammik tommet d' he fenn d' ar 
mareadoù-se, bepred e chome dereat en he c'homzoù hag en hec'h emzalc'h, kement 
a levezon en doa warni he « frouezhenn zous ».

*

Dre ur pardaez goañv, avel-sil yen-sklas en dro d' ar poull, he doa 
Marianna paket ur c'horfad riv. Chom a reas war he gwele. A-benn un nebeut 
deizioù e welas ar medisin n' oa ket nemeur a dra d' ober gant un diabarzh ken 
uzet hag hini Marianna. Lavarout a reas da Vari Kreñv, an amezegez a rae war-dro
ar glañvourez he doa Marianna muioc'h a ezhomm eus ar beleg eget eus e louzeier.
E vefe furoc'h ouzhpenn kas keloù d' ar familh a-raok ma vefe re ziwezhat.

Kaset e voe eta ur bell-skridenn d' ar c'harter-mestr Paol an Du, a oa d' 
an ampoent en Oriant.

P' erruas ar martolod er gêr, e oa an aotrou person o paouez mont eus an 
ti. Bet e oa o nouiñ Marianna. Ur c'hwez iliz a gleved c'hoazh dre ar gambr pa 
zeuas Paol da bokat d' e vamm.

Sioul e oa Marianna en he gwele nevez-fichet, ha laouen-holl he dremm pa 
welas he Faolig dirazi.

- Gwellaet eo deoc'h, neketa, mamm ? eme Baol.

- Gwellaet eo din sur, va mab-me. Na te ' zo faro !... An aotrou person a 
zo bet o sirañ din va botoù, evel ma lare da dad - Doue d' e bardono ! - pa voe 
nouet. Prest on da vont bremañ, met fellout a rae din da welout memes tra ha 
deut out e poent, a drugarez Doue !

- C'hwi n' oc'h ket ken klañv-se, mamm ?
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- Nann, Paolig, n' on nemet toc'hor. Deus amañ em c'hichen, sell, asez war
ar gador ma kaozein ganez keit ha m' eo sklaer va fenn. Forzh penaos, ne din ket



da bell... Da ket da laret nann !... Uzet on, me ' oar re vat va-unan.

- Alato, mamm-me, c'hwi ' c'hell parean c'hoazh !

-  Tê, tê, té !... pareañ eo sur ! Ma, eus an douar-mañ n' em bo keuz 
nemet dit-te. Te ' zo ar pezh nemetañ am eus graet a vad em buhez, ur paotr fur,
furoc'h eget e dad, ya... ha furoc'h eget e vamm !

- Chomit peoc'h, mamm-me !

- Da ket da gaout aon, Paolig. N' on ket e soñj da zibunañ dit ar pezh am 
eus kovesaet d' an aotrou person. Graet ar c'houez. Riñset va c'houstiañs ha mat
pell ' zo... Peoc'h war an tu-se !... Met lar din-me, Paolig, n' emaout ket e 
soñj da fortuniañ ? Emaout krog en da bemp warn-ugent.

- Pa viot pare, mamm-me.

- Dizale neuze, va mab... pa ne vo ket ken a Varianna Fri Ruz d' ober mezh
d' he merc'h-kaer ha d' he bugale vihan... Lez ac'hanon da gaozeal, pa laran 
dit... Kontant on da vont bremañ, te oar... Troet eo an traoù da vat ganen penn-
da-benn peogwir emaout o vont da ziazezañ un tiegezh yac'h... Graet ec'h eus da 
zibab, 'keta ?

- Ya, mamm. Sezaig ar burev-butun e korn ru ar Gapusined a zo kontant da 
vont ganen.

- Ur plac'hig a zoare, avat... Oan o vont da lavaret dit just. Arabat d' 
ur martolod, te ' oar, kemer nag ur penn-skañv a blac'h nag ur sec'henn 
kennebeut. Gant an hini gentañ e vez graet vil dezhañ pa vez aet da bell ha gant
an eil e trenka ar soubenn pa zeu d' ar gêr evit mat. Ne deo houmañ en he bleud 
nemet keit ha ma c'hell larout : « Avel d' ar baotred, arc'hant d' ar merc'hed !
» Pa zeu an ozhac'h en dro, echu e amzer, ne vez mat nemet da skubañ an ti, da 
balat ar jardin ha d' ober kof-moan e pep doare... O ! me ' oar mat-me, Paolig. 
Anavezet em eus unan e-giz-se... gwechall-gozh... Met an dra-se a zo un istor 
pardonet gant Doue ha pa na vefe ket c'hoazh ankounac'haet gant an dud... Va 
Doue 'ta sur, na kontant on pa peuz dibabet mat !... Sell ! Ro din ul loaiad eus
an tizan aze war an daol-noz. Sec'hed am eus.

Paol a harpas e vamm ouzh e skoaz evit reiñ dezhi da evañ.

- Ma, eme Varianna, ur wech en he gourvez adarre, poent eo dit, sell, 
larout bremañ da Vari Kreñv kemenn da Seza Riwall bezañ prest da zont amañ da 
laret pedennoù an Anaon... N' he do ket pell da c'hedal ken... Bremañ, pa 'm eus
da welet on kontant da vont... Kae 'ta, va mab-me da laret dezhi... Kae 'ta... 
Deut eo ar poent.
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Sentiñ a reas Paol an Du hag ur pennadig e varvailhas a vouezh izel a-
dreñv dor ar gambr. Pa zeuas davet e vamm adarre, houmañ he doa klozet he 
daoulagad ha n' o digoras ket mui... hag a-nebeudoù e teue war he dremm morlivet
evel ur skleur eus levenez gwechall Marianna Gerguzh.

Merc'her 8 Du 1944.
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AR SKEUDENNOU BEV

Gant ROPARZ HEMON

E mirdi ar gêrig vihan, e oa pemp den bodet en-dro d' un daol hir : 
strollad-bleniañ Kevredigezh Mignoned an Arzoù. E penn uhelañ an daol, ar 
c'hadoriad, a oa ivez an eilmaer ha perc'henn ur stal-dilhad. A-zehou dezhañ ur 
jeneral e retred hag ur markiz. A-gleiz dezhañ rener ar skol-etre ha mirour ar 
mirdi.

- Divizet eo eta, - eme ar c'hadoriad. - Hon diskouezadeg a vo anvet : « 
Arz Poltred a-dreuz an Amzerioù ».

- Pet poltred a vo en holl ? - a c'houlennas ar markiz.

- Lavaret em eus dija : hanter-kant. A-walc'h da leuniañ sal vras an 
trawl.

- Ne vo ket leuniet, - eme ar jeneral. - Bez' ez eus lec'h evit kant, ha 
muioc'h zoken.

- Hor mirdi, - a eilgerias ar jeneral, - a zo eus an amzer gwechall. Me n'
on ket ali da heuliañ gizioù empentet gant arzourien yaouank. Arzourien ! Me 
lavarfe kentoc'h enebarzourien, ha...

- Ar skeudennoù, - a droc'has ar c'hadoriad, - a zo bet dastumet bremañ 
gant an aotrou mirour. N' eus nemet hanterkant anezho. Mar fell dimp kaout re 
all, e vo ret gortoz, ha ne vo ket digoret hon diskouezadeg er sizhun a zeu.

- Hag an embannoù a zo graet, - eme ar rener-skol.

- Mat ! Mat ! - eme ar jeneral, - grit evel ma karit, mes me lavar...

Troc'het e voe e gomz adarre, hogen en dro-mañ gant trouz en tu all d' an 
nor.

- Lezit ac'hanon da vont tre ! - a huche ur vaouez. - Me a zo ezel eus ar 
Gevredigezh. Me a rank gwelout ar renerien, diouzhtu !
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- Hilda ! - a lavaras ar markiz a vouezh izel.

An nor a voe bountet trumm hag a zigoras, o tiskouez ar porzhier, astennet
e vrec'h evit klask mirout ouzh ar vaouez da dremen. Ar porzhier a oa un den 
bihan, hag ar vaouez ul lardonenn kalz brasoc'h egetañ.

- Porzhier, - eme ar c'hadoriad, - lezit an dimezell da zont.

Hilda a oa er sal a-benn neuze. Kuchennoù blev melen evel lanfas a zifoupe
a bep tu dindan erien he zog feltr glas. He dremm lart, stambouc'het, a oa ruz 
dindan ur gwiskad poultr evel bleud. He muzelloù a oa livet skarlek. Paket oa he
c'horf tev en ur vantell c'hlas-oabl evel ur sac'h. Ur pakad plat, hirgarrezek, 
a oa ganti e pleg he c'hazel gleiz.

- Aotrounez, - emezi, - spi am eus n' on ket re ziwezhat. Labouret em eus 
kalz en deizioù-mañ evit echuiñ va zaolenn. Ur poltred eo, graet a-ratozh evit 
an diskouezadeg.

Ar pemp den a sellas an eil ouzh egile. Ar c'hadoriad a basaas un tammig 



hag a lavaras :

- Dimezell, n' hoc'h eus ket komprenet-mat emichañs. En dro-mañ ne vo ket 
diskouezet taolennoù hon izili. Anv an diskouezadeg a zo « Arz ar Poltred a-
dreuz an Amzerioù ». En hor c'hêrig vihan n' omp ket pinvidik a-walc'h da 
feurmiñ skultadurioù ha livadurioù orinel. Dastumet hon eus eta luc'hskeudennoù 
pe eilskeudennoù graet dispar, hervez gwellañ troioù-micher ar skiant a vremañ, 
hanter-kant en holl, oc'h aroueziañ emdroadur arz ar poltred adalek hensavadur 
Bro-Egipt betek hon deizioù.

- Betek hon deizioù, - eme Hilda, - da lavarout eo betek an deiz-mañ. 
Netra gwelloc'h eget va zaolenn evit echuiñ istor arz ar poltred.

Ar jeneral hag ar rener-skol a zigoras o genou da gomz. Ar markiz, avat, a
reas sin dezho da devel.

- Dimezell, - emezañ gant ur vouezh flour, - ni a oar ez oc'h unan eus 
gwellañ arzourien ar gêr-mañ. Nebeut eus hon izili a zo gouest da livañ bleunioù
ha frouezh ken brav ha c'hwi. Ho « Liliennoù en ur Picher Krag » am eus prenet 
hag a viran em zi e-touez va friziusañ teñzorioù. Hogen, anzav a rafec'h hoc'h-
unan, me zo sur, ne c'heller ket renkañ hoc'h oberoù gant re Leonardo da Vinci, 
Holbein, Rembrandt, da envel darn hepken eus an arzourien a weler o zaolennoù en
hon diskouezadeg.

- A gav deoc'h ? - eme Hilda o sevel he fri.

15
Hag e tigoras he fakad, o lemel ar follenn baper gell a c'holoe an 

daolenn.

Harpañ a reas an daolenn war an daol, d' ar pemp den da welout.

- Setu ! - emezi, - va oberenn nevez : « Ar Mesaer o Kousket », pe mar 
karit gwelloc'h, « Hun ar Mesaer ».

- Spontus ! - eme ar rener-skol, na oa ket, un den hegarat evel ar markiz.

Ar ger « spontus », evel ouzoc'h, a vez implijet alies en hon amzer hep 
soñjal er ster gwirion anezhañ. Pezh a felle d' ar rener-skol reiñ da intent eo 
e kave ar skeudenn fall ha divalav. N' en dije ket gellet avat dibab ur ger 
gwelloc'h. Evit ur wech e teuas ar ger « spontus » da gemer e ster leun. Ne oa 
ket aet er-maez eus e c'henou ma skrije ar pemp den gant ar spont : ar mesaer 
livet war an tamm lien, ur paotrig trizek pe bevarzek vloaz, en doa digoret e 
zaoulagad ha taolet ur sell ouzh an arvesterien a-raok o serriñ adarre.

Hilda a reas ur minc'hoarzh, seul lorc'husoc'h ma klaske bezañ uvel.

- Ya, - emezi, - un dizoloadenn vihan am eus graet : lakaat buhez em 
skeudennoù. Gwir anv va zaolenn n' eo ket an hini am eus roet deoc'h da gentañ. 
Bez' ez eo « Ar Mesaer o Kousket hag o Tihuniñ », pe c'hoazh « Hun ha Dihun ar 
Mesaer ».

Ne oa ket ar pemp den evit dispegañ o selloù diouzh ar skeudenn. Evel 
skeudenn, ne oa nemet ur bastrouilhadur, ur gwisponach didalvoud. Hogen serriñ 
ha digeriñ a rae ar paotrig e zaoulagad a bep eil.

Evel o tivinout pezh a dremene e spered izili ar strollad-bleniañ. Hilda a
droas an daolenn war an tu enep.

- Nann, aotrounez, - emezi, - n' eus netra a-dreñv : ardivink ebet.

Mirour ar mirdi a hejas e benn, o flourañ ar bouchig-barv a-istribilh ouzh
e c'hroñj. Ar rener-skol a reas ur c'hruz d' e skoaz. Ar c'hadoriad a grizas e 
dal. Ar markiz a lakaas e viz ouzh e fronell evel ma reer da c'hourdrouz ur 



bugel. Ar jeneral a zirollas trumm da c'hoarzhin.

- Soñj am eus, - emezañ, - en amzer va yaouankiz e veze gwerzhet 
kartennoù-post, treset warno pennoù a serre hag a zigore ivez o daoulagad hervez
an tu ma troed ar gartenn.

- Gwelet em eus ar c'hartennoù-se ivez, - eme ar rener-skol ; - un touell-
gweled !
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- Ya,  - eme ar c'hadoriad, - graet eo ar skeudenn e seurt doare ma 
seblant kemmañ hervez ar c'hognad-sellout. Gwelet em eus zoken skeudennoù a 
gemme penn-da-benn diouzh ma selled outo a-gleiz, a-dal pe a-zehou.

- Koulskoude, - eme ar markiz, - ni a van diloc'h, an daolenn a van 
diloc'h, ha padal e fiñv ar malvennoù.

- Bo ! bo ! - eme ar jeneral.

- Me garfe gouzout penaos e vez graet, - eme ar mirour.

- N' eus forzh penaos e vez graet, - eme ar rener-skol, - an daolenn-mañ 
n' eo nemet ur c'hoariell. Evit un dra a arz n' eo ket.

Hilda, a oa chomet dilavar, ur barrad-kounnar o tiwanañ en he c'halon hag 
oc'h aloubiñ buan he c'horf tev, a darzhas en un taol :

- N' eo ket un dra a arz ! C'hwi a zesko din emichañs petra eo un dra a 
arz ! Siwazh, tonkadur an holl arzourien vras eo, bezañ digomprenet ! A ! Ho 
Leonardo da Vinci, ho Holbein, ho Rembrandt o dije roet ker da c'houzout ober 
pezh a ouzon-me ober, lakaat buhez wirion en ur skeudenn !

- Dimezell, - eme ar c'hadoriad, - n' emañ ket ar mare da vreutaat a-
zivout talvoudegezh hoc'h oberenn. Reolenn hon diskouezadeg a zo strizh : dastum
eilskeudennoù poltredoù brudet. Se a zo bet divizet en hor Bodadeg Veur 
diwezhañ, ha ni, tud ar strollad-bleniañ, ne reomp nemet seveniñ pezh a zo bet 
goulennet. Bez' e c'hellit atav dougen klemm, dre skrid, d' ar sekretour, ha...

Hogen Hilda, e-keit-se, he doa lakaet he zaol-micher dindan he c'hazel, 
hep kemer ar boan da zastum ar follenn baper he doa talvezet dezhañ da c'holo, 
hag a oa aet kuit hep saludiñ, ken meurdezus hag ur rouanez.

*

Ar sizhun war-lerc'h, d' ar Merc'her, e voe digoret an diskouezadeg.

Gwreg an aotrou maer a oa bet pedet da vezañ prezidantez. Nebeut a-raok 
unnek eur diouzh ar mintin, e oa bodet ar pennadurezhioù er saloñs e-tal raksal 
ar mirdi : an isprefed, ar maer, kuzulierien-gêr, barnerien, ofiserien, hag all,
hag all.

Da unnek eur rik, ar porzhier a zibrennas dor ar sal vras, o poulzañ mort 
an daou stalaf a-gleiz hag a-zehou, d' an ambrougadeg ofisiel da antren. Gwreg 
ar maer a gerzhe er penn a-raok, kadoriad ar strollad-bleniañ en he c'hichen.
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- Dispar ! - emezi o lakaat he zroad war an treuzoù.

Ne oa ket ur vaouez desket-kaer. Un diskouezadeg armoù-kegin ha binvioù-
naetaat a vije bet muioc'h diouti. Koulskoude, o spurmantañ ar « Jokondez » e-
kreiz ar voger-draoñ, e fellas dezhi displegañ he gouiziegezh :

- O ! Mona Lisa !

Mona Lisa a reas ur wignadenn hag a dennas he zeod dezhi.



Gwreg ar maer a droas he fenn, sabatuet. He sell a gouezhas war un den 
dianav, - « Ar C'havalier o C'hoarzhin » gant Frans Hals e oa e gwirionez, - hag
a c'hoarzhe outi, gwech oc'h astenn ha gwech o rontaat e ziweuz, gwech o 
tiskouez ha gwech o kuzhat e zent.

An itron gaezh, o krediñ edo o huñvreal, a droas neuze ouzh ar c'hadoriad.
Hogen hemañ, difiñv, a chome evel teoget dirak poltred « Herri VIII », gant 
Holbein, a lipe hag a darlipe dibaouez e vourroù en ur ruilhal e zaoulagad.

Un nebeut tud a oa aet er sal, bountet gant an engroez a-dreñv o c'hein. 
Ne voe ket pell e vanent sebezet d' o zro.

- O !... A !... I !..., - a voe klevet.

Ur vaouez a laoskas ur c'hoarzhadenn histerek. Ur plac'h yaouank a fatas. 
Muioc'h a dud a zeuas, dedennet gant an trouz. Dizale e voe leun ar sal. Bourbl 
ha karbac'h a bep tu. Ar porzhier a bellgomzas d' ar bolised ha d' ar bomperien.

- Peoc'h ! Milgurun !

Mouezh c'halloudus ar jeneral a zassonas e-kreiz ar cholori. An holl a 
davas evel dre vurzhud.

- Gant piv, - a c'harmas ar rener-skol, - eo bet graet an dra-se ?

- Ganin-me, evel just.

Hilda eo he doa respontet. Edo e-kichen ur voger, kroaziet he divrec'h 
ganti, ken sioul ha tra.

- Fellout a rae din reiñ deoc'h ur gentel, - emezi.

- Mastariñ hor skeudennou ! - a yudas ar rener-skol.

- N' em eus ket mastaret anezho. Gwellaet anezho un tammig, setu holl.

Bez' e voe rinkin er sal.

- Ha deuet oc'h amañ. Pegoulz ? - eme ar mirour.

- Er mintin-mañ.

- Gant aotre piv ?

- Ho hini, aotrou.

- Bet hoc'h eus aotre diganin ?
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- Aotre am eus da zont er mirdi da labourat pa garan : ul iizher sinet 
ganeoc'h, aotrou. Da eizh eur mintin-mañ on deuet. Ar porzhier en deus digoret 
din an nor evel ma ra atav.

- Dor ar sal-mañ ?

- Nann, dor vras ar sal-mañ a oa prennet. Mes an nor vihan en tu all ne oa
ket. Ne blij ket deoc'h va zamm labour ?

Ar c'hadoriad a droc'has krenn an diviz amañ, o pediñ an arvesterien da 
guitaat ar sal, hag o c'houlenn digarez digant ar pennadurezhioù. Gant harp ar 
c'homiser-polis hag ur bagad polised, a oa degouezhet d' an ampoent, e voe 
sentet.



*

Kreisteiz e oa. Koulskoude, e-lec'h mont da verennañ, e chomas izili ar 
strollad-bleniañ e sal ar c'huzul.

- Ur vezh eo ! - eme ar rener-skol. - An diskouezadeg a rank bezañ klozet 
diouzhtu, hag ar vaouez-se kaset dirak al lez-varn.

Ar re all a gave diaesoc'h ober o menoz. Ar c'hadoriad, eilmaer ar gêrig 
vihan, a soñje e oa Hilda c'hoar-gaer un depute eus e gostezenn bolitikel, ha ne
vije ket ken brav-se ober prosez. Ur gudenn all a oa : damc'houllo oa kef « 
Kevredigezh Mignoned an Arzoù », ha penaos paeañ mizoù an diskouezadeg ma vije 
klozet ? E-lec'h ma vije lezet digor, e oa sur d' ober berzh, muioc'h, kalz 
muioc'h eget nep diskouezadeg all, ha se dres abalamour da Hilda ha d' he 
skeudennoù bev.

Kudenn an arc'hant a boueze ivez war spered ar mirour. Darn eus ar skod a 
vije paeet gant pep arvester a dlee mont d' ar mirdi.

Ar jeneral a dabouline gant e vizied war an daol. E-feiz, Hilda a oa 
kadarn an tamm anezhi !

- Aotrounez, - emezañ, - ma 'z eus tu da zizober an droug a zo bet 
graet...

- Dizober ! - eme ar c'hadoriad.

- N' eus ket tu, - eme ar mirour. - Goude ma 'z eo aet an holl er-maez eus
ar sal, ez on chomet da sellout pizh ouzh unan eus ar poltredoù, hini ar 
C'hardinal Richelieu. Tremenet em eus zoken va biz bihan, gant doujañs hag evezh
bras, war e c'henou. Kendalc'het en deus da hejañ-dihejañ e varbustell. Ret e 
vefe kaout amzer da studiañ ar gudenn.
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- Klozomp an diskouezadeg eta ! - eme ar rener-skol.

Ar markiz n' en doa graet betek neuze nemet mousc'hoarzhin sioul.

O tivinout soñj ar mirour hag ar c'hadoriad, e lavaras :

- Ha ma vefe digoret en endervezh-mañ, netra nemet da welout pezh a 
c'hoarvezo ?

- Pezh a c'hoarvezo ? - eme ar rener-skol. - Dizenoret e vimp da viken !

- Mar deo koll an enor diskouez skeudennoù iskis, ez omp dizenoret pell 
'zo, - eme ar markiz.

Ar rener-skol ne gomprenas ket ar ster a oa dindan frazenn ar markiz, a oa
div wech finoc'h egetañ. Derc'hel a reas da dabutal.

An amzer a dremene. Un eur ha kard e oa. Ar jeneral, o soñjal edo e verenn
o yenaat hag e c'houarnerez o trenkaat er gêr, a zibasiante. Sevel a reas ha 
mont e-tal ur prenestr.

- Aotrounez ! - emezañ, - er straed ez eus ul lostad tud o c'hortoz, ha 
daou bolis o virout an urzh.

- Pet den ? - eme ar mirour.

- Ne ouzon ket. Tregont, daou-ugent... ha re all o tont ! Al lostad a ya 
tost betek korn ar mirdi.

- Mar digoromp, - eme ar rener-skol, - e vo freuzet pep tra ganto !



- Ha ma ne zigoromp ket, - eme ar c'hadoriad, - e vo aloubet ar mirdi !

En diwezh e voe ret votiñ : peder mouezh evit digeriñ unan evit klozañ.

Da ziv eur e voe digoret.

*

Diskouezadeg ebet en istor ar gêrig vihan ne reas berzh evel an 
diskouezadeg-se, evel m' o doa diouganet ar mirour hag ar c'hadoriad. En devezh 
kentañ e teuas pemp kant den, ouzhpenn mil antronoz. Antronoz, a lavaran, rak ne
oa mui kel da glozañ. Er c'hontrol, e-lec'h serriñ dorioù ar mirdi da c'hwec'h 
eur en abardaez evel boaz, e voe ranket o lezel digor betek nav eur. An arvest 
ne dlee padout nemet ur pemzektez. Divizet e voe e astenn.
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An holl gwitibunan e kêr a zeuas da welout, nemet an dalled, ar vugale 
nevez-c'hanet, hag un nebeut klañvourien. Eus ar parrezioù a-ziwar-dro, eus ar 
c'hêrioù nesañ, dizale eus ar vro a-bezh e teredjod da sellout ouzh ar 
skeudennoù bev. Gwelloc'h oa, da vihanañ nevesoc'h, eget ar filmoù hag ar 
skinwel. Pennadoù a voe embannet war ar c'hazetennoù, brudet ar burzhud dre ar 
skingomz. Bemdez, war leurenn ar foar, e tegouezhe kirri-boutin a bep ment hag a
bep liv, o tiskargañ bagadoù beajourien : betek hanter-kant karr-boutin a-
wechoù. Ar c'hirri prevez ne c'helled ket o c'hontañ. Hag e oa Saozon, Alamaned,
Amerikaned. Un den, a lavarer, a nijas a-ratozh eus Aostralia. Arc'hant a 
gouezhe evel grizilh e kef ar mirdi hag e kef « Mignoned an Arzoù ». Hag an 
ostalerioù, an tavarnioù, ar stalioù ne zileunient ket.

Ar Gevredigezh a ginnigas ober prosez, n' eo ket da Hilda, hogen d' un den
en doa lakaet moulañ ur roll eus ar skeudennoù, a veze gwerzhet er straedoù. 
Bravoc'h oa eget ar roll ofisiel, a veze gwerzhet er mirdi. Rak ennañ e 
tiskrived ar fiñvadennoù. Ur skouerenn am eus miret eus ar roll-se. Ar faraon 
Akhnaten a zeue « un naer er-maez eus e c'henou », hag e wreg Nefretiti a save «
he divabrant gant ar souezh ». Anna a Aostria a droe hag a zistroe « he zorkad-
bleunioù etre he bizied ». An Itron Pompadour a skuilhe daeroù, « gant keuz d' 
he fec'hedoù moarvat ». E poltred Bugale Charlez Kentañ, e weled « an daou gi 
bihan o harzhal ». Ha moged a save «a-vouilhoù » eus korn-butun « An Den 
Diskouarnet ».

Ezhomm ebet da lavarout, edod an holl amzer o klask penaos e oa bet 
sevenet an touell. Kazetennerien damzizesk a skrive evel doktored eus « irizadur
» ha « gouloù polarekaet ». Daou wir zoktor a zeuas eus Heidelberg, a dremenas 
un nozvezh o furchal hag oc'h imbroudiñ, hag a guitaas da seizh eur eus ar 
mintin o lavarout n' o doa kavet netra, nemet « e seblante ar skeudennoù bezañ 
bet glebiet gant aqua simplex ». Ret e vije, emezo, kas ur skeudenn d' o 
labouradeg da glokaat an imbourc'h.

Un dra c'hoazh a ranker menegiñ : kaer a oa luc'hskeudenniñ ha zoken 
filmañ ar poltredoù, ne deue mann war luc'hskeudenn pe film eus ar fiñvadennoù, 
netra nemet ar poltred evel ma oa bet treset gant an arzour.

*

Hilda, e-keit-se, ne veze ket gwelet. Menel a rae en he zi, un tammig er-
maez eus kêr, kloastret evel ul leanez, gant he matezh da ziwall an nor hag he 
c'hi-bleiz da ziwall al liorzh. Gwa ar c'helaouenner en dije klasket tostaat 
re ! Meur a hini a oa bet kaset da sutal en devezhioù kentañ. Ar brud a oa bet 
lakaet da redek e oa mestrez an ti e beaj. Ar pellgomzer a chome diskrog a-hed 
an deiz.
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Fazi bras e vefe krediñ e rae Hilda an dra-se dre izelegezh-kalon. Ar 
c'hontrol eo. Abaoe derou an diskouezadeg, Hilda ne zigounnare ket.

Lenn a rae ar c'helaouennoù. Selaou a rae ar skingomz. Hag ar ger 



gortozet, ar frazennig he dije hilliget he fouge ha flouret he c'herseenn ne 
deue ket. En holl safar hag en holl drabellerezh-se en-dro d' ar skeudennoù bev,
ne veze morse anv eus Arz. Morse ne veze skrivet na lavaret e oa Hilda un 
arzourez, rakrederez un oadvezh nevez en istor al Livañ. Gerioù all a veze 
implijet, adalek « ijin » hag « ampartiz » betek « gwidre » ha « finesa ». E-
lec'h boem hag estlamm e oa sebez, divuz ha godiserezh zoken.

Teir sizhun a oa aet e-biou pa voe taolet e boest Hilda ul lizher ha na 
deue ket dre ar post. Berr-tre e oa :

« Dimezell ger,

« Me oar ne fell deoc'h gwelout den na bezañ gwelet gant den, hag e lezit 
da grediñ ez oc'h aet kuit. Digarezit eta va hardizhegezh. Un dra a bouez eo. Un
arzour, un dastumer livadurioù, ar Signor Gaddi, eus Roma, a zo amañ hag a garfe
kaozeal ganeoc'h. An emwel a dle bezañ kuzh. Mont a rin d' ho kerc'hat fenozh da
zek eur evit ho kas d' ar mirdi. Ne vo eno nemet ar mirour hag ar Signor Gaddi. 
»

Sinet oa gant ar markiz.

Hilda a vennas regiñ al lizher ur wech lennet. Ne reas ket avat: « Gaddi 
», « Roma » a oa ganto blaz an Arz. Ar Signor Gaddi, ouzhpenn, a oa arzour. 
Goude prederiañ ur pennad, e soñjas e oa koulz divouzhañ hag asantiñ.

Da zek eur rik e tegouezhe ar markiz gant e garr-tan dirak dor Hilda. A-
benn ur c'hardeur, edont o-fevar e sal an diskouezadeg.

Ar Signor Gaddi a oa un den bihan gwisket e du. E vlev gwenn a oa hir, 
stank-eston, hag a save a-wagennoù eus e dal betek e gilpenn. Dindan ar mell 
pennad-blev-se e oa un dremm dreut, ur fri lemm, ur genou moan hep bailhog 
dindanañ, ha daoulagad du, krak evel re ul labous. Doare ul labous en doa e 
gwir.

Hilda a voe plijet-bras da gentañ. An den a veulas he labour, a lavaras en
doa klevet e oa unan eus gwellañ livourezed hon amzer ; berr-ha-berr, a blezhas 
dezhi, da istribilhañ en he c'herc'henn lart ha kuilh, ur c'harlantezad pour hep
tamm triñchin ebet.
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Neoazh, en diwezh e teuas d' e gefridi : arzour e oa, dastumer livadurioù 

ha traoù a arz a bep seurt, hogen en hor c'hantved, siwazh, e rank an holl dud, 
zoken ar binvidien labourat da c'hounit un eskenn vara ha paeañ o zailhoù ivez. 
Krouet en doa eta, a-unan gant arzourien all, ur gevredigezh evit moulañ 
skritelloù : « Gaddi, Smith and Ercolani » eus New York, gant skourroù e 
Londrez, Roma, hag all. Skritelloù arzek, evel just, treset atav gant tresourien
ha livourien a vrud.

- Bremañ, - emezañ, - ma karfec'h, dimezell, ober kontrad ganimp, ha 
ganimp hepken, gwerzhañ dimp ho sekred, ni a c'hellfe embann skritelloù bev.

Hilda, a oa bet o nijal dre he faltazi war ur goabrenn alaouret, o 
c'hortoz bezañ pedet da ziskouez hec'h oberoù e Roma, ha goude d' o ingalañ etre
mirdioù bras Italia marteze, a santas un islonk skorn o tigeriñ dindan he zreid.
Hag evel ma c'hoarvez a-wechoù, e savas raktal ur weledigezh all dirak he spered
: ul leurenn c'hoariva, ha Scarpia an trubard oa kinnig da la Tosca gwerzhañ 
hec'h enor.

Setu perak, o klask ur ger binimus, ur flemmadenn da stankañ e glapez d' 
an Italian vil-se, e teuas war he zeod :

- Vissi d'arte !

Pe e oa fall italianeg Hilda, pe nann, ne ouzon ket. Met ar Signor Gaddi 



ne seblantas ket kompren. Tevel a reas koulskoude.

- Skritelloù ! eme Hilda. - Gwerzhañ va sekred ! Gwerzhañ ! Sabatuet oc'h 
gant ar pezh am eus graet d' ar skeudennoù-mañ ! Met un dra sebezusoc'h c'hoazh 
a c'hellan diskuliañ deoc'h !

Ar mirdi, evel a oa bet lavaret gant ar jeneral, a oa kozh. En amzer 
gwechall e oa bet sklerijennet dre c'haz, a-raok bezañ sklerijennet dre dredan. 
Un dever-gaz a oa bet lezet e pep sal, e ken kaz e teuje an tredan da vankout. 
Etrezek an dever-gaz e troas Hilda he biz-yod.

- Enaouiñ a c'heller an dra-mañ ? - a c'houlennas ouzh ar merour.

- Ya, - eme hemañ.

- Ra vezo enaouet neuze, ha lazhet ar gouloù-tredan. Pezh a voe graet. Ur 
flamm glas ha gwan a baras war dremmoù ar pevar den, ha pelloc'h er sal ne oa 
nemet damskeud, ma spurmanted a-vec'h ennañ furmoù hirgarrezek an taolennoù war 
ar mogerioù louet.
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Pemp munutenn a dremenas, dilavar.

- Mat eo, - eme Hilda. - Enaouit an tredan bremañ, ha sellit ouzh ar 
skeudennoù.

Sellout a rejont. Ar skeudennoù ne fiñvent mui.

- Aotrounez, - eme Hilda, - bevet em eus ha bevañ a rin evit an Arz betek 
va analad diwezhañ. N' em eus ket ezhomm arc'hant. Trawalc'h am eus. Ne vo ket 
saotret gant marc'hadourien an dizoloadenn am eus graet. Evel hoc'h eus gwelet, 
gouloù ar gaz a zistruj efed an danvez a ran gantañ. Se am eus dizoloet ivez, un
deiz m' edon oc'h aozañ ur banne te war ar fornigell vihan e korn va 
labouradeg... Met, evit troc'hañ berr : biken, biken ne anzavin va « sekred ». 
Un oberenn hepken a chomo, a destamantin d' ar mirdi-mañ, hag a vo diskouezet 
amañ, da ober mezh deoc'h ha klod da'm c'hêr c'henidik : « Ar Mesaer o Kousket 
hag o Tihuniñ ».

Hilda a savas, a yeas betek an nor, a zigoras anezhi hag a steuzias e 
teñvalijenn ar raksal, hep gortoz ar markiz d' he c'has en-dro d' ar gêr, o 
lezel an tri den mantret dirak ar skeudennoù marv-mik-yen.
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SKOL-LOUARN VEIG TREBERN

(Kendalc'h)
GANT YOUENN DREZEN

- Petra zo c'hoarvezet gant da dad ? Eñ zo bet o 'n em gannañ ?

- Nann, te !... Mes laret 'm eus dit, anavezet eo va zad en holl c'hêrioù 
diwar ar maez, war hent Kombrid. Er c'hontrol, en imor vat e oa kenañ-kenañ. 
Kanañ a rae memes e karrdi Kerzeoc'h, gant peizanted all, en ur dañva jistr 
nevez. I oa o valañ avaloù, e Kerzeoc'h. Goude, e oa aet da c'hourvez e-tal ar 
bec'holo, hag e oa kousket diouzhtu.

- Ha te?

- Me ? Me oa azezet en e gichen, war ar plouz. Ur wech, e oa deut ar c'hi 
da c'houesa va zad, peogwir e roc'he. Laret 'm eus dezhañ : - Tê- ! Torc'h-ki ! 
- Hag eo aet kuit. Nemet, noz teñval-dall oa, p' eo dihunet va zad.

- Oi !... Ne 't oa ket aon ?

- Aon ?... Me oa gant va zad...

« Ha te, Veve ? Te lar n' out ket bet er skol, dec'h ?

- Me gave gwelloc'h gortoz ac'hanout. Mes pa ouezi pelec'h on bet ha petra
'm eus bet !...

Gant doujañs ur beleg o kas an Aotrou Doue d' un den klañv, e tigore Veig 
e zorn war ar pezhig gwenn, a oa o teviñ dezhañ e voz abaoe ur pennad. Ober a 
rae Paotr-Teo e zaoulagad ront.

- Te oar, « frai ! » a zisplege Veig. Ar vatimant vras teir gwern... Ar 
gabitened bras... Hama ! Me zo bet e bourzh ar vatimant-se gant unan eus ar 
gabitened. Ha 'm eus bet an dra-se digantañ.
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- Arc'hant eo ?

- Petra 'gred dit ken ?

Displegañ a rae. Veig dre ar munut, en ur gaeraat c'hoazh an daolenn : 
penaos en doa graet anaoudegezh gant an den-a-vor chichant. Estlammet oa Paotr-
Teo.

- Ma vijez aet d' ar skol, ne 't ije ket gounezet kemend-all a arc'hant, 
emezañ, trellet e sell.

- Kerkent ha ma vi savet, ez aimp e kêr da brenañ traoù.

O vertuz an arc'hant ! N' o doa ket ezhomm va daou gantolor eus jistr 
Kombrid da dommañ dezho o fenn. Garm, kri ha c'hoarzh e-barzh ar gwele ! Sevel a
rae Paotr-Teo war e bastell, hag ez en em lakae d' ober toutig-penn war ar 
c'holc'hed. Veig a rae chiboud, ha, goude-se, ar berenn, gant e benn en traoñ 
hag e dreid ouzh ar voger, ha, goude-se, bountadegoù ha gouren. Ma horjelle hag 
a stlake ar ridojeier, prest da freuzhañ.

Pa voe klevet botoù-koad Chann Grall o sklokal er vanellig a gase d' al 
leur. Amzer ur c'hwitelladenn, e voe Paotr-Teo dindan e zilhad-wele. Prim oa 
Paotr-Teo, pa gare.



- Fur oc'h bet, bugale ?

Veig a c'hoarzhe. N' oa ket da souezhiñ, o vezañ ma veze dalc'hmat o 
c'hoarzhin.

- Ya ! moereb Chann.

- Mamm, bez' e vin c'hoazh skuizh, goude kreisteiz ? a daole Paotr-Teo.

- Che ! va mabig paour. Dit eo da c'houzout an dra-se gwelloc'h evidon. 
Evit petra e c'houlez an dra-se diganin ?

- Evit mont d' ar skol asamblez gant Veig, mamm.

- O Itron Varia Garmez benniget ha Sant Jakez Lannvorc'h ! Me 'm eus ur 
mab fur, avat, a c'houl mont d' ar skol, e-lec'h chom en e wele da ziskuizhañ. 
Petra an diaoul 'm eus graet d' an Aotrou Doue evit kaout ur mab ken fur ?... 
'Benn merenn, e vo gwelet, va c'hrouadur. Da c'hortoz, chom brav aze, e-barzh da
wele tomm, ha diskuizh ar muiañ ma c'helli.

*

Madam Chich - Madam a veze lavaret d' ar vaouezed e giz kêr, kran pe get 
-, a rene, e ru Kereon, kichen ar c'hoc'hu kozh, war ur voutig madigoù mat ha 
marchad-mat : chokolad, karamel, boñboñioù, regalis, per - glas ha fouest - 
prun, pechez, mesper, spezad, avaloù, kraoñ, ha lipouzerezoù a bep seurt, lakaet
e gwel e paneroù ha kachedoù pe glozet e podoù gwer.
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Mechañs e oa bet Madam Chich yaouank gwechall, ha dilikat. Hiviziken, 

avat, e oa anezhi un itron war an oad, loudourenn un tammig, poan dezhi o tougen
he monumantad kig laosk. Aet e oa diegus he skouarn. Berrwell ouzhpenn, rankout 
a rae kemer daou re lunedoù evit lenn.

Ar pep niverusañ eus he fratik - ouzhpenn ar gwesped hag ar c'helien a oa 
eno er baradoz - a veze amprevaned ar skolioù, a zeue d' he stal da gargañ o 
chakodoù evit... lakaomp ur bennozh Doue, e-doug ma veze un digourdi eus ar 
vandenn, o terc'hel evezh ar vaouez kaezh gant ur brenadenn dister.

Veig, bremañ m' en doa adkavet e hardizegezh war un dro gant e letanant, a
oa e bal kentañ tennañ moneiz rouz eus e bezig gwenn.

Un draen e oa. Ne gemere ket an holl goñversourien arc'hant saoz. Rak n' 
oa douetañs ebet evit Veig : arc'hant saoz e oa e bezig gwenn.

N' oa nemet Madam Chich a c'helle faziañ, hep difiziañs, war e orin, 
gwerzhañ, ur gwennegad forzh petra ha rentañ ur mell dornad moneiz, ur moneiz 
eus ar vro, onest, istimet ha degemeret gant an holl.

- Petra vo evidoc'h, bugale ? a c'houlenne Madani Chich, tev he lapenn 
vlevek, ha garv he mouezh evel hini ur gwaz. Dont a rae, ouzh stlej lugut he 
fañtoufloù, davet he daou gliant yaouank, Veig dirak, evel boaz, Paotr-Teo a-
dreñv e gein sko ennañ.

- Boñboñ, Madam, ur gwennegad da bep hini, eus ar podad-se, a responte 
Veig, difrom-kaer, en ur ziskouez ur podad-gwer madigoù roz-livet.

- Arc'hant 'z eus ganeoc'h da baeañ, bugale ? a c'houlenne ar goñversourez
gozh, difizius un tamm.

Astenn a rae Veig e « arc'hant ».

Ur pezh gwenn ?... Ur pezh eizh real, diwar ar gwel kentañ ?... Ruflañ a 



rae an itron gozh. Ma vije bet ur pezh pemp wenneg, pe zek, ne vije ket bet 
iskis an dra, re en holl... Mes eizh real, evel-se, e-kreiz ar sizhun, etre 
daouarn daou gac'her ken yaouank ?... Klevout a rae Madam Chich gant ar pezh-se 
c'hwez ken fall ha ma oa ganti hec'h-unan.
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- Gortozit, ma welin ! emezi ; hag hi, ponner he bale, da doull an nor, 

gant he daou re lunedoù war he fri gwennaennek, ha sellout pizh ouzh teñzor an 
daou bratik. Berr e voe an taol-lagad.

- Lavagnoned fall ! a groze an hini gozh, ken a grene he muzelloù gwak. 
Faos eo ar pezh-se !... E oac'h deut adarre da glask laerezh ac'hanon. Laeron 
fall ! Da Viribi ! Mont a reot da Viribi betek fin ho puhez ! Pa welin ho...

Prim ha trumm, ma ouie ober, en doa Veig tapet e bezhig gwenn a dre vizied
Madam Chich, hag e sailhe er-maez, Paotr-Teo d' e heul, hemañ gant ur berenn e 
pep dorn.

Distreiñ a rejont e korn ar c'hoc'hu kozh.

- Chich pourri ! a youc'has Veig.

- Chich pourri ! a youc'he Paotr-Teo.

- Chich pourri !... Chich pourri !...

- Larit 'ta ! frioù-karn, a skandale an troc'her-baro, amezeg Madam Chich,
a oa o kemer an aer war-dreuz e zor. N' ho peus ket mezh « langachat » ur vaouez
kozh ? Bremaik e lakain deoc'h ho reor e traoñ ho kein !

Tec'hout a rae an daouig d' ar c'haloup, dre ar c'hoc'hu kozh.

Hag e c'hoarzhent, ar voused fall. N' o doa nemet kenderc'hel gant o lañs.
War hent ar skol, end-eeun, e redent, e-biou da vogerioù louet an uzin soud. 
Hastañ a rae bandennadoù bugale, dre ar memes hent, o vont d' ar skol ivez.

C'hoarzhin a rae va daou lampon, en ur blantañ o dent er per « falziget » 
gant Paotr-Teo. Mes c'hoarzhin glas. Kazeg o doa graet. Ar pezhig gwenn n' oa 
ket bet graet moneiz gantañ, da lavarout eo ne dalve netra er stad ma oa.

Ken brav e-giz vije bet chukañ boñboñ, en ur selaou kentelioù M. Karadeg !

N' oa ket da dortañ. Ar pezh-se a ranke bezañ eskemmet ha lakaet er 
c'hoñvers. Deviñ a rae e zorn da Veig.

Pa chomas a-sav, sklerijennet trumm, e-kreiz plasenn an Amann.

- Selaou 'ta, « frai ! » Ha ma yafemp da brenañ un « illustré » e ti an 
Dimezell Bleo-Griz !... Hounnezh zo desket, hounnezh a gompren an traoù.

Amzer oa c'hoazh, rak bez' e welent forzhig bugale an diwezhadoù, ret en 
anzav - o trotal d' ar skol, en-dro dezho.
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Ha va faotred, pell eus heuliañ o skouer, ha treiñ kein da Sant-Gabriel, 
ha sankañ tizh war-du kêr, betek ar Ru Vras. 

- Deomp diouzhtu da welout !

Ne voe ket ken aes ha m' o doa kredet ober afer gant an Dimezell « a 
gomprene an traoù », sañset. Aet e oa Veig tre er Burev-Butun, tra ma chome 
Paotr-Teo e toull an nor. Levrioù ha kazetennoù, ha kartennoù-post, ne weled ken



eno, ouzhpenn an daolig-varbr gant he fouezerez-butun.

E kaoz bras e oa an Dimezell Bleo-Griz gant ur plac'h plac'h yaouank deo, 
e giz kêr evelti. Galleg e oa ganto o div.

Ne rejont van ebet ouzh ar paotrig, boazet ma oant, moarvat, da welout ar 
vugale o furchata er mouladurioù skeudennet, a-raok ober o dibab. Evel-se a rae 
Veig ivez, ar gwechoù all.

An taol-mañ, avat - ha brallet e oa bet e feiz en e bezh gwenn, faos, eme 
Chich flaer ? - e oa yenet ar paotr, hag aet lent, dirak ar plac'h yaouank kozh-
se, hir, sec'h, ha dic'hoarzh a-hed ar wech. Ne vousc'hoarzhe morse ouzh ar 
vousetaj. An teodoù fall - hag ez eus anezho, e kêr ! - a lavare ne gare ket « 
c'hwez ar micherour » nag e barlant. Ar pezh a zo sur eo ne goueze morse ur ger 
brezhonek diwar he muzelloù, a oa faeüs ha prennet dre natur, marteze a-walc'h.

A-greiz-holl, e taole pled ouzh Veig, a chome plantet evel ur peul, e-
kreiz al leurenn, gant e bezhig gwenn en e zorn.

- Petra 'fell dit, paotr bihan ? a c'houlenne e galleg.

- « L'Intrépide », mezell.

Kavout a reas Veig dezhi dremm riell ar vestrez-skol o vont da reiñ ar 
wialenn. Respont a reas an dimezell, e galleg atav, ha neuz an heskin en he 
mouezh :

- « L'Intrépide » ? Bet out o kerc'hat unan dija, an deiz all. N' emaomp 
nemet ar meurzh hiziv, ha ne vo « Intrépide » all ebet a-raok digwener.

- Ya ! a responte Veig, toutek ha divarc'het, ha war-nes mont kuit, hep 
goulenn hiroc'h. Krediñ a reas, koulskoude, diskouez e bezhig gwenn, ha lavarout
:

- Evit kaout moneiz an hini oa.

- A !... Diskouez da fortun !

Kemer a reas ar pezh eus dorn Veig. Sellout a reas outañ, ha neuze ouzh 
Veig, hag ouzh ar vaouez all. Prennet he beg, ken e oa prennet, an taol-mañ. 
Astenn a reas ar pezh d' eben.

- Anaout a rit an dra-se, Irma ?

Eben a droe hag a zistroe an tamm metal.
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- Norge ?... Norge ?... Distagañ a rae : Norj... Feiz ! nann. An dra-se a 
zle bezañ amerikan... Ha...a...kon ? Puf f...f !

N' oar den pe vlaz he doa kavet an dimezell deo gant an anv ; laosket he 
doa ur c'hoarzhig berr.

- Ne welit ket ac'hanon, eme an Dimezell Bleo-Griz, o kemer an tren evit 
Kemper da vont da cheñch an daou wenneg-se er « Banque de France » ? Ma vije bet
arc'hant saoz, c'hoazh, c'hoazh !... Mes n' eo ket arc'hant saoz... Forzh 
penaos, n' on ket eskemmerezh, ha ne ran ket dastum eus ar moneiz estren. « Je 
ne suis pas numismate, » emezi.

« Diwall da arc'hant ganit, paotr bihan ! emezi da Veig, gant un neuz da 
lavarout :

- Kerzh da c'hoari c'haloj gant da damm traoù gwenn, mar karez. Evidon-me 
ne dalv ket ul liard toull.



Sed ha ne rae ket o c'hont d' an daou gomperig. Flemmañ a rae Veig e vod, 
droug ennañ :

- 'T eus ket gwelet hounnezh gant he beg-mersi-'m eus ket imm ?

- Eo ! ur beg ec'h-m' en argas, a responte Paotr-Teo, kerseet ivez.

- Ma vije bet arc'hant saoz, a lare hounnezh. Hag hounnezh a oar añglich, 
memes ?

En ur vont, Paotr-Teo a voe e dro da resev ar sklerijenn.

- Veve ! emezañ, trumm. Ha ma yafemp da Hotel « Al Leon Aour » ? Aze e vez
ur bern Añglichenn, e-pad an hañv.

N' oa ket pell Hotel « Al Leon Aour ». Dres e penn-laez ru Kereon, etrezek
an Ti-Toull. 

- Deus ganin, ar wech-mañ ! Paotr-Teo. Ne fot ket din mont va-unan e-barzh
an ti bras-se.

- Ya ! eme Baotr-Teo.

Ken luc'hus e oa an trepas, a ranne an hotel dre e greiz, ma tennas ar 
baotred o botoù da vont war o chosonoù etrezek ar gegin.

Dre un nor digor, e taoljont ur sell er sal-debiiñ. Ur sal hir ha sklaer, 
kran, gant un daol-greiz ken hir all, ha taolioù bihan goloet gant un doal wenn,
ha warno asiedoù, boutailhoù, gwer lintrus, loaioù, fourchetezoù, edo ur vatezh 
bigoudenn, gwenn-kann ivez he zavañjer o tistaliañ.

Aotrounez, gant o fri en ur gazetenn, a echue skarzhañ o zasad kafe, a oa 
muioc'h a c'hwez-vat gantañ, sur, eget gant rouzig ar gêr.

An Itron Berr, perc'hennez an hotel, a oa anezhi ur vaouezig dous ha 
sioul. Selaou a reas ar baotredigoù gant madelezh ha, neuze :
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- Ya ! va bugaligoù. Ya !.. Mes an arc'hant-se n' eo ket mat amañ.

Kemer a reas ar boan lakaat gouloù e letern an daou vihan.

- Ya ! Amañ e vez kalz estrañjourien, e-pad ar sezon. Ar re-se, marteze, o
dije bet graet an eskemm. Mes n' emaomp ket mui en hañv, bugale. An aotrounez a 
zo bet gwelet ganeoc'h er sal vras, a zo anezho beajourien koñvers eus Kemper pe
an Naoned, pe Bariz, tud hag a labour evel ho tad, evit gounit o buhez. Ne reont
implij nemet eus gwenneien ar vro. Forzh penaos, an estrañjourien, pa zeuont e 
Frañs, o deve dija cheñchet o gwenneien en un ti-bank. Paeañ a reont amañ o 
dispign gant arc'hant gall, evel an holl. Hag aesoc'h, kalz, eo evel-se. Ne 
zeufe ket unan a-benn eus e gontoù, ma vefe kemeret moneiz eus kement bro a zo.

Selaouet o doa an daou skoliad pennad kentel Arboellouriezh Etrevroadel 
itron vat « Al Leon Aour » gant seul-vuioc'h a c'hrad m' he doa, etretant, 
kemennet d' ar geginourez troc'hañ dezho pep a damm bara gant koñfitur. Marteze 
e oant bet kemeret ganti evit daou glaskerig aluzen.

Ha komprenet o doa ne oa o fortun, allaz ! nemet un huñvre !

Kenavo regalis, chokolad, madigoù ha kelaouennoù skeudennet !

Ha va faotred adarre war ar ru, e-giz daou « goi », gant ar pezhig e dorn 
Veig, o sac'h-skol war o c'hein, hag ar skol... e sac'h an diaoul, ur wech 
ouzhpenn. Da sutal, ar skol, diwar seurt disouezhenn !...



Forzh penaos, evit komz e-giz an Hini Bleo-Griz hag itron vat an hotel, 
forzh penaos e oant adarre diwezhat. Tost div eur.

Biskoazh seurt gopr, a oa bet roet da Veig gant ar c'habiten-vor ! Dont a 
rae ar pezh gwenn-se, ken prizius, koulskoude, - eus an dra-se e oa sur, - ken 
karget a c'halloud-prenañ traoù ker prizius all, da vezañ pounner ha didalvez 
evel ur pouez plomm. Tonket oa dezhañ chom stag ouzh e flac'h, e-giz e roched-
tan ouzh kroc'hen Herakles gozh.

Alvaoniñ a rejont, ur reuziadig, war ar riblenn-straed, dirak dor an 
hotel, ur vuzell gamm stag ouzh o beg. Hep youzout da belec'h mont.
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Ha, neuze, hep m' o devoe rannet grik etrezo, e kasjont o zreid, a ruz 
botez, davet ar Vanell-Zu, da guzhat, e park ar C'hoseg, o seier, a oa un uz o 
c'haout war o c'hein hag a zedenne re an evezh.

- Deomp atav war ar c'hae, eme Veig. Marteze e welimp ar c'habiten bras. 
Ne welez ket e rofe deomp arc'hant gwir ?

Ur c'haloupadenn a-hed ar vanell, hag un diskenn dillo dre zirioù mein 
Keratur. Edont adarre dirak ar c'hal Fereg, e traoñ ar porzh.

N' oa kabiten bras ebet war bont an « Inga Harner » nag o vale war ar 
c'hae. Ur maltouter, ne lavaran ket, gant e zaouarn a-dreñv e gein, o 
tic'henaouiñ ouzh al lestr : e vrasañ labour.

N' eo ur maltouter nag un archer na zoken ur gward-maezioù o lakaat kas 
war an dineizherien ha war ar skolidi-louarn. Mes gwisket eo gant dilhad ar 
gouarnamant... Da zifiziout outañ !

Ma rae va faotred an dro vras, dre dreñv ar bernioù plenk hag ar postoù-
min, da vont da gantren pelloc'hik. N' oa ket diouer a vagoù all, penn-da-benn 
ar c'hae, nag a girri hag a roñsed o vont hag o tont gant o sammoù plenk, glaou,
pe patatez, ouzh storlok ar rodoù, ar stlakadennoù skourjez, ha leoù paotred an 
tumporelloú - ha « youp ! », hag « hu ! », ha « drri ! » - a-hed ar c'hae ; hag 
ar roñsed o c'houirinat d ar gezekenned. Peadra e-leizh d' o lakaat da gaout 
berr o amzer, en ur c'hortoz distro ar c'habiten bras, ha fin ar skol, eveljust.

Aet e oa kuit ar « Verdun » gant e varikennoù. Ar « Malabar », avat, a 
ziskarge atav e c'hlaou du lufrus.

- Tec'hit alese, moused fall ! Pe e viot flastret, a youc'he ur martolod, 
a-greiz-holl, a gichen un traouilh.

Feiz Doue, gwir ! Gant ar c'hoant gwelout gwelloc'h, hag e riskl kouezhañ 
er porzh, e vijent aet dindan pavioù ar roñsed. Dres a-zioc'h o fenn, e oa ur 
pikol a banerad glaou oc'h ober dañs-ourz, e penn ur fun hir ouzh beg ar wern-
samm, kent disac'hañ e-barzh karrastell un tumporell.

Preget en doa ar martolod e brezhoneg. Hag e brezhoneg eo ez ae ar 
vartoloded all ouzh ar chalboterien, a oa ken du o fasoù ha re morianed an uzin 
soud. N' oa ket estrañjourien ar re-se, evit dezho dont eus bro-Saoz, ha, ken 
sur all, n' oant ket eus gwall-bell eus Pont-'n-Abad, diouzh ma seblantent 
anaout mat ar charretourien-glaou.
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Redek a rae Veig da sellout pisoc'h ouzh anv ar vag, war an a-dreñv : « 

Malabar, Pont-l'Abbé ». Sklaer oa an traoù.

Ma ! N' eo ket gant ar re-se c'hoazh eo a vo diyalc'het ur « graf » d' e 
drokañ gant ar pezh gwenn-se dozvet gant yar an diaoul.



*

Antronoz vintin, pa zegouezhas Paotr-Teo d' e gerc'hat da vont d' ar skol,
e oa Veig atav en e wele, hanter-gousket, o lakaat e zilhad, hep mall. Diouzh al
luchadenn a gasas dezhañ e gamarad, hag e vousc'hoarzhig fin, e tiouetas e oa 
deut spered da hemañ, e-doug an noz.

- « Malabar » ! a sile Paotr-Teo dezhañ en e skouarn. Sav buan, Veve !

Hag, a-boan erru war ar Waremm-Mên

- Kavet 'm eus, « frai » ! Ar « Malabar ».

- Ya ! Ar « Malabar ». Ha petra goude ?

- Klevet 't eus petra he deus laret dec'h itron an hotel. Hama, « frai », 
kabiten ar « Malabar », te ' welo, a gemero da arc'hant diganit.

- Te 't eus bet ur sorc'henn, e-pad an noz ?

- Nann ! Veve. Mes ur soñj a zo deut din, pa oan o tebriñ va lein.

« Selaou mat ! Ar « Malabar » a zo o tont eus an Añgleter gant e c'hlaou-
douar. Marteze, ha sur a-walc'h, e yelo en-dro d' an Añgleter gant ur fred 
potojoù-min pe avaloù-douar. »

- Ya !

- Hama ! Kabiten ar « Malabar » a rank ober e zispign du-se gant arc'hant 
an Añglichenn.

- Sell ! ya 'vat ! a daole Veig. Komprenet 'm eus. Ar Saozon, pa zeuont 
amañ, a gemer arc'hant ar Frañchichenn, hag ar Frañchichenn, pa yeont da vro-
Saoz, a rank ober gant arc'hant an Añglichenn. Te oar anezhi ?

« Deomp diouzhtu da gaout kabiten ar « Malabar ». Hennezh a gemero va fezh
gwenn, hag a roio deomp moneiz en e blas. »

Va laboused n' oa ket berr o anal o nijal hed al lenn, dre biou traoñ ar 
c'hastell, ha penn-da-benn ar c'hae, betek ar vatimant du. Ha skañv oa o fluñv 
war o diwaskell ; fellout a ra din lavarout : o botoù-koad hag o seier-skol.
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Dres a-walc'h e oa tri zen war bont ar « Malabar ». Daou vartolod yaouank,

diarc'henn ha gwisket gant kotoñs glas takonet, a c'hoarie « plantañ ar yenn » 
an eil en egile. Ababamour d' ur c'hazh, war a gomprenas ar baotredigoù.

(Da genderc'hel.)

C'hoariet e Dulen en Damer Hall

AR SPONTAILH
drama gant Jarl PRIEL
Boutin  3,50 L. N.
Alfa  4,80 L. N.
Ar pezh-c'hoari a zo bet c'hoariet evit ar wech kentañ. N' eo ket e Breizh avat 
nag e brezhoneg met en Iwerzhon hag en iwerzhoneg
EMBANNET GANT AL LIAMM
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AR PESKETAER

gant GAB MILIN

Ur wech e oa ur pesketaer paour e Montroulez hag en devoa poan o vevañ 
diouzh e rouedoù. E di a oa leun a vugale c'hwec'h a oa anezho hag e wreg 
dougerez bras adarre.

Mont a ra da besketa gant e vab henañ, paotr a bevarzek vloaz. Chom a 
rejont hed an deiz-se hep pakañ ur penn hini, ha koulskoude er gêr ne oa eskenn 
na tamm da zebriñ da gement all a dud. Penaos ober ? Gwellañ ma c'helle e rae, 
ha skuizh o teurel e rouedoù hep digas netra d' o heul, e lavaras d' e vab :

- Deomp d' ar gêr pa ne bakomp seurt ! Koaniañ gwenn a raimp holl fenozh 
adarre evel hon eus graet alies, gwazh a se.

- Va zad, eme ar paotr, taolit ho rouedoù ur wech c'hoazh! Me 'm eus 
fiziañs e pakot un dra bennak an taol-mañ.

- Mac'h oufen e ve gwir a lavarez e rafen, ne gredan ket evelato !

- Grit atav, eme ar mab, ne vezimp ken pell.

Hag ar pesketaer ha teurel e roued adarre hag e dennañ er vag.

Gwir en devoa lavaret e vab dezhañ. Paket en devoa un dra bennak, ur pesk 
bihan n' oa ket ur c'henaouad anezhañ :

- Gwelout a rez, eme an tad n' eus ket peadra da gargañ he c'hof d' ar 
vihanañ eus da c'hoarezed.

- N' eus forzh, eme ar paotr, kement-mañ eo atav. Hag eñ ha kregiñ er pesk
evit hen tennañ eus ar roued. Pa oa krog ennañ, ar peskig en ur lammout, a 
lavaras :

- Va zaolit-me er mor, ha n' ho pezo ket a geuz !

- Petra ! eme ar pesketaer, te a gomz ivez !
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- Ya, emezañ, ha mar kirit va zeurel er mor hag ho roued war va lerc'h e 
vezo karget leun bremaik hag ho pag ne vezo ket bras a-walc'h evit lakaat 
anezho. Kasit, eme ar pesk da gerc'hat kezeg-karr pe vanekinoù evit lakaat 
anezho, rak me a oar e vezo ar pesked er roued bern war vern. Ouzhpenn c'hoazh !
Pa en em gavot er gêr, ho kwreg a wilioudo hag a roio daou vab deoc'h ken heñvel
an eil ouzh egile na vezo den vit anaout unan diouzh un all, ha ken kaer 
ouzhpenn ma teuio an itronezed vrasañ eus a Vontroulez da welout anezho ha d' o 
c'harout. Savet ha skoliet e vezint ganto betek an oad ma vezo ret dezho mont 
eus ar gêr. En nozvezh ma c'hanint ho pezo ivez daou ebeul bihan diwar ho kazeg,
daou gi digant ho kiez, ha daou gazh digant ho kazhez.

Ar pesketaer, souezhet o klevout ar peskig-mañ petra lavare, a daolas 
anezhañ er mor hag e rouedoù diouzhtu war e lerc'h, e-pad ma oa aet e vab da 
glask karr pe gezeg da gerc'hat ar pesked. Ne oa ket pell ar roued er mor, ma 
welas ar pesketaer ar pesked o tont hag o lammat e-barzh ken stank evel ar 
merien en ur wrac'hell.

- Gwir a lavare ar peskig bihan emezañ.

Ha pa voe en em gavet e vab gant ur c'harr daou loen outañ e voe tennet ar



roued, karget ar c'harr barr dreist ar gorzioù, daou vanekin ouzhpenn ha chomet 
c'hoazh er vag.

- Mat an taol, eme ar pesketaer. Sada me rekouret er wech-mañ, me ha va 
ziad.

Hag eñ d' ar gêr. En ur vont e werzhas ur pesk bennak hag e prenas kig ha 
bara ha keuneud en devoa ezhomm, hag eñ buan. Mall oa dezhañ en em gavout. Hag 
a-vec'h m' en devoa lakaet e droad en ti, ma wilioudas e wreg ha m' he devoe 
daou vab. Klevet trouz a ra gant e gazeg, ha pa 'z a da lost an ti da welout, e 
oa daou ebeul en he c'hichen. Ar giez a yud ivez hag eñ da welout ha kaout daou 
gi bihan. Ha distro diouzh he c'haout, ma klev e gazhez o viaoual ivez, hag eñ 
ha mont ha kaout daou gazh bihan ganti o lipat.

- Sada graet hervez lavar ar pesk emezañ.

E zaou vab a oa kaer evel an heol ha biskoazh ne voe gwelet daou baotr ken
heñvel. Kavet e voe peadra d' o magañ diwar neuze, hag an itronezed eus a 
Vontroulez a zeue bemdeiz a vandennadoù da welout an daou-mañ, ha da zegas traoù
dezho. Kemeret e voent o daou ganto, savet ha skoliet. D' an oad a bemzek pe 
c'hwezek vloaz ez ejont o daou e korn liorzhig o zad, hag eno e plantjont war an
teil pep a rozenn. An div blantenn-mañ a savas kaer, hag heñvel o div. Ma 
lavaras unan anezho un deiz d' e vreur :
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« Me 'ya bremañ da vale dre ar vro. Taol evezh bemdeiz ouzh va rozenn, ha 
pa weli e vezo pleget he fenn ha gweñvet, e c'helli lavarout e vezin marv hag e 
teui d' am c'hlask. »

Hemañ a ya war gement-se, a gemer e varc'h, e gi, hag e gazh, hag a ya 
war-eeun da Naoned. P' en em gavas eno, an holl a oa liv ar marv warno. Hag eñ 
goulenn petra a oa c'hoarvezet er gêr ma oa an holl en anken.

- E feiz ! eme unan gozh dezhañ, mar domp-ni nec'het ha war bouez anken, 
n' eo ket hep abeg. Er c'hoad tostañ da gêr aze ez eus ur sarpant a seizh penn 
hag a daol tan seizh lev dro hag a rank bezañ roet ur c'hristen bemdeiz dezhañ 
da zebriñ. Kouezhet eo gant merc'h ar roue en dro-mañ hag arc'hoazh vintin e 
vezo kaset dezhañ.

Hemañ war gement-se a ya en un ostaleri, hag antronoz a yeas d' ar c'hoad 
mintin mat. Gwelout a reas kas ar briñsez, ha pa voe aet an holl ac'hano diouti,
e tostaas hag e lavaras dezhi :

- Mar kirit, me welo ha gallout a rin ho kaout digant ar sarpant.

- Grit a garot, eme ar briñsez.

Hag hemañ lavaret dezhi mont a-dreñv e gein, ha gervel e gi hag e gazh. An
daou-mañ a dostaas diouzhtu. A-benn ur pennad e voe gwelet ar sarpant o tont eus
e doull hag e seizh penn a-raok.

- Degas-hi din, a lavare.

- M' ac'h eus c'hoant d' he c'haout, e teui d' he c'herc'hat betek amañ, 
eme an den yaouank, o chom war-hed ugent troatad ac'hano.

Neuze ar sarpant a deu er-maez eus e doull hag en em led war leurenn ar 
c'hoad.

- Bremañ, va c'hazh ha va c'hi, c'hoariit war ar sarpant-se.

Ar c'hazh hag ar c'hi a lamm dezhañ diouzhtu. Ar c'hazh, war ar pennoù, 
pep taol pav a roe, a zalle ul lagad, hag ar c'hi war e lerc'h a zistage ar 
pennoù. Ne voe ket pell an abadenn ganto ma voe lazhet ar sarpant. Hemañ a 
droc'h ar seizh teod da gas gantañ hag a lavar d' ar briñsez mont d' ar gêr pa 



garje. Hec'h ambroug a reas ur pennad, ha goude e lezas anezhi.

Houmañ en em gavas gant ur glaouer a anaveze anezhi hag a c'houlennas 
petra oa ne oa ket bet debret gant ar sarpant.

- O vezañ, emezi, maz eo bet dibennet he seizh penn 'zo du-se distag.
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- E pelec'h ? Deut da ziskouez din !

Hi ha ranket dezhi mont. Hag ar glaouer ha kas gantañ ar seizh penn ; ha 
mont d' al lez, ha lavarout d' ar roue en devoa lazhet ar sarpant hag e tlee 
evit se kaout e verc'h da bried digantañ.

- Ya, ya ! eme ar roue. Bez ' ho pezo anezhi goude ma vo bet graet ar 
c'houez warnoc'h, rak en doare m' emaoc'h ez oc'h re zu.

Ma voe graet ar c'houez war ar glaouer e-pad pemp pe c'hwec'h devezh, ha 
ma savas ar brud edo o vont da eurediñ gant merc'h ar roue. Ar paotr yaouank pa 
glev an dra-se, a ya d' al lez, a wel ar briñsez, hag a ya ganti da gaout ar 
roue, a ziskouez ar seizh teod dezhañ en ur lavarout e oa eñ en devoa lazhet ar 
sarpant. Degaset ar seizh penn di, e weljod sklaer e oa gwir a lavare, ma voe 
kaset ar glaouer da vale d' e goad ha dimezet hemañ gant merc'h ar roue.

Da noz e eured, edo o vont d' e wele pa wel ur c'had o lammat dreist ar 
voger el liorzh :

- Deport, emezañ, maz in war-lerc'h hounnezh.

Ha diskenn ha war-lerc'h ar c'had. Kaer en devoa bale ne c'helle ket 
tizhout anezhi ken m' en em gavas e-tal ul lenn.

Eno, kentañ tizh en devoe, e voe gwelet ar c'had o vont en ti a oa war ar 
chaoser. Hag eñ ha mont en ti war-lerc'h ar c'had.

Raktal ma lakaas e dreid e-barzh war un tamm planken a oa e-kichen an nor,
ma voe gwintet war e benn en un tonell a oa treuz didreuz dezhi laonennoù, 
kontelloù hag aotennoù penn-da-benn, ha ma voe troc'het ha dispennet a-dammoù a-
raok ma oa en em gavet d' an traoñ.

E varc'h, e gi, hag e gazh a oa deut gantañ, a oa chomet eno d' e c'hortoz
; ne daent ket diouzh an ti. Ha ne vije ket brav klask o c'has kuit.

Breur hemañ a yae bemdeiz da welout e pe zoare edo rozenn e vreur. Pa 
zeuas antronoz mintin e welas e oa gweñvet ha kouezhet he delioù :

- Marv eo va breur, emezañ, ha mont a rankan war e lerc'h.

Mont a reas diouzhtu, hag en em gavet e Naoned gant e varc'h, e gi hag e 
gazh, hag eno o vezañ ma oa enklask da bried merc'h ar roue, ha ma oa hemañ 
heñvel buhez ouzh e vreur, e voe krapet ennañ ha kaset d' al lez. Diouzhtu ma 
welas merc'h ar roue anezhañ, e lammas d' e c'houzoug da bokat dezhañ. Hemañ he 
lezas da ober. Hag hi da c'houlenn pelec'h e oa bet ha perak e oa bet aet kuit 
diouti da noz e eured. Hemañ, ne ouie netra, a chome kloz e veg war gement-se, 
na petra 'ta ! Evelato e lavare da verc'h ar roue ne oa ket he fried e oa:
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- Petra, emezi, ankounac'haet ac'h eus ez omp !dimezet ! Truez ac'h eus 
bet ac'hanon evit bezañ troc'het seiz penn ar sarpant.

Hemañ a lavare atav ne ket eñ e oa.

- Eo, eo ! eme ar briñsez, te eo, ha bez ' emaout o klask digareziñ.

Ma rankas pa zeuas an noz mont d' he c'hambr ganti, ha goude diwiskañ e 



zilhad, edo evel e vreur o vont d' e wele, pa wel dre ar prenestr ur c'had o 
lammat adarre dreist ar voger :

- Deportit ur pennad, eme hemañ, maz in da bakañ ar c'had-se.

Ha diskenn ha mont gant e varc'h, e gi hag e gazh. Hag ar c'had, en dro-
mañ adarre, ha kas hemañ evel m' he devoa kaset e vreur betek al lenn hag hemañ 
war he lerc'h. Ar c'had a lamm en ti a oa e-tal al lenn. Hemañ a chomas a-sav 
eno, hag o welout unan gozh-gozh, ur gorrigez vihan, keit he dent ha pep biz 
dezhañ, ez a d' he c'haout. Houmañ a lavar dezhañ mont da heul ar c'had en ti :

- Ne din ket, emezañ, rak me 'wel aze marc'h, ki ha kazh va breur ; ha 
bremaik ma ne zegasit ket anezhañ din, me 'lakay ober ur waskañ deoc'h gant va 
c'hi ha va c'hazh !

Houmañ ne fellas ket dezhi. Hag hemañ neuze ha gervel e gazh, e gi ha 
lavaret dezho c'hoari. C'hoari a rejont war an hini gozh, ken na denne houmañ he
zeod eus he genou keit ha va bouc'h. Edo o vont da zialanañ pa c'houlennas ehan 
en ur lavarout :

- Tennit ho ki hag ho kazh, ha bremaik me ' zegaso ho preur deoc'h.

Hemañ a lavaras dezho paouez ha pa baouezjont, an hini gozh a yeas da 
gichen an ti hag a zegasas breur hemañ ganti bev buhezek ha divac'hagn, ha yac'h
klok.

Pokañ a rejont an eil d' egile ha mont kuit ac'hano. En hent, an eil 
anezho a lavaras d' egile petra a oa bet c'hoarvezet gantañ ; ha neuze ar 
c'hentañ, savet marc'h rouz dezhañ o vezañ ma oa bet tost dezhañ kousket gant e 
bried, a dennas e gleze hag hen lazhas. Ne oa ket graet mat e daol gantañ m' en 
devoa keuz ha ma tistroas da gaout ar gorrigez da lavarout dezhi ez edo o vont 
d' he drailhañ ma ne daje ket gantañ da lakaat dont bev adarre e vreur. Houmañ 
he devoe aon rak he c'hroc'hen, hag a zeuas hag a lakaas hemañ bev adarre.
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Neuze e tistrojont o daou d' al lez, hag e voe nec'het ar briñsez pa welas

anezho evit gouzout pehini oa he fried : 

- Me eo, eme ar c'hentañ, hag hemañ a zo va breur gevell. 

Ma voe graet ur fest dezho, ha ma voe euredet an eil gant ur verc'h all en
devoa ar roue. Eürus e voent goude, pell amzer.

AR FEST-NOZ
gant Youenn O L I E R

kontadennoù (208 paj. )
War Lafuma  1.200 lur
Boutin 850 lur

DEIZIADUR GODELL 1960
An dek : 250 lur franko 
Ne vez ket gwerzhet a-unanoù
P. BODENAN, Verger Saint-Yves, Stang ar C'hoad
KERFEUNTEUN - C.C.P. Rennes 212-23
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LIZHEROU MEVEN MORDIERN

Sed amañ un nebeud lizheroù kaset gant Meven Mordiern da Arzel Even.
O embann a reomp evel m' emaint peogwir ez int lizheroù

3-1-44.

Aotrou ker,

Trugarez d'eoc'h a greiz kalon evit ho hetou a vloavez mat. D'eoc'h d'am 
zro e kasan va c'haloneka re. Doue r' ho kwarezo diouz pep riskl a-hed ar bloaz-
man. Doue ra warezo ivez ar Brezoneg hag an oberou brezonek, ar re a zo dindan 
ar wask hag ar re war ar stern, dezo da dizout an dud ma 'z int bet savet evito.

Lennet em eus gant plijadur kement a livirit d'in diwar-benn ho labouriou.
N'oun ket bet feuket, tamm ebet, dre ma n'hoc'h eus ket skrivet d'in alïes. 
Kemend-all (nebeutaat da skriva-lizerou) am eus graet ivez, dalc'het ma vezen - 
ha ma vezan - muioc'h-mui gant al labour aoza mouladuriou brezonek. An hanv 
hogos en e bez (Mae, Mezeven, Gouhere ha dek dervez kenta miz Eost) a zo aet 
ganen da glokaat an Notennou, danevell ha levrlennadur pep pennad, d' o lakaat 
a-c'houzvez gant araokadennou ar ouiziegez-vreman. Emañ an Tad Godu, O.S.B., o 
tifalla a amprouennou (1) hag o sevel an taolennou ( taolenn an anoiou divoutin 
a dud, taolenn ar geriou hen-geltiek, h.a.) . Eur gwir venveg da labourat ha da 
studia e vo ar mouladur nevez, klokaet ha gwellaet evel-se. Abaoe miz Eost, 
emaoun gant va levr Tiegeziou bourc'hizien eus ar broiou-krec'h en XVIIIvet hag 
en XIXvet kantved (1730-1896), dastumet ennan envorennou diwar-benn diagentidi 
va mamm o deus bevet e Katalonia, er Brovans, en Inizi Antilhez hag e Louiziana 
e-kerz an XVIIIvet kantved ha hanterenn genta an XIXvet, e Marsiiho hag e Pariz 
e-pad an XIXvet. Goude e teuy tro va Envorennou-bugeliez (1878-1891). 

(1) Difalla co ar ger dereat. Tost da zek mil a vankou en deus bet Dom Godu da 
eeuna en amprouennou ar 6 pennad kenta. Kement-se a ray ugent mil evit al levr 
a-bez.
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An Envorennou diwar buhez va zad en armeou a zo dindan ar wask hag e miz Kerzu 
em eus divanket an amprouennou anezo. Bennoz-Doue d'eoc'h evit ho rakprenadur 
d'ezo ! Arabat gortoz kalz a zidu diwar ar skridou nevez-se. Traou dister a zo 
danevellet enno. N' o deus ken dellid nemet hemañ : meret ez eus enno traou n' 
int ket bet meret biskoaz e brezoneg, hag eeunaduriou am eus bet evit al labour-
se digant hor Brezonegour Meur, Fransez Vallee. Setu-holl. E galleg, pe e ne 
vern pehini eus yezou bras Europa, pinvidik-dreist o lennegez, ne vije biskoaz 
deuet war va spered lakaat da voula traou ken dister. E brezoneg n' eus netra, 
siouaz ! Graet em eus gant an danvez em c'herz. Ar skridou-se, evel ar re en o 
raog (Notennoù, Sketla, Istor ar Bed, Lizerou Donroë, Prederiadennou, h.a.), a 
zo henvel ouz ar bizier izela a laker etre an daou vann eus eur skeul emeur o 
sevel. A-us d' ar bizier-se e vo laket re-all gant tud all gouiziekoc'h, 
donezonetoc'h, pinvidikoc'h, ampartoc'h e pep kenver. War ar bizier izel-se e 
lako tud a stok o zreid evit sevel uheloc'h hag ober labour gwelloc'h. Evel-se 
eo e vez savet tamm ha tamm eur yez hag eul lennegez.

N' eo ket uvelegez kement a lavaran amañ (n' oun ket uvelek, ha ne gredan 
ket ez eo gwelloc'h an uvelegez eget al lorc'hentez). Spiswelerez n' eo ken. Ma 
vijen-me bet uvelek, em bije tremenet hep ober netra, hep skriva levr ebet, war 
zigarez e oan re zizesk, re zizonezon, re ziampart da ober labour talvoudus.

D'eoc'h da vat



Rene ar Rouz.

Doue ra bellaio diouz aodou Breiz ha Bro-C'hall ar pemp milion a 
Anglizamerikaned a ziouganer d'eomp an dilestradeg anezo ! R' o c'haso da 
zouarou ar mor Habask, da argas diouto soudarded velengroc'henek ar Japan. 
Gwelloc'h e vo d'ezo, d'eomp, ha da amzer da zont ar ouenn wenn. Amen ! Evel-se 
ra vo ! Amañ ganto e vefe peurrivinet ha peurzistrujet pep tra. Doue ra viro !

Adnotenn d' an notenn 1. E ti Prud'homme emañ moulet an Notennou. Al 
lizerennerien e ti Prud'homme a zo anezo farserien eus ar gwasa seurd. Kement-se
am boa merzet e 1921-1924 evit ar Sketla, e 1938 evit Hunvreou S. Helouri. An 
helenna dournskrid a ya ganto da vammennad mankou diniver. En diweza amprouennou
reizet gant an Tad Godu em eus merzet ar mankou-mañ : ar bloaz 143 goude H. S. 
aet da 1943 (!) hag ar ger vogalenn aet da gefalenn (!!). Hogos pep linennad 
lizerennet ganto a zo da ober.
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An Notennou a vo peurvoulet e miz Ebrel (e gwall Prud'homme an dale : e-

lec'h staga gant al labour-lizerenna e miz Mezeven gant an daou bennad kenta 
klokaet ha gwellaet a zegasen d'ezan neuze, n' en deus staget nemet e miz 
Gwengolo, war zigarez ne felle d'ezan krigi gant al labour-se nemet eur wech an 
dournskrid en e bez etre e zaouarn ! Aner eo bet lavarout d' an den aheurtet-se 
e c'hellje beza reuzius d' ar mouladur nevez an distera dale, gant an darvoudou 
politikel ha brezelel a oa e gor evit 1944 !) .

E miz Meurz moarvat e vo embannet an Envorennou diwar buhez va zad en 
armeou.

*

18-11-44.

Aotrou ker,

O paouez kaout ho lizer eus ar 16ved. Laouen oun o klevout emañ ho puhez 
ganeoc'h bepred, nec'het avat o klevout emaoc'h gwall-skuiz hag e rankit da heul
dilezel ar skolveuriegadur, ha glac'haret o klevout eo aet ho mamm diwar ar bed-
man. Eur gwall-goll eo. Doue r' ho frealzo. Mantrus eo ivez freuzidigez ho ti-
annez e Plouarzel : ha salv eo ho levriou ? Iskis eo ar brezel-man. En gortoz e 
oan gwelout va zi aman, en arvor, freuzet penn-da-benn. Divoulc'h eo manet, hag 
a-gevret gantan an holl diez all eus ar vro. Ar freuz hag ar reuz a zo bet en 
argoad.

Chans am eus bet. Va c'heniterv-kompez Kirata, avat (an hini a zo keal 
anezi em hunvre Gant luoez an doueed) n' he deus ket bet. Ret eo bet d'ezi 
tec'hel diouz Kadvan (Caen), bombezataet-kriz hag entanet-holl, warni netra 
nemet he sae-gambr hag eur vantell feurek tapet en eur vont kuit. Hag, ober hent
evel-se a-dreuz d'ar parkou (golôet an hentou a soudarded) betek Laval e-lec'h 
m' eo kouezet gwall-glanv. Kollet he deus pep tra : he zi-annez, he zïez-feurmi,
hec'h arrebeuri (en o zouez paperiou ha pourtrezou-tiegez eus an XVIIIvet 
kantved a oa prizius d'eomp-ni holl) ; luduet, tarzet, pulluc'het, tangwallet 
pep tra. Ha se n'eo netra e-skoaz ar peb-all eus ar freuzadeg : eur greizenn 
aoza deskadurez a bouez e oa Kadvan : bez' e oa enni eur Skol-Veur, levraouegou,
mirdiou, abatiou, ilizou prizius ha kaer. Skarzet pep tra. Gant ar brezel hudur-
mañ e vo laket Europa henvel ouz kreizenn Afrika.
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Reuzius eo bet an darvoudou d' an daou vouladur Notennou hag Envorennou 
diwar buhez va zad en armeou. Lizerennet an daou levr, divanket penn-da-benn al 
lizerennadur (Dom Godu, O.S.B., reizer amprouennou an Notennou, en deus bet 
ugent mil mank tost da vat da eeuna) ha rôet ar « mat da voula » e miziou 
Genver-C'houevrer. Nemet gant an diouer a dredan n' int ket bet moulet, ha 
bremañ emañ kollet pep roud eus an daou embanner : lazet ? tec'het ? karc'hariet
? den ne oar.



Savet en doa an Tad Godu taolennou dispar evit an Notennou, o dije laket 
al levr-se da veza eur gwir venveg labour : 1) index an anoiou divoutin, 2) 
index ar geriou hengeltiek ha nevez-keltiek. En holl : meur a viliad fichennou. 
N' eo ket bet lizerennet an taolennou-se, siouaz, rak ar mouler a c'houlenn : « 
Piou a baeo ar frejou bremañ ? » Aet an embanner gant... an Diaoul.

Bez' ez oa e mouladur nevez kresket ha gwellaet an Notennou 430 pajenn en 
8° (50 pajenn muioc'h a vije bet gant an taolennou). El levr Envorennou diwar 
buhez va zad en armeou e oa 200 pajenn. Moulet e oa bet in fine ho lizerou ken 
dudius ha ken deskus a-zivout ar plantennou gounezet gant Amerindiz. Ahendall, 
talvoudus e vefe bet ar skrid-se eeunet ar brezoneg anezan gant Abherve (ha 
lavaret ennan traou ha n' int bet lavaret biskoaz e brezoneg ). Eur gwall-goll 
eo.

Mae, Mezeven ha Gouhere 1943 am boa laket da lakaat an Notennou a-
c'houzvez gant ar ouiziegez-vreman. Berr-ha-berr : daou vloaveziad labour tenn 
aet da goll.

An dournskridou Notennou hag Adc'heriadur Vallee (al lizerennadur eus 
hemañ a zo bet distrujet e kiriegez leziregez, laoskoni ha sotoni ar mouler) a 
zo en argoll a-gevret gant an Tad Godu e Porniched.
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Kenavezo eul lizer all. Doue r' ho kwarezo ! Hag ez leal ganeoc'h

R. Le Roux.

*

8-12-44.

Aotrou ker,

Ac'hanoun eun diavaezour ! Ha diavaezourien ivez tud va gosgorz, kerent, 
mignoned, hag o diagentidi keit ha ma c'hellan tizout an envor anezo en tremened
! Anezo-holl tud bet ganet hag o deus bevet pell diouz ar vro-man. Biskoaz n' o 
deus taolet o zreid warni : va zad ha va mamm evit ar wech kenta e 1881 
(Poulligwenn : miz Eost) , evit an eil gwech e 1892 (id., ibid.) ha diwar 1893 
(Lokeltas-Ruiz : miz Eost) ; va breur eus 1888 da 1894 (Gwened) . Ha koulskoude 
n' em eus klevet diganto nemet mad a-zivout Breiziz. Breizad, hervezo, a dalveze
kement hag onestiz, lealded, eeunded, h.a. Ar stad-se graet eus Breiziz a zo bet
krenvaet, startaet ennoun c'hoaz dre lennidigez levriou Kermarker eus 1891 da 
1899. Ha koulskoude ranket em eus gwelout fillidigez spontus, laoskentez vezus 
an emzav evit ar yez abaoe amzer Ar Gonideg. D' ar c'houlz-se (derou an XIXvet 
kantved) edo c'hoaz krenv-dispar ha beo-buhezek ar Yez e-touez ar bobl dre 
Vreiz-Izel a-bez, zoken er c'hêriou: « Non ha oui, setu galleg an ti ». Ar 
c'hrenn-lavar-se, dastumet gant Brizeug e Kerne e 1842 a oa gwir neuze dre-holl.
Hag e veze komzet ar brezoneg adalek Penn-ar-Bed betek aber Loar (c'hoaz e 1892 
em eus klevet tud koz o vrezonega e Baz-Gwerann) . Divoulc'h edo c'hoaz ar 
bloc'h moraer-kouer breiz-izelat, unyezek e oa, hag en unyezegez e oa e nerz. 
War ar bloc'h-se e vije bet aes a-walc'h sevel ar sternadou hag ar frammadou tud
desket he doa ezomm ar Yez evit adsevel hag ober berz adarre evel yez veur a 
zeskadurez, a gelennadurez hag a sevenadurez. Kalon a oa ret hepken evit se, ha 
labour, studi, poell, skiant, spiswelerez, hoal ar ouiziegez hag an 
uhelzeskadurez. Eur c'hantved hanter, kant hanterkant vloaz a zo bet foranet en 
arwaregez wasa. Ar bloc'h divoulc'h a zo hizio brein-holl gant an diouyezegez, 
ha broiou a-bez (Baz-Gwerann, Ruiz, Kiberen, Gerveur, h.a.)a zo bet kollet. Piou
a zo kiriek ? Dic'halloud evit at mad eo ar bobl, ar werin, galloudek evit ar 
fall, avat (tanvaat a reomp hizio frouez c'houerv meurbet, frouez put he 
labour : ar rannyezou ; brezoneg meur, brezoneg unvan ar pennou-pobl, ar pennou-
kredenn hag ar pennou-brezel o deus savet Breiz eus ar Vvet d' an Xvet kantved, 
a zo aet da vrezonegou-parrez). Piou a zo kiriek enta ? An aotrounez, tudjentil 
ha bourc'hizien, ar renkadou renerien, ha kement den a zo savet eus ar werin da 
vourc'hiz pe da zenjentil. « Vak ha dilabour e chomont. Kas a reont en tïez-kafe
kement eurvez na dremenont ket o hemolc'hi, o pesketa, pe o verc'heta » (An 



dimezell Fougère eus Gwened d' am mamm e 1895) . « N' eus ket a vourc'hizegez 
vat e Breiz ! » (Erwan an Dibreder d'in kent 1914) . « N' ouzer ket petra eo ar 
ouiziegez e Breiz ! » (Dom Godu, O.S.B., d'in, goanv 1943-1944). H.a. Setu 
respont tud eus ar vro, ar spiswelerien anezo.

Ar wirionez hepken a zo salvus, rak neuze remedi, parea a c'heller. N' eus
nemet an dud wan, izil, fillidik, evit beza digalonekaet gant ar wirionez. Evit 
he c'hasaat, n' eus nemet an dud fall pe an dud diskiant. Dre welout ar 
wirionez, e welit ivez petra a zo da ober. Dre liva gevier, e lakit pe da 
gousket pe da fazia gwasoc'h-gwaz.

Kenveria a zo ret a-benn anaout e gwirionez. N' hoc'h eus nemet kenveria «
Breiziz veur » an XIXvet kantved, Gonideg, Kermarker, Graveran, h.a., ouz an dud
veur a zo bet, en hevelep kantved, gant an Dcheked, ar Slovaked, ar Slovened, ar
Groated (komz a ran eus al labourerien anezo, neket eus pennou-brell ar 
politikerez) . Diouz ar frouez anezi, barnit ar wezenn. Difazius ar sturienn.

Bez' ez eus tud er vro-mañ : etre 50 milion ha 100 milion a dud moarvat o 
deus bevet er vro-mañ eus an XIvet, XIIvet, XIIIvet kantved (kantvedou 
dilezidigez ar brezoneg gant ar renkadou renerien) betek hizio. Petra o deus 
graet evit ar Yez ? Gwasoc'h eget netra, rak ar yez unvan a zo aet d' eur 
bruzunadur rannyezou.

Bez' ez eus arc'hant bras er vro-man. Pa vez meneg a sevel kloerdiou 
babiloniek e gwirionez dre o ment, emañ o koueza an tammou a vil lur hag a bemp 
mil lur ker stank hag ar grizilhennou en eur barrad. Pa vez keal eus ar brezoneg
eo ar gwenneien a gouez, ha stank n' int ket.

Kenavo eul lizer all. Kalon ha fizians !

R. Le Roux.
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Korn ar Gwenedeg

Braventez ma fenhêr 
(1)

gant BLEUN BENAL

Diaes eo din laret da be goulz ag ar ble (bloaz) 
E kavan ma fenhêr e kreiz e vrauite ! (vraventez) 
Kran eo d' an nevez-hañv gant e wez avaloù 
A weler er parkoù gant o bragerisoù :
Bleuñ gwenn-kann 'vel an erc'h gant liv roz bevennet, 
Ouzh o c'haerder hep par ne skuizhan ket sellet. 
'Vel ur pikol boked e seblant pep gwezenn 
Evit ar gwenan ampart, danvez mel d' o ruchenn.

Brav her c'havan d' an hañv, amzer ar bokedoù, 
Hadet gant ar C'hrouer, ken stank war ar maezioù 
Er pradoù, er parkoù, gwrimmennoù, lannegi 
Ha meur a wech zoken war doen plouz an ti. 
O frondoù c'hwek a sav en ebr hag en amzer 
Ha gante tuchantik, 'gozik e penvezver.
Bokedoù, glazadur, kan sklintin an evned,
Joa a reont d' al lagad ha diskuizh d' ar spered.

Koantoc'h eo c'hoazh marse pa dosta ar goañv,
Ha pa seblant an douar ez a da chomel klañv.
Ouzh deil ar gwez, tud vat, bremañ ha pa seller
En o c'haver bravoc'h evit d' an nevez-amzer.
Melen int pe ruz-poazh ken e vehe kredet
Emañ kroget an tan er pevar c'horn ag ar c'hoad.
O douster ar maezioù d' ar c'houlz-mañ ag ar ble (bloaz) 
Penaos n' am behe ket evidoc'h karante ?
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Brav eo c'hoazh d' ar goañv - marse n' am c'hredit ket 
Mar karet teurel me (2) en anzav a rafet.
Kousket mat eo an douar, a lar an dud a gêr,
Met ar greun a gellid deusto (3) d' ar gwall amzer ! 
Lugernus eo an heol, evel da Vezheven
Hag an erc'h, d' ar maezioù, a ra ur vantell wenn. 
Doue a strew braventez 'hed ar bloaz war an douar, 
Met re 'lies, siwazh ! ez omp-ni dal ha bouzar.

(1) penkêr - (2) evezh - (3) daoust.

E ti « La Bretagne Réelle » e kaver levrioùigoù brezhonek :

AN DEN GWENN DISKIANTET gant Youenn OLlER - 4 L. N.
BROADELOURIEZH HA GOUENNELOURIEZH gant Alan HEUSSAFF - 1 L. N.
AR RINOU NEVET E KELTIA lidoù neveskeltiek - 5 L. N.
C. C. P. 754-82 Rennes
J. QUATREBŒUFS - Merdrignac (Côtes-du-Nord)
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NOTENNOU

HOR MIGNONED. - 
Arlette ha Pol-Henri BOUCHER a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o breur 
bihan Ronan, e Brest d' ar 24 a viz Kerzu.

Gant levenez, Gwenola LE GOAS a gemenn deoc'h ez eo ganet e Douarnenez, d' an 12
a viz Genver, he breur hag he c'hoar. Ronan hag Anna a zo bet graet diouto.

Gant plijadur hon eus klevet edo Mikael DE LANGLAIS, ur mab all d' hor mignon 
Xavier de Langlais, o vont da zimeziñ gant Janed DE NEUCHEZE eus Roazhon.

KAÑV. - 
Hor mignon Germain BRETON en deus kemennet deomp e oa aet da anaon e wreg, e 
Neuilly, d' ar 7 a viz Genver. Hor gourc'hemennoù a gengañv a gasomp d' hor 
mignon ha d' e diegezh.

PROFOU. 
- Degouezhet eo ganimp ar profoù-mañ  e korf ar pevar miz diwezhañ :
HERE : 
Dll St Gal de Pons, 2.300 lur ; Dll M.-J. Marot, 1.000 ; D. Guichard, 800 ; G. 
Latimier, 300 ; Jermen Breton, 100 ; Yann Soulard, 800 ; Loeiz Guilleux, devezh 
ar brezhoneg, 2.000 ; Langleiz, 300 ; A. ar C'halvez, 1.000 ; Dll Ivona Marzhin,
devezh ar brezhoneg, 1.000 ; R. P. Burlot, 1.200 ; Yann Thomas, 1.000 ; V. de 
Bellaing, 800 ; F. Elies, 1.000 ; R. Broudig, 300. 

- War un dro : 13.900 lur.
DU : Ronan Pellen, 1.500 lur ; Dr Erwan Le Quino, 1.000 ; Erwan Troal, 1.000 ; 
Ao. Le Poulichet, 100 ; Yann Thomas, 1.000 ; J.-E. Cormerais, 800 ; It. Kemere, 
devezh ar brezhoneg, 2.000 ; M. Colleau, 300 ; J. Guyomar, 500 ; F. Tourmen, 
500. 
- War un dro : 8.200 lur.

KERZU : P. ar C'hozh, 300 lur ; J. Penneg, diner ar yezh, 1.300 ; Herri ar 
Floc'h, 100 ; Dr C. Delalande, 800 ; F. ar Bleiz, 300 ; Loeiz Guyomard, 800 ; Dr
Jakez Gwegen, 20.000, devezh ar brezhoneg ; Y. Ropers, 500 ; Yann Piriou, 450 ; 
Dom G. Godu, 300 ; Erwan Miniou, kure, 800 ; Erwan Gwegen, 6.000 ; D. ar Go, 800
; F. Elies, 2.000 ; A. Gwilhou,10.500. 
- War un dro : 44.950 lur.
Sifrenn ar profoù evit 1959 a zo 200.791 lur. Trugarez d' an holl.

GENVER 1960 : 
J. Abarnou, 500 lur ; M. Larvor, 300 ; Ronan Pellen, 1.300 ; Lusian Bothorel, 
300 ; Dr R. Leon, 300 ; Erwan Bonvallet, 300 ; R. Le Gleau, 3.800 ; Y. Gelezeau,
300 ; B. Assicot, 1.000 ; R. Biliec, 300 ; P. Manac'h, 500 ; Ao. Beleg Merwen 
Runpaot, 300; K. Chauvez, 300 ; Dll J. Queillé, 300 ; L. Bothorel, Pariz, 600 ; 
K. er Brazideg, 300 ; M. Landivineg, 300 ; Kaourintin Riou, 300 ; Yann Renault, 
500; Remont Jestin, 500 ; J. Auffret, 300. 
- War un dro : 12.700 lur (127 lur nevez).
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HOR C'HEF EVIT 1959

FREJOU lurioù kozh
Moulañ 738.255
Mizoù-post  31.947
En holl 770.202

ENKEFIADURIOU lurioù kozh
Koumanantoù 488.230
Niverennoù gwerzhet  15.050



Profoù 200.791
Deiziadur 1959   2.720
En holl 706.791

STAD AR C'HEF lurioù kozh
Koll ar bloavezhioù all  268.093
Koll 1959   63.411
En holl 331.504

N' eo ket gant plijadur e tiskouezomp c'hoazh e derou ar bloaz-mañ kontoù 
warlene d' hol lennerien. 63.411 lur kozh a goll ez eus c'hoazh, hag an toull er
c'hef, brasoc'h bepred, a dizh 331.504 lur. Ha grevusoc'h e vije bet ma n' hor 
bije ket embannet 64 fajenn hepken en niverennoù 76 ha 77.

En em c'houlenn a c'heller ha posupl eo c'hoazh embann ur gelc'hgelaouenn 
moulet, e brezhoneg. Gant al liesskrivañ e vije tu d' en em dennan aes. Hogen 
fellout a ra deomp kenderc'hel da voulañ AL LIAMM. Niverennoù bihanoc'h eget ar 
re deut er-maez er bloavezhioù tremenet, hogen dereat evelato, 64 fajenn e pep 
hini, a ginnigimp d' hol lennerien, betek ma vo koazet hon dle d' ar mouler.

Profoù a zo bet e 1959, hag un dra vrav eo kaout ouzhpenn 200.000 lur a 
brofoù e-korf ur bloaz. Ur brouenn ez eo eus an dalvoudegezh a stag hor 
c'heneiled d' o LIAMM. Hag arc'hant ar profoù an hini eo a zalc'h en he sav ar 
gelc'hgelaouenn abaoe bloavezhioù. Bennozh Doue d' ar re o deus hen komprenet ha
disammet ac'hanomp en ur gas ur gwenneg bennak ouzhpenn gwerzh o c'houmanant.
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Pell omp da gaout a-walc'h a arc'hant gant ar c'houmanantoù evit paeañ ar 

moulañ. Niver ar goumananterien ne gresk ket fonnus. Marc'hadmat eo AL LIAMM : 
n' eo ket sur e vije kalz gwelloc'h stad hor c'hef ma vije uhelaet priz ar 
skodenn-vloaz. Paeañ a reer buanoc'h pezh a vez marc'hadmatoc'h. Priz izel ar 
c'houmanant a zo ur priz a vruderezh : 4 skoed. Souezhet e c'heller bezañ o 
vezañ ne gontomp nemet 500 koumananter. Tra ma 'z eus e Breizh hag e lec'h all 
moarvat 5.000 den a vije gouest da lenn AL LIAMM en ur ober un tamm striv. Da 
jediñ e vije da skouer niver ar re o deus heuliet 2 vloaz ur skol vrezhoneg dre 
gomz ha dre lizher. Ha pet a dud koumanantet e-touez ar re deut ar maout ganto e
kenstrivadegoù AR FALZ ha BLEUN BRUG evit menegiñ ar re anavezetañ hepken ! Piv 
ac'hanomp ne anavez ket da nebeutañ 10 den a c'hellfe, a zlefe bezañ 
koumanantet.

An dud-se, keneiled ker, a rankomp koumanantiñ, dre heg pe dre gaer. Ma 
teuit a-benn da dennañ 12 lur nevez diganto, mat ! Ma ne zeu ket ho taol da vat,
e c'hellit koumanantiñ anezho evit ur bloaz, adalek hiziv, en ur reiñ d' hor 
c'hef 20 real (5 lur nevez). Ha bec'h d' ar c'houmanantoù !

GOULENNADEG. - 

Karout a rafemp kaout hoc'h an diwarbenn ar gelaouenn. Respontit ar muiañ 
posubl d' ar goulennoù-mañ hag e vo gwelet ha tu a zo da wellaat ar gelaouenn 
hep kreskiñ ar priz :
- Ha re ger e kavit ar c'houmanant ?
- Ha plijout a ra deoc'h ar gelaouenn dre vras ?
- Peseurt danvez a garfec'h gwelout e-barzh : Barzhonegoù ?
Kontadennoù ? Pezhioù-c'hoari ? Studiadennoù ? Keleier ?
- Peseurt skrivagnerien a garfec'h lenn ?

Ret eo derc'hel soñj en ur respont ez eo bet savet « Hor Yezh » evit ar 
pennadoù yezhoniezh ha « Preder » evit ar prederouriezh. Ar pennadoù politikel a
gaver war « Ar Vro ». Chom a ra « Al Liamm » gouestlet d' al lennegezh dre vras.
Ha gwelloc'h e oa ar stumm all ?

HOL LENNERIEN A SKRIV. - 

Sed amañ ul lizher kaset dimp gant ur gwenedour :
« Blead mat deoc'h ha da holl an dud en-dro deoc'h. D' Al Liamm chom bev, 

yac'h-freu ha plijus el m' emañ.
Met en anv Doue, na lakait ket ar Gwenedeg en ur « c'horn » : 'vel ma rae 

an « Ouest-Eclair » gwecharall « Korn ar brezhoneg ».



Laouen-bras e vefemp da gaout muioc'h a skridoù digant skrivagnerien Bro-
Wened en doare ma ne vefe ket ar bajenn pe an div bajenn-se kollet e-touez 
skridoù « Al Liamm ». Setu bloavezhioù m' hon eus graet ar galv, setu 
bloavezhioù ma c'hortozomp.

Sed amañ ul lizher fromus hon eus war un dro gant un dornskrid digant an 
Tad N. en Aostrali. Lakaat a reomp al lizher e brezhoneg unvan :
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« Va Mignon ker,
Setu amañ ar penn-kentañ eus ur mennad ha n' am eus na nerzh na kalon da 

gas da benn.
Kuitaet am boa Breizh hag Europa a-raok ma oa graet an emglev doare-

skrivañ etre paotred Gwened hag ar re all : n' ouzon ket skrivañ en doare-se. Ur
fazi eo d' am menoz. N' ouzon skrivañ e doare ebet, rak n' em eus ket desket 
brezhoneg morse nemet war varlenn va mamm, hag evel ouzez mat, mignon ker, ar 
mammoù e Breizh Izel n' int morse bet skoliet e brezhoneg. Ur vezh evidomp
dre aze e tlefemp boulc'hañ al labour. Evelato e kasan dit ar skrid-mañ, gra 
gantañ ar pezh a gari.

Evidon-me, eo echu va amzer, « blev griz 'kichen va skouarn » ha kalz 
traoù all...

Bet am boa ur mennad d' ober eus ar brezhoneg ur benveg gwevn hag aes da 
lakaat sklerijenn hag urzh en diabarzh an den da gentañ, en e spered hag en e 
ene. Rak aze emañ droug an amzer-mañ hag hini an holl amzerioù hag an holl 
vroioù ! Pa ne weler ket sklaer en diabarzh ne c'heller ket gwelout sklaer en 
diavaez kennebeut ha pa ne weler ket sklaer, pell ha don, da betra servij kaout 
ha skrivañ menozioù levrioù ha kelaouennoù ? pe beuziñ ar bed gant komzoù goullo
?

Dalc'h gant da ero, mignon ker, ar wirionez ne c'hall ket bezañ mouget ! 
mirout a c'heller outi da lugerniñ ha da sklerijenna a-wechoù, met ha pa vije an
holl dud a-enep dit hag ar wirionez ganit ne gollez netra ! ha pa vije an holl 
dud a-du ganit hag ar wirionez a-enep dit ne dalv netra ! Gant ar wirionez e 
chomo an trec'h !

Lakaomp ar wirionez e brezhoneg ha lakaomp ar brezhoneg da gomz ar 
wirionez !

Dit a-greiz kalon. »

Digant Y. C. :
« Laouen on da gas deoc'h priz ma adkoumanant d' Al Liamm hag ho 

trugarekaat evit ho lizher-kelc'h e brezhoneg. Evidon ez eo bepred ur blijadur 
vras kaout ul lizher er yezh-se. Met n' on ket ur Breizhad.

Ur gall hag a zegas deoc'h e wellañ gourc'hemennoù evit ho labour 
talvoudus. »

Digant an Ao. B. eus Dakar :
« Lennet em eus pennad Le Quinio diwar-benn Bretoned Abidjan.
Amañ emañ an traoù un tammig gwelloc'h. Darn eus ar Vretoned a gomz 

brezhoneg. Ur strollad mat a gorollerien a zo ha kalz bugale vihan a zesk 
korolloù breizhek.

Ouzhpenn un hanter dousenn c'hoarierien bombard ha biniou a zo. Ur pikol 
banniel gwenn ha du hon eus hag a vez displeget alies. Un darn vat a vefe a-du 
gant ur Breizh dishual. (Souezhet on bet zoken o welout pegement a dud a gave 
dezho e oa ret da Vreizh en em ren hec'h unan.) »
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AR RADIO E BREIZH. - 

Da heul gwelladennoù asantet d' ar skignadurioù en arabek en deus 
Kendalc'h Pariz goulennet ma vije gwellaet ivez ar skignadurioù e brezhoneg. 
Respontet zo bet ne oa ket tu da skignañ an abadenn war « Roazhon-Thourie » 
abalamour d' ar galleg skignet er mare-se.

Koulskoude rener ar Radio en deus roet urzhioù evit ma vije adskignet war 
« Roazhon-Thourie » div wech ar miz an abadennoù aozet evit Kimerc'h, ha se d' 
al lun etre 18 eur ha 18 eur 30. Spi hon eus ne vo ket skignet meur a wech an 



hevelep abadenn. Eveljust ar pezh a fell deomp-ni Bretoned ez eo abadennoù 
disheñvel, ha savet gant tud disheñvel. Rak Radio-Breizh a rankfe bezañ radio an
holl Vretoned ha n' eo ket hini ur strolladig tud, atav ar memes re hag o 
tisplegañ oberennoù ar memes skrivagnerien !

EN TOULL-BAC'H ! - 

Ar ministr gall Debré a zo deut da Roazhon. Goude un devezh ez eo aet kuit
abalamour da zispac'h Alger. E-kerz e weladenn ez eus bet lakaet en toull-bac'h 
ha goulennataet tud yaouank. Skignañ a raent e-touesk an dud adskridoù eus 
pennadoù bet embannet war ar c'helaouennoù pe diskleriadurioù bet graet gant ar 
ministr evel : « N'oubliez pas qu'il faut peupler le Centre, et dégager la 
Bretagne » - eus n° 561 ar gelaouenn « Match » (9 a viz Genver 1960).

EMVOD SKOURR BREIZH E KASTELLIN. - 

D' an unnek a viz C'hwevrer ea bet dalc'het ar vodadeg-se gouestlet 
dreist-holl da Gevredigezh Al Liamm. Goude bezañ lennet danevell ar merour en 
deus Ronan Huon displeget stad embannadurioù Al Liamm.

Embannadurioù e 1959 :
- « An Teirgwern Pembroke », romant, 215 pajenn, gant Jarl Priel ;
- « Fest-noz », kontadennoù gant Youenn Olier (208 pajenn) ;
- Deiziadurioù ;
- Bruderezh ;
- Rentet 'zo bet 323.000 lur d' an Ao. Goinard ha d' an « Entente Culturelle » ;
- Gwerzhet al levrioù : 286 goulenn a zo bet, en tu-hont da 1.200 levr gwerzhet.

E 1960 e vo moulet 4.000 « Cours Elémentaire » ha moarvat romant kaer 
Roparz Hemon « An Tri Boulomig Kalon Aour ». Un deiziadur ha follennoù bruderezh
a vo moulet adarre.

Goude ez eo bet roet stad ar gelaouenn a vo kavet en niverenn-mañ eus « Al
Liamm ». Klasket 'zo bet lakaat bruderezh er c'helaouennoù. Degemeret eo bet 
gant : Ar Soner, L'Avenir, La Terre Bretonne hag holl gelaouennoù ar C'huzul. 
Nac'het eo bet gant : La Liberté du Morbihan, L'Echo de Lannion, Ouest-France, 
Le Télégramme, Le Progrès de Cornouailles, Le Petit Bleu, Ouest-Matin, La 
Bretagne à Paris.

Per Denez en deus lennet evit echuiñ danevell Arzel Even diwar-benn buhez 
« Hor Yezh » adalek krouidigezh ar gelaouenn.

CELTIA. - 

Ar gelaouennig-mañ a zo embannet gant « Bretagne Réelle ». Gouestlet eo da
studi ar prederouriezh hag an usvedoniezh keltiek. An hanter eus ar gelaouenn a 
zo skrivet e brezhoneg.
Koumanant : 10 L. N. - C.C.P. 754-82 Rennes. J. QUATR,EBŒUFS, Merdrignac.
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KANAOUENNOU BOURGEOIS. - 

Kas a reer da soñj ez eus bet embannet 500 skouerenn hepken eus an 
oberenn-se. Setu ar pezh a lavar Maodez Glanndour diwar-benn al levr : « Tonioù 
kaer-kenañ a zo a vije ur pec'hed o lezel dianav pelloc'h. Sur mat ar re a glask
o dudi gant kanaouennoù kaer o devo amañ o gwalc'h. Met ouzhpenn-se ar re a blij
dezhe danvez studiñ o devo ivez peadra hag evit an testennoù hag ivez ar 
sonerezh. Ul levr talvoudus ».
An oberenn a zo gwerzhet hepken gant BODADEG SONERIEN BARIZ, rue F.-Garnier, 
Paris (17e) - C. C. P. 16.734 Paris. - Ar skouerenn : 11,00 lur nevez franko.

BARZAZ BREIZ a zo gwerzhet ivez gant an « Entente Culturelle Bretonne ».
Ar gevredigezh-se a laka ivez e gwerzh oberenn c'hallek Malmanche, « La vie de 
Salaun qu'ils nommèrent le fou ». Ul lodenn eus an trede mouladur a zo manet 
diwerzh e ti Perrin. Al levr en deus 300 pajenn, ur rakskrid dedennus-tre, 
talvezout a ra 480 lur, lakaet eo e gwerzh avat da :
2,00 lur nevez ar skouerenn



7,50 lur nevez 5 skouerenn
13,00 lur nevez 10 skouerenn
24,00 lur nevez 20 skouerenn
Kaset e vo franko adalek ma vo degemeret an arc'hant. ENTENTE CULTURELLE 
BRETONNE, 3, rue F.-Garnier, Paris (17e) – C.C.P. 9792-77 Paris.

LEVRIOU BREZHONEK GWERZHET E KEMPER. - 

Evel bep bloaz e kas deomp an Itron Kemere roll al levrioù gwerzhet ganti 
en he stal.

410 levr he deus gwerzhet hevlene, 259 anezho levrioù da zeskiñ ar yezh, 
ha 150 levrioù-diduamant.

An 259 levr da zeskiñ a zo : 96 Breton par l'Image V. Seité ; 57 Yezhadur 
R. Hemon ; 16 Mots Usuels (ar skouerennoù diwezhañ a chome) ; 43 Cours 
Elémentaire ; 20 Geriadur Gallek-Brezhonek, ha 21 Geriadur Brezhonek-Gallek.

E-touez ar 150 levr-diduamant ez eus 20 Barzaz Breiz ; 8 Va Zammig Buhez ;
5 Alanig al Louarn ; 3 Va Buhez e Rusia ; 3 Barzhaz embannet gant « Al Liamm » ;
3 Geotenn ar Werc'hez ; 3 Alanig an Tri Roue.

Setu ar sifroù evit ar bloavezhioù tremenet : 1955, 313 levr ; 1956, 488 ;
1957, 526 ; 1958, 407 ; 1959, 410. War zigreskiñ ez a niver al levrioù gwerzhet 
abaoe daou vloaz. Perak ?

UN DISK NEVEZ. - 

Embannet gant an ti VEGA, aozet gant Herri ha Ronan Caouissin, setu un 
disk nevez, « BREIZ MA BRO », o tont er-maez. Liesseurt eo an danvez anezhañ : 
bombard ha biniou, telenn, akordeañs, kleier Goulven, ar Folgoad ha Kastell-Paol
a glever diouzh tro. Hag ivez lazoù-kanañ Landivizio, Plouhineg, Itron-Varia 
Blistin, St-Jozef Lanuon, Pondi koulz ha kanerien-bobl ar Fouilhez hag Enez 
Eusa. An engravadur a zo mat, mouezh Yann-Ber Kerien ivez a zistag don ha fromus
ar frazennoù a oa ret lakaat d' ober ul liamm etre lodennoù ken disheñvel. Setu 
un nevezenti a vrudo hor folklor bev. Hor gourc'hemennoù d' an aozerien, ar 
breudeur Caouissin, ha d' o holl skoazellerien.
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E TI AN ITRON LE COSSEC, 16, rue Grégoire-de-Tours, Paris (6°), e c'heller 
kavout un dibab a levrioù ha kelc'hgelaouennoù brezhonek, hag evel just 
niverennoù hag embannadurioù AL LIAMM. Ma vank deoc'h ur yezhadur, ur geriadur 
pe ul levr deskiñ brezhoneg, it d'ar red da di hor c'henvroadez.

E TI DANIGO, levrdier, 26, avenue de la France-Libre, Kerfeunteun, e c'hellit 
kavout levrioù e brezhoneg, lod anezho embannet gant AL LIAMM, niverennoù kozh 
GWALARN, STERENN, FEIZ HA BREIZ...

SKOL. - 
An niverenn 7-8, Gwengolo-Here 1959, a zo ur pikol hini, a zo enni ur bern 
krennlavarioù dastumet gant Frañsez Kervella ha diskouezet d' al lennerien en un
doare leun a vuhez. Priz an niverenn-se a zo 600 lur. Gwerzh ar c'houmanant a zo
1.000 lur, da Revue SKOL, Plouézec (C.-d.-N.) - C.C.P. Rennes 1911-06.

DEGEMERET HON EUS :
- OGAM, niv. 64-65, Gwengolo 1959. Koumanant, 2.000 lur, M. LEROUX, 2, rue 
Léonard-de-Vinci, Rennes - C.C.P. 293-68 Rennes.
- KANNADIG KAMP ETREKELTIEK AR VREZHONEGERIEN, niv. 29, Here 1959, It. V. DE 
BELLAING, ar Vali, Guingamp.
- LES CAHIERS BRETONS, niv. 4, Gwengolo 1959 ; Yvette Nicot, Tréhorenteuc, 
Morbihan.
- LO GAI SABER, revista de l'Escola Occitana, niv. 289, Gwengolo-Here 1959 ; 
abbé SALVAT, 31, rue de la Fonderie, Toulouse.
- BRETON NEWS, n° 2, Linton, Fassaroe Lane, Fassaroe, Brav, Co. Wicklow EIRE. Ur
c'hannadig keleier diwar-benn Breizh evit ar broioù estren. Setu amañ an daolenn
:
- Ministers in Brittany ;
- Prime-Minister : Depopulate Brittany ;



- Open letter to Mr. Debré ;
- Common Market-Algeria ;
- The Breton Movement ;
- FUEN Congress ;
- No doubt about official intentions ;
- Comments in the French Press ;
- 3 Men arrested.

Resevet hon eus div studiadenn tennet eus an « Annales de Bretagne ». Unan
a zo anvet « Du dérivé « brut » au dérivé dialectal », eben : « A propos d'une 
réédition du Barzaz Breiz ». Kas a reomp da soñj d' hol lennerien en deus 
Abeozen ivez savet ur studiadenn bouezus-tre war istor orin ha yezh kanaouennoù 
'zo eus « Barzhaz Breizh » : Livaden Geris, Lez-Breiz, Drouk-kinnig Neumenoioù, 
Alan Al Louarn, Bran, Loiza hag Abalard. Embannet gant « PREDER », 95 pajenn.

55
AR BED KELTIEK, niverenn 12, Kerzu 1959. 

Er pennad-digeriñ, Roparz Hemon a zispleg buhez Skourr Breizh ar 
C'hendalc'h keltiek, al labour graet hag an hini n' eo ket bet graet ; erbediñ a
ra d' an holl komz brezhoneg, pouezañ a ra war an ezhomm a zo eus un Emsav ar 
brezhoneg komzet. Pennadoù all, Al Liorzh, Skiant Studi an Douar a zo talvoudus 
ivez. Div bajenn diwezhañ an niverenn, e brezhoneg eeun evel boas, a ginnig d' 
ar re yaouank ha d' ar re o teskiñ ar yezh (ha d' ar re all ivez), ur 
gontadennig blijus ha souezhus: Ul lizher giz nevez. 
- Koumanant, 700 lur, G. DUBOURG, Pennkêr, Vieux-Marché (C.-d.-N.) - C.C.P. 
1831-74 Rennes.

BARR-HEOL a zo bepred ur gelc'hgelaouenn nerzhus ha buhezek, brezhoneg yac'h ha 
danvez fonnus enni. En niverenn 21, ur studiadenn a-bouez a daolenn stad 
arboellerezhel ha kevredigezhel departamant Aodoù an Hanternoz. 
Koumanant, 500 lur, M. LE CLERC, recteur, Buhulien (Côtes-du-Nord) - C.C.P. 917-
64 Rennes.

KANAOUENNOU SANTEL HA KOMPLIDOU AR SUL, gant M. Glanndour. « Skol », niv. 9, 4 
lur nevez. REVUE SKOL, Plouezec - C.C.P. 1911-06 Rennes.
Ur c'haierad a 64 bajenn. Respont a ra d' an ezhommoù a-vremañ er parrezioù, 
evit mont dreist-holl gant liderezh an oferenn.

AR BEDENN EVIT AR VRO, niv. 16, Genver 1960. Renerezh : Dim. St Gal de Pons, 
Keresperz, Louannec. Ur pennad digeriñ dedennus-tre anvet katoligiezh ha 
kulturioù, gant Maodez Glanndour. Kemenn a ra ivez e vo embannet hepdale Aviel 
Sant Lukaz, « An tu nemetañ da harpañ embannidigezh ar Bibl eo prenañ hol 
levrioù pe evidoc'h pe evit ar re all ».
Goulenn digant an Dll ST GAL DE PONS, Louannec - C.C.P. 519-40 Rennes.

AR VRO. - 
Deut eo er-maez an niverenn 3, enni pennadoù diwar-benn an Emsav kozh : 

Frañsez Debauvais, Skol Blistin, hag an Emsav a-vremañ : Unvaniñ an Emsav, A la 
Jeunesse Etudiante Bretonne, Motion de Kuzul ar Brezhoneg. Ur sell a daoler ivez
war ar broioù bihan all er skridoù : Les Elections en Grande-Bretagne, IX 
Congrès de l'Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes. Ar pennad-
digeriñ a daol sklerijenn war gudennoù ar mare e Breizh hag a zo ur galv d' ar 
stourm, holl a-gevret.
Koumanant : 1.000 lur, J. DESBORDES, 14, rue Colbert, Concarneau. C.C.P. 1493-79
Nantes.

Y GERIADUR MAWR a zo nevez deut er-maez. Kembraek-saoznek ha saoznek-kembraek, 
822 pajenn enni, oberenn H. M. EVANS ha W. O. THOMAS a c'hellit kaout en ur 
goulenn anezhi e ti sekretour « Al Liamm ». Priz 35 lur nevez, mizoù kas hag 
all.
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AR FALZ, n° 4, 1959/60, e galleg gouestlet eo lod anezhañ d' ul lezenn poellek 



war ar yezhoù bihan kinniget gant ur c'hannad eus ar c'hreisteiz. Kavout a reer 
ivez ur roll eus ar yezhoù aotreet er Bachelouriezh. Ar peurrest eus an niverenn
a zo diwar-benn Emsav Laik Sevenadurezh ar Rannvroioù.
A. KERAVEL, 6, rue Neptune, Brest.

AR SONER. - 
Lenn a reer, gant from, war an niverenn 113, Here - Du - Kerzu 1959, 5 

pajenn bouezus « Lettre à un Ancien », enno un diverrañ eus istor Bodadeg ar 
Sonerien, eus he zrec'hioù hag he diaesterioù er bloavezhioù tremenet. An 
niverenn 14 a zo enni tonioù biniou dreist-holl. Ra vezo trugarekaat amañ 
Renerien AR SONER da vezañ graet brud bepred evit « Al Liamm » en ho niverennoù.
Ra gendalc'ho B.A.S. hag AR SONER gant an hent bras o deus digoret !
Ar Soner : Koumanant, 10,00 L. N. - P. MONJARRET, 18, boulevard Joffre, Lorient 
- C.C.P. Nantes 1436-15.

PREDER. - 
Deut eo er-maez, o talvezout evit 2 gaier eus ar gelaouenn, ul lod eus GERIADUR 
ISTOREL AR BREZHONEG gant Roparz Hemon (lizherenn B, betek « Bividik ») e stumm 
ur c'haier a 100 pajenn roneoskrivet. - PREDER, koumanant 12 lur nevez (4 
niverenn) da gas d' an Dr ETIENNE, Maen ar Ya, Châteaulin - C.C.P. 16093-13 
Paris.

ARIEU. - 
Embannet eo bet 2 niverenn gentañ ar gelc'hgelaouenn wenedek-mañ gant Kelc'h 
Keltiek Gwened. Renet eo gant an Dr Paol Laurent, koumananter feal d' Al Liamm, 
ha Gwion Le Mentec. Koumanantiñ a c'heller en ur gas 1 skoed d' an Dimezell J. 
MITIER, teñzorerez, impasse Philippe-Lebon, Gwened. Ar pennadoù, e gwenedeg, a 
vo deuet-mat ivez.

STURIER BLEIMOR. - 
Degemer Sturier Bleimor, kelaouenn skaouted vreizhat Pariz a zo bep gwech 

ur blijadur. Niverenn miz Here a ginnig pennadoù a bep seurt, reoù savet a-
ratozh evit ar gelaouenn, reoù all amprestet digant kelaouennoù all dianav 
peurliesañ d' ar re yaouank : Arvor, Gwalarn, Sked, Ololê, Skol a ro pep hini 
danvez barrek da binvidikaat ar menozioù ha da sklaeraat ster ar vuhez. E-touez 
ar pennadoù savet evit Sturier Bleimor, menegomp :

- « Ti Yaouankiz » (Kerroc'h, parrez Rieg) : un oberenn a-bouez a c'hello,
ma vez dalc'het start dezhi bezañ frouezhus-kenañ ha reiñ un eienenn nevez a 
vuhez vroadel. Neuze, d' ar re a blij dezho ur seurt raktres... sevel « ar vro 
dispar huñvreet gant an holl Vreizhiz », skrivañ da Wennole ar Menn, 3, rue 
Francis-Garnier, Paris (17e).

- « Un taol esa », gant Mona Maze, ur rentañ-kont fraez ha sklaer eus 
buhez ar gouerien hag ur santadur spiswel eus ar c'hudennoù kevredigezhel a 
bouez warno, kudennoù ankounac'haet,a-wechoù gant an emsavidi...

- Keleier plijus war buhez ar c'hampoù skaouted, hag ivez ar striv 
embreget evit advevañ giz ar seniñ telenn en hon touez.

A-unan gant « Barr-Heol », niverenn 21, hetomp « ma c'hellfe un dileuriad 
bennak a-berzh Skaoutet Vleimor tremen ur wech an amzer dre ar Strolladoù 
Skaouted ha Skaoutezed da reiñ o emsav da anavezout, hag o c'helaouenn ».
STURIER BLEIMOR : Koumanant (peder niverenn) 500 lur (5 L. N.) da gas d' an 
deñzorerez Monique LE GLAZ, 26, rue Boulard, Paris (14°) - C.C.P. 14 373 73 
Paris.
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KAIEROU AN EMSAVER YAOUANK. - 

E-pad an ehan skol hon eus gwelet kalz yaouankizoù e kampoù, gouelioù... 
sanket en o c'hreiz ur youl breizhek ; met pep tra en deus e gentel ha ret eo 
lavarout e oa an holl dizesk war gudennoù Breizh. Setu perak ez eus bet savet ur
gelaouennig gant un toulladig tud yaouank. Ha setu c'hwi o soñjal « Unan c'hoazh
». Met mar plij ganeoc'h a-raok ober lentigoù ha pismigoù, selaouit ar pezh hon 
eus en hor rastell. N' eo ket bet savet ar gelaouennig-se evit ober ur gelaouenn
ouzhpenn ha kemer lec'h unan bennak all. Nann, sevel « fichennoù » diwar-benn 
kudennoù Breizh eo hor pal. Deut eo er-maez dija : « An trouz graet e Brest, 
Kemper, h.a., evit ar brezhoneg hag ar pezh a zo bet lavaret gant ar 



c'helaouennoù » (gant begig an teod ar peurliesañ) ; unan all war « Breizh ha 
Kenvarc'had Europa » unan all war « Naoned e Breizh, abegoù arboellerezh ». 
Evel-se e klaskimp tamm-ha-tamm reiñ un diverrañ evit pep kudenn. Met ezhomm hon
eus eus skoazell ar re yaouank koulz ha skoazell ar re n' int ket ken ; ra zeuio
davedomp dreist-holl ar re a zo « gouiziek » war ur poent bennak. Evel-se e vo 
tu evito da sevel ur fichenn. Goulenn a reomp digant pep strollad breizhat, ne 
vern ar menozioù a zifenn, kenlabourat ganeomp evit sevel ha skignañ ar 
fichennoù-se. Ha kervel a reomp eta Breizhiz a ouenn vat. Kalz a chom d' ober 
c'hoazh e Breizh met ret eo soñjal er re yaouank, rak i eo a vo stourmerien 
warc'hoazh. Neuze d' al labour : « An hini ne riskl netra na koll, na gounit ne 
ra ». E yaouankiz Breizh e sav bremañ war-c'horre karantez ar Vro. N' eo ket ar 
mare da chom ar fri war ar gloued anez-se, gwa deomp. Deuit ganeomp ne vo gwech 
ebet re a dud war an dachenn. Penaos harpañ ac'hanomp : prenañ hor fichennoù ha 
muioc'h c'hoazh koumanantiñ (300 lur d' an nebeutañ evit ar re baour) rak n' 
emañ ket an aour ganeomp war ar radenn, siwazh. Setu perak e c'houlennomp 
diganeoc'h hon harpañ da lakaat kudennoù Breizh da vezañ muioc'h anavezet gant 
ar re yaouank ha marteze ivez gant ar re gozh. Kerzhomp a-gevret hag a-stroll 
hag ar maout a zeuio ganeomp.
KAIEROU AN EMSAVER YAOUANK : Teñzorer : J.-Y. VEILLARD, 30, boulevard de la 
Liberté, Rennes.

PREDERIADENNOU WAR-LERC'H UR BREZEGENN (1).
- Un dimezell gozh, hag hi penn-bras e renerezh Skourr Yec'hed-Stad Bro-

Frañs, a zo deuet da Wened nebeut 'zo, d' ober ur brezegenn dirak medisined ar 
gêr.

Ret eo anzav eo bet talvoudus ar brezegenn, ha spletus klevout ar pezh a 
ra ar Stad evit gwir, war-dro ar re seizet, mac'hagnet, disteraet en o c'horf 
kement hag en o spered, ar re zilañset (2), hag a-bouez bras ivez gwelout ur 
film a ziskoueze ar baour-keizh, paotred, merc'hed ha, mantrusat tra c'hoazh, 
bugale seizet pe troc'het ur c'har pe ur vrec'h diganto, - pa ne oa ket an div 
vrec'h.
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Ret eo anzav e vez graet kalz evito en 19 ti-degemer-stad (3) krouet ha 
kaset en-dro gant an dimezell gozh hegarat-se, hag ivez ez eo brav derc'hel soñj
eus gerioù 'zo, bet distaget frank en he frezegenn, - gerioù a zo kouezhet taer 
e divskouarn ur Breizhad, evel ar re-mañ :

« N' eus ket ur rannvro e Frañs gant kement a dud dilañset enni ha 
Breizh... disteraet en o c'horf kement hag en o spered, bugale seizet, kamm, 
besteod, diot, dre efed banneoù re stank o c'herent, paotred ha merc'hed gloazet
ha mac'hagnet e-kerz o labour, alies dre o disampartiz pe dre o mezventi, ha 
diaes tre o azdeskiñ en ur vicher all, dre ar memes kaoz, ha dre-se kement a dud
dilañset ha dilabour war un dro...

« Kement ha ken brav ma 'z eo Bretoned an drederenn eus an dud dilañset o 
chom e tiez-degemer-stad (4).

« Gwir eo n' eus netra aozet e Breizh evit ar re vras, un ti nemetañ e 
Betton, tost da Roazhon, evit ar baotred yaouank, seizet ha mac'hagnet, etre 14 
ha 25 bloaz, netra evit ar re goshoc'h, nag evit ar merc'hed, na betek hiziv 
evit ar vugale (5), ken m' eo ret dezhe bezañ degemeret e Bro-Frañs.

« Ar pezh n' eo ket ken fall ha se, peogwir e c'hellont bezañ desket un 
tamm gwelloc'h eget m' int bet er skol, - deskiñ galleg mat da skouer, ar pezh a
vank alies dezhe.

« E Betton avat ne vez graet nemet o skoliata hag o addeskiñ.. Kerkent ha 
ma vez kont eus deskiñ ur vicher all e vez kaset ar paotr yaouank mac'hagnet d' 
un ti all e Bro-Frañs.

« Ur wech barrek war e vicher, alies micherioù evel an « electronique », 
horolacherezh, h.a., e vo ret dezhañ chom divroet a-hed e vuhez, dre ma ne gav 
ket a blasoù war ar micherioù-se e Breizh.

« N' eus forzh, perak e chomfe ar Vretoned e Breizh pa ne gavont ket 
labour eno ? ar re zilañset dreist-holl, kerkent ha kavet labour e Bro-C'hall, e
vo gwell dezho chom divroet ha kaout goproù uhel daoust d' o stad mantrus, hag 
aesamantoù a bep seurt n' o dije ket bet o chom en o bro.

« E Breizh n' eus ket a labour evit ar re yac'h ha gouest, nebeutoc'h 
c'hoazh evit ar re zilañset, perak derc'hel an dud war un douar paour, e-barzh 
kêrioù dister ha n' o deus ket a uzinoù ha gant goproù a zo ar re izelañ e Bro-



C'hall a-bezh ? Ar gwir o deus ar Vretoned da zivroañ, ret eo dezho zoken hen 
ober, dreist-holl ar re zilañset, plasoù o deus er-maez ar vro, e-barzh n' o 
deus ket... »

Ha setu kudenn Breizh diskoulmet gant ur C'hallez desket ha speredek, hag 
he deus graet kalz a vat evit ar re zilañset : ra vezo laouen ar re vac'hagnet 
er vro-mañ, plasoù a vezo roet dezhe e 19 ti-degemer savet gant ar Stad evite o-
unan, galleg flour a vezo desket dezhe hag ur vicher dereat war-lerc'h, ha 
kenavo da Vreizh, bro ar re yac'h, paour ha dilabour da viken !
(1) Prezegenn an Dll Suzanne Foucher, Gwened, 13-11-59.
(2) E galleg « handicapé », ur ger diouzh ar c'hiz.
(3) E galleg, kement-ha-kement « Centre d'Accueil », diaes e seblante skrivañ « 
Ti-degemer-azdeskidigezh ».
(4) Poblañs Bro-Frañs a zo 44 milion a dud, Breizh a-bezh (gant al Loar-Izelañ),
3 milion, pell eus an drederenn...
(5) E Brest e vezo digoret hervez un ti-degemer a-ratozh evit ar baotred hag ar 
merc'hed, eus 3 da 14 bloaz, n' eo ket digoret avat.
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UR STROLLAD KATOLIK EVIT DIFENN AR BROADELEZHIOU BIHAN. - 

Ur gevredigezh katolik anvet FRAMM. (Fraternité d'Action des Minorités 
Métropolitaines) a zo bet savet e Pariz, d' an 13 a viz Kerzu, enni dileuridi 
eus Okitania, Katalonia,, Bro-Euskadi, Breizh, Bro-Elsas ha Bro-Flandrez. Ur 
vodadeg a zo bet graet e Brest ivez. Diazezet eo dreist-holl war diskleriadurioù
ar Pab Pie XII o lavarout ez eus un diskoulm katolik o klotañ gant unvanidigezh 
ar Stad en ur virout ha gwellaat buhez ar broadelezhioù-suj. N' eus gwir ebet da
voustrañ a wel d' an holl pe dre-zindan sevenadurezh ha yezh ar broadelezhioù-
suj.

Ar strollad a lako e holl nerzh da zifenn peadra peb broadelezh-suj. Evel 
ma skrive ar c'heltiegour Ch. de Gaulle, e 1870 : « An holl yezhoù komzet en ur 
c'horn bennak eus Bro-C'hall o deus ar gwir da vezañ anvet yezhoù broadel. N' 
eus digarez ebet nemet an diouiziegezh hag gwaskerezh a vije, evit mirout an 
anv-se evit ar yezh a vez graet anezhi ar yezh-stad ». Gant e holl nerzh e 
klasko ar strollad kaout ar memes gwirioù evit an holl yezhoù komzet er Vro. 
Goulenn a ra ma vo roet d' an holl yezhoù komzet e Bro-C'hall ar gwirioù a zo 
bet asantet d' ar yezhoù Tramor (Afrika ha kement 'zo). Diwar vremañ e c'houlenn
e vije desket dre ret yezh ar vro e skolioù Bro-Euskadi, Breizh, Katalonia, Bro-
Flandrez hag Okitania.

NIVERENNOU « SAV » DA WERZHAñ. - 
Niverennoù gwerzhet 250 lur (2,50 L. N.) ar pezh : 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
150 lur (1,50 L. N.) ar pezh : 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16.
Goulenn digant R. HUON, 132, rue de Verdun, Brest.  C.C.P. 1629-14 Rennes.

KENLABOURERIEN « AL LIAMM ». 
Kasit ho skridoù, barzhonegoù, kontadennoù, studiadennoù ha keleier da : Ronan 
HUON, 132, rue de Verdun, Brest.

DIWAR-BENN « AN TEIRGWERN PEMBROKE ». - 
Ul lenner a skriv deomp : «
« Ur goulenn am eus d' ober deoc'h diwar-benn « An Teirgwern Pembroke » 

gant Jarl Priel am eus prenet ur pennadig 'zo. Ouzh e lenn gant plijadur ha 
diaester dre ma n' on nemet un deskard brezhoneger fall, em eus adkavet koulz 
lavaret ger evit ger ul levr lennet ganin gwechall (me gred e oa e-pad ma oan 
prizoniad en Alamagn e 1940-45). Ankounac'haet am eus an talbenn, met miret am 
eus don ar soñj eus al levr souezhus-se. Daoust hag e c'hellfec'h va 
sklerijennañ ? Me grede e oa « An Teirgwern » un oberenn dioutañ hec'h unan ha 
nann un droidigezh diwar ar galleg. Neuze ? Anavezout a rit an oberenn ? Daoust 
hag he c'havout a reer c'hoazh ? »
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Evel ma ouzer istor ar Pembroke a zo gwir, meur a levr a zo bet skrivet 
diwar e benn o klask diskoulmañ ar gudenn. Jarl Priel en deus skrivet e romant 
da gentañ e galleg hag hennezh eo en deus lennet hor c'houmananter. « Le Trois-



mâts Errant », a zo bet embannet e Pariz er bloavezh 1931, gant an ti-embann « 
Editions des Portiques », sinet gant Jarl Priel.

Daoust da-se, an « Teirgwern Pembroke » e brezhoneg a zo un oberenn diouti
hec'h unan. P' edo o sevel an oberenn vrezhonek e lenne ar pennad e galleg, 
neuze a serre al levr hag e skrive ar pennad e brezhoneg.

Hor mignon Jarl Priel a skriv deomp a-hend-all kement-mañ : « Degouezhet e
oa din treiñ e bloavezh kentañ ar brezel, a-ziwar ar rusianeg ul levr anvet « 
Invitation au Supplice ». Kinniget e oa bet an dornskrid d' an holl diez-embann 
e Pariz ha ne blije da hini ebet. Met bremañ, goude m' eo bet embannet gant 
berzh ha « skandal » levr ar skrivagner Nabokov « Lolita », setu ma fellas da 
Gallimard moulañ ivez « Invitation au Supplice », Gounezet am eus e giz-se evit 
ul labour peurc'hraet pell 'zo un tamm brav arc'hant ha ne oan ket e sell da 
gaout biken evit al levr-se ».

Hor mignon a gemenn deomp ivez en deus bet ur yalc'hadig arc'hant eus 
Dulenn war-lerc'h abadenn « Ar Spontailh » c'hoariet en Sal an Damer, gant 
Seamus O Tuama.

LEVRAOUEG LANDEVENNEG. - 
Digoret eo bet levraoueg « Sant Gwenole e Landevenneg » d' al lun 29 a viz

C'hwevrer. Da 3 eur ez eus bet graet en ur vodadeg prevez un danevell war 
levraoueg kozh an abati hag ez eo bet peurzivizet ar statutoù. Da 4 ez eo aet an
dud pedet da weladenniñ al levraoueg hag an diskouezadeg levrioù ha dornskridoù.

KEVREDIGEZH SELAOUERIEN ar radio a gemenn deomp e vo adkaset oferennoù gant 
sarmonioù ha kantikoù brezhonek e-pad gouelioù Pask, ar Pantekost, an Hollsent 
ha Nedeleg, hag ivez roet radio-kelaouennerezhioù e brezhoneg evit ar pardonioù 
brasañ, war stign Radio-Kimerc'h.
An adkasadenn vrezhonek kentañ gant Roazhon-Breizh (445 m.) a zo bet graet d' al
lun 22 a viz C'hwevrer da 18 eur.



PAJENN AR RE YAOUANK

Unvaniezh a ra Nerzh.

WAR DIWEZH AN DEVEZH
gant ABENNEZ

« An noz a zo kouezhet war ar maezoù didrouz » (BLEIMOR).
« 'Vel ur sterenn, en hec'h-unan,
E duadur huziler an noz »
(L. HERRIEU)..

Goude studi hir, 'pad an diduadenn. 
Neuze, ar c'houmoul, d' al lue, 'deñvale ; 
Er frouezheg, frouezh diwezhañ 'aneve (1). 
Hon-unan, e klaskemp ur waskedenn.

Noz-dall eo ; difiñv-kaer, ni a gleve
Biniou ha bombard hag a c'hoarie...
'Dan an avel-noz, delioù a grene ;
Hag ouzh loar, kaer-splann, 'n oabl, ni a selle.

An tiez ouzhomp, a zeue, er serr-noz ;
Sevel 'ralent dreistomp, teñval-sac'h en noz. 
Hon-unan e oamp, da ober soñjoù.
Da ober soñjoù, diwar hon devec'h (2) 
Tremenet : studioù ha deverioù...
C'hoarioù ivez, ennañ, mar karec'h.

9-11-1959.

(1) Anevañ : Ger gwenedek : dareviñ, azviñ.
(2) Devec'h (evit ar glotenn) : gwenedeg evit « devezh ».
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DIV ZANEVELL VERR

gant Erwan EVENOU

EN TRAMMGARR

Diouzh eñvorennoù algeriat.

Zorah a oa harpet ouzh ar gloued-c'hortoz, o c'hedal an trammgarr. Ne oa 
ket boas tamm ebet da gemer an « trisiti » (1), hogen hiziv en em sante gwall 
droet : a-boan ma talc'he war he zreid. E mod ebet ne vije bet gouest da vont 
drezi hec'h-unan betek he zi e traoñ ar C'hasbah, dreist-holl gant he c'houfin 
(2) pounner !

Ar c'harr a zegouezhas dizale o vlejal. Ar vaouez kozh en em sache war-du 
an nor, pa voe hejet-dihejet a-greiz-holl gant un tropellad bugale mall warno. 
Unan o tremen a grogas zoken en he gouel gant e sac'h-skol. Kilañ a reas-hi buan
ha leuskel : « O ! » gant ur vouezh drouklaouen ha klemmvanus.

Pa voe deut e-barzh ar c'harr, e savas un den war an oad evit lezel e blas
; ket dezhi avat: d' un Europadez yaouank birvidik ha leun a ardoù ne lavaran 
ket. Mont a reas war-raok evelato, divall ha lentik : Ur Muzulmad yaouank a 
savas d' e dro eviti.

Zorah a sellas neuze gant daoulagad faezh en-dro dezhi. Ar c'harr a rede o
kanañ. Ar paotr en doa roet e blas dezhi a oa aet da gemer lec'h dirak ur werenn
hag a arveste er-maez. An evezhier a dostaas outañ :

« Mar plij, dalc'hit ho sac'h en ho torn. »
An den yaouank en em savas kerkent evel ur c'hilhog :



« Perak ?
- Ar reolenn eo.
- Met n' eus netra e-barzh !
- Dalc'hit ho sac'h en ho torn, a lavaran deoc'h ! »

An evezhier a selle taer outañ. Ar paotr a hejas e zivskoaz hag a droas 
adarre war-du an diavaez, hep sentiñ. Deut e oa skuizh gant an disfiz dizehan-se
: Un Europad yaouank a oa en e gichen, hag evitañ da vezañ lakaet e sac'h war al
leur ne oa bet lavaret netra dezhañ. E-keit-se avat, an holl dud tro-dro o doa 
kilet goustadik, hep ober van, nec'het an tamm anezho.

An evezhier a savas droug ennañ da vat. Ur Muzulmad e oa ivez, gant e 
chechia (3) ruz war-laez e glopenn. Hastañ a reas etrezek penn-a-raok an 
trammgarr. Bountañ a reas war dorig log ar blenier ha teurel buan un nebeut 
gerioù outañ. Raktal e voutaas blej ar c'heflusker. Ar rodoù a hirvoudas war ar 
roudennoù, hag ar c'harr a chomas a-sav dres dirak ur c'houblad soudarded armet.
An dorioù a zigoras kerkent gant ur c'hwiban aer wasket. An evezhier a stouas 
er-maez war-du ar soudarded :

« Aze 'z eus un aotrou ha n' houl ket derc'hel e sac'h en e zorn. » Spont 
a savas neuze da vat en tamallad. Huchal a reas :

« N' eo ket gwir ! Setu, bez' e talc'han anezhañ ! »
An Europad yaouank e-kichen a dapas hep ober van dornell e sac'h ivez... 

An evezhier a grogas gant imor e brec'h egile :
« Diskennit, mar plij. »
Dija e oa pignet ur soudard d' e gerc'hat. Sentiñ a reas o c'hrozmolat.
Ar blenier kerkent a brennas an dorioù, hag an trammgarr a adkemeras tizh 

o vlejal...

Poulldu (Kerne), d' ar 4 a viz goumikael 1959.
(1) « Trisiti » (galleg « électricité ») : trammgarr.
(2) Koufin : doare sac'h bras implijet gant an holl en Aljer.
(3) Chechia : tog bihan heñvel a-walc'h ouzh ur pod-bleuñv troet war e c'henou, 
gant ul lostig war e c'horre.
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AR GORNANDONED

Yannig a gerzh e-kreiz an noz davet ar feunteun. Bale a ra sonn ha 
nerzhus, evit reiñ kalon dezhañ e-unan, met pep ar mare e c'hourlamm gant un 
taol spont. Aon en deus rak e skeud. Kement skrij er gwez, kement delienn o 
kouezhañ war ar geot, kement flouradenn avel ha kement skleur o strinkañ en 
diabell a laka anezhañ da goll e skiant-vat. Hastañ a ra, tost da redek, evit 
tizhout an dour hep gallout soñjal, met ar basan toull dindan e droad, an 
disterañ strebotadenn ouzh ur maenig a ra d' e galon lammat e-giz un ebeul 
pennfollet, evel pa vije ur Chouant o sailhat en e gerc'henn a-greiz ar raden 
teñval.

E spered a red e-giz ur c'harr-nij. Klask a ra e gabestrañ, adc'hounit e 
veli warnañ « An holl vojennoù skrijus a gonter diwar-benn an noz n' int nemet 
sorc'hennoù diziazez ». Aze emañ ar c'hoad ken anav dezhañ, ennañ nemet gwez-
kistin, pin, drez ha raden. Hogen mouezh ar spont a sav kerkent : « Paouez, 
paotr paour ! Gaou a rez da c'halloudoù an noz, hen talvout a raint dit raktal !
»

Al loar a lugern sioul ha dinoaz. N' eus mouch avel en aer. Ne glever 
nemet ar skrilhed o kanañ er strouezhegoù hag an dour boull o sarac'hañ war ar 
greunvaen. Yannig a ya d' e goazez war ar c'hlann. Ur fiñvadenn en deil, ha setu
eñ o c'hourlammat adarre !

Diwir, koñchennoù mamm-gozh ? Ha n' eus ket un Diaoul avat ? Ha gallout a 
reer derc'hel digastiz da ober fae war e anv ha da nac'h e oberoù ? An noz a zo 
dezhañ pa spont an dud !

Satanazet, kement a lec'hioù ma ne dremen mui den ennañ goude ar selin ! 
Yannig a sach e sailhad gantañ hag a gerzh kuit fonnus. Moustrañ a ra war e 
spered foll evit mirout outañ da demptiñ Egile. Hiboudiñ a ra dizehan en e benn 
eo fur ha dinamm a-walc'h hag e vo laosket e peoc'h. Hogen ur skourr marv o 
tegouezhout gant e droad, hag e holl wad a ya kuit. Bep gwech eo heñvel an traoù



: strebotiñ a ra, pe drabidellañ, hag ur serr-lagad goude e sav spont
ennañ, evel ur flistrad skorn.

Setu eñ d' ar gêr en diwezh, berr warnañ, ha laouen e-giz ur peñsead 
tizhet an traezh gantañ... N' eo ket ken evit kompren perak e oa ken braouac'hus
an teñvalder...

Kerroc'h (Kernel, Bost 1959.

PAJENN AR RE YAOUANK aozet gant KEVREDIGEZH AR VREZHONEGERIEN YAOUANK
Renerezh : Erwan EVENOU, 10, rue Perrault, Fontenay-le-Fleury (Seine-et-Oise)

Ti-Moulerezh AR SKREV - Bali ar Marichal de-Lattre-de-Tassigny - AR BAOL
Diskleriet hervez lezenn : 1añ trimiziad 1960 - Niverenn en voulerez : 18235
Ar merour : P. AR BIHAN

AN TEIRGWERN PEMBROKE
gant Jan PRIEL
Ur romant tev, 215 pajenn a vent bras (18 X 24)
Skeudennet gant Y. J, HAFFEN
War Dives  (diviet)
War Lafuma  (diviet)
Paper gwenn  12 L.N.
War Alfa  20 L.N.

« Ul lestr a zo bet kavet e-kreiz ar mor, dilezet, hep den en e vourzh, 
hep seblant a « strafuilh pe zireizh ».
Diouzh ar fed-mañ - gwirion evel ma oar an holl - Priel en deus aozet un oberenn
a faltazi, galloudus, fromus, frammet gant ijin hag ampartiz... Skrivagnerien ha
skridvarnourien, douget dre voaz da ziemprañ pep oberenn, a-leur ma lennont, 
evit gwelout ar mekanik a zo dindan, a anzavo, a gredan ez eo J. Priel amañ ur 
mailh war ar vicher.

Yezh ar romant a verk, - ma 'z eus ezhomm goude oberoù Drezen ha re all, -
ez eo deuet ur mare a-bouez en emzispleg hol lavar-plaen : ar brezhoneg barrek 
erfin da daolennañ arvestoù. Tud evel Inizan a ouie, kant vloaz 'zo, embreger ar
yezh evit lakaat bev dirak sell al lenner arvestoù 'zo. Ne rae Inizan avat, 
nemet gant e rannyezh a Vro Leon. J. Priel a ra gant e rannyezh a Vro-Dreger, 
pinvidikaet ha resisaet gant ar yezh lennek, a ro dezhañ ur vostad livioù hag 
arlivioù na oa ket tu da implijout en 19-vet kantved, na zoken e derou an 20-
vet. Oberenn J. Priel a zo evel un eoullivadur e-kichen tresadur pluenn Inizan.
Ken boemet on bet gant « An Teirgwern Pembroke » ha gant ar romantoù brasañ am 
eus lennet em buhez. »
Roparz HEMON.
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GOULENNADEG

- Ha re ger e kavit koumanant Al Liamm ?
- Ha plijout a ra deoc'h ar gelaouenn dre vras ?
- Peseurt danvez a garfec'h gwelout e-barzh ?
- Peseurt skrivagnerien a garfec'h lenn ?
Sed ar goulennoù a raemp war niverenn 78 « Al Liamm ». Trugarekaat a reomp

ar re o deus kaset deomp respontoù. Diskouez a reont ez int stag d' o 
c'helaouenn hag e fell dezho soursial eus he buhez.

Den ne gav re ger ar c'houmanant. Unan a lavar e vefe gwelloc'h kreskiñ ar
priz kentoc'h eget moulañ niverennoù bihanoc'h. Hervez unan all ez eo marc'had-
mat e-skoaz ar c'helaouennoù all, zoken liesskrivet. Lavarout a reer deomp ivez 
e talvez ur c'houmanant d' Al Liamm 3.000 lur da vihanañ.

D' an holl nemet d' hor c'henlabourer Abanna, e plij ar gelaouenn evel m' 
emañ. « Dreist e plij din. Kerse eo ne vije ket miziek. » « Plijout a ra kalz 
din ar gelaouenn dre vras. » « An traoù a zo e-barzh a zo mat, niverus, 
liesseurt. » Evit respont A., kavet e vo war e hed en « notennoù ». Dre vras, a 
lavar Abanna, Al Liamm n' eo ket kenkoulz ha Gwalarn. Ur soñj eo. Lizhiri o 
lavarout ar c'hontrol-bev hon eus bet. Evidomp, Al Liamm n' eo na falloc'h na 
gwelloc'h marteze eget Gwalarn. Disheñvel eo.

E gwirionez Gwalarn a oa un dra nevez evel ma ne oa bet morse e Breizh. Un
douar fraost a oa ha Roparz Hemon, gant Gwalarn en deus digoret un erv. Hor 
mignon A. en deus, a dra sur, hiraezh an douaroù divoulc'h, e labourioù en 
diskouez. Un oberenn entanus e oa sur, hini Gwalarn, heñvel ouzh hini an 
alouberien war un douar nevez. Gwalarn he deus digoret un erv ha ni a gendalc'h 
gantañ. Krediñ a reomp ez eo Al Liamm muioc'h liesseurt eget ne oa Gwalarn. Da 
Abanna hag a tavar neuze ez eus manket da Al Liamm bezañ kreizenn ha displegva 
ur skol a lennegezh hag a emsaverezh ez eo trawalc'h deomp reiñ ali ul lenner 
all : « Al Liamm a zo bet kreizenn ur vuhez speredel en hor brezhonegva, ha 
diouti eo al lizher hag a zo hir ha pouezus ivez a vo kavet en notennoù.
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Hervez A. ivez Al Liamm n' he deus ket « klasket gounid d' al lennegezh 

vreizhat he flas e-kreiz lennegezhioù all Europa hag ar Bed ».
M' en dije hor mignon lavaret n' omp ket deut a-benn da reiñ ul lec'h 

dereat d' hol lennegezh hor bije komprenet a-walc'h. N' eo ket un dra a c'heller
ober ken buan-se, dreist-holl er stad m' emaomp. Met lavarout n' hon eus ket 
klasket a zo disheñvel. Rak ne welan ket perak n' hon bije ket klasket. An holl 
a glask, ha sur on e ra pep skrivagner kement a zo en e c'halloud evit seveniñ 
un oberenn gaer hag e striv disehan evit kaeraat anezhi ha dre se pinvidikaat 
hol lennegezh.

Evit pezh a sell danvez ar gelaouenn e kaver peurliesañ an urzh-mañ : 
barzhonegoù, kontadennoù, pezhioù-c'hoari. Meur a hini a zalc'h kalz d' an 
notennoù : « Notennoù puilh a zo un dra lipous d' am beg, » eme P. Unan a garfe 
kaout romantoù pe « gontadennoù » hir, goulenn a reer ivez perak ne vefe ket 
gouestlet an hanter eus an niverennoù d' un oberenn glok pe hir a-walc'h. N' eo 
ket sur e vefe e an holl a-du. Tud 'zo eo gwelloc'h dezhe kaout muioc'h a 
bennadoù a bep seurt.

Goulenn a reomp digant hor c'henlabourerien derc'hel kont eus pennad P. pa
c'houlenn muioc'h a studiadennoù fetis, pennadoù skridvarnerezh e stumm re 
Youenn Olier diwar-benn hor skrivagnerien. Soñjal a reomp e c'hell bezañ menoz 
an darn vuiañ eus hor lennerien. A-du omp gantañ, setu perak e kredomp he dije 
studiadenn diwezhañ Y. Olier, war Hor Yezh, kavet lec'h, mat-tre, e-barzh Al 
Liamm o vezañ ma ne sell ket hepken ouzh Yezhourien. Mat e vije bet ivez moulañ 
war Al Liamm oberenn bouezus A. Even « Istor ar yezhoù keltiek ». Ur 
c'houmananter all a c'houlenn nebeutoc'h a gontadennoù ha muioc'h a 



studiadennoù. P. a c'houlenn ivez niverennoù ispisial evel ar re a zo bet moulet
dija : Bro-Gembre, Bro-Friz, Bro-Israel, Bro-Flandrez ha Hungaria. Seurt 
niverennoù avat a ro kalz a labour, ret e vez klask ar skridoù ha klask 
troerien. Koulskoude Per Denez en deus prometet sevel un niverenn war ur vro 
skandivaneg en deus gweladennet.
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Da Abanna hag a c'houlenn muioc'h a droidigezhioù e c'hellomp respont n' 

hon eus morse divizet o dilezel. Troidigezhioù kaer-tre diwar ar rusianeg hon 
eus bet gant Jan Priel n' eus ket pell. Hepdale hon bo ur gontadenn japanat. 
Embannet e vo ivez Hipolitos Euripides lakaet e brezhoneg gant Roparz Hemon hag 
ar Geben Doñvaet troet diwar Shakespeare gant Emily. N' omp ket a-du avat da 
embann niverennoù a-bezh gant troidigezhioù m' hon eus skridoù orinel e 
brezhoneg.

A-hend-all a-du omp gant A. pa lavar n' hellomp ket ober eus hol lennegezh
ar boued yac'h nemetañ da vagañ hon speredoù ha pell 'zo hon eus displeget hor 
soñj war gement-se. (A. L. Niv. 29.)

Erfin evit A. ar pezh a gont el lennegezh eo « blas ar frankiz ha broud ar
stourm » nemetken. E gwirionez e ro ur ster personel d' al lennegezh hag a zo 
strizh-kenañ. Al lennegezh a gomz anezhi, hag a gaver en hon barzhoniezh dreist-
holl, a zo ul lodenn pe un doare eus al lennegezh, met n' eo ket al lennegezh, 
evel ma kred dezhañ. Al lennegezh a zo lies evel ar vuhez a liv ha gallout a ra 
bezañ kreñv dre ar bersonelezh a ziskouez ur skrivagner en e arz a-bezh o 
taolenniñ an den hag e ene hervez e gizidigezh-eñ.

E-touez ar skrivagnerien a blij ar muiañ e venneger Roparz Hemon, Abeozen,
hag ivez Drezen ha Maodez Glanndour. An darn vrasañ e plij dezho hon holl 
genlabourerien. « Diaes-tre eo respont ! Pephini a blij kalz din, » eme unan.

Diwar an alioù-mañ e c'hellfemp kreskiñ priz Al Liamm ha kreskiñ eveljust 
ar gelaouenn war un dro. Ar pezh n' ouzomp ket avat eo hag-eñ ne gollfemp ket 
koumananterien neuze. Ha mad ar yezh a zo e vefe lennet ar muiañ posubl. 
Koulskoude an alioù roet deomp a zo talvoudus, ha dav e vo derc'hel kont anezho.
Dalc'het e vo da reiñ notennoù puilh gant ma vo kaset danvez deomp gant hol 
lennerien gwech ha gwechall. Troidigezhioù ha dreist-holl studiadennoù talvoudus
a vo klasket kaout. Marteze e vo kavet ivez hini pe hini eus hor 
c'henlabourerien evit reiñ deomp hini kreñv evel ma c'houlenn A. ? Piv a oar ?
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Al Liamm a zalc'h avat da stourm, evel ma rae Gwalarn, evit sevel ul 

lennegezh a-vremañ, o klotañ gant ezhommoù ha buhez an dud a-vremañ, en ur ober 
e vad eus pep araokadenn lennegezhioù all ar bed hag o kevezañ ganto kement ha 
m' emañ en hor galloud.

Ronan Huon.
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Barzhoneg miz an heol trec'h
gant
ABANNA

Ra huno ken gouloù-deiz ar serc'h dizalc'h c'hoar an dour 
me an higenn zo krog e bouedenn va bruched
trumm d' an traoñ setu miz an heol trec'h

Yann-Vari va c'hile yaouankiz
da zaoulagad kozh paret war an nor 
ac'h eus marvet
Em c'harr-tan e teredis
e sellis ouzh da gelan
ha distreiñ da estrenvro

Gant heol miz Eost em adwelot 
Sandrina paourez sklaeriet 
e-touesk ho chas hag, ho meot 
ha c'hwi marvet e Gouere

Stêr hun â serc'h 
kelaned az lec'hid 
hor stlej d' ar mor

A serc'h
gwrizienn ar bed
heol an nac'h eo kreiz da vleuñv
ra zizelio lijer ar bed hag an oad aour 
neñvoù lavar ha kelc'h didorr gwenved Izold 
â serc'h askre divouedet an nac'h
goañvelezh splann an nac'h.

Evit sikour hon emsav sevenadurel
KUZUL AR BREZHONEG
Kevredigezh an embannadurioù ar strolladoù hag ar skrivagnerien

Kasit arc'hant ho kestoù
Roit ho prof
Goulennit arouezioù

EVIP MA VEVO BREIZH HAG HE YEZH
DA
L. MORZEVEN fils, 6, avenue de la Gare, Concarneau
C. C. P. 1316-63 Nantes
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ÀR VORVERC'H

gant Jarl PRIEL

- Eus ar vro e tle bezañ ar vag-mañ, eme ar Moko Escartefigue, ur « prao 
», hervez ma ra Malezianiz diouto...

- Ya, ar wirionez a zo ganit, eme ar Briz, kabiten an teirgwern Mater Dei,
ur « prao » a vent vat gant ur wern uhel e penn a-raok, hag a-rez gant an 
dunetez ur wern verroc'h evel re ar slouped en hor bro-ni. Ur portugalad eo, war
a gredan, rak merzout a ran gant va lunedenn hirwell ardamez hirgelc'hiek ar 
rouantelezh-se e-kreiz ar banniel. O kapeal emaint, ha marteze en deus al levier
laosket dre zievezh al lestr da vont re bell gant e vourzhiad, en doare m' eo 
paouezet an avel da c'hwezhañ er gouelioù. Ne oufen petra lavarout, met a dra 
sur e c'hoari un dra bennak gant ar vag-se...

- Nemet ha faziañ a rafen, a lavaras an eil-gabiten Kudennek, ha ne gav 
ket din, rak lemm-tre eo va daoulagad, emañ an holl strollad bodet war ar pont.

- Ha mar trofemp bourzh, tudoù, kement ha gwelout fraez-mat petra ' 
c'hoarvez du-hont ?... A-du ganin out, Kudennek ?... Eus ar c'hentañ ! Selaou 
'ta, Beskont !

- Kabiten ?

- An teirgwern war-eeun da droc'hañ e hent d' ar « prao»-se... A-bevaroù e
tiskennas raktal ar c'hozhiad Beskont, rener ar strollad, a-ziwar an dunetez hag
eñ da huchal a-bouez-penn war e vartoloded :

- D' am gourc'hemenn, paotred !.. Penn al lestr war-du ar vag-hont... Holl
a-gevret da dreiñ ar gouelioù evit ur bourzhiad a-grenn war stribourzh... O gast
!... deuit 'ta tostoc'h d' an avel ! sachit un tammig ouzhpenn... Evel-se !... 
lark-kaer omp bremañ...
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- Dal 'ta, kabiten, eme Gudennek, ne welan den ebet ouzh ar stur ; emaint 
holl gwitibunan en-dro d' ar wern vras hag i o tifretañ ken na foeltr, o sachañ 
hag o vountañ an eil war egile. Kann a dle bezañ du-hont, ur sach-blev eus ar 
gwashañ...

An teirgwern a skare herr warnañ evit yennañ ar « prao » taolet-distaolet 
a-youl d' an aezenn glouar. Hogen a-greiz-holl e savas berv ha fistoul war 
vourzh ar portugalad. A-benn ar fin o devoa moarvat taolet pled ouzh tro-grenn 
ar Mater Dei ; d' ar red e lammas unan-bennak war an dunetez ha kerkent ha ma 
krogas hemañ er rod ar stur, e troas bourzh ar « prao », lark-kaer ivez evit 
tec'hout kuit ar primañ m' hellje.

- N' eus forzh, eme ar Briz, c'hoariomp ganto gad ha ki-red. Kent na vo 
pell, e vo gwelet gant petore lestr ez ayo ar maout rak un tamm brav a zisfi am 
eus ouzh ar seurt oristaled...

- Sellit 'ta, tudoù, eme ur martolod kludet war ur skeul-wern, emañ ur 
gwaz o krapal er werniadur an herr da Zoue ma c'hell, evel pa vefe krog an tan e
foñs e vragoù, ha darn all a striv d' e ziframmañ alesont... Ha bremañ emaint o 
tennañ warnañ !

En gwirionez, e weled mogedig glas ha moan an tennoù o korvigellañ dirak 
lien gell ar ouel vras. Neuze e roas ar Beskont an ali-mañ d' e gabiten :

- Ken stank ha ma vez a-wechoù dre amañ ar breizherien-vor, daoust ha ne 



vefe ket mat reiñ peb a fuzuilh d' un toullad martoloded, rak diaviz e vefemp 
mar...

Troc'het e voe e c'her d' ar c'hozhiad gant ur griadenn laosket a-unvouezh
gant strollad ar Mater Dei : e oa ar paour-kaezh gwintet e paramantoù ar 
portugalad o paouez kouezhañ pe en em strinkañ er mor.

- Ra vin krouget raktal, eme an eil-gabiten, mar n' eus ket du-hont e 
pellder ur vaouez o neuñvial. Merzout a ran he blev hir o tivilhal war he 
divskoaz.

- Pe gentoc'h ur Sinaad gant e blañson ar c'hiz kozh ! a lavaras en ur 
varailhat al letanant Tual.

- Dibikouzit ho taoulagad, Aotrou, a hopas warnañ ar Moko. Biskoazh em 
buhez n' em eus kavet war va hent ur Sinaad gant pikoloù tezoù gwenn evel-se a 
bep tu d' e vruched.

- Ur vorverc'h, keneiled, ur vorverc'h an hini eo ! a vlejas Gouriou, ar 
c'heginer dedennet e-maez e doull gant todilhon ar vartoloded all.

- Ur vorverc'h, Job ? a c'houlennas ar mousig digant ar c'heginer, e 
vignon bras, o vezañ ma 'z oant deut o-daou er bed e parrez Pleraneg. Ha petra 
eo ur vorverc'h ?
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- Desk da gentel, Fañchig ! N' eus neblec'h war zouar, e bro ebet, ur 
plac'h yaouank ken koant, ken mistr hag ar morverc'hed. Ha pegen flour e vez 
mouezh ar c'hanfardezed-se ! adal ma krogont da ganañ, e rank ar vartoloded 
stouvañ o divskouarn gant koar, hag en em stagañ gant kerdin ouzh gwern o 
lestr ; anez-se, gant ar gouezhet ma vezont dindan gazel-gae, n' hellfent ket 
mirout d' en em deurel er mor da vont diwar neuñv davet ar c'hanerezed dispar. 
Hag iskisat tra, n' o deus ar morverc'hed na divhar na treid, netra nemet ul 
lost pesk hir-hir gant skant alaouret lufroc'h eget bannoù an heol binniget.

- O farsal emaout adarre, Job, a eilgerias ar c'hrennard. Gant ne devefe 
na troad na gar, penaos 'ta he deus gallet ar vorverc'h krapal er werniadur gant
he lost pesk ?

- N' ouzon ket, mabig, met gortoz hag e weli.

Maouez pe vorverc'h, n' eus forzh, ur flipat mat a hent he devoa an 
neuñvierez d' ober evit tizhout ar Mater Dei, met pell a-walc'h en em gave dija 
diouzh ar « prao » hag e giz-se, n' he devoa ken ezhomm da gaout aon rak an 
tennoù, peogwir he devoa ar vag bortugalad tremen c'hoant da dec'hout dirak an 
teirgwern kasaus o kiañ eus e welañ war he lerc'h.

- Ha mar tiskennfemp ur vagig a-ziwar he skourrer, kabiten ? a c'houlennas
ar Beskont kozh, rak skuizhus-tre eo seurt treuziad evit un itron pe un 
dimezell...

- Ac'han 'ta mat ! a asantas ar Briz. Gloazet e rank bezañ rak gwad a ver 
war he skoaz gleiz.

- Diskennit afo ar vagig stribourzh, a huchas neuze rener ar strollad, ha 
bec'h d' al labour, paotred, rak ur vorverc'h hoc'h eus da wintañ war vourzh.

Brav kenañ e oa ar mor ; ur wech an amzer e plave a-us d' an dour 
strinkadennoù munut heñvel ouzh ken alies a berlezenn dishiliet diouzh tro-
c'houzoug rouanez ar morverc'hed. Pa zegouezhas ar vagig stribourzh nepell 
diouzh an teirgwern o kapeal, e oa bodet, stok-ha-stok ouzh speurenn al lestr ar
strollad a-bezh, nemet al letanant war-c'hed hag al levier ouzh ar stur. Ar 
c'heginer a dorche e zaouarn gant e davañjer lous, ha touet ho pije ne oa ket a-
walc'h dezhañ parañ e selloù war an hini e oar ouzh he gortoz, ha ret e vije 
dezhañ pavata skant ar vorverc'h. D' an diwezh e tiskouezas houmañ he fenn a-us 



d' ar goadenn ha skañvoc'h eget un evnig Doue e lammas war ar pont.
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Ur goantenn hep he far e oa en gwirionez, met allas evel holl verc'hed ar 
bed-mañ, n' he devoa lost ebet, netra nemet divhar turgnet eus ar c'haerañ. 
Diouzh he gwelout, he devoa ugent vloaz bennak ar plac'hig korfet moan-se. Liv 
he c'hroc'hen a denne war ar melen ; stumm he daoulagad, luc'h ar pennad blev 
du-peg diblañsonet war he divskoaz ha meur a dra all ouzhpenn a roe da c'houzout
e ruilhe en he gwazied takennoù gwad maleziad. Adal ma taolec'h pled ouzh he 
dremm dizaon, he gronch, ha dreist-holl ouzh ar flammijenn o lugerniñ en he 
daoulagad, ec'h intente pep hini e veve en he c'hreiz un ene na grene dirak den 
na dirak netra. He zammig sae gleb-dour a bege stard ouzh hec'h izili ; roget e 
oa an danvez war he morzhed hag a drugarez d' ur freg all en em ziskoueze begig 
ur vronn, met n' eus forzh ! petra bennak ma chome en-dro dezhi ur bagad 
martoloded war-nes ober goap, ne deuze tamm ebet gant ar vezh, ha parañ a rae he
selloù war ar saverien o fri evel pa vijent bet ur regennad merc'hodennoù koar, 
ha hi ur vondianez stipet ha fardet evit mont d' an dañsoù. O vezañ ne grede den
disac'hañ ur ger, e klevjod er sioulder-se ar mousig o krozal d' e genvroad :

- E oas adarre, Job, oc'h ober al lu ganin ; sell, n' he deus lost ebet ar
vorverc'h.

- Na serri ket da c'henou, marmouz fall ? a respontas ar c'heginer. N' on 
ket ur gaouiad evel 'ouzout, met marteze ne vez o lost en-dro dezho nemet d' ar 
sul ha da goulz ar gouelioù berz.

- Arsa, kabiten, a c'houlennas a-ziwar an dunetez al letanant Tual, daoust
hag ober a rin bremañ d' al lestr kenderc'hel da vont gant e hent ?

- Ya 'ta, nemet ha krediñ a rafe dit ez eus c'hoazh ur vorverc'h ouzhpenn 
o neuñvial war-dro da c'hortoz bezañ higennet ganimp war vourzh.

*

Ur pennad goude e pignas ar goantenn gant diri an dunetez, rak fellout a 
rae d' ar c'habiten ha d' e ofiserien klevout diganti penaos ha petra. Gweet he 
devoa en-dro d' he fenn he ble kuzhet bremañ dindan ul liboudenn seiz ruz, 
heñvel-mik ouzh boned ur preizher-mor ; bez ' oa en-dro dezhi ur bragoù lien 
gwenn hag ur stammenn c'hlas roet dezhi gant an eil-gabiten, a-vent ganti war 
vete nebeut. Gwisket e-giz-se, he devije tennet d' un deskard yaouank-flamm 
panevet d' an div hanter-voull o volziñ a bep tu d' he bruched ha na weler ket 
gwall alies o krenañ dindan ur roched vartolod. Ul lajadig e chomas ar Briz da 
sellout outi en ur vousc'hoarzhin hag a-benn ar fin e stagas da gomz outi an 
hegaratañ m' helle, hag e galleg evel just :
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- Kit en ho koazez, dimezell, ha diskleriit dimp piv oc'h c'hwi, hag a-
belec'h e teuit... Met ho tigarez, me ho ped, moarvat n' intentit ket ar galleg 
ha marteze ne rit nemet gant ar saozneg pe zoken ar « pidjin » ? (1)

- Trugarez, Aotrou, emezi, kerkent hag azezet war glouedenn gouevr kambr 
ar c'hartennoù, ar portugaleg eo va yezh vroadel, met er gouent m' on bet savet 
enni e Makao, e kelenne al leanezed ar galleg koulz hag ar saozneg, hag eus va 
gwellañ am eus graet evit tennañ va mat eus o c'hentelioù. Va anv-badez a zo 
Inez ; va zad, Doue d' e bardono, gwechall paramañtour listri, e veze graet 
dioutañ ar baron Diego da Selva. Deut da vezañ pinvidik meurbet, e troas kein d'
ar c'henwerzh hag e chomas da vevañ diwar e zanvez. Allas, mont a reas da anaon 
daou viz kent na zeuis er bed, ha va mamm baour, genidik eus gourenez Malacca, a
varvas ivez diwarnon, nepell goude ar gwilioud. N' am eus 'ta anavezet na tad na
mamm, ha setu me, ur vinorez gaezh, o vevañ dindan doenn va faeron Manoël da 
Selva, un hanter-vreur d' am zad, galvet da vezañ war an dro va c'hulator. 
Hervez ma krede din, adal ma krogis da chom da vat en e di, echu ganin va studi,
e oan karet a-greiz kalon gant va zonton. Bri a veze douget dezhañ gant an holl,
hag o vezañ ma 'z ae bep beure d' an ofis en iliz-veur, ma roe hep sellout berr 
aluzon d' ar beorien, ha ma rae alies war-dro ar re glañv, e tremene evit bezañ 
ur c'hristen o vevañ en doujañs Doue. En gwirionez ne oa nemet ur pilpous touet 



hag a ouie ar stek da guzh e dechoù fall ouzh e gerent, e vitizhien, hag ar re 
a-ziavaez. En ur ger, e oa deut a-benn da foetañ prim-ha-prim e drantell koulz 
ha madoù e filhorez. Dre ma koshaen, dre ma tostaen d' am oad-dimeziñ, e krene 
eveljust gant an aon rak an deiz ma rankje diskleriañ dirak an dud diouzh-se ne 
vane hogos netra eus va feadra fiziet ennañ. Alies-aliesoc'h e stagas 'ta d' am 
bountañ war hent ar briedelezh : « Va flac'hig, emezañ, poent eo dit dimeziñ ; 
en anv Doue, gra se evidon, kent na zeuyo va zro da lavarout kenavo d' ar bed-
mañ ». - « Siwazh, va zonton, a lavaren, ne welan den hag a vefe en sell da... »
- « Geo, Inez, karet out gant un den a diegezh vat, pinvidikoc'h egedout, ha 
dellezek e pep feur da lakaat hol lignez da badout ». Taolet am boa pled, evit 
gwir, ouzh un Aotrou gwall-vrudet war-dro hag a zeue kalz re alies d' am meno d'
hon daremprediñ. Met ne blije din na mouezh flourig an den-se, nag e vuzelloù 
moan-moan, nag e vousc'hoarzh kasaus, e stumm da gerzhout, d' en em silañ em 
c'hichen hep ober an disterañ trouz, na dreist-holl an tan c'hoantek o verviñ en
e lagad du-mouar. Santout a raen va c'halon o vont da netra adal ma stoke ouzh 
va bizied gant e bav kuilh, yen, ha dalc'hmat brizh-c'hleb gant ar c'hwezenn.

(1) Ar « pidjin » a zo un trefoedach euzhus ma kaver ennañ ur bern gerioù saoz 
disneuziet mesk-ha-mesk gant gerioù tennet eus yezhoù diniver ar Reter-Pellañ, 
ha gant ar veskailhez-se a ra ar peurliesañ ar vartoloded boas da loveal er Mor 
Habask.
77

« Gwall abaf e veze da gentañ, met un dro bennak en em gemeras evelkent da
c'houlenn diganin daoust hag asantiñ a rajen da vezañ e wreg. Diwall a ris d' e 
feukañ dre ziskouez ar fae, an heug a vagen outañ, ha klask a ris meur ha meur a
zigarez : Re yaouank-holl e oan c'hoazh, emezon, galvet e oan marteze da vont da
leanez, ha me oar petra ouzhpenn. Petra am bije ket graet ha lavaret evit 
pellaat diouzhin an Aotrou Luiz Rivaz ?...

- Rivaz ? eme an eil-gabiten en ur gouchañ e gornedad, gortozit 'ta ! Tri 
bloaz ' zo am eus kejet er Chili gant un Aotrou Rivaz, un den war an oad, 
kabiten ul lestr-karg war eor e porzh Valparaiso...

- Allas, Aotrou, ho Rivaz n' eo ket ar paotr ma komzen dioutañ. N' en 
devoa va hini-me nemet un tregont vloaz bennak ; biskoazh n' eo bet kabiten war 
vourzh ul lestr-karg, goude ma 'z eo perc'henn d' ar « prao » hoc'h eus gwelet 
n' eus ket pell o tec'hout dirak ho teirgwern. Hogen, d' ober am boa gant un 
danvez-pried kilpennek meurbet. Skuizh o verat en aner en-dro din, e stagas da 
voureviañ va c'hulator. Un nozvezh e teuas davetañ hag e tisklerias dezhañ 
kement-mañ « Lakaet am eus em spered e vo Inez va gwreg dre gaer pe dre heg. 
Roet he deus din ar sac'h, met c'hwi, Aotrou, a gavo an tu d' ober dezhi plegañ,
ha setu perak. Gout ' ouzon e pe stad emaoc'h er mare-mañ ; n' hoc'h eus nemet 
dle eus an eil penn ar gêr d' egile, war var oc'h da zougen ar gouriz plouz ha 
sed amañ petra am eus graet. Prenet am eus tamm ha tamm ha dre guzh an holl 
lizheroù ha paperoù sinet ganeoc'h. A-dal hirie, n' hoc'h eus nemet ur c'hredour
hepken, an denjentil m' emaoc'h o tivizout gantañ. Ha gant ne rafec'h ket hervez
va gourc'hemenn, e vo fin deoc'h. Kerkent e rin da c'houzout e pep lec'h ne van 
ken ur gwenneg toull nag en ho kodell, nag en tiez-bank, n' oc'h nemet ur 
c'hulator disleal ul laer a foranas madoù ur vinorez. Hogen, mar doc'h un den 
poellek, mar kerzhit a-du ganin, setu c'hwi e-maez an trubuilh. Paeañ a rin 
raktal kement dle, bras ha bihan, graet ganeoc'h, reiñ a rin deoc'h ul lizher ma
vo lennet warnañ ez oc'h bet ur c'hulator direbech, meret gantañ evel m' eo 
dleet peadra e nizez, hag en tu-hont da se ho po marteze diganin an deiz war-
lerc'h va eured un tamm arc'hant divizet kenetrezomp. Deoc'h eo bremañ d' ober 
hep dale an dibab ! »
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« Hor mevel bras, touellet gant ar gwerzh-butun a zegemere bemdeiz digant 
Rivaz a rae ivez e seizh gwellañ evit tregasiñ ha strafuilhañ e vestr krignet ez
vev gant an anken. Met hervez ma lavaren, e oan karet evelkent gant ar paour-
kaezh den ha daoust d' an aon rak Rivaz, ne oa ket evit gouzañv e vije graet 
droug d' e filhorez. « Kentoc'h mervel gant ar vezh, emezañ, met keit ha ma vano
ur berad buhez ennon, na laoskin biken merc'h va breur da vezañ gwallgaset em 
zi. » - « Ezhomm ebet n' hoc'h eus d' ober gwad fall, eme an danvez-ozhac'h ; 
netra ne c'houlennan diganeoc'h nemet chom mut, dall ha bouzar. Arc'hoazh da 



goulz koan e tiskenno ho mevel bras ur boultrenn er gwin evet gant Inez, ha 
kerkent ha ma vo ar goantenn kousket-mik e tiredo amañ ur rummad kanfarded en 
gopr ganin. Plaen ha brav e vo douget ganto war vourzh va lestr hag a zo dija 
ouzh he gortoz er porzh. Ar « prao » a vo pell ac'han pa zihuno an dimezell en 
he c'hambrig ; netra ne welo en-dro dezhi nemet an oabl hag an donvor, ha setu 
graet an taol. »

« Hogen, un den-a-bedenn e oa an gwirionez va eontr Manoël ha fellout a 
rae dezhañ e vije euredet e nizez gant ur beleg, hervez ar c'hiz o ren e-touez 
ar gristenien. Netra ne oa bet ankounac'haet gant Rivaz ha drougsantet en devoa 
aked diwezhañ va zonton. Bez ' oa 'ta ur beleg prest d' ober kement tra 
gourc'hemennet dezhañ gant ma vefe paeet diouzh-se, ur manac'h war an oad, 
kollet gantañ pell 'oa an aotre d' oferniañ, hag o vevañ gant ur pezh-fall eus 
Bro-Sina hag he devoa bet diwarnañ tri bugel. Met n' eus forzh, daoust d' ar 
vezventi ha d' e sioù all, petra bennak ne grede ken nag en Doue nag en diaoul, 
e oa bet gwechall eouliet gant dorn sakr un eskob hag evel-se chome bepred beleg
en desped dezhañ...

- Ya, sacerdos in aeternum ! (1), eme al letanant, met raktal e tavas 
hemañ hag e zivjod a zeuas da vezañ ruz-tan. Gout ' ouie pep hini war vourzh ar 
Mater Dei e oa bet Tual daou pe dri bloaz war e studi e kloerdi bras Sant-Brieg,
ha dre se, bennozh ivez d' e vouezh klouarig ha d' e zoareoù gogez, en devoa 
tapet digant ar strollad, Breizhiz an darn vuiañ anezho, ul lesanv fentus, « ar 
person c'hwitet ».

(1) Beleg e vezi da virviken.
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Neuze e klevjod gwer o stirlinkat ha botoù pounner o pignal gant an diri. 

Edo ar c'heginer Gouriou o tegas d' e Aotrounez ur pikol plad arc'hant ma weled 
warnañ ur podad te, sukr, laezh, gwestell, ur vuredig hini-kreñv, en ur ger 
kement tra ret evit un adverenn a-feson. Ne voe ket ar c'habiten evit herzel da 
c'hoarzhin adal ma verzas un davañjer gwenn-erc'h skoulmet en-dro da vandenn 
baotr Pleraneg, ha nevez walc'het e oa zoken krabanoù an ibil-mañ.

Lavaret en devoa hemañ d' e genseurted :

- Ret mat eo din sellout a-dost ouzh ar vorverc'h-se ha selaou pegen flour
ha dudius e tle bezañ he mouezh.

Pa voe peurevet an te, e stagas adarre Inez da Selva gant he c'haoz :

- E-pad daou pe dri devezh, emezi, e loveas ar « prao » en ur rannvor ne 
vez ket re stank ennañ al listri, ha krog e oa Rivaz da zigalonekaat, rak kaer 
en devoa ober kement tra diouzh-se, ne gave tu ebet d' ober din dihuniñ. Re 
frank holl e tlee bezañ al louzoù diskennet em gwin gant mevel bras va zonton. 
Setu perak hoc'h eus kejet gant hor bag ken pell-se eus Makao. Hirie beure-mat e
tigoris a-benn ar fin va daoulagad ; dre lomber ar gambrig ne welen netra nemet 
ar goabrenn hag ar gwagennoù. Lammat a ris e-maez ar gwele ha me d' ar red betek
an nor, met alc'houezet e oa eveljust. Kerkent ha ma krogis da skeiñ warni a-
daolioù dorn e tiredas Rivaz hag ouzh e heul un toullad martoloded, ur rukun 
hepken sellout outo. Birvidik meurbet, tudoù, eo ar gwad a ruilh em gwazied, 
hini va mamm, ur Valezianez ganet e ledenez Malacca, hag hini va zad, eus gouenn
bortugalad ar varoned da Selva, ur rummad tudjentil a well forzh. Pa zisklerias 
perc'henn ar « prao » petra en devoa graet ha petra e oa prestig en sell d' 
ober, e tiframmis digantañ ur gelastrenn ler o vrallañ en e zorn ha ganti e rois
dezhañ a-nerzh va c'horf ur c'hwistad a-dreuz e dalfas. Kilañ a reas en ur yudal
gant ar gloazet e oa bet, met diouzhtu e sailhas d' am bete, e grabanoù astennet
gantañ evit tapout krog ennon.
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Raktal e lammas dirazañ un den hag a lemas diganin al lerenn. « Gortozit, 

Aotrou Rivaz, emezañ, ha va laoskit mar plij da blediñ gant an durzunell-mañ. Me
a zesko dezhi dismegañsiñ ur mestr eveldoc'h c'hwi. Ha kent na vo pell, goude m'



am bo roet dezhi ar gopr gounezet ganti, e vo ken doñv hag ur goulmig damesaet 
gant an evnetaour hag a oar diouzh e vicher. » Neuze ' vat e voen war var da 
semplañ, ken sammet e oa va spered gant an anken, ar glac'har, ha war an dro 
gant ar souezh, ar spont hag ar fae. Rak digant piv e kleven ar seurt 
komzoù ?... Digant Tourly kozh, ur Maleziad e vlev gwenn-kann, mevel aketus va 
zud paour, an hini a rae war va zro evel ur vagerez gwirion pa oan ur c'hrouadur
bihan, Tourly, ar c'hozhiad a zeskas din kerzhout ha distagañ va gerioù kentañ !

« Bremañ ' vat, e tifrete dirazon, e zremm disneuziet gant ar gasoni, en 
ur grial a-bouez-penn : « Gwall bell ' zo emaon o c'hortoz ar vunutenn-mañ, ar 
vunutenn m' hellfen kastizañ houmañ evit an dismegañsoù, an taolioù treid, an 
taolioù skourjez hag ar c'hrabanadoù tapet diganti ha digant he c'herent 
milliget, ra vint daonet holl gwitibunan ! Va laoskit va-unan ganti, Aotrou, hag
a-barzh ul lajadig e teuyo da ruzañ dirazoc'h war bennoù he daoulin ». Hag e-
keit ma komze ne baoueze ket da hejañ al lerenn a-us din. « Trugarez, Tourly, 
eme Rivaz. Gra ganti evel m' ouzout, met diwall ne vefe re zivalav goude se, rak
ur wreg yaouank a dle mirout hec'h holl gened betek nozvezh kentañ hec'h eured. 
» Diwar-se ez eas e-maez gant e ganfarded ha setu me tal-ouzh-tal gant va 
bourev.

« Kerkent ha ma klevas trouz ar botoù o pellaat diouzh ar gambrig, en em 
strinkas ar c'hozhiad dirazon war ar planchod hag eñ da bokat d' am sae en ur 
skuilh daeroù : « Dimezell gaezh, emezañ, ankounac'hait diouzhtu mar gellit ar 
gerioù euzhus am eus ranket distagañ dirak an amprevaned-se. N' on deut war 
vourzh al lestr-mañ nemet gant spi d' ho tiframmañ diouzh o fav pe da vervel 
ouzh ho tifenn mar bez ret ». Neuze e tisklerias din kement tra c'hoarvezet e ti
va zonton : trubarderezh ar mevel bras, gourdrouz Rivaz, iriennoù va eontr 
Manoël a rankas plegañ o vezañ m' en devoa lakaet e nizez war an noazh, en ur 
ger, ar pezh hoc'h eus dija klevet diganin. Ur wech an amzer e stage Tourly da 
grial « N' hoc'h eus ket bet trawalc'h ?... Roet e vo deoc'h ul lodenn a 
ouzhpenn ?... » Ha bep tro e skoe gant ar gelastrenn war goadenn ar gwele, ha 
war e ali e laosken skrijadennoù evel ur verzherezh dornet didruez ken ma strake
hec'h izili.
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« D' an diwezh, e filbichas un alc'houez e krogenn an nor ha war an 
treuzoù en em ziskouezas ar beleg gopraet gant Rivaz. Bez ' oa dija en e 
gerc'henn ur surpulis feret hag ur stol alaouret. Hogen, en desped d' e 
fallagriezh.. goude m' en devoa ankounac'haet krenn petra eo ar vezh, e paouezas
evelkent da skrignal adal ma paras warnon e zaoulagad. Evit gwir, pa gouezhas va
selloù war ur mezelour e-pign dirazon e chomis bamet o welout va malvennoù 
koeñvet gant an daeroù, va divjod distronket, ha war va dremm liv spontus ar 
marv. Touet en devije n' eus forzh piv e oan bet skourjezet da vat ha kaer gant 
ar c'hozhiad kriz en devoa roet e c'her e teskje din sentiñ. « Tourly, eme ar 
manac'h, ur gredenn am eus, n' out ket manet war hanter-ober. Pignomp 'ta a-
gevret war ar pont, rak ne bad ken an Aotrou Rivaz gant ar c'hoant kinnig d' e 
wreg ar walenn dispar prenet gantañ e gwellañ stal Makao. Binnigañ a rin ar 
priedoù yaouank n' eo ket dindan volz deñval un iliz bennak, saotret gant ar 
poultr hag ar gwiad-kevnid, met dindan volz lintrus an neñvoù ha kalz muioc'h 
eget an aogroù e plij din kan tregernus ar c'hoummoù. »

« Un daol stok ouzh ar wern vras a rae evit aoter gant un doubier wenn ma 
weled warni ur groaz kouevr, hag a bep tu un torkad bleuñvioù sanket e listri 
gwer hag ivez ur c'hantolor gant gouloù binniget lazhet raktal gant an aezenn-
vor. Aozet e oa bet an holl draoù evel m' eo dleet. En-dro d' an « aoter » en em
vodas ar strollad a-bezh, nemet al levier ouzh ar stur. Ouzh va c'hortoz e oa 
dija Rivaz ha war c'hourc'hemenn ar manac'h, e taoulinis e-kichen va danvez-
pried. Kerkent e stagjont gant lid hon eured. Hanter-vezv e ranke bezañ ar 
beleg, rak kregiñ a reas gant ur brezegenn hep penn na lost hag a rae d' ar 
vartoloded dic'hargadenniñ gant ar fent. E-keit-se e saven va daoulagad war-du 
an neñvoù en ur bediñ Doue e padje da viken an ofis drevezet-se. Met allas, 
tevel a reas an amprevan gant e sarmon ha prestig e klevis ar gerioù-mañ : « 
Dimezell Inez da Selva, daoust hag asantiñ a rit da gemer dirak Doue, dirazon ha
dirak an testoù bodet amañ, an Aotrou Luiz Rivaz evit pried ? Lavarit ya pe nann
! » Chom a ris ur pennad brav etre paouez hag ober, met pa daolis ur sell war-du



Tourly, ec'h intentis e rankjen tremen dre eno...

- Arsa, va flac'h, eme ar c'habiten, dimezet oc'h bet 'ta d' an ailhevod-
se ?
82

- Ya, kabiten, dimezet hervez lezenn an Iliz, euredet gant ur beleg, dirak
Doue hag un dek bennak a destoù. Met bezit dinec'h Aotrounez, n' eo ket chomet 
ar walenn gwall bell war va biz ; emañ bremañ er mor, sanket en traezh pe el 
lec'hid, ha ra blijo gant Hor Salver kas hep dale va muiañ-karet daveti !.. 
Distouvet e voe neuze meur a voutailh hag ar manac'h a stagas da gentañ da 
c'hlebiañ e gorzailhenn. Ur martolod a savas e werenn d' an nec'h, hag a-berzh e
genseurted e pedas ar priedoù yaouank da bokat an eil d' egile. Kerkent e fellas
da Rivaz va briata ; eus va gwellañ e kilen dirak e vuzelloù koeñvet gant va 
zaol lerenn, met gwaskañ a rae warnon gant e holl nerzh ha va c'hloazañ a rae 
gant e ivinoù : sellit, bloñset eo c'hoazh va divrec'h !... Skuizh o stourm e 
stagis da huchal : « Tourly gaezh, deus buan d' am sikour !... » Rivaz a vountas
warnon gant kement a herr ma ruilhis war pont betek speurenn al lestr. « 
Paotred, emezañ, Tourly a zo un trubard ha c'hoariet en deus ganin un dro-gamm. 
Ra vo 'ta dornet ganeoc'h ken ma fuo ! »

« En desped d' e vloavezhioù, en devoa va mevel kozh miret nerzh ha 
kalon ; e pep dorn e oa gantañ dija ur « c'hriss » ar benveg ma ra gantañ e 
genvroiz war var o buhez, ha lavnenn gromm ur c'hriss a zo lemmoc'h eget hini un
aotenn. Toullgofañ a reas Tourly an daou gentañ a fellas dezho tostaat outañ, 
met diouzhtu e sailhas warnañ an holl vagad, ha zoken al levier ouzh ar rod.

- Ac'han, eme an eil gabiten, setu perak ne welemp den war an dunetez !

- Ne ouien ket petra ober e-pad an tousmac'h spontus-se, met a-greiz-holl 
e krias ur martolod : « Bez ' eus ul lestr war wel, ha skarañ a ra lark-kaer 
evit troc'hañ dimp an hent ». Kerkent e tiframmas ar manac'h ar groaz a-ziwar an
aoter ; ganti e skoas ur freilhad war dal Tourly ha diouzhtu en em ledas hemañ 
war-lein e gein. E-keit-se am boa tapet lañs da lammat er skeul-wern hag en sell
e oan da grapañ an uhelañ m' helljen er werniadur. Hogen, deut e oa ar manac'h 
brein a-benn da waskañ war ibil va c'har gleiz, ha sachañ a rae warnon eus e 
wellañ. A drugarez Doue e kouezhas va dorn war ur pikol spisour dir ; hep koll 
amzer d' eeunañ va zaol, e tanfoeltris an dra-se war dalfas ar fallakr ha gant 
ul levenez dispar e welis anezhañ o tifaragouilhañ a-bendraouilh d' an traoñ, 
hanter-varv moarvat diwar an takad tapet diganin. Redet en devoa Rivaz d' e 
gambrig da gerc'hat pistolennoù ha raktal e stagas da dennañ warnon. C'hwitañ a 
reas bep gwech, nemet unan hepken, pa zeuas ur voled da skrabat va skoaz : bezit
dinec'h, Aotrounez, n' eo netra nemet ur gignadenn na wadas nemet un nebeudig ha
na ra bremañ poan ebet. Pa droas bourzh ar « prao » setu m' en em gavis kuzhet 
a-dreñv d' ar ouel vras hag e-giz-se en diwall diouzh tennoù va c'haredig. 
Gwelout a raen ho lestr o tostaat ha kerkent hag erru war vegig an delez, en em 
strinkis a-benn kaer er mor...
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- Ya, Itron gaezh, eme ar c'habiten, met ken prim all e vijec'h bet lonket
gant ur bleiz-mor hag evit ur wreg yaouank sed aze ur stumm iskis a-walc'h da 
dremen he sizhun a briedelezh.

- M' am bije bet da zibab etre dent ar bleizi-mor ha pokoù Luiz Rivaz, va 
c'hredit, Aotrou ker, ne vijen ket chomet gwall bell war vordo. Echu e vo bremañ
va c'haoz p' am bo lavaret deoc'h n' am eus ken er bed-mañ na kar na par, ha mar
fell deoc'h parañ ho taoulagad war ur baourez-mik, n' hoc'h eus nemet sellout 
ouzhin, mar plij...

- Paourez pe binvidik, va flac'hig, n' eo ket se eo se : petra an diaoul a
rin-me bremañ ganeoc'h ?

- Daoust ha ret e vo din lammat ur wech ouzhpenn er mor ?

- O farsal emaoc'h ?... Dindan un nebeut devezhioù e touaro ar Mater Dei e
Rangoon. Kerkent ha taolet an eor, e viot leviet ganin betek ti konsul ho pro, 



gant ma vefe unan er porzh-se. Ha hennezh a gavo tu d' ho kas d' ar gêr...

- Nag evit holl vadoù an douar ne blegin da vont da Vakao.

Diwallit d' ankounac'haat ec'h on bepred gwreg Rivaz hervez al lezenn. A-
vec'h e vefen erru du-hont e klaskfe va fried lakaat e bav warnon. Arc'hant e-
leizh en deus ha dre se e vefe a-du gantañ an darn vuiañ eus ar gargidi uhel ; e
vartoloded a zo ivez prest da douiñ gwitibunan ez eo ar wirionez kement gaou 
dibunet gantañ. Gallout a rafent zoken tamall din muntr Tourly hag an daou 
vartolod lazhet, koulz ha marv o beleg. Fiziañs ebet n' am eus e lealded 
barnerien va bro ; nann, nann, kenavo da viken d' am c'hêr c'henidik ! Met bez '
eus o chom e Rangoon ur c'hourater-mor deut da binvikaat gant skoazell va zad, e
genvroad hag e vignon tost. Dre drugarez evit an amzer dremenet, moarvat e 
tegemero mat a-walc'h en e di merc'h ar baron Diego da Selva...

- Evel-se bezet graet ! eme ar Briz. Al letanant Tual a laosko ganeoc'h e 
gambrig, hag e-pad an treuz e vo kambr ar c'hartennoù e lojeiz. N' eo ket 
bemdeiz e tegouezh d' ur c'hozh teirgwern evel hon hini dougen ur vorverc'h war 
e vourzh...

- Met petra 'rin me, Aotrounez, evit gounit va bevañs ? El leandi, ne vez 
ket desket d' an dimezelled al labour d' ober war bont al listri-kenwerzh, hag 
allas, n' on ket ur mailh evit ar pezh a sell ouzh aozañ boued...
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- Siwazh, hor c'heginer n' eo ket kalz akwitoc'h egedoc'h ha koulskoude e 

rankomp tremen gant e stambouilh, kwita, Gouriou ?

Brizc'hoarzhin a reas paotr Pleraneg met ne rannas ger ebet.

- Kreñv a-walc'h on, kabiten, ha diouzh ret e c'hellfen reiñ dorn d' ar 
vartoloded da sachañ war ar c'herdin, war ar staeoù, pe me oar...

- A-c'hrad-vat, Itron, e lakafen hoc'h anv war roll ur bourzhiad, met 
kerkent e stagfe paotred ar bourzhiad all d' ober al lez deoc'h hag a-dal neuze 
setu kann ha lazhadeg etre va c'hanfarded... Nann, diskennit kentoc'h da 
ziskuizhañ en ho kambrig, ha netra n' ho po d' ober amañ nemet bevañ sioul ha 
didrubuilh... Ha te, Tual gaezh, daoust ha kenderc'het ac'h eus en ur selaou ar 
goantenn-mañ d' ober d' al lestr mont gant an hent am boa gourc'hemennet ?

- Ya, ya, kabiten, mont a reomp war-raok ; stummañ a ra an amzer da chom 
brav-tre hag an avel a zo a-du ganimp. Mar ne c'hwit ket da c'hwezhañ e-giz-se, 
e vimp arc'hoazh ar beure a-wel da Singapour...

Ul levrig nevez
SKOL BLISTIN gant KERLANN
Istor ar skol gentañ savet e brezhoneg penn-da-benn eus 1942 betek 1944
Un istor chomet diembann betek-hen hag a zo ret anavezout
1,50 L. N. al levrig, hep mizoù kas
Digant da P. BODENAN, Verger St-Yves, Stang ar C'hoad
Kerfeunteun - C.C.P. 212-23 Rennes
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AN AEL AOUR

Gant ROPARZ HEMON

RAKLAVAR

Danvez ar pezh-c'hoari-mañ a zo tennet diouzh ur pezhig-c'hoari-pobl a 
Vro-Sina.

Ar pezh-c'hoari sinaek, anvet « Ar Volotenn Vleuniek », a zo berr-tre. 
Derc'hel a rafe aes e c'hwec'h pajenn. N' eus ennañ nemet c'hwec'h c'hoarier. Ne
gav ket din e rafe berzh, nag e vefe komprenet ervat, troet evel m' emañ e 
brezhoneg.

Adaozet eo bet eta ganin penn-da-benn. N' eus ket bet troet ur frazenn 
zoken. En danvez ivez ez eus bet kemmet meur a dra.

Eeun eo, ken eeun hag ur marvailh-pobl eus an eeunañ.

An anaoudeien war istor ha sevenadur Bro-Sina a gavo hep mar em labour 
kalz da rebech. Ennañ ez eus menozioù ha munudoù na glotont ket gant spered na 
gant boazioù Sinaiz. Va dezo, e gwirionez, a zo bet reiñ diduamant d' ar 
Vretoned, ha netra ken. « An Ael Aour » a zo ken sinaat hag an delwennoù hag ar 
pladoù feilhañs graet en Europa abaoe ar seitekvet kantved, na mui na maez.
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C'HOARIERIEN :

AN AEL AOUR 
AR MANDARIN 
WANG, e verc'h
SOU TAI TCHIN, ur c'hanfard
HOU MAO YUAN ur c'hanfard all
PING, ur c'hlasker-bara
AN EMBANNER 
AR PORZHIER 
DAOU WARD
GWARDED, PAOTRED, DIMEZELLED A ENOR

Ar pezh-c'hoari a dremen e Bro-Sina, en amzer gozh

Un nor-dal a weler e-kreiz al leurenn, un doare porrastell pe gloued uhel 
etre daou bost koad tev, un treust hir kizellet etre lein an daou bost da 
c'houryev.

E-tal ar post kleiz ez eus ur c'hustod, ennañ delwenn un Ael. Koulskoude 
ne wel an arvesterien evit ar mare nemet begoù alaouret e dreid.

E-tal ar post dehou ez eus ur maen-bonn.

A-gleiz hag a-zehou d' an nor-dal n' eus nemet ur voger wenn, tost ken 
uhel hag ar postoù.

Dre an nor e weler ul liorzh gant gwez bras. Begoù gwez a dremen ivez, 
amañ-ahont, dreist d' ar voger.



An nor a zo digor pa zeraou ar c'hoari.
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Son ur c'hloc'hig a glever el liorzh. Ar son a dosta. Bremaik e weler an 

Embanner o tont en ur vrallañ c'hloc'hig a zoug en e zorn dehou. En e zorn kleiz
e toug ur roll paper.

An Embanner a zegouezh e kreiz an nor. Ne wel nikun. Sec'hañ a ra ar 
c'hwezenn diouzh e dal gant e vilgin gleiz.

AN EMBANNER. - N' eus nikun amañ. Den ebet. N' eus nag un den nag ur c'hi. Me 
ouie mat. Ne vern ! Paeet on d' ober va micher, ha va micher a rin. Deomp 
dezhi !

En ur leuskel un huanad don, e pign war ar maen-bonn, hag e tiroll e damm 
paper. Brallañ a ra e gloc'hig, skarzhañ e gorzailhenn, ha lenn :

« Selaouit holl, ha na greded hini ac'hanoc'h sevel e vouezh e-pad ma vo 
lennet deoc'h urzh ho mestr ar Mandarin.

« Merc'h ho Mandarin, an Itron Wang, kaeroc'h eget al loar, glanoc'h eget 
an erc'h, skedusoc'h eget ar glizh... hag all, hag all... an Itron Wang a zo 
deuet en oad da zimeziñ.

« Kement den dizemez a zo er vro, yaouank pe gozh, paour pe binvidik, a 
c'hell dont hiziv dirak ar Palez. Taolet e vo gant an Itron Wang diouzh ar 
balkon a-us ar porzh bras ur volotenn. An neb piv bennak a dapo ar volotenn a vo
he fried.

« Graet er Palez, an daouzekvet devezh eus an eil loariad, en trede 
bloavezh eus ren hon Impalaer, ra vezo meulet e anv da virviken. »

Pa sav an Embanner e fri diwar e damm paper, e wel un den yaouank, a zo 
degouezhet e-pad ma lenne. An den yaouank-se a zo gwisket e truilhoù. Dougen a 
ra ur gokenn goad en e zorn, o tiskouez evel-se ez eo ur c'hlasker-bara. A-raok 
dont da selaou an Embanner, en deus graet ur stouadenn dirak an Ael.

AN EMBANNER (o tiskenn diwar ar maen-bonn). - Petra rez-tre amañ ? Petra fell 
dit, genaoueg ma 'z out ?

PING. - Ping eo va anv. Edon o tremen, ha selaouet em eus embann ar Mandarin. N'
eo ket torfed emichañs.

88
AN EMBANNER (o c'hoapaat). - O ! Aotrou Ping ! Ho tigarez, Aotrou Ping ! C'hwi a
fell deoc'h moarvat mont ivez da glask ho chañs. Me zo sur e viot deuet-mat gant
ar Mandarin hag e verc'h !

PING. - Ma 'm eus klevet mat, e c'hellan mont koulz hag un all. An holl a c'hell
mont, yaouank pe gozh, paour pe binvidik. N' on nemet ur c'hlasker-bara, met me 
a zo dizemez.

AN EMBANNER. - Ret e vo dit mont dillo. Emeur o serriñ dorioù liorzh ar Palez. 
Bremaik e vo re ziwezhat. Sell ! Petra lavaren dit !

Dres, ur Porzhier a zegouezh eus al liorzh, un troñsad alc'houezioù o 
titirinañ en e zorn.

An Embanner a red buan el liorzh.
Ar Porzhier a serr an nor, a brenn anezhi, hag a ya kuit.
Ping, chomet dirak an nor, a ya da azezañ war ar maen-bonn. Treiñ kein a 

ra da zaou ganfard, Sou Tai Tchin hag Hou Mao Yuan, a zo o paouez erruout. 



Gwisket int en o c'haerañ. Sou a zegouezh da gentañ. Hou o tont war e lerc'h.

HOU. - Aotrou Sou Tai Tchin !

SOU. - Aotrou Hou Mao Yuan !

En em saludiñ a reont, gant kalz a orbidoù. 

HOU. - C'hwi a zo o vale abred !

SOU. - C'hwi a zo o vale abred ivez ! 

HOU. - An amzer a zo kaer.

SOU. - Ya, an amzer a zo kaer.

HOU. - Dudius eo klevout al laboused o richanañ e liorzh ar Mandarin.

SOU. - Ha bamus eo gwelout ar bleunioù. 

HOU. - Splannañ a ra an heol en oabl glas.
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SOU. - Tomm e vo an devezh, a dra sur. 

HOU. - Arnev a zo enni, am eus aon. 

SOU. - Glav a vo a-raok an noz, marteze. 

HOU. - Marteze e vo, marteze ne vo ket.

SOU. - Ne ouien ket e oac'h boas da sevel ken abred. 

HOU. - N' on ket. Na c'hwi kennebeut, aotrou.

SOU. - O me !... Ne garfen ket bezañ kurius, aotrou. Met mar doc'h savet ken 
abred, klaoustre n' eo ket hepken da selaou al laboused.

HOU. - Mar doc'h savet ken abred, klaoustre n' eo ket hepken da sellout ouzh ar 
bleunioù.

SOU. - Mat, aotrou, ne dale ket ar boan termal pelloc'h. Divinet hoc'h eus perak
on aman, ha me am eus divinet perak oc'h amañ ivez. Dre an hevelep abeg.

HOU. - N' em eus divinet netra.

SOU. - Gant ar vezh, aotrou ! Me a lavar deoc'h krenn-ha-krak on deuet amañ da 
glask va chañs da zimeziñ gant merc'h ar Mandarin.

HOU. - Refuzet oc'h bet dija.

SOU. - Ha c'hwi n' oc'h ket bet refuzet ?

HOU. - An holl a zo bet refuzet. An Itron Wang ne fell dezhi dimeziñ gant nikun.
C'hwi ha me, hag ur c'hant bennak a re all o deus goulennet, ha korbellet int 
bet holl.

SOU. - Va digarezit. C'hwi lavar ne fell d' an Itron Wang dimeziñ gant nikun. 
Hervez ar pezh am eus klevet, n' eo ket evel-se emañ kont.

HOU. - Klevet hoc'h eus un dra bennak ?
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SOU. - Graet he deus he choaz.



HOU. - Ha perak neuze e vez graet embann d' ar baotred dizemez da vont hiziv 
dirak ar Palez ?

SOU. - Un istor hir eo. Met me gonto deoc'h an traoù ken berr ha ma c'hellin. 
Graet he deus he choaz. An den he deus choazet, avat, n' eus ket anezhañ.

HOU. - N' eus ket anezhañ ?

SOU. - Nann. An Itron Wang, war a hañval, a ra huñvreoù. Bemnoz, dre he huñvre, 
e wel un den yaouank kaer.. Ne oar ket piv eo. Met touet he deus ne zimezfe 
biken nemet gant an den-se.

HOU. - Hag aet eo he skiant diganti ?

SOU. - Krediñ a rafen. He zad, evelkent, a soñj ez eo ur marvailh he deus ijinet
evit touellañ anezhañ. An Itron Wang a vo pemzek vloaz warc'hoazh. Ma n' eo ket 
dimezet warc'hoazh, e vo eta plac'h yaouank kozh. Bezañ tad d' ur plac'h yaouank
kozh a zo nebeut enorus, dreist-holl pa vezer mandarin. He zad en deus graet a 
bep seurt d' he dibennadiñ. Poan gollet ! Gellet en dije rediañ anezhi da gemer 
un danvez-pried dibabet gantañ. Hogen, evel ma 'z eo den mat, en deus kemeret 
kuzul digant ur manac'h kozh. Ha setu ar pezh a zo bet divizet : lakaat an dibab
gant ar blanedenn. An Itron Wang a dle teurel diouzh balkon bras ar Palez ur 
volotenn, a gouezho er porzh. Neb a dapo ar volotenn a vo mab-kaer d' ar 
Mandarin. Met klevet hoc'h eus eveldon an embann a zo bet lennet e pep kroazhent
dre ar vro.

HOU. - Klevet em eus. Anzav a ran ouzhoc'h bremañ ez on deuet amañ da gemer 
perzh er c'hrogad.

SOU. - Er c'hrogad ? Kavout a ra deoc'h e vo tabut ? 

HOU. - Tabut a vo, hag emgann, kontit war se.

SOU. - Spi am eus ne vo ket. An dud a vo eno a vo dereat.
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HOU. N' on ket sur. An Itron Wang a zo kaer ha pinvidik. Talvout a ra ar boan, 
ne gredit ket, en em gannañ eviti.

SOU. - Me n' en em gannin ket.

HOU. - Gwelet e vo. Poent eo dimp tostaat. Tremen a ra an amzer.

SOU. - Tostaomp eta.

Mont a reont betek am nor. Eno e reont lidoù an eil d' egile.

HOU. - Tremenit da gentañ.

SOU. - Nann, c'hwi a dremeno da gentañ. Me a zigoro an nor evidoc'h.

Klask a ra digeriñ.

HOU. - An nor a zo prennet.

SOU. - Prennet ! N' omp ket diwezhat evelato. (Da Bing, a zo chomet difiñv an 
holl amzer, diseblant outo.) He ! korker ! gwelet ec'h eus unan bennak o prennañ
an nor ?

Ping ne respont ket.

HOU. - Bez' ez eus un den et liorzh. Me zo o vont d' e c'hervel. (O huchal.) O o
!

AR PORZHIER (o tont fuloret eus al liorzh). - Piv a zo aze ? Piv a gred ober 



trouz evel-se ? (Habaskaat a ra trumm o welout an daou aotrou gwisket-kran.) Ho 
tigarez, aotrounez. Me a gave din e oa ur c'hlasker-bara.

SOU. - Ha digeriñ a rafec'h dimp an nor, va den mat ? Ni a zeu abalamour da 
verc'h ar Mandarin.

AR PORZHIER. - Siwazh, aotrounez. Deuet oc'h re ziwezhat. Holl zorojoù al liorzh
a zo prennet. Ar porzh a zo leun dija. Ar Mandarin en deus difennet lezel re all
da antren.
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HOLL, (o tennañ ur yalc'h a-zindan e sae). - Ar Mandarin ne ouezo ket, va den 
mat.

Ar Porzhier a gemer ur pezh aour astennet dezhañ gant Hou. Dibrennañ ha 
kornzigeriñ a ra an nor.

AR PORZHIER (o lezel Hou da zont e-barzh). - An doueoù da reiñ deoc'h yec'hed, 
aotrou, ha d' ho mibien ha d' ho kourvibien betek ar milvet rummad.

SOU. (o reiñ dezhañ ur pezh aour). - Reketit yec'hed din ivez.

AR PORZHIER (o lezel Sou da dremen). - Hag a ran, aotrou, ha d' ho mibien ha d' 
ho kourvibien betek fin ar bed.

Ping a zo savet hag a dosta ouzh an nor.

PING. - Va lezit da antren ivez, mar plij.

AR PORZHIER (o stlepel ar gloued ouzh e fri). - Hailhon lous, krañv daonet, 
truant divergont, boued ar groug ! Kae da walc'hiñ da fri mic'hiek e lec'h all, 
pe me a zistago ar chas warnout !

PING (o treiñ kein). - Petra vern ? N' em eus ket c'hoant da zimeziñ gant merc'h
ar Mandarin. Biskoazh n' em eus he gwelet, hogen rok hag otus e tle bezañ, evel 
an holl zimezelled kaer. Gant unan all... gant unan all emañ va soñj. 
Gwelidigezh kenedek, ha dont a ri adarre da frealziñ va ene em huñvreoù ? Ha 
merzout a rin adarre da zremm garet, evel ar Werelaouen a-dreuz al lusenn ? 
Biken ne gejin ganit em gwir vuhez. Hogen keit ha ma teui davedon e-pad va 
c'housk, ne glemmin ket.

En em astenn a ra war an douar e-harz ar maen-bonn, o vezañ lakaet e 
gokenn en e gichen, ha raktal e van kousket.

An delwenn a zo a-gleiz d' an nor a zeu er-muez eus he c'hustod. Bez' ez 
eo un Ael askellek gwisket-holl en aour, ur gweenn aour war e zremm.

93
AN AEL (ouzh an arvesterien)

Me zo an Ael a ziwall noz ha deiz
An nor-mañ. Kalz a dud, o vont e-biou, 
A sell ouzhin. Padal, ne deus ket unan 
A deurvez va saludiñ, hervez giz
An dud a wechall-gozh, a ouie dougen 
Doujañs ha bri d' an Aelez a ra ged
War gloued, dor ha feunteun, 'hed an hent 
A bleustront, mall warnezho, eus ar c'havell 
Betek ar bez. An den-mañ nemetken, 
Ur c'hlasker-bara, glan e galon, dic'hoant, 
Distag a-grenn diouzh lorc'h ha diouzh pizhoni, 
A stou dirazon uvel hag hep mank,
Bep gwech ma tremen amañ. Me a venn 
Reiñ dezhañ gopr e fealded. Eñ a vezo 
Pried d' ar verc'h a vo warc'hoazh dimezet 
Er Palez-hont. Va labour a zo bet



Boulc'het ganin, embreget-mat. Degaset
Em eus d' ar plac'h e skeudenn en huñvreoù, 
Degaset dezhañ ivez, dre e gousk,
He skeudenn-hi. Ma 'z en em anavezont, 
Hag en em garont, hep m' o dije kejet 
Morse an eil en dihun gant egile.

(O sellout ouzh Ping.)

Hemañ zo morvitellet. Ra huñvreo
C'hoazh ur wech en e vuiañ-karet ! Bremañ, 
Ez an da ober mibin ar gefridi
A raio dezhañ tañva gwir eürusted.

An Ael a ya kuit. Amañ e vo graet sonerezh. Endra c'hoarier ar sonerezh-
se, Ping a dro en e gousk, hag a astenn e zivrec'h davet unan hag a seblant 
gwelout.

Neuze e klever safar a-bell, evel tud o youc'hal hag oc'h en em gannañ. N'
eo ket echu an tousmac'h pa zistro an Ael. Ur volotenn lieslivek a zo gantañ en 
e zorn.
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AN AEL

O nijal skañv ez on aet dre an aer,
Tanav evel ar gwennig war an aezhenn, 
Betek dindan ar balkon, dres d' an ampoent 
Ma strinke ar volotenn. Gant va dorn, 
Em eus he faket eskuit. Hag o lezel
Ar baotred d' en em gannañ, en ur furchal 
Etre an treid war bavez lenkr ar porzh, 
Gant bount ha sach ha safar, gwell pe well, 
Ez on deredet amañ d' he lakaat,
Didrouz e kokenn goad ar c'hlasker-bara. 
Va zaol zo aet da vat, ha n' em eus tra 
Da ober ken. An antell a zo stegnet !

Gant ar gerioù diwezhañ-mañ en deus an Ael lakaet ar volotenn er gokenn. 
Adpignat a ra en e gustod.

Sonerezh adarre, e-pad ur pennadig. Trouz a glever atav a-bell. Neuze e 
weler o tont el liorzh ar Porzhier, daou Ward d' e heul. Ar Porzhier a zigor an 
nor, a chomo digor-bras betek an diwezh.

AR PORZHIER (o c'hrozmolat). - Hañ ! Digeriñ an nor ! Hag e kav deoc'h e vo 
kavet ar volotenn dre amañ ?

KENTAÑ GWARD. - Va urzhioù a zo va urzhioù. Va servij a zo va servij. Me a zo 
graet evit sentiñ. N' on ket graet evit gourc'hemenn. Urzh a zo bet roet din da 
furchal amañ. Re all a furch e lec'h all. Pep hini e servij ! E-giz-se ez a mat 
ar bed ! Ha te a rank ober da servij ivez.

AR PORZHIER. - N' o deus ket kavet ar volotenn er porzh. Kompren a ran c'hoazh 
furchal el liorzh. Met er-maez eus al liorzh ! Ha kollet eo e benn gant ar 
Mandarin ?

KENTAÑ GWARD (d' e genseurt). - Te a sello a-gleiz. Me a sello a-zehou.

AR PORZHIER. - Ha penaos e vije nijet ar volotenn keid-all diouzh ar Palez ? N' 
eus ket a avel, koulz lavaret. Ha pa vije avel, ne vije ket aet pelloc'h eget al
liorzh. N' eo ket ur valafenn nag ul labous emichañs. Moarvat eo chomet 
istribilhet ouzh skourr ur wezenn.
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KENTAÑ GWARD. - Ma ne fell ket dit furchal, serr da glapez !

AR PORZHIER. - Ar plac'h-se a zo fin. Ne fell ket dezhi dimeziñ. Marteze n' he 
deus ket taolet ar volotenn. Kuzhet he deus anezhi en he dilhad, me bari.

KENTAÑ GWARD. - Serr da glapez, a lavaran !

AR PORZHIER. - O mat ! Furchit, furchit, paotred ! Me am eus traoù all da ober.

Ar Porzhier a ya kuit. An eil Gward a wel at volotenn er gokenn. Menel a 
ra sabatuet.

KENTAÑ GWARD. - Petra rez aze ? Sellout ouzh ur c'hlasker-bara ?

An eil Gward a ziskouez ar volotenn gant e viz. Ar c'hentañ Gward a ra ur 
sutadenn gant ar souezh. Neuze e stou da welout gwelloc'h.

KENTAÑ GWARD. - Ar volotenn eo, bolotenn merc'h ar Mandarin. Me am eus gwelet ar
volotenn-se er mintin-mañ. He matezh he deus diskouezet anezhi dimp. (Kregiñ a 
ra e skoaz Ping.) He, paotr ! (Hejañ a ra anezhañ.) He, paotr, mezv out, pe 
vouzar ? Pelec'h ec'h eus dastumet ar volotenn-se ?

PING (dre e gousk). - Na dec'h ket diouzhin ! Chom ganin ! Me a grede din e oas 
o tont etre va divrec'h.

KENTAÑ GWARD. - Dihuniñ a ri, pe ne ri ?

PING. - Bremaik edos amañ. Bremañ n' eus mui nemet latar en-dro din.

KENTAÑ GWARD (ouzh e hejañ kreñvoc'h). - Me a zesko dit farsal !
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PING (o frotañ e zaoulagad). - Pelec'h emaon ? Torret hoc'h eus va huñvre !

KENTAÑ GWARD. - Me zo o vont da derriñ da benn, ma ne garez diwall. (O huchal.) 
Pelec'h ec'h eus kavet ar volotenn-se ?

PING - Ur volotenn ? (O sellout ouzh e gokenn.) Un den madelezhus moarvat en 
deus lakaet riz em c'hokenn pa oan kousket.

KENTAÑ GWARD (o lakaat ar gokenn dindan e fri). - Riz ! An dra-mañ a zo riz ? Me
garfe gwelout ac'hanout o chaokat ar riz-se.

PING (o vont en e goazez). - Ur volotenn eo. Se zo, eston !

KENTAÑ GWARD. - Ya, eston ! Te vo estonet pa glevi ez out... (oc'h en em soñjal 
trumm) ...ez oc'h pried d' an Itron Wang ha mab-kaer d' ar Mandarin.

PING. - Petra lavarit ?

KENTAÑ GWARD. - Savit, aotrou. N' eo ket dav deoc'h chom er boultrenn. C'hwi a 
zo dimezet warc'hoazh gant merc'h ar Mandarin.

PING (o sevel). - Me ? Me ne zimezin ket.

KENTAÑ GWARD. - Gwelet e vo. An dra-se ne sell ket ouzhin-me. Pezh a sell 
ouzhin-me eo kas ac'hanoc'h dirak ar Mandarin.

PING. - N' em eus graet netra fall.

KENTAÑ GWARD. - Ne fell ket deoc'h dont ganimp ?

PING. - Me a fell din mont kuit. Me a fell din kenderc'hel gant va hent.
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KENTAÑ GWARD. (d' e genseurt). - Krog ennañ, ha diwall mat anezhañ. Na lez ket 
anezhañ da zifloupañ diganit, pe e kousto da 'z ler. Me a ya d' ar Palez... 
Nann, me a zo o vont da c'hervel tud. An tri ac'hanomp a chomo amañ. (Mont a ra 
betek an nor, hag hopal, e zorn pleget e korn e vuzelloù, etrezek ar Palez.) Ar 
volotenn a zo kavet, e-kichen Dor an Ael Aour !

UR VOUEZH EL LIORZH. - Ar volotenn a zo kavet, e-kichen Dor an Ael Aour !

UR VOUEZH PELLOC'H. - Ar volotenn a zo kavet, e-kichen Dor an Ael Dour !

KENTAÑ GWARD. - Bremañ e teuy unan bennak. Un ofiser marteze. Me am eus graet va
servij. (Da Bing.) Digarezit ac'hanon, aotrou. Me a rank ober va servij. Pardon 
a c'houlennan diganeoc'h, mar don bet rust en ho keñver. C'hwi oar petra eo 
bezañ soudard.

PING. - Va lezit da vont kuit. Me a ro deoc'h ar volotenn. C'hwi a lavaro eo 
c'hwi hoc'h eus he c'havet, hag e c'hellot dimeziñ gant merc'h ar Mandarin.

KENTAÑ GWARD. - Nann, trugarez. Me zo dimezet dija, hag am eus daouzek a vugale.

PING (d' an eil Gward). Kemerit-c'hwi ar volotenn neuze. C'hwi a seblant 
yaouank-flamm.

An eil Gward a vousc'hoarzh abat hep fiñval.

KENTAÑ GWARD (da Bing). - Mar kemer ar volotenn, e flatrin anezhan. Diskuliañ a 
rin ar wirionez d' an ofiser. Me zo onest. Me a ra va servij. Va holl genseurted
a oar. Me garfe e oufe ar Mandarin ivez. C'hwi, aotrou, a c'hello lavarout an 
dra-se d' ho tad-kaer.

Bourbl vouezhioù ha trouz kammedoù a glever el liorzh. A-benn ur pennad e 
weler ur bagad tud o tont, ar Mandarin er penn a-raok, e verc'h d' e heul, war o
lerc'h gwarded, dimezelled a enor, ha paotred gwisket-cheuc'h, en o zouez Sou 
Tai Tchin hag Hou Mao Yuan.
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KENTAÑ GWARD. - An Aotrou Mandarin e-unan, hag e verc'h !

An daou Ward a reuta o c'horf, prest da saludiñ. Ping a gil pellañ ma 
c'hell, tost betek en em flastrañ ouzh ar voger.

AR MANDARIN (o tont dre an nor). - Kavet eo bet ar volotenn ? Pelec'h ? Gant piv
?

KENTAÑ GWARD (o saludiñ). - Aotrou Mandarin, setu amañ ar volotenn. Kavet eo bet
amañ, gant an den yaouank-mañ. Me zo test, ha va c'hamalad ivez.

AR MANDARIN (o kemer ar volotenn). - Hañ hañ !... N' eo ket re abred ! (O 
sellout ouzh Ping.) Ha sed aze danvez va mab-kaer !... Heuñ Heuñ !

An holl a zeu er-maez eus al liorzh da sellout ouzh Ping. En em zastum a 
reont dirak ar voger en tu kleiz, ar warded oc'h en em renkañ dirazo da virout 
outo da dostaat re. An Itron Wang hepken a chom el liorzh.

AR MANDARIN (o vont daveti). - Va merc'h, bremañ e vo ret deoc'h krediñ ez eo 
kavet ho polotenn. Setu hi amañ. Deuit da welout an hini a vo ho pried.

WANG. - N' em bo pried ebet war an douar.

AR MANDARIN. - Prometet hoc'h eus dimeziñ gant an neb piv bennak a dapfe ho 
polotenn. Taolet hoc'h eus anezhi. Kavet eo bet. Seveniñ a rankit ho promesa.



WANG. - Ar re a oa er porzh hepken a c'helle tapout ar volotenn.

AR MANDARIN. - Perak n' hoc'h eus ket taolet anezhi er porzh neuze ?

WANG. - Er porzh em eus he zaolet.

AR MANDARIN. - Bizañ fall hoc'h eus graet a-ratozh, daoust ma rankan anzav ne 
ouien ket e oa kement a nerzh en ho prec'h. Met aze n' emañ ket an dalc'h. A-
walc'h a c'hoari, va merc'hig ! A-benn at fin e kollan pasianted. Me zo bet un 
tad madelezhus. N' eus ket kalz a dadoù o dije gouzañvet ar pezh am eus 
gouzañvet eus ho perzh. Dimezet e viot warc'hoazh, gant an den a zo aze ouzh ho 
kortoz. Evel tad e roan an urzh-se deoc'h, ha galloud am eus da seveniñ an urzh-
se evel mandarin.

WANG. - Ho ker diwezhañ eo ?

AR MANDARIN. - Ya, va ger diwezhañ ? 

WANG. - Neuze e klevot va ger diwezhañ ivez.

Tennañ a ra ur goustilh eus he brennid. An dud, a oa bet o selaou gant 
dudi ar rendael etre tad ha merc'h, a skrij.

AR MANDARIN (o kinnig krediñ er goustilh). - Roit 'din an dra-se !

WANG. - Neb a viro ouzhin d' en em lazhañ a vo lazhet.

AR MANDARIN (o taoulinañ e-harz he zreid). - Va merc'hig kaezh ! A-raok mervel, 
taolit ur sell da vihanañ ouzh ho tanvez-pried. Ha mar displij deoc'h re... O, 
petra lavaran !... Me zo re wan adarre !

WANG (o tont war-raok). - Evel ma plijo ganeoc'h, va zad. C'hwi oar ez on ur 
verc'hig sentus.

An daou Ward a grog e Ping dre e ziskoaz, hag a vount anezhañ dirazi. Wang
a lez he goustilh da gouezhañ gant ar sebez.

PING
Va dous ! Me gave din e oan dihunet. 
Ur goabrenn du dirazout a oa deut,
Da guzhat ouzh va sell da zremm lugernus. 
Ha bremañ, me a wel ne oas ket tec'het.
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WANG
O huñvre gaer ! Me ivez am boa kredet 
E oa deut pred an dihun gant ar beure. 
Un hurlink ne oa ken, ur barrad efreiz, 
Tarzhet a-dreuz levenez va baradoz.

PING
Padout a ra va huñvre. Te a zo 
Tostoc'h ouzhin eget n' out bet biskoazh.

WANG
Tostoc'h eget biskoazh emaout-te ivez, 
Kreñvoc'h da vouezh, skedusoc'h da zaoulagad.

PING
Livrinoc'h c'hoazh da zivoc'h, ha da ziweuz 
Rusoc'h, da stumm fetisoc'h, tasmant karet !

WANG
Tasmant ! Ne gredan ket tostaat. Bep tro, 
Me oar, e tec'hez kuit, pa vennan astenn



Va dorn da stekiñ ouzh da zorn, va mignon.

Dorn an eil a stok ouzh dorn egile. Fromañ a reont, souezhet-mik. Tostaat 
a reont c'hoazh, hag en em vriata.

AN HOLL (o stlakañ o daouarn). - Brav ! Brav ! Brav ! Brav !

AR MANDARIN. - Mat ! N' eus netra da gompren gant ar merc'hed ! Bremaik e felle 
da houmañ en em lazhañ, hag hol lazhañ war ar marc'had. Ha sellit outi bremañ ! 
Gellet he dije dimeziñ gant mil den a zoare, da lavarout eo, gant unan e-touez 
mil den a zoare. O nann ! Ur c'hlasker-bara a zo mat a-walc'h eviti ! Ne vern ! 
Arabat bezañ figus ! Evel ma teu e teu ! Ur mab-kaer am eus kavet. Me ne gav ket
din ez eo ken kaer-se. Met ur wech rasket ar gramenn diouzh e veg, ha gwisket 
dezhañ dilhad kempenn, ne vo ket falloc'h evit un all (D' an daou zen yaouank.) 
Alo ! Chom a reot evel-se betek pegoulz ? Naon am eus, ...ha sec'hed ! Deomp da 
zebriñ merenn, daoust ne vo ket ken lipous hag ar fest-eured a vo warc'hoazh. 
Klevout a rit ?
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Ping ha Wang a gerzh dorn-ouzh-dorn et liorzh, ar Mandarin hag an dud all 

war o lerc'h.

AN HOLL (en ur bellaat). - Bevet an dud nevez ! Bevet an dud nevez !
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SKOL-LOUARN VEIG TREBERN

(Kendalc'h)

GANT YOUEMN DREZEN

- Da gazh n' eo nemet ul laer, a hope an hini yaouankañ, ur c'hrennard 
goñs, dezhañ ur farsus a friig savet, e-giz hini Veig. Ne weled ket dezhañ 
kroc'hen e figur, kement a bikoù panez e oa warnañ.

- Stlepel a ri dour c'hoazh ouzh va c'hazh, fall-tra, lormor ! a gunuc'he 
an hini brasañ, oc'h ober an ezvan da lopañ gant e holl nerzh war egile.

- Hag e rin, a youc'he ar mous, tra ma skampe, dreist bord, war ar c'hae, 
etrezek koad Sant-Lorañz, egile war e lerc'h.

N' oa netra vat da c'hortoz digant ar seurt istrogelled.

Ar martolod all, un den war-dro daou-ugent vloaz, a oa azezet war ur roll 
fard, er penn a-raok, o sachañ war e gorn, dilavar hag habask.

- Hennezh a zle bezañ ar c'habiten, a soñjas ar baotred.

- Eontr ! mar plij ! a c'halve Veig. Munudik oa e vouez e-kreiz toumpi an 
traouilh hag ar glaou o kouezhañ en turnporell.

Treiñ a rae ar martolod eus e du un dremm, a oa rouz ha kalet e-giz un 
tamm ler.

- Ya ! emezañ, hep diskrogañ eus e bibenn.

- C'hwi eo ar mestr ?

- Nann !

- Sellout a rae an daou baotr an eil ouzh egile, nec'het.

- Pelec'h emañ, mar plij ?
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- E-barzh e otoù, mechañs.

Ur mousc'hoarzh moan en devoe an den, o welout mousklenn ar baotredigoù. 
Lavarout a rae :

- Er gêr, mechañs, e ti e wreg.

N' oa ket desketoc'h va daou abostol gant ar seurt respont. Ha ne gredent 
ket goulenn hiroc'h. Dont a rae egile war sikour.

- N' anavezit ket Malabar, kabiten ar « Malabar », nag an ostaleri « 
Malabar », dalc'het gant Chann an Draouleg, e wreg ?

- Nann !

- N' eo ket diaes.

Diskouez a rae, gant e bibenn, penn an hent, a gas da gêr, etre ar c'hoad 
hag an tiez-skol.



- It betek hotel « Al Leon Aour ! ». Hotel « Al Leon Aour » ouzoc'h, 
mechañs, e pelec'h emañ. Ostaleri ar « Malabar » a zo sko ennañ, dres e korn ru 
an Ti-Toull hag ar Vanell-Gaoc'h.

Sur 'vat, e ouient e pelec'h e oa hotel « Al Leon Aour ! ». Tognet o doa o
fri warnañ, n' oa ket keit-se.

Ne lakajont ket pemp munut, kement o doa redet, da zegouezhout e-tal ar 
Vanell-Gaoc'h, respet deoc'h ! - Un anv divalo, ret hen anzav, d' ur c'harr-hent
hir ha strizh o riboulat, etre daou vur uhel, betek ar Marc'hallac'h ha 
porrastell ar Gouent. Ar savadur nemetañ eno a zo anezhañ privezoù boutin. E 
galleg, e vez anvet ar vanell, gant muioc'h a zereadegezh : La Voie Dorée. Pezh 
ne denn ket o frond « sui generis » digant ar bleunioù a zigor war he bevennoù, 
ha n' int na rozennoù na lili.

Diwar ar ru, e weljont, e tavarn ar « Malabar », ur vigoudenn vras, o 
torchañ gwer, a-dreñv an daol-ostaleri, en ur farsal gant everien, a oa ouzh o 
sav dirazi. Teñval e oa an ti, ha don evel ur c'hav, ha leun a voged butun. 
Dastum a rae va daou fas rouz o hardizegezh, hag i tre, Veig dirak, ha Paotr-Teo
war e seulioù, evel boaz.

N' aent ket betek dargreiz ar wazed, a stanke dezho an hent davet ar 
c'hontouer. Mes gwelet e oant bet gant Chann an Draouleg, an ostizez.

- Grit ur plas d' am c'hlianted yaouank ! emezi. Petra 'p eus ezhomm, 
paotred ?

- Hi ! hi ! a rae Veig. N' oa ket lent, tamm ebet, dirak ur vaouez a oa 
gwisket hag a « brege » e-giz e vamm.
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- Ni garfe kaout moneiz, e responte ; hag ez astennas, ur wech ouzhpenn, e
bezhig gwenn.

Mont a rae an ostizez, ur vaouez vras etre daou oad, ha livet yac'h, war-
eeun da diretenn an daol. Neuze e sellas ouzh ar pezh.

- Petra... petra an tamm traoù-se ? emezi ; hag e selle pizh outañ, ouzh 
sklerijenn ar prenestr bihan, a skoe war ar ru.

Hag ar memes diskan o sevel « war un ton anavezet », evel ma lavar Levr ar
C'hantikoù :

- Ha...a...kon ?... Norj ?... Biskoazh, war an douar, seurt anvioù !... E 
pelec'h an diaoul oc'h bet o tineizhañ ar seurt medalenn ?

Veig : - Me 'm eus bet an arc'hant-se digant ur c'habiten bras, war ar 
c'hae.

Pouezet en doa ar paotrig war ar ger : arc'hant, da lakaat ar vaouez da 
intent n' oa ket afer amañ a vedalennoù, mes a wenneien yac'h hag onest, daoust 
hag estren.

- Feiz ! va faotr bihan paour, evidon-me da arc'hant, evel ma larez, ne 
dalv netra.

Hag adarre ! Hag atav !... « - Da arc'hant ne dalv netra !... »

Broudet e voe ar paour-kaezh Veig gant ur pik en e galon. Ma kredas zoken 
e klevas Paotr-Teo o valbouzat, a-dreñv e gein, un dra bennak evel : - Bleo ! - 
Da lavarout eo : - C'hwitet evit mat, an taol-mañ !...



Setu 'ta ! Bezañ galoupet, ken uzañ e zivesker betek e feskennoù, bezañ 
ruziet e dal a zor da zor, en holl ruioù kêr, evit klevout bewech ar respont 
diremed : - Da arc'hant ne dalv netra ! - an dra-se n' eo ket c'hoari e oa.

- A ! eme an ostizez, a-daol-trumm. Gortozit, bugale ! Gervel a rae :

- Malabar ! Deus amañ un tammig 'ta

- Ya ! Petra 'zo ?

Tregernet he doa ur vouezh kaer ha don, e penn pellañ an ti, eus kostez ar
gegin. Daou zen a oa azezet eno, ouzh un daol vihan, dirak pep a vanne kognag. 
An hini en doa komzet en doa savet e benn. Diskoaz ledan dezhañ, hag ur 
gasketenn kabiten war e vlev du rodellet. Hennezh eo a oa Malabar, - n' oa ket 
da faziañ, an taol-mañ - mestr ar « Malabar ».

Mont a rae Veig davetañ gant e bezh.

- An dra-se zo ur gurunenn, eme an den, en ur gemer ar pezh, d' e dro. Ur 
pezh-arc'hant a vro-Norvej.
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Sellout a rae an den ouzh Veig gant ur mousc'hoarzh a youl-vat.

- Me laka out pinvidik !

Troc'het e voe ar gomz da Veig gant unan eus ar wazed, a oa eus harp an 
daol-ostaleri.

- An Norvej ?... Petra eo an dra-se ?

- Gast, 'vat ! a lare Malabar. Ar re-mañ, e Pont-'n-Abad, n' ouzont 
netra... An Norvej a zo ur rouantelezh nevez, en em zistaget, bloaz hanter zo pe
zaou bennak, eus ar Sued. Hag he roue a zo e anv Haakon. Ya !... Haakon. E-giz-
se emañ o anvioù, er c'hostezioù-se.

- E pelec'h emañ an Norvej, neuze ? a c'houlenne un ever all.

- El laezioù, du-hont, war vord ar Mor Bras, uheloc'h c'hoazh eget bro-
Saoz hag an Danmark.

- Te zo bet du-hont, Malabar ?

- N' eo ket dav mont di evit gouzout.

- Mes... a gendalc'he egile. En em zistaget e-giz-se, hep... hep brezel ? 
Ma vije bet emgannoù, e vije bet klevet nevez.

- Hep brezel, ya ! Dre emglev. Ar re-se n' int ket ken sot hag ar 
Frañsizien hag an Alamanted, pare atav d' en em lazhañ abalamour d' un Alzas-
Loren bennak.

Neuze e troe Malabar ouzh tu Veig, gant e vousc'hoarzh a blije kenañ d' ar
paotr.

- Me bari, emezañ, e kavfez gwelloc'h kaout moneiz rouz da brenañ boñboñ 
eget ar pezhig arc'hant-se.

- Hi ! hi !... a rae Veig.

Evit-se eo e oant eno, eñ ha Paotr-Teo, evit trokañ an tamm karn a bezh 
daonet-se e moneiz rouz. Hag ar c'habiten eo a ginnige ober an afer, a-barzh ma 
voe goulennet tra digantañ. N' eus ket d' an dud-a-vor da gompren an traoù !



Ha Veig ha dibunañ, ur wech ouzhpenn, istor lizhiri ar c'habiten bras.

A ! ya ! a droc'he Malabar. Kenut Olafsen, me bari, letanant an « Inga ». 
Anaout a ran anezhañ. Ur paotr mat... `Te 'n em gompren gantañ ?

- O, ya ! eme Veig. « Fogasi a rae ». Nemet, a-wechoù, ne gomprenan ket 
tout. E-giz p' en deus kaozeet din eus va sae lor. Hi ! Hi !

Diskordañ a rae ar c'habiten da c'hoarzhin, ha :
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- N' en deus preget morse dit nag eus da sae nag eus da dreid, azen bihan.
Ar saozneg n' eo ket ar brezhoneg. Ne denn tamm ebet dezhañ, memes. Hag ur « 
sailor » n' eo ket ur« sae lor », mes ur martolod. Goulet 'n eus diganit, sur a-
walc'h, ha karout a rafez mont da navigañ.

- Hag e karfen, 'vat ! eme Veig, kalonek. Paotr-Teo amañ a zo kreñvoc'h 
evidon. Mes me zo kreñv ivez. N' eo ket gwir, Paotr-Teo ?

- Eo ! eme Baotr-Teo.

- Pregit deomp ! a c'hoarzhe Malabar. Mes a-raok dont war ar bagoù bras da
danvañ blaz ar wilastrenn gant ho kein, e vo dav deoc'h debriñ ur bern soubenn, 
e ti ho mammoù.. Ur gwall-vicher eo micher ar martolod.

- 'M eus ket aon, eme Veig. N' eo ket gwir, Paotr-Teo ?

- Eo ! eme Baotr-Teo.

Etretant, en doa Malabar fouret ar pezhig arc'hant en ur godellig eus e 
jiletenn vihan. En em lakaet en doa en-dro da zivizout gant an den a oa dirazañ,
hep soursial hiroc'h eus ar « gurunenn ». Marteze en doa disoñjet. An dud vras a
zo dievezh, un eston, war draou a zo. Mes Veig a oa ar « gurunenn-se » e holl 
fortun. N' oa ket deut da zegas ur prezant d' ar c'habiten. Da glask moneiz, ne 
lavaran ket.

Gortoz a rae e voneiz.

Paotr-Teo, eñ, pa n' en doa tra all da ober, nemet gortoz ivez, a 
suc'helle hag a dorche e fri gant e vañch, pep ar mare. Ne zeue e benn nemet 
dres a-rezik an daol-ostaleri. Hogen, tizhout a rae, gant e sell, an 
estajerennoù, a-dreñv kein Chann an Draouleg.

Ouzhpenn boesonioù, houmañ oa ganti stal ispisiri. Ha Paotr-Teo ne denne 
ket bourbell e zaoulagad diwar an tablezennoù chokolad. Merket oa war ar paper-
golo : Chocolat Poulain. Hennezh zo chokolad mat kenañ.

- Lar 'ta ! Malabar, a daole Chann an Draouleg. E soñj diwall ar vugale da
goan emaout ?

- A ! ya 'vat. Disoñjet 'm oa ho moused !... Ar gurunenn-se a dalv eizh 
real pe war-dro. Kavout a rin implij dezhi e Kêrdiz. Roit eizh real d' ar paotr 
yaouank-mañ. N' eo ket gwir, « frai » bihan ?

Lakaat a rae an ostizez daou bezh pevar real war an daol.

- Dav kenlodañ, emezi. Kement-ha-kement da bep hini.. E giz-se ne savo ket
etrezoc'h.

Chann an Draouleg ivez a ouie eus ar vugale.

Lammet en doa Veig raktal war e wenneien.

- Da brenañ levrioù ! emezañ. Dont a rez, Paotr-Teo ?
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Paotr-Teo, teoget, hep ket a var, gant estajerenn an traoù mat da zebriñ, 

a sile d' e geneil en e skouarn :

- Me 'm eus c'hoant prenañ « chikoled ».

- Me ivez, a daole Veig, kerkent. Ur wiblenn en doa Veig en e benn.

- Moereb, bez' e ve moienn kaout « chikoled » mar plij ?

- Feiz ! Ya, sur ! a responte Chann an Draouleg, en ur zirollañ da 
c'hoarzhin. Sell aze a zo lakaat an arc'hant prim ha buan er c'hoñvers ! Evit 
pet gwenneg a vo lakaet deoc'h ? Ur gwenneg ? Daou wenneg ?

- Pevar real, eme Baotr-Teo, taer. « Chikoled » Poulain !.... Hag e 
tiskoueze gant e viz an tablezennoù hoalus war o estajerenn.

- Din ivez ! a laoske Veig.

Karout a rae lenn. Mes « chikoled », evel ma zistage Paotr-Teo, piv a 
c'hellfe herzel ouzh e c'halv, p' emañ, aze sko, oc'h « ober lagad » deoc'h, e-
giz ur plac'h yaouank d' he muiañ karet, ha pa 'z eus « aour melen leizh ho forn
» ? Kavet e vo gwenneien, ur wech all, da brenañ traoù da lenn.

- Eizh realad chokolad, krouadurien ! a c'hoarzhe Chann an Draouleg, 
gounezet evit mat gant an drantiz. Ne stagit ket ho chas gant delioù kaol. Bez' 
ho p' eus ur c'hravaz, evit kas ganeoc'h kemend-all a varc'hadourezh ?

Ha, gwir ! un tamm brav a vern a rae ar varc'hadourezh, war an daol, dirak
an daou ganfard. Peadra en em regaliñ betek ar sul, d' an nebeutañ.

Ha setu ma estlamme an ostizez vras.

- Gast 'vat ! Amañ 'z eus tammoù all chomet da louediñ war ar blankenn, e-
kichen ar soavon. Biskoazh c'hoazh !... Kasit an tammoù-se ganeoc'h war ar 
marc'had, paotredigoù ! C'hwi 'savo ar bleo diwarno gant ur gontell, hag e vint 
ken mat hag an tammoù all.

(Da genderc'hel.)
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AL LEVRIOU EVIT AR VUGALE

GANT PER DENEZ

Per Denez hag a ra war-dro levrioù-bugale Al Liamm a gont amañ 
penaos en deus kroget gant al labour-se hag ar skoilhoù en deus kavet war e 
hent.

R. H.

Emeur o werzhañ bremañ skouerennoù diwezhañ Merc'hig ar Rozenn ha Paotr e 
Varo Glas, an daou levr kentañ moulet ganeomp e rummad al levrioù skeudennaouet 
evit ar vugale. Ne vo ket fall, a gredan, teurel ur sell, eeun ha didro, war ar 
pezh a zo bet graet, hag ar pezh n' eo ket bet graet ivez.

Ec'hon eo tachenn ar stourm evit Breizh. Enni e tibab pep den al lodenn a 
zere ar muiañ outañ en abeg d' e vicher, d' e duioù-spered, d' e c'halvedigezh :
ur beleg en em lakaio da dreiñ ar Bibl, ur mezeg da sevel skridoù a vezegiezh. 
Pa 'z on deut da gaout kiriegezh ur familh, em eus soñjet e dazont brezhonek va 
bugale, ha bugale va mignoned, ha bugale an holl re, dianav din, hag a gendalc'h
da vrezhonegañ er gêr.

Ar vugale o deus ezhomm levrioù. Ezhomm o deus levrioù brezhonek. Hag an 
dra gentañ da deurel evezh outañ eo an dra-mañ : ret eo reiñ d' ar vugale 
levrioù brezhonek ken brav, ken dedennus, ken kempenn hag al levrioù a welont 
moulet er yezhoù all, a-hend-all e chomfe en o spered menoz ar brezhoneg stag 
ouzh menoz ar reuzeudigezh hag an enoe. Arabat e vefe d' ar vugale en em santout
morse kaeet gant ar brezhoneg, kaeet en disterded.
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Met aze eo diaes ar gudenn : ret eo kaout levrioù kaer. Met levrioù kaer a
zo ivez levrioù ker. Ha n' eo ket pinvidik an emsav. Ha n' eus ket tu da 
werzhañ, bremañ, ouzhpenn 500 skouerenn eus ul levr brezhonek. Da lavarout eo ez
eo dic'hallus moulañ levrioù kaer evit ar vugale en ur sichennañ al labour war 
an emsav hepken.

Kentañ tra a voe graet, oc'h embreger ar gudenn-se, a voe moulañ 
follennoùigou paper da begañ war levrioù all, gallek ha saoznek. Kempenn a ris 
evel-se paperioù a-walc'h da aozañ un hanter-dousennad levrioù eus un dastumad 
hag a blij kenañ. Met an diluziadur-se d' ar gudenn ne oa ket gwall-vat : al 
levrioù adaozet evel-se n' eus ket tu, anat eo, d' o lakaat e gwerzh ; n' int 
mat nemet da implijout er gêr. Ouzhpenn-se, labourus int da gempenn. Ken e chom 
c'hoazh da werzhañ, pe da reiñ, en darn vrasañ eus ar c'hantad bennak a rummadoù
moulet.

Ret eo din komz amañ eus al labour graet er C'hendalc'hoù Keltiek (Dulenn 
ha Brest) . E Kendalc'h Dulenn - da heul un eskemm lizheroù eus ar re oberiantañ
- e kinnigis ur raktres - eus ar re vravañ, evel an holl raktresoù ! Evel-hen e 
tlee bezañ moulet al levrioù : da gentañ e vefe dibabet ur skrivagner hag un 
arzour ; kavet mat o labour dezho o-daou, e vefe moulet ar skeudennoù - ar 
skeudennoù hepken - war follennoù, hag ingalet neuze ar follennoù etre an 
embannerien geltiek da resev ar skridoù e yezhoù disheñvel. Ur poellgor a voe 
aavet, evel just. Met daoust d' al lizheroù a voe kaset - d' an embannerien, d' 
ar maltouterezh, d' an hentoù-houarn, da studiañ holl zoareoù ar gudenn - ne voe
ket sevenet ar raktres.

Ken e klaskis prenañ ar follennoù skeudennaouet-se na oamp ket gouest, ni 
Kelted, da voulañ dre genlabour, digant unan eus an nebeut tiez bras hag a ra, e
Pariz, war-dro al levrioù bugale. Diaes eo avat d' un den paour mont da 



c'houlenn peadra d' ober 500 levr gant tiez hag a zo kustum da voulañ dre 
zekmiliadoù. Jord ar Mée, Doue d' e bardono, hag a oa d' an ampoent o werzhañ 
levrioù war un dro gant traoù all, an hini eo a lavaras peseurt ti-embannerien a
vefe ar prestañ da zegemer ur seurt goulenn. Hag evel-se e voe kavet an tu da 
voulañ al levrioù brav a welit e stal Al Liamm. Evel just, bevennet eo hon 
dibab, hag ar skridoù keltiek n' eus ket diouto. Met ne c'heller ket kaout pep 
tra : al levrioù hon eus a zo skeudennaouet kaer-tre, ha setu an dra pouezusañ a
felle deomp tizhout.
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An daou levr kentañ da vezañ embannet a voe Merc'hig ar Rozenn ha Paotr e 
Varo Glas. Ne oa gwenneg ebet e kef al levrioù bugale. Ur mignon, skrivagner 
brezhonek ha barzh anavezet, a brestas peadra da brenañ ar follennoù kentañ. Tud
all, goude-se, a sikouras ivez, dre brestañ arc'hant. Emglev Sevenadurel Breizh 
a reas kemend-all. Kuzul ar Brezhoneg a skoazellas dre reiñ arc'hant. A drugarez
d' an dud vat-se, skoazellerien dibompad, ea e voe tu d' ober al labour. Ra 
vezint trugarekaet amañ a wir galon : Daouzek levr skeudennaouet-kaer a zo bet 
embannet betek-hen, ha spi am eus n' eo ket echu.

Evel just, dre forzh embann ha gwerzhañ, en defe dleet ar c'hef leuniañ un
tammig. Met ar geraouez war an traoù a lonke bep taol ar gounid ! Atav ez eo 
chomet ar c'hef goullo : aze da nebeutañ e oa un dra sur ha diarvar ! Kerkent ha
paeet ar fakturennoù ha daskoret an arc'hant, e oa graet un amprest all evit 
prenañ follennoù nevez ha moulañ ul levr muioc'h. Ul levr hepken ne voe ket 
adkavet an arc'hant evitañ : al levrig anvet Lenn a ran. War a seblant n' eus 
ket bet kalz tud o teskiñ lenn d' o bugale war-eeun e brezhoneg : paeet e voe al
levrig, evit al lodenn vrasañ, gant ar gounid diwar al levrioù all.

Tuchantik e komzen eus al lizheroù eskemmet gant ar broioù estren. Ma, n' 
eo ket bet aner a-grenn al labour-se - daoust hag e c'hell morse bezañ aner ul 
labour ? N' eus nemet al leziregezh hag a zo aner - : e Dulenn em boa graet 
anaoudegezh gant ur C'hembread eus ar gwellañ seurt, marv bremañ siwazh, D. O. 
Roberts : eñ, kargiad e ti-embannerezh Hughes a'i Fab, a lakaas daou levr da 
zont er-maez e kembraeg. Daou levr all a voe embannet e frizeg. Krediñ a ran e 
teuio levrioù er-maez en iwerzhoneg un deiz bennak. E gwirionez, n' em eus ket 
kollet ar spi e vezo sevenet, deiz pe deiz, gant kenlabour meur a vro bihan, ar 
raktres am eus kinniget, bloavezhioù zo, da Gendalc'h Keltiek Dulenn.

Un darvoudig a zlean menegiñ amañ. Goude embannadur an daou levr kentañ e 
voe lakaet lavarout din gant ur « geriadurour anavezet » e vefe prenet ur bern 
levrioù diganin -kaoz a oa eus miliadoù ! - ma asantfen dilezel an doare-skrivañ
unvan. Ur mignon mat eus Kemper eo a reas ar gefridi. Respont a ris nann. En 
degouezhioù-se, a-hend-all, n' ouzon ket hag-eñ e prederier e gwirionez : bez ez
eus an hent eeun, ha tud zo a zo boazet da heuliañ an hent-se. Goude e kaver, 
abegoù da boellekaat an diviz. Met an diviz a vez graet da gentañ gant ar galon,
gant lusk ar wirionez ennor an-unan.
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Atav e vezo kavet arzourien eus ar finesa evit klask prouiñ ez eo an hent 
kammigellek ar berrañ hent a zo da vont eus ut poent d' egile. A-hend-all, n' em
eus ket keuz da vezañ respontet evel m' am eus graet : abaoe e vije bet ret din 
kemmañ doare-skrivañ ur wech all c'hoazh - ha ne vefe ket echu ! Evit an dud a 
rae din kinnigoù burzhudus, deut int a-benn, gant tout o argant bras, hag o vont
da welout an ti-embann am fourchase dija, da voulañ daou levr, ha daou hepken. 
Gant hor paourentez, hon eus graet gwelloc'h.

Hol labour n' eo ket bet unan disoursi, pell ac'han. Daou levr - hag a re 
vrav a gredan - a zo deut er-maez ouzhpenn pevar miz a zo : n' int ket echuet da
baeañ c'hoazh. Un tammig re eeun va spered e oan bet o prederiañ evel-hen : 500 
koumananter a zo d' AL Liamm ; sur omp neuze da werzhañ da nebeutañ, ha buan, 
500 skouerenn ; rak, anat eo, n' eus hini ebet e-touez hor c'houmananterien, 
difennourien ar brezhoneg, ha na garfe, da nebeutañ, skoazellañ ar re a stourm 
da virout ar brezhoneg bev en o ziegezh. Ha gant ar skolioù ouzhpenn ! Hag o 
soñjal peseurt torrerien-traoù ha dirogerien-levrioù eo ar vugale !!! Siwazh ! 
Siwazh ! E 1954 eo bet embannet an daou levr kentañ : emaon bremañ, e 1960, o 
paouez kas da Ber Bodenan, da werzhañ, ar skouerennoù diwezhañ eus ar mouladur. 



C'hwec'h bloavezh evit gwerzhañ c'hwec'h kant skouerenn !!! N' eo ket diouzhtu e
teuio embannerien a vicher d' ober war-dro al levrioù brezhonek.

Evel just e vo lavaret emaomp o koll hon amzer gant ur seurt abuzetez. E 
c'hell bezañ, e c'hell bezañ ! Ma varner diouzh an talvoudegezhioù danvezel. Met
dre an talvoudegezhioù speredel eo e varnomp efedusted hor stourm. Ha, forzh 
penaos, omp bet gouest da reiñ daouzek levr, ha daouzek levr brav, d' an 
tiegezhioù brezhonek. Laouen eo bet meur a dad ha meur a vamm. Laouen eo bet 
ivez meur a vugel. Pezh a zo nec'hus, hepken, eo n' omp ket bet gouest da 
bourchas muioc'h, zoken ma n' eus bet moulet nemet 500 skouerenn eus pep levr.

Komzet em eus eus ar vignoned o deus prestet arc'hant. Lod all o deus 
sikouret dre dreiñ, pe dre adwelout ar skridoù. Peurliesañ ez eus bet meur a 
hini o labourat war an hevelep skrid.

Un oberenn a genlabour eo bet eta embannadur al levrioù bugale. 
Kendalc'het e vo gantañ. Met seul aliesoc'h e vo embannet levrioù nevez ma 'z 
aio stankoc'h er-maez al levrioù moulet dija. Gouzout a ra eta hor mignoned 
penaos e c'hellont hor sikour. Daoust ha ne c'hellfent ket, an holl re anezho n'
a deus ket ar rummad klok, goulenn ganeomp, kerkent ha lennet ar pennad-mañ, al 
levrioù a vank dezho ?
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Roll al levrioù e gwerzh bremañ :

Lenn a ran 1,50 ; Paotr e Varv Glas 1,50 ; Merc'hig ar Rozenn 1,50 ; Robinson 
Kruzo 1,80 ; Ar C'hemener Bihan Kalonek 1,80 ; Luduennig 1,50 ; Ar Goantenn e 
Koad ar C'housk 1,50 ; Ar c'hazh gant heuzoù ler 1,50 ; Gwenn-Erc'h hag ar seizh
Korrig 1,50 ; Kabellig Ruz 1,50 ; Istor Meudig 1,50 ; Gwennig ha Gwenola 2,00 ; 
Kistinenn 2,00.

Goulenn al levrioù digant P. BODENAN, Verger Saint-Yves,
KERFEUNTEUN (Finistère) - C. C. P. 212-23 Rennes
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NOTENNOU

HOR MIGNONED.
Kaset zo bet keloù deomp eus eured Gwenaela JACQUIN ha Yann ROPARS, lidet d' an 
20 a viz Ebrel e Staol (Bro Sant-Brieg).

Klevet hon eus e oa bet euredet ivez Mikael AR GOV, mab Yeun ar Gow, gant Anna 
MAZE, mab ha merc'h daou stourmer kalonek eus an Emsav.
Hor gwellañ gourc'hemennoù d' ar priedoù nevez.

Keloù hon eus bet eus ganedigezh ur paotr bihan anvet Herve, e Brest, d' an 19 a
viz Ebrel, e ti hor mignoned Yann ar BRIZ ha Marie-Claire ROLLAND.

An Aotrou hag an Itron Herri JANNES o deus ar blijadur da reiñ da c'houzout 
deoc'h eo kresket an dud en o zi eus ur bugel bet anvet Herve, e Brest, d' ar 26
a viz Ebrel.
Hor gwellañ gourc'hemennoù.

KAÑV. - 
Gant glac'har hon eus gouezet e oa aet da anaon hor c'houmananter feal ha mignon
J. NICOL, kiger e Louargat.

Kas a reomp ivez hor gourc'hemennoù a gengañv d' hor mignon Jakez KONAN da 
geñver marv e dad e Perros-Gwireg, ha da Varieg an TOAZER da geñver marv e vamm 
e Lanuon.

PROFOU. - 
Setu roll ar profoù a zo degouezhet ganimp e-kerz mizioù C'hwevrer ha Meurzh :
C'HWEVRER : 
Yann e Chapelier, 300 lur kozh ; Jakez Konen, 2.600 ; Per Lasquin, 600 ; Herri 
Tardy, 500 ; Marc'harid Gourlaouen, 600 ; Gab Mahe, 3.800 ; E. Koroller, 300 ; 
Y. Libouban, 300 ; F. Kemener, 800 ; T. Pabu, 500. 
- War un dro, 10.300 lur kozh.
MEURZH : 
Dll Guieysse, 300 lur ; J. Blondeau, 800 ; Erwan Souffes, 500 ; G. Latimier, 270
; Dll Le Comte, 800 ; A. Noury, 8.500 ; H. Maze, 1.525 ; A. Daniel, 4.800 ; Job 
ar C'hozh, 800. 
War un dro, 23.295 lur.
Bet hon eus abaoe derou ar bloaz 46.295 lur kozh a brofoù. Trugarez d' hor 
c'heneiled vrokus.
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HOL LENNERIEN A SKRIV. - 

Setu amañ arroudennoù eus lizhiri a zo degouezhet ganimp nevez 'zo :
Digant ur C'hembread :

«  Y mae eich cylchgrawn yn fendigedig, ac ni ellir ei wella yn llenyddol,
ond tybed a fuasai'n bosibl ymosod ychydig un fwy ar lywodraeth ormesol Frainc, 
»

Digant ur Breizhad un ali :
«  ...Amañ un toullad timbroù (25) ; pa 'z eus 300.000 lur koll, ha 500 

koumapanter, ma rofe pephini 600 lur kozh e vefe stanket an toull er c'hef. »
A. L.

Eus ar Stadoù Unanet :
« Paotr paour, arabat lemel va anv diouzh ar roll ! Petra gavfen ken da 

lenn ? Tri bloaz 'zo n' am eus lennet nag ur gelaouenn nag ul levr gallek, 
heugiñ a rafen. Met rouez eo n' eus ket un niverenn Al Liamm o koeñviñ ma 
chakod.

Niverennoù 'zo am eus adlennet ouzhpenn dek gwech, ret eo gwelout ar 
goleier, un druez !... »



Y, G., Bronx, U.S.A.

«  Ur blijadur vras eo din lenn « Al Liamm » ; e-touez an oberoù am eus 
kavet dudi enno e venegan : « O gopr o deus bet », pezh-c'hoari Youenn Olier, a 
c'heller keñveriañ ouzh « Kontadenn e stumm pezh-c'hoari », gant Per Denez, hag 
ivez ouzh « Argantael » ha kontadennoù 'zo eus « Pa C'houez Avel Walarn » ; 
awenet eo gant ur gudenn voutin d' an holl dud a vez o stourm evit o menozioù : 
al luziadennoù reuzus a sav diouzh ar c'hempouez diaes da dizhout etre an emgann
hag ar vuhez prevez. Anavezet eo an diaesterioù-se gant stourmerien eus pep 
Emsav, met tuet e vefen da grediñ ez int krisoc'h evit an emsaverien vreizhat, 
dre ma n' emaint ket, an darn vuiañ anezho, harpet war ur « milieu » o tougen 
anezho, harluet a-wechoù, estrenien en o bro, ha zoken e-touez o zud...

Da nebeutañ ne c'heller ket rebechiñ ouzh hor skrivagnerien ober ul 
lennegezh abostolerezh daoust dezhi bezan « emgouestlet ». Dre Vras al lennegezh
savet d. b. an Emsav a zo bet atav ul lennegezh wirion, c'hwerv zoken, evel an 
oberoù meneget uheloc'h. Evit gwir n' eo ket gwall fonnus al lennegezh-se : 
menegiñ a c'heller darn eus « Evit ket a netra », hag « Ar vugale fall », chomet
diechu, ur c'herse din. « Pa C'houezh Avel Walarn » a zo leun a fent, put alies,
eus ar seurt n' eus ket bet kavet abaoe... Bourrañ a ran o lenn ar 
c'hontadennoù, daoust ma n' o deus ket an hevelep talvoudegezh. « Ar gwez avaloù
» he deus plijet kalz din. Ur menoz mat eo dastum ar c'hontadennoù evit o 
embann, evel m' ac'h eus graet evit evit « Fest Noz ». Spi am eus e c'hello er 
bloaz a zeu bezañ tro ur skrivagner all. »
P. P.
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Sed amañ lodennoù eus ul lizher all diwar-benn pal ar gelaouenn : « He fal

a dle bezañ, d' am meno, boazañ ar vrezhonegerien da skrivañ, da lenn, ha da 
brederiañ en o yezh, hag, evit-se, reiñ dezho, evel ur bevañs, bep an amzer, un 
toullad gerioù n' anavezent ket betek-hen.

Ur brezhoneger a-vihanik, chomet e-pad e vuhez war an nebeut gerioù desket
dezhañ gant e vamm-gozh, m' en deus dalc'het en e galon karantez ar yezh, a zo 
souezhet o welet pegen buan e teu ar brezhoneg da vezañ en e spered, ur yezh 
skedus, gwevn, gouest da zisplegañ n' eus forzh pe venoz.

Pep levr nevez, pep niverenn eus ur gelaouenn boellek, a zo evitañ un 
dudi, rak e gwirionez ez eo un dudi gwelout gerioù kozh o tont en-dro d' ar 
vuhez, pe gerioù nevez o tont er-maez, stank, resis, sklintin evel kleier Pask o
seniñ an Dasorc'hidigezh. An dudi-se a zo lodenn ar re o deus bet an eurvad d' 
en em gaout a-hed an hent dirak dremm fromus ar brezhoneg a-vremañ, »
Y. P. R.

WAR-LERC'H AR C'HOULENNADEG. - 
Teir respont da c'houlennadeg an niverenn 78 o vezañ kalz hiroc'h eget ar 

re all a dalv ar boan bezañ adskrivet amañ war o hed. Setu da gentañ respont hor
c'henlabourer Abanna :

« a) Setu va menoz gwirion a-zivout « Al Liamm ». Hen lavarout a ran 
deoc'h e pep mignoniezh, hep tamm spered-pismigañ : n' eo ket kenkoulz ha 
Gwalarn. Me oar eo deut strinkadenn sklas 1944 da zisouezhañ ar virvidigezh a 
gave dezhi kaout ar pal en hec'h amen, ha n' eo ket mui ken balc'h hor feiz 
abaoe ; ez eus bleuniet ar c'hleñved hakr, arouez un dic'hoanag diboell, a voe 
ar falc'hunegezh ar furm heverkañ anezhañ ; padal ez eo mat bepred chom hep en 
em douellañ hag anavezout ez eus manket da « Al Liamm » betek-hen :

- kaout menozioù-stur entanus evit ar yaouankiz ; da lavarout eo bezañ 
kreizenn ha displegva ur Skol a lennegezh hag a emsaverezh ;

- klask gounid d' al lennegezh vreizhat he flas e-kreiz lennegezhioù all 
Europa hag ar bed.

Klask kevezañ gant Brud a zo ken diboell ha m' eo diboell krediñ e raio 
berzh Brud e-touezh ar werin.

Derc'hel an daoulagad paret war ur Vreizh o tiskar a vez ken amoet-all. 
Paromp hor selloù war kement pobl a zo o sevel er bed a vremañ ; ha n' eo ket an
emsavioù a vank en hor mare e pep rannved.

b) Setu perak e kredan ez eo bet ur c'horn-tro eus ar re waskañ ar 



bloavezh-hont eus buhez « Al Liamm » ma voe divizet dilezel an troidigezhioù. Ar
skridoù orinel brezhonek ez eus re zon garanet warno merkoù hon diskar hag hon 
tavantegezh e pep keñver evit ma vennfed ober diouto ar boued yac'h nemetañ da 
vagañ hor speredoù. Er c'hontrol, ezhomm bras hon eus yaouankaat, gourelaat, 
kreñvaat hor gwad gant mouezh lorc'hek ha mezvus ar pobloù emsavet a stourm hag 
a drec'h er bed, pe ar speredoù a forzh pelec'h e vent a en em gann evit an 
dieubiezh. Barzhonegoù, kontadennoù, pezhioù-c'hoari, kement-se ne vern ket, 
pezh a gont eo e vo enno blaz ar frankiz ha broud ar stourm. Anzav a ranker n' 
eus ket bet diskennet alies eus ar gwin-se gant « Al Liamm » abaoe bloavezhioù !
N' eo ket ur rebech evidout, met evidomp-ni holl, sañset skrivagnerion an 
Emsav ; gwall vorzet ez omp ha poent e vefe terriñ hor podad dour milis ha 
prenañ hini kreñv.

k) Peseurt skrivagnerion ? Ar re a c'hwezho an entan ennomp. » 
ABANNA.

Gwelout an evezhiadennoù diwar-benn ar c'houlennadeg a-bezh er pennad-
digeriñ.

Sed amañ arroudennoù pouezusañ lizher P. :

« 1) N' eo ket re ger ar c'houmanant, a gav din.
2) Plijout a ra din ar gelaouenn evel m' emañ.

3) « Al Liamm » a dle kenderc'hel da embann, evel m' he deus graet, oberoù
a bep seurt, o liessaat ar muiañ an danvezioù ha stumm an oberoù. An oberoù hir 
a c'hell, ma 'z int romantoù, bezañ embannet e stumm levrioù, pe mar tennont d' 
ar skiantoù pe d' ar brederouriezh, war « Preder ». Tachenn ar gelaouenn a chom 
neuze an oberoù berr ; embannet e vez dreist-holl barzhonegoù ha kontadennoù, 
hogen mat e vefe embann (d' am meno, d' an nebeutañ) studiadennoù fetis. Erwan 
Evenou a c'houlenne n' eus ket pell, en anv ar re yaouank, pennadoù 
skridvarnerezh d. b. hor skrivagnerien vrasañ. (Er c'heñver-se hetiñ a ran e vo 
gellet embann pe liesskrivañ da nebeutañ, Prederiadennoù Youenn Olier.) Met ma 
'z eo mat mirout « Al Liamm » er-maez eus ar politikerezh, hag eus ar skiant, 
krediñ a ran ne dlefe ket koulskoude chom re strizh etre bevennoù al lennegezh 
glan. Studiadennoù a bep seurt a vefe mat embann, hag ivez, ma 'z eo posubl hen 
ober, niverennoù ispisial kreizennet en-dro d' ur sujed bennak, pe gouestlet 
dezhañ - evel m' eo bet graet dija d. b, broioù bihan a zo. (...) Notennoù puilh
a zo traoù lipous d' am beg. D' am meno un dra a ra dreist-holl diouer bremañ d'
ar gelaouenn : pennadoù-digeriñ, a veze embannet gwechall kazi war bep niverenn,
Mat e oant da vroudañ, da emskiantiñ, da sklaeraat ar speredoù... Ar pennadoù-
digeriñ-se a zegasfe da soñj al lennerien tuet d' hen ankounac'haat n' eo ket « 
Al Liamm » gouestlet hepken d' al lennegezh, met ivez d' ar stourm sevenadurel. 
Ur munudig : hetiñ a ran e vefe adembannet niver ar goumananterien renket hervez
ar vro-annez hag an departamant (evit Breizh). Embannet e veze an niveroù-se div
pe deir gwech bep bloaz etre 1949 ha 1957. Abaoe Mezheven 1957 n' eo ket bet 
graet ken. (E 1955 e oa bet renket zoken ar goumananterien dre vicher. Kentelius
e oa.)

4) N' eus forzh pe skrivagner, yaouank pe kozh, bev pe marv, Breizhad pe 
Sinaad, gant ma vo dudius ar pezh skrivet gantañ. Evel-se bezet graet. Ur 
c'herse evelato : skrivagnerien a zo tavet o mouezh abaoe pemzek vloaz. Ra vint 
klevet en-dro.

Klozadur (war an ton bras) :
« Al Liamm » a zo bet kreizenn ur vuhez speredel en hor brezhonegva, ha 

diouti eo ganet « Hor Yezh », « Preder » ha « Ar Vro ». Evit ma c'hello chom ar 
greizenn-se, mat eo dezhi bezañ moulet, ha ha dont er-maez ingal bep daou viz, 
zoken ma vez ret c'hoazh krennañ niver ar pajennoù. N' ouzon ket petra a blij ar
muiañ d' ar 500 koumananter, hag a-hend-all diaes eo plijout d' an holl, met, 
evel m' em eus lavaret uheloc'h, d' am meno ne dle ket « Al Liamm » chom re 
strizh war an dachenn lennegel-rik. Buz ha buhez dezhi ! «
P. 
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Sed amañ arroudenn un trede lizher :



« A dra sur e plij din ar gelaouenn dre-vras, met nebeutoc'h a 
gontadennoù, ha muioc'h a studiadennoù a vefe gwelloc'h, d' am meno, hep evelato
mont da vresañ tachennoù « Preder » pe « Hor Yezh ». Skrivagnerien « Al Liamm » 
a zo eus an dibab, an eil gwelloc'h eget egile. Karout a ran dreist-holl F. 
Elies, pe Y. Drezen, ar c'hentañ evit e studiadennoù lennegel, egile evit e 
gontadennoù pe e romantoù. Unan avat a garfen lenn aliesoc'h : Maodez Glanndour 
an hini eo. Ne c'hell ket an holl lenn kement a gelaouenn a zo. Setu perak e 
c'houlennan gant « Al Liamm » un nebeut eus pep ouiziegezh : skridvarnouriezh, 
prederouriezh, buhezhoniezh, medisinerezh, hag all... »
Dr Y. P. R.

E GWERZH E TI SEKRETOUR « AL LIAMM » (P. Ar Bihan„ 6, Domaine des Hocquettes, 
Suresnes) :
- Y GERIADUR MAWR, 1958, kembraek-saoznek ha saoznek-kembraek, 822 bajenn, 
oberenn H. M. Evans ha W, O. Thomas. 35 lur nevez.
- Y GERIADUR NEWYDD, 1953, kembraek-saoznek ha saoznek-kembraek, 432 bajenn, 
gant an hevelep oberourien. 17 lur nevez, mizoù-kas hag all.
- DATBLYGIAD YR IAITH GYMRAEG, gant Henry Lewis 6 lur nevez.
- THE LITERATURE OF FRIESLAND, gant E. Howard Harris, 5 lur nevez.

PRIZ KUZUL AR BREZHONEG. - 
Priz Kuzul ar Brezhoneg, 30.000 lur, a zo bet roet da Youenn Olier evit e levr 
kontadennoù « Ar Fest Noz », embannet gant « Al Liamm ».
Hor gourc'hemennoù d' ar skrivagner.

O KLASK UR GENSKRIVEREZ. - 
« C'hoant am bije kenskrivañ gant ur Geltez bennak, kentoc'h ur Gembreadez pe ur
Gernevadez yaouank, dedennet gant werinoniezh keltiek. M. Le Chapelain, GM 
201092 ERT, Cognac-Air, Charente .»

UN NIVERENN EUS « GWALARN ». - 
Klask a reer niverenn 104-105 Gwalarn, « Istor ar sonerez breizek » gant Corbes.
Skrivañ da Marsel Roparz, Société Générale, Segré.

KENLABOURERIEN. - 
Klask a reomp unan bennak en dije amzer da skriverezhañ pe da zornskrivañ en un 
doare splann skridoù brezhonek evit ar voulerez. Skrivañ d' ar rener.
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MARV J. A. DE AGUIRRE. - 

An hini a voe prezidant kentañ Euskadi dishual a zo marvet e Pariz, d' an 
22 a viz Meurzh:

Ganet e oa Aguirre e Bilbao e 1904. Adalek e yaouankiz e voe e penn ar 
stourm evit frankiz Bro-Euskadi dindan dalc'h Bro-Spagn. Goude bezañ bet anvet 
maer en e vro e teuas e 1931 da vezañ kannad ar Republik hag e  brezegenn gentañ
a voe graet evit azgoulenn evit Bro-Euskadi ar frankizoù bet lammet diganti kant
vloaz a-raok gant ar roueed.

En desped da c'hounidoù nevez or mouezhiadegoù (ar muiañ mouezhioù a oa 
gant ar vroadelourien e Bro-Euskadi e 1931 ha 1936) e voe ret gortoz miz Here 
1936 evit ma vije lakaet ar statutoù da dalvezout. Da heul emsavadeg an arme e 
1936 e voe savet an div gostezenn bolitikel a oa da stourm an eil ouzh eben, 
diouzh un tu ar Republikaned ha diouzh an tu all ar Fachisted. Strollad Broadel 
Euskadi avat, ne oa douget nag evit an eil nag evit eben. Kasaat a rae war un 
dro enepkloerelezh ar gouarnamant republikan ha fachism kreizennour ar re all. 
Moarvat o dije ar vroadelourien klasket chom neptu ma ne vije ket bet taget 
Euskadi gant ar Jeneral Mola.

Rannet eus Bro-Spagn republikan Euskariz a oa da stourm e-pad ur bloaz, o 
unan pe dost, a-enep d' o enebourien gozh, ar vroadelourien Spagnat. Hag e-pad 
ur bloavezh he deus bet Euskadi he gouarnamant gant Aguirre e penn (5 
broadelour, 3 sosialist, 2 republikan, 1 c'homunist). Savet e oa bet hervez al 
lezenn ha karget da ren ar vro gant ar C'hortez ha pobl Euskadi. En ur ober 
nebeut a amzer, e voe sevenet ur mell labour, savet ur Skol-Veur Broadel, ha 
kelennet an div yezh, spagnoleg hag euskareg, war ar memes pazenn ha klasket 
diazezañ ar peoc'h kevredigezhel. Dindan o rener, Aguirre, e welas ar gatoliked 



e oa ret en em glevout gant Spagnoliz hag Euskariz an tu kleiz. Hogen en desped 
d' he c'halonegezh, ne c'hellas ket arme vihan Euskadi derc'hel penn da armeoù 
Franko, d' e Vaorien ha d' an Italianed. Kemeret e voe Irun ha San Sebastian e 
1936, Bilbao d' an 19 a viz Mezheven 1937 hag e kilas armeoù Euskadi war-du 
Santander. Kêriadennoù Euskadi a voe bombezet gant an Alamaned hag an Italianed 
(Guernica, ar gêr santel, a voe distrujet gant kirri-nij ar jeneral Sperrle, d' 
ar 16 a viz Ebrel 1937).

Labour brasañ Aguirre a voe neuze kas kuit ar vugale, ar merc'hed hag 
erfin ar soudarded a c'helle bezañ kastizet gant ar Fachisted. 200000 anezhe a 
guitaas ar Vro. Kalz eus ar re a vannas a voe lazhet, zoken beleien (70), 60000 
Euskarad a voe toullbac'het ha 3500 fuzuilhet. Difennet e voe diskouez menozioù 
broadel hag zoken a-wechoù implij an euskareg, traoù hon eus anavezet ni 
Breizhiz dindan gouarnamantoù « demokratel », sanset.

E 1940 ez eas Aguirre d' an Amerik hag e kelennas e Skol-Veur Colombia. 
Distreiñ a reas da Bariz gant e c'houarnamant en harlu e 1945.

J. A. Aguirre a zo ur skouer evit an holl re a stourm evit mirout o 
sevenadurezh hag o yezh gwasket gant broioù o deus o zrec'het e mare pe vare hag
a ra o mad eus lavarenn anavezet Bismark « an nerzh a zo dreist d' ar gwir ».
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FUZEENNOU E BREIZH HA MILIARDOU E LEC'H ALL.

Gwelet hon eus bulldozerioù o labourat war ribl an Aon, war an hent etre 
ar Faou ha Pont-Terenez. Souezhet-mik omp bet avat p' hon eus gouezet en ur lenn
« Pax », kelaouenn abati Landeveneg, e oa bulldozerioù an O. T. A. N. o kleuziañ
toulloù evit lakaat fuzeennoù. Gwir eo ne lennomp ket an « Télégramme » bemdez. 
War gelaouenn ebet eus an emsav n' hon eus lennet a c'heloù-se ha zo pouezus 
koulskoude... evit diskoulmañ kudenn ar boblañs. Rak gouzout a reer e c'hell ar 
fuzeennoù douaret bezañ distrujet gant ur vombezenn H. Deomp-ni eta tout ar 
blijadur.

« MISE EIRE », FILM EN IWERZHONEG. - 
Ranket o deus an holl anavezout dreistelezh labour Gael Linn adarre en 

Iwerzhon, o welout ar film « Mise Eire », anezhañ ar c'hentañ film hir en 
iwerzhoneg penn-da-benn. Taolenniñ a ra ar stourm evit dieubiñ ar vro adalek 
1900 betek 1921, en ur ober gant filmoù berr bet graet da geñver an darvoudoù 
end-eeun, ha gant skeudennoù difiñv. Ul labour enklask eus ar c'hentañ. Emeur o 
tibunañ ar film peder gwech bemdez, evit an eil sizhunvezh, en unan eus 
fñnvskeudenndioù bras Dulenn.

Unan bennak en deus lavaret e vije gounezet d' an iwerzhoneg en deiz ma 
nije gwerzh dezhañ er marc'had du. Ma ! deiz ar c'hentañ diskouez e oa brav o 
stal gant ar plac'hed a ra micher eus soulwerzhañ tikedoù-sinema e Dulenn. Holl 
ziskouezioù an endervezh a zo miret evit bugale ar skolioù e-pad pemzektez da 
vihanañ. (Tennet eus « Ar Bed Keltiek », Meurzh 1960.)

A-HED HAG A-DREUZ.

Lennet war « Echos d'Afrique Noire » ur pennad dreist gant Morvan Duhamel 
diwar-benn diaesterioù Breizh ha penaos e vije bet bet gwell implij hon arc'hant
da sevel stankell ar Rañs kentoc'h eget hini ar Gabon.

Levraoueg Landeveneg, e-leizh a levrioù brezhonek rouez enni, a vo digor :
eus miz Mezheven da viz Gwengolo bemdeiz, nemet d' ar sul hag evit ar gouelioù, 
eus 10 eur da greisteiz hag en endervezh eus 3 eur da 6 eur.

Ar peurrest eus ar bloaz e vo digor d' ar yaou ha d' ar sadorn.

Ur Breizhad n' en deus ket mezh eus e anv. Ul levr diwar dorn ar 
skrivagner brudet Jack Kerouac, pennstur skrivagnerion ar « beat generation » en
Amerika a zo o paouez dont er-maez. En e romant « War an hent », Kerouac a 
damall ar sevenadurezh a-vremañ. Goude bezañ beajet er Stadoù Unanet a-hed hag 
a-dreuz en em gav haroz ar romant er Meksik, en ur vro n' eo ket bet c'hoazh 
breinet gant ar sevenadurezh mekanik ha ma kaver tu da vevañ en un doare 
naturel. Rakskrid levr Kerouac a zo graet gant ur breizhat Mikael Mohrt (gw. 
tresadennoù Gorsedd Digor Jakez Riou). Evit pezh a sell Kerouac, fougeal a ra 
dre ma 'z eo Breizhat eñ ivez, ha pouezañ a ra war e orin : Ar Vretoned, emezañ,



a zo tud o deus stourmet a-enep al latinelezh, kinniget evel sevenadur diazez. 
Breizhiz, ar Vikinged, Iwerzhoniz ha paotred o c'hroc'hen ruz a vefe, hervezañ, 
e penn ar breutadeg diwar-benn ar sevenadurezh amerikan.
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Evit sul Fask e vakañsoù e Bro-Dreger hon eus klasket selaou an oferenn 

vrezhonek er radio. Ur fent ! hag.., un druez. Div oferenn oferenn a veze klevet
war un dro, unan e brezhoneg hag unan e galleg. N' omp ket deut a-benn da 
gompren, avat, e pelec'h e oa kanet an div oferenn-se hag evel just e oa diaes 
barn ar c'haniri. Spi hon eus e vo tu d' ober gwelloc'h ar wech all... met pa 
reer d' ur bobl ken nebeut a draoù en e yezh e vije marteze dereat hen ober gant
aked, hag en doare ma vije klevet mat e Breizh a-bezh. Hervez klevet e oa splann
e Brest.

Pladennoù. - 
Hor mignoned eus Kendalc'h Pariz a gas deomp keloù eus div bladenn nevez 

deuet er-maez gant o sikour e ti Wolf, 6, ru Astor, Kemper. Peder ganaouenn a zo
war bep hini :
1° Son an hañv - An tri aval ru - En hou kavel - Ar vorerion ;
2° Marzin en e gavell - Son ar yar - Kan an dud a vor - An Alarc'h.
Ar ganerezh a zo A. Le Gouil, an telennour A. Cochevellou, an aozer G. 
Cochevellou.

Klevet hon eus komz eus ur bladenn all ma kaver enni ar sonenn vrudet 
Pardon Keluen. Un displegadenn romantel a zo da heul diwar-benn orin dianav ar 
son. E gwirionez n' eo ket bet savet gant ur bugul, pe un amourouz na gant ur 
barzh dianav met, na mui na maez, gant Loeiz Herrieu.

Nevez deut er-maez ivez e ti Vega ur bladenn « Breiz ma Bro » gant R. 
Kaouisin, Y. Nicol ha J.-P. Kerien.

BEILHADEGOU BRO-DREGER. - 
Savet eo bet ar beilhadegoù-se gant Rojer Laouenan eus Lanuon. Graet ez 

eus bet anezhe un tammig e pep lec'h tro-war-dro da Lanuon. Er veilhadeg 
diwezhañ, e Louaneg, e oa war-dro 1.500 den.

O vezañ ma ne chom, koulz lavaret, e Bro-Dreger na dañsoù na sonioù e 
stumm re Gernev ez eo bet ret kemer un doare all. A-hend-all, ar c'hanaouennoù-
pobl o vezañ hir-tre hag alies arabadus evit ar re yaouank ez eus bet klasket 
neveziñ. An dud a zeu eta war al leurenn da ganañ pe da gontañ oberennoù savet 
gante o unan, evel farsadennoù Maria Prad ha kement-se a c'hell ober kalz a vad 
d' ar yezh.

Meuleudi a zo dleet eta dreist-holl da R. Laouenan, da Varia Prad ha d' ar
re niverus o deus o sikouret evel an Ny, Rogard, an Ao. Bourdelles, Per Even hag
an holl re a ra war-dro sevel pe adsevel sevenadurezh hor pobl ha he spered 
peogwir n' eus den all oc'h ober war o zro.

PREDER (roneoskrivet) a gendalc'h gant e oberenn souezhus oc'h embann lodenn 
gentañ ur Geriadur a Gorfadurezh gallek, latin, brezhonek e stumm ur pikol kaier
88 pajenn ennañ. Moarvat e ra diouer da veur a vro vihan ur seurt benveg da 
bleustriñ war dachennoù ar skiant. An oberour, Abanna, a ya a gammedoù bras war 
an hent digoret gant Kerjean hag e ventoniezh, ha P. Denez gant « Korf an den ».
Priz ar c'haier a zo 7,50 lur nevez.
Koumanant da Breder : 12 lur nevez. Dr ETIENNE, Chliteaulin (Finistère). - 
C.C.P. 16 093 13 Paris.
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TAOLENN Niv. 10 « HOR YEZH », kelaouenn roneoskrivet : Kontoù 1959 ; Levraoueg 
Hor Yezh ; Ul lizher gant L. ar Floc'h (Plakoù) ; Paperoù pennadurel e brezhoneg
; Diwar-benn anvioù-lec'hioù ledenez Kraozon ; An Emsav araok ar brezel kentañ ;
Nomp ket ar re foll nemeto.

Embannet e vo hep dale « Yezhadur berr ar C'herneveg » savet gant G. 
Pennaod ha « Skol Vihan an Iwerzhoneg » gant Arzel Even.

Krediñ a reomp en dije gellet ur pennad pouezus evel « An Emsav araok ar 
brezel kentañ » gant Youenn Olier, kavout e lec'h war « Al Liamm ». Ar pennad n'
eo ket ur gudenn a yezhoniezh met un istor eus an Emsav sevenadurel, ennañ 
menozioù a rankfe bezañ strewet n' eo ket hepken e-touesk ar yezhourien. Ar 



memes tra a soñjomp diwar-benn oberenn bouezus Arzel Even « Istor ar Yezhoù 
Keltiek » hag he dije gellet bezañ moulet er stumm-se, evel « Istor al Lennegezh
Abeozen ».

« HOR YEZH » a zo renet gant ARZEL EVEN, lenner war ar yezhoù keltiek e 
Skol-Veur Kembre. Sekretour : Per DENEZ. Teñzorierez : Janig KEILHE. 24 niverenn
embannet betek-hen, 16 anezho er rummad kozh. Koumanant (peder niverenn) : 10,00
Lur Nevez. - Kas an arc'hant da Mlle J. QUEILLE, 47, rue Notre-Dame, Guingamp - 
C.C.P. 1240-22 Rennes.

« AN TRIBANN », Niv. 20. 
Kelaouenn moulet. Koumanant : 7,50 lur nevez. GORSEDD, avenue du Plessis-Tison, 
Nantes - C.C.P. 1907 81 Nantes.

En niverenn 20 e c'heller lenn en tu-hont d' ar pennadoù e galleg : Deomp 
war-raok, gant Eostig Sarzhav ; Kan bugale Breiz, gant Ab Gwenael ; Kan ar 
Gortoz, gant Kadvan ; Kongo, gant Kadvan ; Al Lestr Kevrinel, gant Ab Loeiz.
Sed amañ ur roll eus al levrioù e gwerzh e ti ar « Gorsedd » : Ar C'hembraeg hep
poan, gant E. Sarzhav, 2,50 L. N. ; Chal ha Dichal, 5,00 L. N. ; Compte rendu de
la visite des Gallois en 1947, 1,00 L. N. F. Vallée par Rovur, 2,00 L.N. ; La 
Roche-Derrien, 5,00 L. N. ; Supplément au dictionnaire Français-Breton gant 
Vallée, 5,00 L. N. ; Niverennoù « An Tribann », 1,50 L. N. ar pezh.
Lakaat 10 % ouzhpenn.

WANIG HA WENIG, kelaouenn roneoskrivet evit ar vugale, hag evit ul lod mat 
anezhi, savet gant skoazell ar vugale ; deut eo er-maez an niv. 6, Meurzh 1960. 
Setu danvez evit ar re grenn. Embannet gant SKOL. Koumanant : 1,50 lur nevez, 
Journal WANIG ha WENIG, Plouézec (Côtes-du-Nord) - C.C.P. Rennes, 1705-96.
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AR BED KELTIEK, miziek, roneoskrivet, 
- An niverennoù 15 ha 16 a ro keleier ar miz, pennadoù istor (an Arabed, Amerika
ar C'hreisteiz) ur skridvarnadenn eus an embannadurioù diwezhañ, rentañ-kont 
emvod Kastellin. Ur gontadenn blijus e brezhoneg eeun e pep niverenn. Kas a 
reomp da soñj ez eo kemmet kont-red « Ar Bed Keltiek » hag ez eo dre fazi hon 
eus roet hini an Ao. Dubourg en niverenn diwezhañ. Koumanant-bloaz : 7 L. N. - 
C.C.P. Rennes- 1907-07 - AR BED KELTIEK, 21, rue Dixmude, Brest.

BRETON NEWS. - Linton, Fassaroe Lane, Fassaroe, Bray, Co. Wicklow, Eire. 
Ul lizher-kelc'h e saozneg, roneoskrivet splann-tre, o kas keloù diwar-benn 
Breizh, er Bed a-bezh. Ar pal a zo diskouez holl doareoù ar Vretoned da stourm 
a-enep d' an diboblañ hag an heñvelekadur gall. Ar skodenn evit kaout ar 
gelaouennig a zo 12 shilling ar bloaz.

BARR HEOL, Niv. 22, Meurzh 1960. - 
« Barr Heol » a zo a gredan, ar buhezekañ, eus ar c'helaouennoù brezhonek.

Pa lenner anezhi en em gaver, a-greiz-holl e-kreiz kudennoù ar vuhez pemdeziek 
ha kudennoù hon amzer.

Un dastumad eus « Barr-Heol », evit e yezh kenkoulz hag ar menozioù, a vo 
en amzer dazont, un dra brizius ha rouez a fello da bep Breizhad kaout en e 
levraoueg.
Kelaouenn roneoskrivet. Koumanant : 5 lur nevez. Abbé LE CLERC, recteur, 
Buhulien (Côtes-du-Nord). - C.C.P. 917-64 Rennes.

KEMENNADUR. - 
An Ao. Debré o vezañ o paouez gweladenniñ Breizh ar 4 departamant, ha goude se 
al Loar-Atlantek, ret groñs eo gowerkañ unanded disrannus hor Bro. Setu perak 
kamaladed Bro-Naoned a ginnig d' an holl Vreizhiz a soursi eus an amzer-da-zont 
ober gant ar goloioù-lizher warno ar siell « Pas de Bretagne sans Nantes ».
O goulenn digant : Michel PLE, 12, rue de la Ville-en-Bois, Nantes. 30 
skouerenn, 1 lur nevez ; 10 skouerenn timbret (armoù an Naoned ha Breizh), 3 lur
nevez.

KUZUL AR BREZHONEG. - 
Evit skoazellañ an Emsav sevenadurel, kenlabourit gant Kuzul ar Brezhoneg, 



kevredigep kelaouennoù ha skrivagnerien Breizh. Kasit ho prof d' ar sekretour : 
L. MORVEZEN fils, 6, avenue de la Gare, Concarneau - C.C.P. 1316-63 An Naoned.

PETRA EO KEVREDIGEZH AR VREZHONEGERIEN YAOUANK. - 
Breizhad yaouank, mar fell dit :
- Deskiñ brezhoneg,
- Anaout ar vro hag he c'hudennoù,
- Kaout kamaraded vreizhat,
- Skrivañ en ur gazetenn yaouankiz,
- Dont en ur bodad a dud yaouank,
- Labourat da adsevel Breizh,
DEUS E KAVY
- A zo he fal unaniñ an HOLL Vretoned eus 10 da 25 bloaz a gomz pe a zesk 
brezhoneg hag a fell dezho labourat evitañ hag evit o bro,
- A zo digor d' an HOLL re yaouank, n' eus forzh a be du e vefent, evit un 
unvaniezh wirion, ur stummidigezh voutin, hag adsav Breizh vreizhek ha keltiek,
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HAG A GINNIG DIT :
- Ur strollad-lec'h e Pariz, gant kentelioù brezhonek, emvodoù, devezhioù ha 
dibennoù-sizhun brezhonek, hag all... ;
- Strolladoù-lec'h all o tiwanañ ;
- Ur gazetenn drimiziek brezhonek ha gallek, savet gant meur a strollad 
yaouankiz breizhek war un dro, « Sturier-Yaouankiz » ;
- Oberoù all, dreist-holl e-doug an hañv e Breizh ;
- Ur gevrenn KAVY en ti-yaouankiz, un ti plijus evit ar re yaouank, en ur c'horn
dispar eus Bro-Gerne, digor evit Pask hag e-pad an hañv, hag a zegemero 
ac'hanout evel ur breur.

N' eus forzh pelec'h emaout o chom, zoken ma n' eus ket a strollad-lec'h 
eus KAVY ez korn, ez out galvet ganeomp. Mar plij dit tamm pe damm hor bodad, 
deus ganeomp diouzhtu : Ezhomm hon eus ac'hanout.

Evit dont e KAVY, pe evit kaout resizadurioù, skriv da : Erwan EVENOU, 10,
rue Perrault, Fontenay-le-Fleury (Seine-et-Oise).

STURIER BLEIMOR - YAOUANKIZ. - 
An niverenn nevez deut er-maez e ziskouez ez eo bet frouezhus kenemglev an 2 
gelc'h-gelaouenn. Gant souezh e teskor ez eo bet treuzwisket skridoù Kalloc'h el
levr gouestlet dezhañ gant L. Palaux (le texte de Calloc'h a été censuré, gant 
Per Geraod). Souezhus eo ivez labour Gwenole ar Menn war-dro an « ti-yaouankiz »
hag « ar genderv ». Hogen ar 26 pajenn a vez lennet gant dudi.
Koumanant : 6 lur nevez. Yann BOUESSEL DU BOURG, 38, avenue Emile-Zola, Paris 
(15°) - C.C.P. 1374-03 Rennes. (Roneoskrivet kaer.)

DEGEMERET HON EUS :
- TREDE DISKULIADUR, niverenn 19, Genver 1960, embannet gant Frañsez PENNEK, rua
Matas Aires 183 (Consolaçao), Sao Paulo, Brasil.
- ROLL al levrioù e gwerzh e ti DANIGO, levrdier, 26, avenue de la France-Libre,
Kemper.

L'AVENIR, ORGANE DE DÉFENSE DES INTERETS DE LA BRETAGNE
(moulet). - Kreskiñ a ra levezon ar gelaouenn viziek-mañ, a lar da Vreizhiz pezh
a guzh ar c'helaouennoù pemdeziek. An niverenn 27. (Ebrel 1960) a gont 6 pajenn.
Menegomp : Pour une politique bretonne en Bretagne, gant Yann Moger ; Pour la « 
haute » administration, la Bretagne n'est pas rentable, gant Tugdual Kalvez ; 
Problème français... ou breton ? gant Alain Garradec ; La place de la Bretagne 
dans la France d'aujourd'hui, gant Yann Poupinot...
Koumanant : 5 lur nevez, Boîte postale 89, Brest - C.C.P. 1132-86, Rennes.
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AR VRO, niverenn 5, Meurzh 1960, a ginnig 72 pajenn fonnus. 
Menegomp dreist-holl ar pennad-digeriñ : Terre d'espoir, gant ar Rener ; Le 
Mouvement breton, gant Yann Foueré ; ul lodenn all eus ar studiadenn diwar-benn 
Frañsez Debauvais ; Broadelouriezh, gant Youenn Olier ; Principes d'un 
nationalisme positif ; Le cadre politique de la vie des citoyens bretons, gant 
Gérard Toublanc.



Koumanant : 10 lur nevez (kelaouenn voulet). J. DESBORDES, 14, rue Colbert, 
Concarneau (Finistère) - C.C.P. 1493-79 Nantes.

LA BRETAGNE RELLE (roneoskrivet). - 
An niverenn 119 a embann ur pennad sinet gant Youenn Olier ha gouestlet da 
niverenn 76 « Al Liamm ».
Koumanant : 24 lur nevez. K. QUATREBŒUFS, Merdrignac - C.C.P. 754-82 Rennes.

LES CAHIERS BRETONS (roneoskrivet). - 
Reiñ a ra ar follennoù-mañ keleier dreist-holl diwar-benn an arzoù hag an 
abadennoù folklorel e Breizh hag e Bro-C'hall.
J. THOS, 104 bis, rue Maréchal-Leclerc, Saint-Maurice.

DA ZONT ER-MAEZ HEP DALE : « LA BRETAGNE MERIDIONALE ». - 
Setu a-benn ar fin un oberenn war Vro-Rezh ! Bro-Rezh a oa chomet dianav 

pe dost betek-hen. Kustum e oa an dud da gomz anezhañ evel eus ur vro hep 
interest. Ha koulskoude... a lavar deomp Pierre Manac'h, un ofisour yaouank eus 
ar Verdeadurezh Kenwerzh, en e oberenn anvet « Bretagne Méridionale » (Bro-Rezh 
- Grand-Lieu). Kas a ra ac'hanomp er vro kevrinus-se, e-kichen lenn Grand-Lieu, 
o tiskouez deomp pinvidigezhioù dianav, adalek ar mojennoù, ar gwiskamantoù hag 
ar werinoniezh betek studiadennoù a-bouez war boblañs ar c'hornad-se o tiskouez 
deomp dihelloù nebeut anavezet.

Un tregont bennak a luc'hskeudennoù gant an oberour a zo da heul al levr 
hag a zo e gwirionez ur seurt tezenn evit addizoloiñ ha studiañ ar c'hornad ar 
muian dianav eus Breizh.
Rakprenadur betek an 30 a viz Mezheven : 7 L. N. + mizoù kas e-lec'h 8 L. N. - 
Skrivañ da : P. MANAC'H, 56, rue Littré, Nantes - C.C.P. Nantes 1670-44.

PSYCHOLOGIE DES PEUPLES : 
niverenn trimiziad kentañ 1960 a zo enni ur pennad a 11 pajenn diwar-benn 
Breizh, savet gant hor c'heneil Yann Poupinod ; ar pennad a zo un danvez-skrid 
evit ur « geriadur ar poblañsoù » a glask ober kenlabourerien ar 
gelc'hgelaouenn. Daoust d' ar skrid da vezañ berr, e vez displeget ennañ ar pep 
retañ a ranker gouzout diwar-benn : poblañs, yezh, feiz, labour, politikerezh, 
lennegezh, kudennoù-bremañ... Un labour talvoudus, a ziskouezo da veur a hini 
dremm wirion hor bro.

NEVEZ EMBANNET, « FORET ET CIVILISATION DANS L'OUEST AU XVIII SIECLE ». - 
Ar micherioù e koadeier Breizh. Perak ha penaos eo bet drailhet hor c'hoadeier. 
300 pajenn plijus da lenn gant kartennoù ha skeudennoù.
Priz : 13,50 L. N. Goulenn digant : Herve AR MEE, 32, rue du Père-Bourdon, 
Rennes, pe digant M. DUVAL, 2, rue Victor-Hugo, Rennes..
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LE PAYS BRETON, 16, rue Grégoire-de-Tours, Paris (6e), a werzh levrioù brezhonek
ha kelaouennoù an Emsav. Evel just e kavot eno embannadurioù « Al Liamm », - hag
un degemer hegarat a-berzh an Itron LE GOSSEC.

NIVERENNOU « SAV » DA WERZHAÑ. - Niverennoù gwerzhet 250 lur (2,50 L. N.) ar 
pezh : 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ;
150 lur (1,50 L. N.) ar pezh : 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16.
Goulenn digant R. HUON, 132, 1629-14 Rennes, rue de Verdun, Brest - C. C. P.

DIEU RENVERSE LES TEMPLES, romant, Embannadurioù ar « Scorpion ». - 
Ar romant gallek-mañ, sinet gant Yann Brekilien, a zoug ar meneg : skrivet da 
gentañ e brezhoneg dindan an anv « Doue a ziskaras an Tour ». An istor a zo 
kentoc'h souezhus. Tremen a ra e Bro-Gernev en ur familh gatolik : ur mab beleg,
unan war e studi, ar verc'h er gêr a ra war-dro oberoù kristen, ar vamm, an tad 
e penn ul labouradeg. Krog eo an traoù da drenkañ ha setu ma teu ur... maharajah
da ginnig e vilionoù.. Ar priñs a zeu da Vreizh, al labouradeg a zo adsavet, hag
evel ma ma oad o c'hortoz, e kouezh ar plac'h e karantez gant an Indezad. 
Ac'halese an drama hag ar stourm e kalon ar plac'h hag gant he zud dre ma n' eo 
ket kristen hec'h amourouz. An istor a zo diwirheñvel a-walc'h met aes eo da 



lenn ha fromus meur a wech. An interest a gas buan al lenner d' an dibenn a zo 
un tammig trumm koulskoude.

KEMENNADUR SKOL SANT ERWAN. - 
Bodadeg Veur Kevredigezh an Deskadurezh Nevez a vo dalc'het e Skol Sant Erwan, 
Ploueg-ar-Mor, ar sul 26 a viz Mezheven, goude pred kreisteiz. An dud a garfe 
merennañ er skol a ranko skrivañ a-raok.
Holl vignoned ar brezhoneg a zo pedet d' ar vodadeg.
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PAJENN ar re YAOUANK

Unvaniezh a ra nerzh

BEUREVEZH
gant ABENNEZ

Deus ' barzh va zi, flourded ar beure ; 
Ra zeuy ganit frond ar peurle (1), 
C'hwezh ar plouz fresk, ar geot e bleu (2)
War an daol, deuit, brav bokedeu (3).

Va daoulagad, durc'haet d' an ne (4), 
A sell, e peoc'h, 'vel 'n un hune (5), 
An avel klouar hag a luskell,
Pep eil taol, Beure, da gavell.

« Sell ar pradoù, gwisket e glas, 
Tuchant an ed, rac'h e melen », 
A laren dec'h. Bremañ dre vras, 
Sell an anien, spered mab-den.

Va c'halon, va soñj, dirollet 
A ya en ur seurt levene (6) 
Gant an anien, gant ar c'hlasded 
Ma verv c'hoazh dan (7) va ene.

Lorbet ganit, o wennc'hoarzhin, 
Gant da c'halved, da vurzhudoù, 
'Vit da veuliñ, 'vit da ganin, 
Savet em eus va gwerzennoù...

D' an 9 a viz Ebrel 1960.

GWENEDEKADURIOU :
(1) Peurle (c'h) : lec'h ma peur ar saout ennañ.
(2) Bleu : bleuñv.
(3) Bokedeu (evit ar glotenn) : bokedoù.
(4) Ne : neñv.
(5) Hune : huñvre.
(6) Levene : levenez.
(7) Dan : kreiz.
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PARIZ, KREIZENN AR BED
gant Gwennole AR MENN

War an oabl, ar c'houmoul, echu ganto o devezh, a ya kuit, lous, tavedek, 
mall warno, ha mantell du an noz a gouezh war Bariz. Ar sklerijenn a zigresk 
evel ma tiskenner er mor-bras war-du an traezhennoù brein hag ar pesked dall, 
war-du ur rouantelezh iskis : hini Pariz en noz. Ar c'hleuzeurioù-straed, o 
kousket en o sav-sonn, a daol ur gouloù gwenn-kann ha yen. Diouzh toull ar 
c'harr-bev e teu tud a bep seurt a seblant dougen un dra bounner, ur samm 
skuizhus : o devezh labour ; ha war o dremmoù, frouezh glas na vo biken azv, o 
cheñch liv hervez ar gouloù, o teurel selloù gwenn, melen, ruz pe c'hlas, e 
lenner o buhez, ha dreist-holl o skuizhder. Hag e-kreiz trouz ar c'hirri, setu 
pep hini beuzet e stêr an dud o redek, mil dremm o redek. Hag e heuilhan en ur 
sellout ouzh an traoù, ouzh an dud.

Setu war riblenn ar straed ur steud vras a dud, naerenn paket el las dre 
he fenn, o c'hortoz da vont er sinema evit gwelout ar pokoù chewing-gum. 



Merc'hed ha paotred dindan ur skritell ma weler warni Tarzan o tougen ur fulenn 
dezhi daoulagad bras livet e gwer, muzelloù ruz-gwad, he fennad blev kaset-
digaset, ha divronn sonn dindan ul lien hanter roget, he divrec'h hag he 
divesker noazh, ha Tarzan, ur paotr e zivskoaz ledan, e zivorzhed kigennek... 
Broudet gant ur c'hoant didruez eo kig an dud o c'hortoz, trelatet eo o fennoù 
gant an derzhienn. E-pad div eurvezh e vo kaset kuit skeud sparfell an unton. 
Pep paotr a vo un Tarzan a lak ar bed da blegañ dindan e nerzh, pep plac'h a vo 
ur goantenn. Skoulm ar film eo ar garantez. Karantez, ur c'hleñved a lak tud 
Pariz da vervel tamm-ha-tamm. Pep hini, atav e-unan a glask priñs pe briñsez e 
galon.

Setu ur stal-gelaouennoù. Plac'hed yaouank ha kozh a bren « Confidences »,
« Nous deux ».., ha pep hini a ya gant e bakad a garantezioù ; hag er gwele, ar 
c'horf brevet gant ar skuizhder, war riblennig ar c'housk; a-raok lazhañ ar 
gouloù, e vo lakaet en-dro da chouk nerzhus haroz ar romant divrec'h meur a 
hini, en ur pok start, ha diskouarn yaouank ha kozh a glevo : « C'hwi 'zo va 
muiañ-karet, va dous karetañ », hag e korn an daoulagad, daeroù a greno, hag ar 
priñs dudius a vo kaset ganto en o c'housk. N'int ket mui o unan ! Ha 
warc'hoazh... ar memes tra.

Ha setu a-hed ar mogerioù merc'hed o c'hortoz paotred, riboulerien-noz a 
fell dezho beuziñ o c'hoant hag a zo o tostaat evit ober askellig. Dremmoù glas 
evel al ludu, en o daoulagad un tan iskis o parañ yen ha disked, ur sell goullo,
dic'hoant, sell al loened er gouezvilliorzh.

Pelloc'hik emañ an dud o tont er-maez eus ar sinema, ha pep hini a sell 
ouzh ar re all. E pelec'h emañ koantiri ar plac'h a zo bet e blac'h dezhañ, e 
pelec'h emañ nerzh an den a zo bet he den dezhi ?
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N' eus mui nemet dremmoù louet gant daoulagad moc'h, bourbellek, polos, 
trellet, luch, frioù peul, minaoued, minouc'h, sparfell, kamm, togn, patatez, 
genaoùioù mindreuz, elgezioù hinkin, adelgezioù, adjodoù, fasoù-loar, tud 
jilgamm, tort, divalav.

Pelloc'hik, un den o sellout ouzh an horolaj-tredan evit an n-vet gwech, 
ha setu tamm peurlosket e sigaretenn flastret dindan e votez evel un amprevan 
noazus. Div dufadenn diwezhañ, evel ur marc'h-goañv, ha setu eñ vont kuit.

Ha setu pelloc'hik ur plac'hig o ouelañ dindan he zorkad blev, he flamm 
fichet gant avelig an noz ; n' eo nemet div zaeraouenn hag ur beg. O welout 
anezhi hec'h unan, harpet ouzh an nor serret ha dall, hag an dud o tremen hep 
sellout, em c'halon e santan ur c'hev, hag ennañ un dra bennak, kuzhet, a 
strilh. Gwad ? Amzer ? Truez ? Poan ? Perak plac'hig ne c'hoarzh ket mui ho 
muzelloù flour ? Dre ma 'z eo plaen ar straed, eeun, kalet, trist ar mogerioù, 
serret ar stalafioù dall evel armelioù-houarn ? Dre ma seblant an hini a dremen 
en ur vousc'hoarzhin bezañ kalz eürusoc'h egedoc'h ? N' ouzoc'h ket 'ta, 
plac'hig, emañ o vousc'hoarzhin dre ma n' anavez nemet an tu-se evit chom hep 
dirollañ da ouelañ dourek ? Met setu an nor serret o tigeriñ : « Prest out da 
zebriñ da soubenn ? » « Ya, » a respont ar plac'hig, ha dija, evel an heol, e 
sav al levenez en he daoulagad, mor glas a c'hlav, ha me en hent, un draezhenn 
vras a dristidigezh em c'halon. Kanañ a ran gant an hiraezh evel dour war an 
tan, hag a-hed ar mogerioù e kerzhan evel ur c'hi kollet.

Dre ur prenestr damzigor, e yud son ar skingomz : garsadennoù, fentigelloù
gros a vez graet, hag ar memes c'hoarzhadennoù. N' eus nemet lonkañ. Flastret eo
ar boued dija.

Digoret am eus dor ar c'hafedi « Ur banne kafe, mar pllj ! » Ha setu ar 
paotr, evel ur mekanik, o kregiñ en un dasennig hag o lakaat e varc'h du da 
dufañ, da skopitellañ an dourenn du... Setu ur c'hlasker-bara gant e vouezh 
raouet o tont er-maez gant poan evel un eor merglet o tont eus mor ar 
c'hwervoni. « Roit arc'hant din ». Met dija e teu ar perc'henn, hag ar paour, e 
zaoulagad skuizh a ya kuit. Da belec'h ? Marteze, evel kalz a dud e Pariz, da 
chom da vantriñ. Hag en ur welout ar reuzeudig o vont kuit e brezel bouzarus 



skritelloù ha gouleier Pariz divent, Pariz Meur, Pariz kreizenn ar bed, e karfen
gouelañ. Ha n' hellan ket siwazh !
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LUNIK

Gant ABANNA

Ponner da droad a doull douar da vro 
hag an douar fulenn a ziskenn er goullo 
funistribilhet hir ouzh da voged Lunik

Ha te heolienn va mamm neizhig du paour 
na pegen c'hwerv an devezh o tideñviñ

Pelloc'h a-se n' emañ ket ar stered 
ar gerioù bepred a chom ez kenou 
bleinienn da vro anal da vamm 
flamm o vountañ pep islonk 
bomm salvus.
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Kanenn an douar

Gant BLEU - BENAL
(Bro Wened)

Me zo me an douar bras, hag anzav a vennan
An anaoudegezh a zelean da Zoue. 
Evit e vadelezh e-keñver pep unan, 
Dezhañ dre ma mouezhioù e laran trugare.

Dre vouezh ar mor ledan, dre vouezh he houlennoù 
A rudell hep arsav du-hont war an aodoù.

Dre vouezh an avel klouar hag a vransell goustad, 
Gwinizh melen ar park ha foen tener ar prad.

Dre vouezh an avel c'hwerv a c'hwitell er barroù, 
A rog e ziwaskell ouzh beg ar menezioù.

Dre vouezh ar c'hoadoù bras a gorn 'vel orglezou 
Ha pa vez an avel o hejal o fennoù.

Dre vouezh ar wazh vihan, ha hini ar stêr vras
A red par ma c'hellont d' en em goll er mor glas.

Dre vouezh al luc'hedenn o teurel e splannder 
O c'haloupat gant herr en ebr hag en amzer.

Dre vouezh bresk ar gurun o strakal dreist an douar 
Hag o strewiñ ar spont pa glever e safar.

Dre vouezhioù an evned a vev e-tal mab-den 
Ha re al loened gouez el lec'hioù diamen.
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Dre vouezh mab-den dreist-holl hag a gan e-leizh gwell 
Evit an evn hag ar wazh, evit ar mor hag ar c'hoad, 



Rak eñ hepken en deus un ene divarvel
Ha Doue, ag e vouezh-eñ, en deus n' em servijet.

Me ginnig d' ar C'hrouer ar mouezhioù-se unvan 
Ha dezhañ, gant grad vat, ma c'hanenn a laran.

Ha me gan gant jourdoul : Melasion (1) deoc'h, ma Doue, 
Evit ho madelezh, evit ho karantez.

(1) meulodi.
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Juluanig an Trebez

Gant Fañch ELIES

- Ha neuze, Juluanig, eme Baol C'hrall d' e zevezhier, daoust hag ar 
c'hivij a zo diouzh ho toare.

- Aes da labourat, aotrou Grall. Fonnus ha start e vo ar mouded, eme 
Juluanig en ur sevel war ar maen plat da vresañ ur ruilhennad all.

Abaoe daou zevezh e oa Juluanig o sevel mouded e porzh kivijerezh Baol 
C'hrall er C'hozh Kastell, stok ouzh e di. Met n' en doa ket ezhomm da zistreiñ 
d' ar gêr da boent lein. Mont a rae da zebriñ er gegin gant ar vatezh hag ar 
geginerez hag eürus e oa Juluanig evel ur filip d' ar peurzorn. Boued lipous da 
zebriñ gant ur banne gwin mat d' e lakaat da ziskenn, kement-se ne deo ket un 
dra d' ober fae warnañ, pa vezer pilhaouer a vicher evel Juluanig ha chom gant e
lein er-maez eus ar gêr n' eo ket tristoc'h kennebeut, pa 'z oc'h dimezet evit 
ho purkator war an douar gant un archer evel Seza Kreignou, primoc'h da reiñ 
deoc'h fest ar geuneudenn eget hini ar gokelenn.

- Añ, Juluanig, dizale emañ echu ar bern kivij. Poent eo deoc'h lakaat un 
tamm tan a-raok ober ur frapad diwezhañ, eme Baol C'hrall en ur dennañ e yalc'h 
vutun hag e gorn eus e c'hodell. N' hoc'h eus ket a vutun, marteze ?

- Feiz, nann, Aotrou, eme Juluanig. Echu eo abaoe lein va femp gwennegad 
ar sizhun.

- Mat, va yalc'h-me ne deo ket c'hoazh goullo, sellit. Lakait ur 
c'horniad, Juluanig.

- Larin ket nann, aotrou, emezañ hag ez azezas war ar garrigell en ur 
dennañ e gorn pri eus e c'hodell.

- Hag ar c'hanaouennoù, Juluanig ? N' hoc'h eus ket klevet unan nevez 
bennad en ur bilhaoua, en deizioù-mañ ?
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- Eo, avat. Unan vrav memes am eus klevet e Kervignounen er sizhun all. 

Son Jan Baj a rae anezhi ar c'haner.

Ha, gant ur vouezhig flour souezhus, boull evel hini ur bugel, e stagas 
Juluanig da ganañ war don ar Boutaouer koad :

Jan Baj a zo ur baotrez kaer 
Trañ-ra-di-rê-no !
'Zo aet he c'halon gant al laer 
Trañ-la-di-ra-lon-la,
Trañ-ra-di-rê-no !

Hag abaoe ar plac'hig kaezh
N' eus tamm frealz en he buhez.

Kaer he deus goulenn ha pediñ, 
Ne zeu ket he Laer en dro dëi.

Aet eo da redek da bell vro. 
Den ne oar peur e teuy en-dro.

- Va zad, lakit va embannoù 



D' am dimeziñ gant n' eus forzh piv.

- Un n' eus forzh piv ne deo ket den 
Da reiñ bara d' ur plac'h seven.

Fur gortoz un den a feson 
Da vonet dirak ar person.

- Ret din dimeziñ 'raok eizh miz 
Pe mont memes tra d' an iliz,

Mont d' an iliz en ur arched 
Ha goude d' un toull er vered.

- Ne deo ket fall ar son-se tamm ebet, c'hwi ' oar. Tamm ebet, Juluanig, 
eme ar c'hivijer. Ha n' ouzoc'h ket gant piv eo bet savet ?

- Me ' gav din eo gant an hini end-eeun en deus he c'hanet din, mevel 
yaouank Kervignounen.

- Mav, brav e teu gantañ ar ganaouenn. Estreget pilhoù, eskern ha kozh 
kernaj a zeu ganeoc'h eus ho troioù, Juluanig.

- Ya, Aotrou Grail, un tamm plijadur a bakan e-giz-se a vare da vare, eme 
Juluanig en ur sachañ gant dudi moged eus e gorniad. Kement-se eo atav, mar chom
ken ha ken paour tad ar pilhoù.
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- Ha resevet ken ha ken treut pa zigouez er gêr, eme Baol C'hrall.

- Va Doue, ya, aotrou, eme Juluanig, gant komzoù reut hag allazigoù troad 
ar valaenn.

- Ha morse n' ec''h eus klasket bezañ mestr en da di, Juluanig ?

- Nann, eme Juluanig. E-pad un hanter devezh e c'hellfen ober penn 
marteze, ket pelloc'h. Me ' zo graet evit sentiñ. N' on bet biskoazh dizonet 
mat, e feson.

- Ha aon dit da vont a-dreuz ec'h eus kemeret un archer lostennek da 
bried.

- P' oa plac'h yaouank ne seblante ket Seza bezañ ken archer-se, eme 
Juluanig en ur c'hoarzhin sioul. Echu oa e gorniad hag e stagas gant e vouded 
diwezhañ. Ur vaouez a benn nemetken, ur vaouez a benn he doa an neuz da vezañ. 
Ha me ' zo bet bepred douget d' an dud taer un tammik.

- Ma, Juluanig, tro ec'h eus bet da welout ha da... santout ez oa dezhi 
krabanoù ken start hag he fenn ?

- Dre va fazi eo un tamm, Aotrou Grall. Re droet on a-wechoù da goll va 
amzer gant bep seurt c'hoarielloù evel ar c'hanaouennoù, e lec'h klask degas 
muioc'h a wenneien d' ar gêr. Hag ouzhpenn... goût mat a rit, Aotrou..., pa vez 
echu va devezh eo risklus din tremen e-tal ur bod iliav, gant dek gwenneg em 
godell. Setu penaos on gennet, etre ar mallozhioù pa zeuan diwenneg d' ar gêr ha
fest ar geuneudenn pa vez ur paour-kaezh banneig lagout dindan va fri.

Hag e lakaas er ruilhenn ar dornadoù kivij diwezhañ.

- Ma, fenozh ez i d' ar gêr war-eeun gant da wenneien. N' emaout ket pell 
diouzh da di ha n' eus ostaliri ebet ac'halen di. Evel ne vi ket lezet da vont 
gant ar sec'hed, abeg ebet n' az pezo da glask treiñ en dro-mañ diwar an hent 
eeun.



- Na ne rin, Aotrou Grall, eme Juluanig, en ur lakaat ar voudenn ziwezhañ 
da glozañ ur renkad. Re vat oc'h evidon da bep tro, evit ma rafen vil d' ho 
madelezh e doare ebet.

- Mat, Juluanig, echu eo. Bremañ deomp d' ar gegin da zibriñ un tamm gant 
ur banne gwin pe zaou da c'hortoz ar frapad mouded da zont.
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Nann, Juluanig Korbel n' oa ket un den drouk. Pa dremene dre straedoù kêr 

gant e garr bihan, e gi Medor ouzh e sikour da sachañ, ar voused a hope warnañ :

Erru Juluanig Korbel,
Laou ha c'hwen leun e garrigell.

Met ne rae van ouzh o c'hlevout. Ur mousc'hoarzh dinoaz o nijellañ war e 
vuzelloù e poueze ar sammoù pilhoù pe eskern dirak dor ti pe di gant e grog-
pouezer.

- Kement-mañ-kement-mañ a zo en ho pilhoù, mestrez an ti. Dek gwenneg a 
c'hellan reiñ deoc'h.

- Roit, Juluanig. Sellit, kasit an eskern-mañ ganeoc'h ivez. O, na dit ket
d' o fouezañ... evit an dornadig a zo anezho.

Hag e kendalc'he gant e hent en ur youc'hal gant e vouezh souezhus «Pilhoù
da dad ar pilhoù ». Met an eur arvarus oa hini an distro. Adal ma noz, ez en em 
sante Juluanig skuizh-divi souden o stlejañ e garr bihan etrezek ar C'hozh 
Kastell. Kaer en devoa huchal : « Medor, sach 'ta ! » Medor ne sache ket muioc'h
dre m' oa ken faezh hag e vestr ha goullo e gof. Hag e rankent chom a-sav e korn
ur straed bennak. Siwazh ! Dre un dichañs pennek e c'hoarveze dalc'hmat an ehan-
se dirak ur bod iliav. Mont a rae Juluanig en ti, evel hep gouzout dezhañ ha pa 
zeue en dro, a-benn ur pennad e limonoù ar c'harr bihan d' e sachañ erfin betek 
ar C'hozh Kastell, ez oa rusoc'h e benn eget n' oa mat evit kaout un degemer a-
zoare.

Setu penaos e troas an abadenn d' al lun-se. Ur wech gwerzhet gantañ e 
bilhoù e ti Treanton, e lec'h skeiñ war-eeun d' ar gêr ez oa deut Juluanig war e
giz betek ti Pelaji da lipat ur banne odivi pe zaou, ha pa zisternie e gi e 
porzh ar C'hozh Kastell, un hanter eur goude, e krede da Juluanig bezañ mestr an
dud.

Ur c'harter iskis ar C'hozh Kastell-se. Maer Landi, an Aotrou Mestrok, en 
doa lakaet rannañ ar maner, deut da vezañ tra ar barrez, e meur a lojeiz disrann
ha bod en doa roet enno d' ar beorien n' o doa ket a aez a-walc'h da beeañ ur 
goumikêl ordinal. Lakaet e oa en doare-se un tiegezh er goudor diouzh ar glav 
hag ar riv evit ur gwennegig bennak, un digarez da laret e oa feurmet pep lojeiz
ha nann roet evit ur bennozh Doue.

Ne veze klevet er C'hozh Kastell nemet meuleudi eus kalon vat an aotrou 
maer, met kement-se ne vire ket ouzh an annezidi da reiñ d' o madoberour meur a 
frapad poan benn.
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Da sadorn ha da sul da noz dreist-holl e veze gwelet alies ur bugel pe ur 

vaouez, berr war o alan, o sachañ war chadennig ar c'hloc"hig ouzh dor an Aotrou
Mestrok hag o lavarout d' ar vatezh deut war an treuzoù :

- Larit 'ta d' an aotrou maer, Jani, dont buan. Ahont ez eus kannoù 
spontus e ti Cheun ar Flêrier... pe e ti Janed Batouilh... pe e ti hemañ-hen. 
Unan bennak a vo lazhet mar ne zeu ket diouzhtu da lakaat ar peoc'h en e Gozh 
Kastell...



Hag e ranke an Aotrou Mestrok sevel diouzh taol e kreiz pred pe guitaat 
korn an tan da vont da habaskaat ar gorventenn dirollet war ur rumm pe rumm eus 
e zeñved dianket, evel ma rae anezho.

.  .  .  .

Pa errue Juluanig Korbel e porzh ar C'hozh Kasten, e oa deut serr-noz. 
Staget gantañ e gi ouzh e lochenn ha gwintet ar c'harr bihan e penn ar porzh, e 
savas gant an diri, mav an tamm anezhañ. Pa zeuas tre en e lojeiz, er solieradur
kentañ, ruz e gribell ha laosk e zivesker, e oa Seza, e archer, o paouez echuiñ 
da aozañ krampouezh. Tennet he doa ar billig diwar an tan ha sachet an trebez 
war du a-raok an oaled.

Ur sell du a reas Seza ouzh he gwaz o tostaat ouzh an tan da azezañ.

- Bet o lipat adarre, 'm eus aon, e-lec'h dont d' ar gêr war-eeun gant e 
bevar real gounid.

Juluanig a droas war-du enni en ur drantellat un netraig.

- O lipat, Seza ? Feiz, nann, avat. N' on ket bet o lipat sur. Sellit ! 
Sellit !... Sed amañ deoc'h va arc'hant...

Hag eñ lakaat war an daol, e-kichen ar pladad krampouezh, un dornad moneiz
groz, gant ur pezhig gwenn bennak e-touesk.

Dont a reas Seza stok outañ, evel da bokat d' hec'h hini kozh, met ne 
felle dezhi nemet klevout c'hwezh e alan.

- C'hwezh ar bete ' zo ganeoc'h, va Juluanig-me. N' oc'h nemet ur gaouiad 
flêrius. Sed amañ da zeskiñ deoc'h troadañ gevier.

Hag e nijas ar spanell a-dreuz da fas Juluanig.

Ken trumm e stlakas an taol war javed ar paour-kaezh pilhaouer ma kilas 
gant e spanellad betek stekiñ ouzh maen an oaled ha kouezhañ en e azez war an 
trebez evel war ur skabell.

Siwazh ! Tomm poazh oa an trebez evel ur skabell ifern.
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- Aïou ! Va Doue, aïou ! a c'harme Juluanig. Emaon rostet !

Hag e klemme hag e leñve.

Strafuilh er C'hozh Kastell a-bezh. Frioù kurius e toull an nor. Ret e voe
divragezañ Juluanig hag eouliañ dezhañ e feskennoù, chomet enno roudoù ruz-tan 
an trebez.

Diwar neuze ne voe mui Juluanig Korbel tad ar pilhoù. Deut e oa da vezañ 
evit mat Juluanig an Trebez.

Meurzh, 14-11-1944.
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LABOUR D'AN TOER

gant A. HEUSSAFF

Tom Ahern a zo laouen o tiskleriañ d' e wreg en deus bet troc'hennoù 
brousgwez rouez evit al liorzh digant o amezeg ar Gogan. Hi a ya kerkent war e 
gomz :

« Keloù displijus a zo avat. Bremaik ez eus deut un den da skeiñ war an 
nor hag eñ da lavarout din dont er-maez, ma tiskouezfe din toenn an ti.

Un deolenn a zo torret, emezañ. En em ginniget en deus da lakaat unan all 
en-dro. Arabat deomp lezel an doenn evel-se, e lavare. Ma teu avel vras adarre 
evel derc'hent dec'h e tiframmo teol all. Al lein, ivez, a vefe ezhomm da 
induañ. Me ne oan ket evit divizout tra. Lavaret em eus dezhañ distreiñ, te a 
welfe. »

Enkrezet eo Tom. Atav e c'hoarvez un taol dic'hortoz bennak da 
zrouziwezhañ pae ar pemzektevezh...

Diouzh an tu all a 'r straed e wel tammoù strewet en ur pezhiad war naou 
an doenn, e-tal an tog-siminal. Kounaat a ra ul luc'hskeudenn a oa er gelaouenn 
an deiz all, goude ma oa kouezhet ar gurun war un ti e Finnglas. Amañ ne weler 
toull ebet koulskoude... Nemet e vije el lec'h m' emañ ar rizenn deñval-se... 
Kaer en deus Tom dic'houzougañ n' eo ket evit lavarout. Ha penaos eo bet 
strinket an tammoù ken pell-se ? N' eo ket an avel he dije brevet un deolenn 
evel-se.

Teurel a ra evezh e daou zen o kaozeal er c'hroazhent e traoñ ar straed. 
Liorzhour an Itron Devlin unan anezho. Egile, un tevard anezhañ, a zedosta. 
Saludiñ a ra hegarat.

- C'hwi eo a zo deut bremaik ?

Blivaat a ra e sell.
141

- Ho toenn... hag e tiskouez gant e vrec'h.

- Ne welan teolenn diank ebet.

- Eo sur ! Ne welit ket an tammoù ?

Besteodiñ a ra, met seder e chom a-hend-all.

- ' Hañval din ez int bet bannet aze.

- Un toull a zo, war-eeun adalek ar prenestr, e-kichen ar siminal !

Un tamm strafuilh a zo en e vouezh bremañ. Marteze eo feuket-gwirion gant 
an diskred a daoler war e gomzoù. Daoust d' e fri togn ha d' e selloù dinoaz e-
kreiz e zremm jodek.

Tom n' anavez den en amezegiezh hag en dije ur skeul. Chom a ra etre an 
daou.

E-tal an ti, etre ar vagoraj hag an doenn ez eus daou pe dri zoull ma 'z a
an dridi enno da gludañ. E-pad an nevez-amzer dremenet e krogent bep beure abred
da bilpasat ha da c'heizañ, a-us d' ar gambr-kousket - un trabas d' ur c'housker



fall. Ar paotr e zent melen rouez a oa bet gopraet da livañ arsanioù ha koadaj 
diavaez ar prenestroù krec'h a dlee stankañ an toulloù-se ivez. Echuet en doa 
gant al livañ ur sadornvezh d'abardaez, ha goulennet kaout e bae - a-hend-all ne
vije ket arc'hant da brenañ boued evit ar sul en e di. Gwastet en doa Tom e 
druez war ar c'hlufan, na oa ket deut en-dro. Souezhus memes tra pegen berrwel e
vez seurt tud, ne zamantont ket d' al labour a c'hellfent kaout adarre ma vijent
eeunoc'h. Marteze o devez a-walc'h da ober o prederiañ gant pep pred evel ma 
teu. Ne oa difrae ebet gant an toulloù-se. Ha keit ma oa mare an neizhioù e kave
Tom gwelloc'h gortoz peogwir e oa da ziwall na vije mogeriet war laboused bihan.
Bremañ avat e oa koulz ober al labour.

« Kement hag adlakaat an deolenn, c'hwi a c'hellfe stankañ an toulloù-se 
en tal ?

- ' C'hellan.

- Pegement e vefe en holl ?

- Tregont skilling evidoc'h.

- C'hwi 'zo ur mailh ! Ne vo netra d' ober. »

Marc'hata a reont. Tom ne oar ket teurel evezh er prizioù. N' emañ ket en 
e aez o c'hopraat ur Yannig mil-vicher adarre. Un doenn n' eo ket da wallegañ 
avat war zigarez ur bilhed. Dont a ray an toer d' ober al labour goude kreisteiz
evit ul lur. Da deir eur en deus klevet Tom safar er-maez hag ez eo aet da 
welout. Piv a zo gant an toer ? Al liorzhour adarre !
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Un argarzh !

An den-mañ a vez o tevezhiata d' an Itron Devlin, an amezegez en tu 'n 
traoñ. Torret en deus douar eviti (abaoe ne vez ket mui he c'hizhier-noilh ken 
alies o skrabañ hadoù Tom). Benet en deus hec'h avalenned hag e rozenned : 
diskouez a rae e ganived laonennet-berr : « gwelloc'h benveg eget ur gwentle-
benerezh ». Echuet el liorzh en deus livet he frenestroù, ruz. Merzet en deus 
Tom diouzhtu pegen dik ez eo da vruchañ war droad e venveg pa vez o rañvat. 
Skourradoù 'vez, en devezhioù ma teu, ne weler liv ebet anezhañ. Moarvat e vez 
en « Houad gwiv » er c'hroazhent o tistanañ e c'hourlañchenn. Rak paotik e vez 
ruz e glipenn. Ar c'hentañ gwech ma 'z eo deut da doullañ kaoz, eus an tu all da
voger al liorzh, en deus fougaset kement da Dom m' en devez hemañ diegi bremañ o
vont er-maez bep tro ma vez aze.

- An den-mañ a zo deut da zarbariñ din, eme ar paotr tev.

- C'hwi a zo mestr-toer neuze ?

- Pa vezan kras, eme al liorzhour, ha ne vez ket labour el liorzhoù, e ran
trevelloù all. Bez' e c'hellan krapañ war un doenn.

Pennvezv ez eo adarre.

- Ma ! c'hwi en em renko an eil gant egile. Ha n' hoc'h eus ket a draezh 
da veskañ gant ar simant ?

- Se a zo pri-mañsoniñ !

Ragaozet.

- Gwall bouloudek eo.

- Ha n' eo ket. Sell !



Darc'hav a ra gant e loa-vañsoniñ hag e frik ar moulgornoù.

- Hemañ a oar e vicher, n' ho pet ket aon, a zistag al liorzhour, evel pa 
vije ar jubennour.

Aet eo Tom war-dro e droc'hennoù en tu-adreñv a'n ti.

Goude ur pennad e klev safar e liorzh ar Gogan. Emañ hemañ o komz gant an 
daou labous. An toer o tiskouez dezhañ e doenn. Daoust hag en deus goulennet an 
Ao. Gogan outañ dont da ober ur sell outi ? Ne wel Tom netra direnk ganti. Al 
liorzhour a gomz muioc'h eget an toer besteot.

Hag i aet kuit e teu ar Gogan da gaout Tom.

- Petra 'soñjit eus an daou-hont ?

- Ne fizian ket dezho.

- Ha c'hwi 'wel un dra bennak torret war ma zoenn ? E-kichen tog ar 
siminal ?

- Ne ran ket ! Int a lavar deoc'h ez eus ?
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- Ya. Hen gwelet o deus pa 'z int pignet war ho ti.

- Ne hallent ket. Kuzh e tle bezañ an takad-se eus ho toenn diouzh beg o 
skeul, ha zoken eus diribin ma zoenn en tu all. Daou c'haouier n' int ken. Hag e
tiskler Tom dezhañ penaos eo deut an toer d' e gaout diagent, o kinnig e labour.

- Mont a ran da lavarout dezho n' em eus ket ezhomm anezho, eme ar Gogan.

Tom a ya gantañ d' ar porzh.

Ur skeul daou damm a zo gwintet serz ouzh ar san hogen an daou ibil n' 
emaint ket tost. Aet int d' an davarn emichañs, d' ober lidach peogwir ez eus 
berzh er marc'hadoù. Ur sell war an doenn : an atredoù a zo atav en hevelep 
lec'h. Stanket eo bet an toulloù en tal, se en deus degaset sec'hed d' ar 
baotred.

- Me n' oun darev ma pignfen war ar skeul, d' ober ur sell a-dost ouzh an 
droug ?

- Derc'hel a rin troad ar skeul, eme ar Gogan. Evitañ da bignat evezhiek, 
pa zegouezh Tom en nec'h e kinnig ar skeul risklañ. Prim e tap krog gant un dorn
er san ha gant egile e ra ur frapadenn evit he sonnañ en-dro.

An holl deolennoù a zo en o fezh, ha start-mat en o flas. An tammoù 
strewet amañ hag ahont n' eus anezho nemet atredoù indu kozh ha gregailh. Lornez
! Unan anezho eo en deus bannet an dra-se war an doenn diouzh an noz.

Goulenn a ra Tom ur skubellenn hag e sach d' an traoñ kement tamm a c'hell
diraez.

Dres d' an ampoent e wel an toer war dreuzoù an davarn o tiskragañ war e 
du. Ober a ra sin dezhañ da zont. Padal egile a steuz en-dro. Da guzuliata 
diwar-benn tro an afer, sur a-walc'h.

- War an doenn rag-enep, eme Dom, ez eus atredoù heñvel. Lavaret en deus 
al lampon d' am gwreg e oa bet oc'h adaozañ an doenn-se dec'h hag en doa taolet 
kont em hini neuze. N' en deus ket teurvezet dilabezañ war e lerc'h, an 
astuzeg !

Emaint erru.



- N' eus teolenn dorret ebet. Me ' garfe gouzout piv en deus bannet ar 
mein-se aze.

- Koulskoude...

- Gouzout a rit ne gredan ket kaer ho tanevell.

- Faziet e oan. Hon daou hon eus graet ur fazi.

- Ho paeañ a rin evit al labour all, pezh a vo reizh. Lavaret hoc'h eus 
din e kouste un deolenn dek skilling. Bez' ho po dek skilling evit stankañ an 
toulloù.
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- Ul livr a dleit din, graet hon eus marc'had.

- Selaou 'ta, eme al liorzhour war e bouezoù, o sellout a-gostez, evel ur 
c'hilhog prest da dagañ, me a rank bezañ paeet ivez.

- Me n' em eus netra da welout ganeoc'h. Ne oa meneg ebet ac'hanoc'h pa 'z
eo bet graet an diviz. An aotroù-mañ a baeo ac'hanoc'h ma 'z oc'h mevel gantañ.

- Ret e vo paeañ evit feurmiñ ar skeulioù ivez, a gendalc'h ar breutaer. 
Eñ eo a dle bezañ ijinet an tun, ha stlapet an atredoù. Egile n' emañ ket e 
galon en afer.

- Ha piv, emezañ c'hoazh, argadus, en deus roet aotre deoc'h da bignat war
ar skeulioù-se ? Ma vijec'h kouezhet, ni eo a vije bet kiriek evidoc'h.

- « Ni » a lavarit ?

- Eñ a zo asuret. N' eo ket evidoc'h.

- Ha ne oan ket reizh o vont da welout a-dost pa 'm eus kavet tro ? Perak 
n' hoc'h eus ket lavaret din ne oa netra foeltret kent mont d' an davarn ? 
Daoust hag e oac'h e soñj sevel un deolenn vat evit lakaat unan all en he flas ?
Koulz eo din pa n' eo ket bet palvatet ma zoenn. Ma diskred am eus.

- Petra 'fell deoc'h lavarout ? Diskred warnomp ? Al liorzhour a stou war-
raok, selloù ganas, kasaus en e benn. Arabat da Dom daeañ anezho re.

- An atredoù-se n' int ket deut gant an avel. Marteze e c'hellfed prouiñ 
piv en deus o bannet. A dra sur ne baein ket evit labour ha n' eo ket bet graet.

- Me a rank bezañ paeet ivez.

- N' em eus tra da welout ganeoc'h.

Hag e lavar Tom d' an toer dont tre, ma paeo anezhañ. Aesoc'h e vo ober 
outañ, e-unan. Hag arabat rendaelañ ouzh un den mezv.

Evit kaout an dizober, ne chom ket Tom da varc'hata. Reiñ a ra pemzek 
skilling d' ar paotr-tev a-benn ar fin. Egile a zeu da skeiñ ouzh an nor.

- Me am eus da gomz ouzh an « ozhac'h ».

- Netra ken, a respont Tom hep digeriñ. Gwelit hoc'h ozhac'h-c'hwi.
Pemp munut goude ez a Tom er-maez. Aze emaint atav, o kuzutal, er porzh.

- Dont a rin diwezhatoc'h, eme an toer, da gerc'hat ar pri-mañsoniñ-mañ.
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- C'hwi 'zo ur penn kalet, eme al liorzhour. Ken gwazh hag an Hollandad 



aze en traoñ.

- N' eo ket aes ober ar sod gant hennezh, eñ !

Diswennañ a ra adarre : « C'hwi a fell deoc'h kaout tout evit netra ».

Aet int kuit, neuz drouklaouen warno, war-du ar c'hroazhent.

Div eur goude en deus gwelet ar Gogan anezho o vont e-biou, kazel-ha-
kazel, o horellañ ken ne oa ket ledan a-walc'h ar riblenn-straed evito.

- Setu ar pezh a zegouezh pa gemerer servij yanniged mil-vicher. Krediñ a 
ra d' an den ec'h arboello en ur ober ganto e-lec'h koumanantiñ ur gompagnunezh 
diazezet. En diwezh e koller.

Eistez goude en deus taolet Tom ar pri-mañsoniñ e pod al lastez.
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SKOL-LOUARN VEIG TREBERN

(Kendalc'h)

GANT YOUENN DREZEN

Hag ouzh taol, timat !

Nann !.. N' he doa ar Vanell-Gaoc'h - respet deoc'h ! - netra, hag e feson
ebet, o tennañ da sal-debriñ cheuc'h ha sklaer hotel « Al Leon Aour ». Ha n' eo 
ket c'hwezh an dour Kologn a save d' o fronelloù, a-douez al louzeier treut hag 
al linad, a vevenne an hentig, en daou du, hag, uheloc'hig, eus ar « c'henkiz » 
toull e leurenn. Mes ar vugale n' eo ket figus o fri war frondoù a vez.

Ha roue bro-Spagn n' oa ket o c'henderv. Na Balthazar ar Juzevien, na 
Lucullus al Latined, na Curnonsky ar C'hallaoued, na Kic'houlin, sac'h don 
Iwerzhoniz, e-unan, gant e gig-moc'h sabatuus. Ha, koulskoude, Iwerzhoniz eo 
diaes ober gwelloc'h egeto, e fed a vañvezioù. War a fougeont, d' an nebeutañ. 
Ar Roñfl Gargantua, marteze ?... Hemañ, sañset, en doa debret, ur bloavezh, 
kement sivienn a oa, e kement park a oa, e Plougastell, hag evet, goude se, evit
terriñ e sec'hed, dour mor kloz Brest, betek ar berad diwezhañ, listri-brezel 
hag all.

Edont o tebriñ chokolad, ouzh o sav, tal-ouzh-tal, e-kreiz an hentig, er 
Vanell-Gaoc'h - respet deoc'h ! - pep a bakad ganto, en ur baperenn, e pleg o 
brec'h.

- C'hwi 'savo an tammoù louedet gant ur gontell, he doa aliet Chann an 
Draouleg.

Rava, m' hel lavar, me ! Da gentañ, n' oa kontell ebet ganto, hag an dra-
se a vije bet koll marc'hadourezh. Un taol torch d' ar blev gant o mañch, ha mat
pell 'zo ! Marteze oa, gant un darn eus ar bizier, un arvlazenn soavon, un 
tammig blaz al louet. Se ne rae forzh.
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Veig a oa ur jod dezhañ, reut ha ront, evel ma vije bet gant an droug 

dent, ha Paotr-Teo, bec'h warnañ o chaokat, ken karget e oa e forn, a zivere ar 
glaour betek e chink. Biskoazh ken dispourbell n' oa bet e zaoulagad.

Ya ! Redet o doa, klasket, o doa, bec'h o doa bet. Mes paeet e oant eus o 
foan. Chokolad o doa da zebriñ, puilh hag eus an druilh.

Mes piv eo an hini ne ouezas ket petra eo digalonekaat, ha teurel an 
trebez war-lerc'h ar billig ? Piv an hini a voe pennek, - e-giz tud e ouenn, - 
hag hardiz. - gant Paotr-Teo ouzh e harpañ, - ha speredek, o kas e vennad da 
benn ? Piv a oa aet ar maout gantañ, ma n' eo ket Veig ?

Setu petra ' ranker ober evit bezañ trec'h, er vuhez ! Derc'hel peg. 
Paotr-Teo, atav, a oa sur ne oa, er pevar c'horn eus kêr, ur paotr all ken 
digourdi, ken barrek hag e « frai », Veve Trebern, unan, hag a ouie gounit 
arc'hant hag el lakaat da dalvout, hep koll amzer.

An « delikatessen » a oa bet servijet d' an daou veg-lip gant ostizez ar «
Malabar », a oa hini groz, - mat ha marc'hadmat ! - chokolad da boazañ, eus ar 
seurt a veze implijet gant ar re giz kêr d' o dijuni. Evit hon daou varlonk, e 
oa ur meuz eus ar baradoz.

It da c'houlenn diganto, avat, ne lavaran ket krignat ha pismigañ, - se zo



ardoù merc'hed, - mes tanvañ blaz o lipouzerezh, saourañ dre gaer, en ur gemer 
brav o amzer, chukañ, disusunañ, ober plijadur d' o staoñ !... Nann ! Plantañ en
o dremm, kargañ o c'hof, setu petra ' raent.

Paotr-Teo, dreist-holl, a oa ur sabatur ar gwelout anezhañ. Un taol dant, 
un ezvan paskañ, ha lonkañ.

Evit d' ar vanell bezañ dizarempred, mont a rae un tremener bennak e-biou,
evelato. Teurel a raent ur sell souezhet ouzh an daou festaer, ha n' oant ket 
evit mac'hañ war o mousc'hoarzh.

- Sell aze, e soñjent, daou varmouz, a zo digor o c'halon d' an traoù 
mat !

Unan bennak pe vuioc'h, avat, a rae ur c'hriz d' o zal hag ur prenn d' o 
beg. Evel m' en dije sellet an dra-se outo ! Ma soñjas Veig, evelkent, e oa 
politikoc'h, marteze, cheñch aer.

- Ha ma yafemp betek park ar C'hoseg Ruz, da guzhañ lod eus ar chokolad 
gant ar seier, emezañ. Dav ve diwall ul lod evit goude kreisteiz.
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N' eo ket peogwir e oa un arboeller, e lavare an dra-se, mes n' oa ket 
gouest ken.

Graet en doa un hik. Reketet e oa, hag edo e halo o vont da hesk. Pezh ne 
vire ket outañ da gas e vegadoù war-draoñ, daoust ha difonnoc'h.

Reiñ a rae Paotr-Teo e asant gant e benn, en ur lakaat un hanter-bazh all 
en e c'henou. Gagouilhat a reas :

- Hennezh zo « chikoled » mat, 'vat !

Hag i kuit, dibres-kaer, war-du ar Vanell-Zu, pep hini gant e bakad 
prizius. Hep ehanañ da chaokat. Aet oa skañvoc'h, kalz, lodenn Paotr-Teo, mes, 
evel ma lavarer war ar maez, n' oa ket erru c'hoazh e penn e ero.

E park ar C'hozeg Ruz, e oa ur vigoudenn o tastum ur bec'h delioù kaol 
evit ar saout. N' oa ket ar mare sachañ evezh ar vaouez-se - na den all ! - war 
o zoull-kuzh.

Ha, neuze, en ur soñjal ervat, da zifiziout e oa ouzh al logod-mors hag 
amprevaned ar parkeier. Ar re-se, kennebeut, ne dufont ket war ar chokolad.

Etrezomp-ni, kein ledan o doa al logod mors, ha Veig a zeue ar wirionez 
gantañ, pa lavaras :

- Koulz eo debriñ tout. Deomp e-barzh ar c'hoad da zebriñ ar rest !

N' eo ket Paotr-Teo an hini en dije lavaret : nann ! Respont a reas, evel 
bep tro :

- Ya!

N' he doa ket fiñvet ar wezenn fav diwar he gwrizioù. Distro, un tammig, 
diouzh ar gwez all, en ur frankizenn eus ar c'hoad, sonn hag uhel, gant he 
bolzad ledan e zelioù glas. En em lakaat a rae ar baotredigoù, klok en o goañze,
ouzh harp traoñ ar wezenn, en disheolig, a oa sin ha skañv.

Petra ober, da c'hortoz kloc'h unnek eur, nemet kenderc'hel da zebriñ 
chokolad ? Hag e tebrent chokolad. Biskoazh ne oa bet debret ganto kemend-all a 
chokolad.



Evit komz heñvel ouzh ar wirionez, heuget oa Veig, un disterañ. Paotr-Teo,
eñ, e oa da grediñ ne oa strad ebet d' e gof. Kent pell, ne chomas war e varlenn
nemet ar paper. Lipat a reas ar bruzunou gant e deod.

- Me gav mat chikoled, 'vat ! e lavare en ur zic'houezañ.

- Sikour ac'hanon da zebriñ va lodenn ! a ginnige Veig. Pa vo ket mui, vo 
ket mui.

Chom a rae gantañ peder pe bemp barrennig.
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- Ya ! eme Baotr-Teo, didroidell-kaer. Na petra ! Daou vignon e oa anezho,

muioc'h eget breudeur, prest dalc'hmat d' en em renta « sikour ! ».

Ha setu kaset war-draoñ, d' o zro, tablezennoù diwezhañ Veig. Rampo oant.
Pebezh korfad, tudoù !... Eizh realad chokolad dirouestlet, diloret propr ha 
kempenn, amzer chaokat. Hep evañ, na disternañ.

Sellout a raent an eil ouzh egile gant ur mousc'hoarzh chichant. Ma vijent
bet div blac'hig, e mije lavaret : sev. Brasoc'h kamaraded n' oant bet biskoazh.

Paotr-Teo ne lavare netra. N' oa ket da souezhiñ, peogwir ne gomze, 
peurliesañ nemet evit respont. E deotek a gomper e oa peoc'h ivez, evit ur wech,
ouzh e ranell. Mes evitañ e oa un abeg. Abaoe ur reuziadig, e kave d' am Herve e
oa gwalldost e galon d' e c'hourlañchenn. N' oa ket da faziañ, dispac'h a save 
en e vouzelloù, ur reveulzi distourbouilhus, n' oa tra vat da c'hortoz eus e 
berzh.

Sellout a reas ouzh Paotr-Teo.

- Te zo gwenn, 'vat ! eme dezhañ Paotr-Teo.

- Me 'm eus c'hoant dislonkañ, eme Veig. Ha me, me gav ac'hanout glas. N' 
out ket klañv, « frai » ?

- Nann !

Paotr-Teo n' oa ket echu mat e gomz, ma rae un hikadenn. Skoelf-oc'h-
skoelf, ma c'hellent bezañ, e zaoulagad gwesklev, c'hwezhañ a rae e zivjod, e-
giz ur c'hwezigell, tra ma prenne start e vuzelloù. Amzer dezhañ, avat, kas e 
zorn dirak e veg, evel ma vez desket d' ar vugale ober, er seurt degouezhoù, e 
tistage un diael a vreugeud. Flistrañ a rae, herr ha taer, eus e c'henou, ur 
fuzeenn rouz. Harzhet gant e flac'h, e chintre ar vourienn c'hludek en daou du, 
a-raok kouezhañ war e otoù ha war e votoù-koad. Tapout a rae Veig e « lod-ar-
pardon » war ur skoaz ha war e fri.

N' eo ket se oa ar gwashañ. Veig a voe leun e c'henou, d' e dro, leun a 
zour hag a yod, a sailhas trumm er-maez, gant nerzh ha tizh un tenn, war-hed 
daou vetr, d' an nebeutañ, etrezek moger ar c'hoad.

N' oa ket brav mab an Trebern ha mab ar C'horku da welout, o 'n em 
c'houllonderiñ, gant hikadennoù ha klemmoùigoù : - Aiou ! va Doue 'ta ! - war ar
grouan geotek ha war ar c'hiviz, strewet dindan ar wezenn fav.
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Perlezenniñ a rae an dour war o zal, ur c'hwezenn tomm ha yen war un dro. 
Ha bec'h dezho kaout o anal, hep kontañ ar boan benn.

Ha mantret o daou, o daoulagad glep, paret war an dismantr : o chokolad 
ken mat a-flastr, a-stlap, a-blat, e-giz div veuzelenn, o tivogediñ war an 
douar, dindan lagad heol an Aotrou Doue.



O chokolad kollet.

(Da genderc'hel.)
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HIPOLITOS

hervez EURIPIDES

lakaet e brezhoneg gant ROPARZ HEMON

Euripides a vevas eus 480 da 406 kent J.-K. Skrivañ a reas war-dro 80 
pezh-c'hoari. Ne chom nemet 18 anezho.

Istor Hipolitos ha Faidra en deus graet danvez meur a bezh-c'hoari abaoe. 
Hini anezho, a gredan, ne dalv kement hag an hini koshañ. Tragedienn ar Gall 
Racine, hag hi meulet ha kanmeulet, a zo flakik ha goularik e-kichen 
tragikomedienn spontus Euripides, o taolenniñ stourm an Den e krabanoù an 
Tonkadur.

C'HOARIERIEN

Doueezed :
AFRODITE 
ARTEMIS

Tud :
TEZEUS, roue Aten
HIPOLITOS, mab bastard Tezeus 
FAIDRA, gwreg Tezeus
MAGEREZ FAIDRA
UR C'HANNAD
UR SERVIJER
KOR AN TROIZENADEZED 
HEMOLC'HERIEN
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Dirak palez ar roue e Troizen. 

AFRODITE
Me a zo Afrodite. Gant an dud
Ez on divarvel, ha galloudek-bras 
Gant an Doueed. Ar Giprenezadez
En neñv e vezan anvet. War an douar,
E kement lec'h ma red an heol, e renan. 
Ha brokus on d' an neb a zoug din bri. 
Hogen an neb a sav enep va reol, 
An neb zo rok ha lorc'hus a ziskaran. 
Rak lorc'hus on-me ivez. Ho pedennoù, 
Tud, a blij din. Ne gomzan ket a c'haou. 
Hiziv end-eeun hen prouan. Hipolitos, 
Mab Tezeus, ganet gant an Amazonenn, 
E-unan-penn e Troizen, Hipolitos 
Am dispriz, ha ne deurvez klevout anv 
Nag a garantez nag a briedelezh. 
Ouzhin en deus kasoni. C'hoar Apollon, 
Artemis, hounnezh eo a heuilh, ar werc'hez ! 
Bemdez e-kreiz ar c'hoad gant e levrini, 
Bemdez, - ur c'hoari kaer ! - o kas da get 
Al loened gouez. Ne vern. A galon vat
O lezan d' ober ! Hogen Hipolitos 
En deus va dismegañset, graet ac'hanon 



Ur vilbezh, gwashañ tra a zo en neñv ! 
Ha setu deut evitañ pred ar c'hastiz ! 
Va menoz a zo graet, a bell 'zo graet, 
Stegnet ganin aketus va antelloù.
Tost echu eo va labour. Hipolitos, 
Daou vloaz a zo, a lezas kêr Droizen, 
Kêr e dad-mager Piteus, ha da Aten 
Ez eas da gemer perzh el Lidoù Sakr.
En Aten, Faidra, gwreg e dad, hen gwelas. 
Ma loskas trumm he c'halon, dre va ijin,
E tan un orged spontus. Hipolitos 
A yeas en-dro d' ar vro ma oa bet maget. 
Ha Faidra, en hec'h ambren hag he reuz, 
E-harz roc'h Pallas, troet ouzh ar ribl 
A sell ouzh Troizen, he deus savet din 
Un templ, da gas huanadoù noz ha deiz 
Davet he muiañ-karet. Anvet eo
Templ Hipolitos. Tezeus, ruz e zaouarn
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Gant gwad ar Ballantided, d' o glanaat, 
Zo aet e-pad ur bloavezh diouzh e lez
En harlu. Hag e wreg, ar baourez kaezh, 
Zo deut dre vor da Droizen, gloazet-lemm, 
Jahinet-don gant ar garantez. Bremañ, 
Faidra a zo o vervel. Den ne oar
Abeg he doan. He derc'hel kuzh a ra. 
Hogen ganin e vo diskuliet. Holl
An dud a ouezo, holl an dud ! Ha Tezeus 
A glevo. Tezeus ! Nann, n' eo ket en aner 
Ez poe digant Poseidon an tri goulenn 
A rank seveniñ leal pa fello dit !
Lazhañ da vab a ri gant da vallozhioù,
Ar c'hrennard balc'h enebour d' ar garantez ! 
Faidra, o koll ar vuhez, tamm ne gollo 
An enor. Seurt madelezh da vihanañ 
A rin, dre druez outi, reuzeudigez.
Hogen va youl a vezo graet. Ne lezin 
Nikun d' am daeañ ! Bremañ, mont em hent 
A rankan. Setu ahont Hipolitos
O tont d' ar gêr war-lerc'h ar chase. Klevit 
Bagad e ambrougerien ouzh e heul,
O kanañ da Artemis ! Hag an Ankou
O terc'hel digor-frank e berzhier, dezhañ 
Da ziskenn kent an noz e Glad ar Skeud !

Mont a ra kuit.

Hipolitos a zegouezh, hemolc'herien gantañ. 

HIPOLITOS
Heuilhit en ur ganañ 
Merc'h skedus an neñv, 
Hon diwallerez werc'h, 
Artemis !

AN HEMOLC'HERIEN
Merc'h Zeus ha Leto,
Artemis ar werc'hez,
Glan ha bras, klev hor c'han ! 
Kaeroc'h eget an holl
Nimfed divarvel,
A lamm, seder ha skañv
Dre leur ec'hon an oabl.
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HIPOLITOS
Doueez, dit e profan ar gurunenn
Am eus plezhennet gant ar bleunioù glan 
A gresk war ul letonenn sakr na saotras 
Na loen na falc'h. Netra nemet ar gwenan,
Eno, a sourr en-dro d' ar gouerioù splann. 
Hag eno, tud diouiziek, eeun a galon, 
A zastum garlantezioù. Ar re c'hadal, 
Orgedus, n' hellont ket. Ha kemer ivez, 
Doueez vat, an talgen am eus steuet 
Evit da vlev lugernus. Me hepken,
E-mesk an dud, az ambroug hag az klev,
A gomz ganit zoken, evit da zremm 
Da vout dianav din. Ra vo va buhez 
En diwezh ken diantech hag en derou !

Ur servijer a zegouezh.

AR SERVIJER
Aotrou, ha c'hwi ho teur degemer ali 
Digant ur mevel dister ?

HIPOLITOS
Laouen-bras 

E rin, va den. Anez e ven diskiant.

AR SERVIJER 
Anaout a rit al lezenn gozh ?

HIPOLITOS
Al lezenn ?
Petra fell dit lavarout ? Ha perak
E komzez eus al lezenn ?

AR SERVIJER 
Setu hi:

Bez hegar, kas al lorc'h diwar da dro.

HIPOLITOS
Ul lezenn dispar, diwall diouzh al lorc'h.

AR SERVIJER
Ha bout hegarat ivez ?
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HIPOLITOS
Se zo gwir.

AR SERVIJER
Ken gwir evit an dud hag an doueed ?

HIPOLITOS
An urzh a ren an neñv a ren an douar.

AR SERVIJER
Padal ez eus, e-mesk ar re zivarvel 
Unan na bedit morse.

HIPOLITOS
Diwall mat
Mir ouzh da deod da redek, na lavaro 
Ur ger a re !



AR SERVIJER
A-us d' an nor emañ 
He delwenn : Afrodite !

HIPOLITOS
He saludiñ

A ran, a-bell.

AR SERVIJER
Galloudus-bras ez eo. 

HIPOLITOS
Me a zo boas da zibab va mignoned,
Ha va doueed ivez a zibaban.

AR SERVIJER
Ma vijec'h fur e c'helljec'h bezañ eürus.

HIPOLITOS
Ne glaskan ket va dudi e kevrinoù 
An azeulerezh-noz.

AR SERVIJER
Ne vern pe c'halloud
A zo er bed a ranker doujañ uvel. 
Mar '=menner kavout buz ha buhez hir.
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HIPOLITOS
Deut-hu, keneiled ! Deomp e-barzh ar palez 
Davit hol lein. An neb zo skuizh a vourr 
Gant gwel ar meuzioù ledet war an daol. 
Torchit gant plouz va c'hezeg, ma vint prest 
Da vezañ sterniet. Rak fenozh ez an
Da ober un dro vras. Da Afrodite,
Din-me n' eo mann, va mignon. Kenavo.

Hipolitos hag an hemolc'herien a ya kuit.

AR SERVIJER
Tud yaouank ! Lezomp i d' ober o giz ! 
Dirak ho skeudenn, Rouanez Afrodite, 
E stouan gant azaouez, hag ho pedan 
Da vezañ madelezhus ouzh ar paotr. 
Ankounac'hait e gomzoù. Grit evel 
N' ho pije ket o c'hlevet. En ho kalloud, 
Furoc'h e tleit-hu bout eget an dud.

Ar servijer a ya kuit.

KOR AN TROIZENADEZED

1. 
C'hwi oar, ar stivell ahont, a lamm eus ar roc'h, ma 'z eomp gant hor c'helern 
davit dour ? Ur vignonez din a oa eno o kannañ dilhad e-tal ar poull. Edo ouzh o
astenn war ar c'hrogailh, p' he deus klevet ar c'heloù.

2. 
Klañv-fall eo ar rouanez. Ne da mui er-maez. Emañ war he gwele, atav kuzhet he 
fenn gant ur ouel. Tri devezh 'zo abaoe n' he deus ket tañvaet boued. Ne fell 
ket dezhi lavarout perak emañ o vervel.

3. 
N' eo ket Pan. N' eo ket Hekate. Nann, n' eo ket Kibele. Gant un doue koulskoude



e tle bezañ bet kastizet. Hag Artemis e vije ? Marteze he deus disoñjet kinnig 
dezhi eoul ha mel ? An doueed-hont a zo prim. O c'hounnar a dizh dreist ar mor 
hag ar menezioù.
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4. 
Marteze eo he gwaz Tezeus. Marteze en deus kavet ur c'hast en enez Kreta, ha 
klevet he deus gant ur beajour. A-walc'h e vije d' ober dezhi chom war he gwele.

5.
Ar merc'hed, siwazh, a zo gwan. Atav nec'het, atav spontet. N' eo ket brav bezañ
maouez. Me oar petra lavaran. Ar pezh am eus-me gouzañvet pa 'm eus bet va 
bugale ! Met me am eus galvet Artemis ar Biroù. Bepred eo deut d' am sikour.

6.
Tavit ! Sellit piv a zo o tont ! Ar vagerez kozh ! Ha Faidra ar rouanez ganti ! 
Na teñval eo he fenn ! Morlivet eo. Poan he deus o vale. Ne badan ket gant ar 
c'hoant gouzout hiroc'h.

Faidra hag ar vagerez a zeu er-maez eus ar palez, ha servijerien o tougen 
ur gwele.

AR VAGEREZ
Ar bed zo kriz. Ar c'hleñved zo dre-holl 
Petra a c'hellan ober ? N' ouzon mui. 
Sellit, an aer zo fresk, an heol zo splann, 
Ha mat e viot amañ war ho kwele. 
C'hwi felle deoc'h kuitaat ar palez. Met 
Hep dale pell e fello deoc'h distreiñ. 
Netra ne blij d' ho kalon. Pezh hoc'h eus 
A gavit fall, ha klask a rit atav
Pezh n' hoc'h eus ket. Ar re a ra war-dro 
Ur c'hlañvour, meur a wech gavfe gwell 
Bout klañv o-unan, kuit a vezañ brevet
O c'horf, ha c'hoazh trubuilhet-lemm o spered. 
Buhez mab-den zo doan ha reuz dizehan. 
Pa varv, ha bez' e kav ur vuhez welloc'h ? 
Ne ouzomp tra nemet a-dreuz ul lusenn. 
Kevrin ar bed da zont zo dreist d' hor meiz. 
Dav dimp eo neuze karout war an douar 
Hor sklerijennig wan, ha bezañ laouen 
O klevout hag o krediñ koñchoù brell.
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FAIDRA
Sav din va fenn. Ha bremañ, krog em dorn. 
Sav din va divrec'h ivez. Va izili
A deuz an nerzh diwarno. Me gav pounner 
Ar ouel-mañ. Lam anezhi. Ha va blev, 
Lez i da gouezhañ tro-war-dro va diskoaz.

AR VAGEREZ
Va merc'hig, bezit sioul ! Oc'h en em skuizhañ 
E kreskit c'hoazh ho poan. Ret-mat eo gouzañv. 
Klaskit eta bout kadarn. Mont a ray
Gwelloc'h a-benn ur pennad. Piv n' en deus 
E samm a breder war ar bed da zougen ?

FAIDRA
O, bout e-tal ur feunteun, ha daoulinañ 
Da evañ dour e glizh ar mintin yaouank ! 
O, bout e skeud an efl en draonienn-hont, 
Va c'horf astennet-mik e-kreiz ar geot !



AR VAGEREZ
Na gomzit ket ken uhel ! Tud a zo
O selaou aze ! N' hoc'h eus ket a vezh ?

FAIDRA
Deomp ! Deus ganin d' ar menez ha d' ar c'hoad. 
Te wel ar chas o redek ! Sed ar c'harv 
O lammat dre ar gwez ! Ha me zo ganto, 
Va blev en avel ha va goaf em dorn ! 
Me fell din krial !

AR VAGEREZ
Roit peoc'h, va merc'h.
N' eus ket a chas, n' eus ket a garv neblec'h. 
Dour feunteun a fell deoc'h ? Ma hoc'h eus sec'hed, 
Ez in da gerc'hat dour d' ar feunteun-mañ 
E-tal ar voger.

FAIDRA
Te, Itron al Lenn,
Mestrez ar c'hezeg feuls, ro din-me ur marc'h 
Da nijal skañv dindanon, start em dalc'h, 
A-dreuz an draezhenn !

AR VAGEREZ
Koll a rit ho skiant ?
Edoc'h bremaik war-lerc'h al loened gouez, 
E don ar c'hoad. Ha bremañ war an traezh, 
Gant ur marc'h ! Na petra leverot pelloc'h ? 
Me n' on ket diouganerez. N' ouzon ket
Pe froudenn zo aet ennoc'h, merc'hig kaezh !

FAIDRA
Petra 'm eus graet ? Ur froudenn, a leverez, 
A zo aet ennon ? Ya. Follentez rik. 
Alfoet oan. Ro din va gouel en-dro. 
Kuzhat va mezh a rankan, ha va daeroù. 
Spontus eo bezañ foll. Ken spontus all 
Adkavout gant ar skiant broud an anken. 
Gwelloc'h e ve d' ar spered bezañ goullo, 
Ha neuze mervel.

AR VAGEREZ
Na ! va merc'hig, setu 
Ho kouel kempennet-mat ! Hep dale, me 
A vezo gouel an Ankou war va fenn. 
Pell amzer em eus bevet. Meur a gentel 
Em buhez am eus desket. Me a gred 
Eo pec'hed stagañ re hor c'halon. Bezet 
Aezet da droc'hañ naskoù ar garantez,
Laosk war hon askre ! Re c'hwerv eo diwaskañ 
Poanioù ur galon all, evel ma ran.
An neb a vez re c'hredus da servijañ 
A gavo trubuilh kent eget levenez.
Enebour eo d' e yec'hed, a lavarer.
Arabat kerzhout re bell gant nep hent ! 
Sed aze, a gav din, un ali fur.

AR C'HOR
Itron, gwelout a reomp ez eo klañv ar rouanez. Met ne gomprenomp ket gant petra.
C'hwi a zo bet en he c'hichen meur a vloaz, hag hoc'h eus soursiet outi gant 
kalz a vadelezh. Lavarit dimp, m' ho ped, petra c'hoarvez ganti.

AR VAGEREZ



Ne ouzon ket. Ne respont ket pa c'houlennan.
160

AR C'HOR
Gouzout a rit da vihanañ abaoe peur ez eo klañv.

AR VAGEREZ 
Ne ouzon netra. Ne lavar ket.

AR C'HOR 
Gwall gastizet eo. Liv fall a zo warni.

AR VAGEREZ
N' eo ket souezh. N' he deus debret tamm e-pad tri devezh.

AR C'HOR
Semplaet eo he spered ? Pe anez, emañ o klask mervel !

AR VAGEREZ
Emañ o klask mervel. Abalamour da se ne zebr ket.

AR C'HOR
Ha petra lavar he fried ?

AR VAGEREZ
He fried ne oar ket. Kuzhat a ra outañ ez eo klañv. 

AR C'HOR
N' en dije nemet sellout outi d' ober da welout. 

AR VAGEREZ,
N' emañ ket er vro-mañ. Aet eo d' ur vro estren.

AR C'HOR
Ha c'hwi ne c'hellit ober netra da c'houzout ? Ne c'hellit ket kavout abeg he 
c'hleñved hag hec'h ambren ?

AR VAGEREZ
Klasket em eus, ha n' on ket deuet a-benn. Met klask a rin c'hoazh. Arabat 
deoc'h krediñ, merc'hed, e tilezan ar re a garan pa vezont trubuilhet.
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(da Faidra.)
Va merc'hig, ni hon-daou a rank disoñjal 
Kement hon eus lavaret. Kasit kuit 
Ar preder euzhus-se diwar ho tal.
Bezit va merc'h adarre. N' oan ket fur, 
Klask lenn e-barzh ho spered. Un dra guzh 
Ez eo ho troug eta ? Ar merc'hed-se 
Zo prest d' ho sikour. Met mar gellit komz 
Dirak ur mezeg, kerc'het e vo unan.
Ne rannit ger ! Ma 'm eus lavaret tra 
Na dlejen ket lavarout, va rebechit.
Ma 'm eus lavaret mat, respontit din.
Ur ger hepken ! Pe ur sell da vihanañ !

(A-gostez.)
Ne dalv din mann kaozeal ! Ken aheurtet 
E chom bepred, ha koll va foan a ran !

(da Faidra.)
Klevit, itron, ha c'hwi a ve ken kilvers 
Hag ar mor don, evit ho mibien, klevit ! 
Ma varvit, tra n' o devo diwar-lerc'h O zad. 
Er palez-mañ e vezint sklaved 



D' ar bastard-se, a anavezit mat,
Mab balc'h an Amazonenn, Hipolitos !

FAIDRA
Nann ! Nann !

AR VAGEREZ
Perak e skrijit ?

FAIDRA
Ro din peoc'h ! 
Va lazhañ rez ! Dre an doueed holl,
Morse na gomz anezhañ !

AR VAGEREZ
Se zo mat.
Miret hoc'h eus un tammig eus ho skiant, 
Pa c'hellit soñjal c'hoazh en ho pugale.

FAIDRA
Karout a ran anezho. An dic'hoanag 
Am beuz.
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AR VAGEREZ
Ha saotret ve ho torn er gwad ?

FAIDRA
Va dorn zo glan. Va c'halon a zo saotret.

AR VAGEREZ
Droug a zo bet graet deoc'h gant un enebour ?

FAIDRA
Enebour ? Nann, enebour din n' eo ket.
Se a zo dreist d' e youl, ha dreist d' am youl-me.

AR VAGEREZ
Tezeus ! Ho kwaz zo kablus en ho keñver ?

FAIDRA
Ken dinamm ha ma 'z eo e karfen bezañ !

AR VAGEREZ
Neuze, perak dizeriañ gant ar spont ? 

FAIDRA
Va zorfed a zo din. N' eo ket ouzhit-te 
Em eus graet gaou.

AR VAGEREZ
Va dever eo a ran. 
Me glask ho mad. Ho lezel ne rin ket.

FAIDRA
Va lez, me lavar ! Diskrog diouzh va dorn !

AR VAGEREZ
Biken ne ran ! Ha bremañ war va daoulin
Ez an, hag ur wech c'hoazh ho pedan, komzit !

FAIDRA
Te ivez a zo spontet, maouez kaezh !



AR VAGEREZ
N' hellan ket gouzañv mui eget ma ran.
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FAIDRA
Mervel a ri eveldon. Ha padal, 
Va enor eo !

AR VAGEREZ
Ma tle hoc'h enor kreskiñ, 
Komzit eta !

FAIDRA
An enor eus ar vezh 
A c'hell dont c'hoazh.

AR VAGEREZ
Perak e kuzhit neuze 
Pezh a ve mat evit ho prud ?

FAIDRA
Va lez, 
Va lez, emezon, kae diwar va zro !

AR VAGEREZ
Ar gwir am eus da c'houzout. Deoc'h eo dleet 
Fiziout a-grenn en ho magerez kozh.

FAIDRA
Fiziout ennout-te ! Bez' e rin, dre zoujañs 
Ouzh da vlev gwenn.

AR VAGEREZ
Ha me a chomo sioul. 

FAIDRA
Va mamm ! Pe dan a orged en ho kwad 
A zevas !

AR VAGEREZ
Eus an tarv e vennit komz ? 

FAIDRA
Ha te, va c'hoar ! Gant Dionizos karet, 
Pe zoan a rankjout gouzañv ez karantez !

AR VAGEREZ
Perak adc'hervel koun an amzer gozh ?
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FAIDRA
Ha me da drede ! Warnon ez eo kouezhet. 
Mallozh va gouenn !

AR VAGEREZ
Va spontañ rit. Petra
Leverot c'hoazh ?

FAIDRA
O reuz a zo va reuz ! 
Sed un anken a darzh eus don an amzer !

AR VAGEREZ.
Perak e nac'hit respont din va goulenn ?



FAIDRA
Ar respont a dle dont war da vuzelloù.

AR VAGEREZ
Me n' on ket gouest da lenn ho soñjoù kuzh.

FAIDRA
Petra eo se a anver ar garantez ?

AR VAGEREZ
Karantez ? C'hwekoc'h tra n' eus ket er bed, 
Na c'hwervoc'h tra kennebeut.

FAIDRA
C'hwerv eo din-me.

AR VAGEREZ
Un den a garit 'ta ? Na piv eo hennezh

FAIDRA
Piv ? Mab an Amazonenn

AR VAGEREZ
Hipolitos !

FAIDRA 
E anv ac'h eus lavaret.
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AR VAGEREZ
O, va merc'h !
Penaos ? Perak ? Va c'halon a zo rannet ! 
Ha bevañ mui ne c'hellan. Va daoulagad, 
Gloazet, a daol o mallozh war an deiz. 
Kasaat a ran va c'horf. Va lezit bremañ 
Da vervel. Pelloc'h ne deus peoc'h evidon 
Nemet er marv !... Ur vaouez c'hlan, diantech, 
Faezhet he youl ha saotret !... Afrodite ! 
Ne dout ket un doueez ! Te a zo
Ur galloud euzhus, teñval, dreist an Neñv, 
Am distruj hag hon distruj gwitibunan !

AR C'HOR
Ha klevet hoc'h eus 
Ar garm truezus
O tont eus askre ar rouanez ?
Mervel a garjen
Kent anaout an dic'hoanag
Kuzhet en ho kalon, 
Faidra, merc'h an anken ! 
Anken, mamm hor gouenn !
Ar vezh a zo dizolo
E splannder an heol. 
Ha war ar palez-hont
E c'hournij ar spont, 
Prest d' e ziskar.
Rouanez ar Garantez, 
Peseurt planedenn 
Hoc'h eus-hu kaset 
D' ar Gretenezadez !

FAIDRA
Merc'hed a vev war dreuzoù Douar Pelops, 



Alies em eus soñjet dre an noz
Er re zo bet o buhez freuzet-holl
Gant ar garantez. Ha padal o ene
Ne oa na drouk na brein. Tud fur e oant, 
Ha mat zoken. Ni oar petra zo reizh, 
Hag ober reizh ne ouzomp, dre ziegi, 
Dre garout ar blijadur dreist an dlead, 
Hag hent ar bed zo leun a ziduelloù. 
Klevit ! Me gave din ne vijen trec'het 
Na strobinellet biken dre nep hud.
Ha pa voen gloazet, klask a ris da gentañ
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Gouzañv hep klemm, ha kuzhat don ar gouli,
O terc'hel war va zeod, rak teod an den 
A guzuilh mat e hentez hag a goll
E berc'henn. Neuze, dre va youl, e klaskis 
Mougañ an tan. Ha stourm a ris en aner ! 
En diwezh em eus kavet ne doa louzoù 
Nemet ar marv. Ha den ebet n' en deus 
Ar gwir d' am zamall. Va oberoù mat 
A lezfen neb a gar d' o gwelout, hogen 
Ne bec'hin ket dirak an dud. Ha pec'hed 
E oa an dra a felle din. Ar c'hoant
End-eeun zo pec'hed. Re vat e ouien-me
Ne doan nemet ur vaouez, da vout disprizet 
Gant ar bed-holl pa zilez an onestiz.
Mallozh d' an avoultrerez ! Sed un torfed 
Degaset en hor mesk en tiez bras
Gant merc'hed a wad uhel, ha da heul, 
Skignet e-kreiz ar bobl evel ur vosenn. 
Fae war ar merc'hed-se a vez o dremm 
O splannañ gant elevez, hag o c'halon 
Annez mil orged mezhus ! Ouzh o ezhec'h 
E sellont difrom-kaer. O Afrodite,
Ganet eus glanded kann un eonenn-vor, 
Penaos ne skrijont ket dre aon na ve 
Diskuliet, yudet skiltr gant ar mogerioù 
Pezh o deus graet e kuzh en deñvalijenn ? 
Dre se, va mignonezed, on o klask
Mervel, na vezo mezh war va bugale 
Na war va fried. Mont a ray va mibien 
Da Aten. Dieub-klok e komzint eno,
Uhel o zal, hep ruziañ eus o mamm.
Rak pec'hed tad pe vamm a zo bec'h bras 
Da vugel, hag eñ taer ha start e galon. 
Un ene glan didamall a zo ret
Da stourm ouzh reuz ar vuhez. Neb a zoug 
Ur pec'hed kuzh a welo gant an Amzer, 
- Evel ar plac'h a sell en he melezour, - 
E skeudenn wirion melezouret-kriz.
O, din ra vo espernet seurt planedenn

AR C'HOR
Kenedek eo ar vertuz. War he lerc'h
Ez eus brud vat ha peoc'h a-hed ar vuhez.
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AR VAGEREZ
Itron, o klevout pezh a zo c'hoarvezet 
Ganeoc'h, ez on bet spontet. Met, pa soñjan, 
Ne da ket kaoz da spontañ. Meur a wech 
Ar soñj a zeu da eil a zo kalz furoc'h 
Eget ar menoz kentañ. Goude holl, 
An dra n' eo ket ken iskis. Aes eo kompren 



Ez eo hepken an natur. Afrodite
Zo aet en ho kwazhied. Karantez
Ha netra ken ! N' oc'h ket an hini gentañ ! 
Mervel, va feiz ! Ma rank an holl dud mervel 
Dre garout, n' eus ket kalz a chomo bev !
Penaos e harzfe den ouzh ar garantez ? 
He yev zo skañv d' ar re a sent, ha pounner 
D' ar re zo balc'h ha rok. Dindan he zreid 
E vezont moustret. Mont a ra dre-holl, 
O nijal gant ar goabrenn dreist an tonnoù, 
A dir da dir, o hadañ kement had 
A laka fiñv er bed, ha flemm ar c'hoant, 
- Donezon c'hwek ! - zo derou da bep boud. 
Ar re zo gouest da gompren ar skeudennoù 
Treset en amzer gozh a gont penaos 
E lorbas Zeus Semele, hag e laeras 
Eos, doueez splann ar gouloù-deiz, 
Kefalos yaouank ; c'hoazh emañ ganti 
O ren en Neñv e-mesk ar re zivarvel, 
Hag eürus int, ha n' o deus ket a vezh. 
Pe zoue a damallfe dezho tra ?
Hevelep gloaz a zougont en o askre !
Ha c'hwi a zinac'h plegañ, c'hwi hepken ! 
Daoust hag ho Tad en dije engehentet, 
Lakaet e verc'h er bed-mañ hep he sujañ 
D' ar reolenn a zo graet evit an holl, 
An dud hag an doueed ? Sellit 'ta : 
Gwazed a vez bratellet gant o gwrages, 
Ha mar dint fur, e serront o daoulagad. 
Mibien o vont da heul o c'hoant a vez 
Eilet pep giz, skoazellet gant o zadoù. 
Kuzhat an techoù fall zo brasañ preder 
An neb en deus ar vrasañ skiant vat. 
En tu ma vo goloet gant an doenn, 
Ne flourer ket an treust. Koll amzer eo 
Strivañ bepred da dizhout e pep tra
Ar c'hlokter leun. A-walc'h a berzhioù kaer 
Hoc'h eus, va merc'h, a-walc'h evit an Douar. 
Na glaskit ket bout gwell eget un doue, 
Rak se a ve dizoujañs. Ho karantez
A zeu a-berzh an Neñv. D' ho mad eta 
Troit ho kleñved. Bez' ez eus louzeier,
Ivez, kanennoù-hud ha lavarennoù.
Fiziit er merc'hed ! Int a oar pareañ
Primoc'h eget ar wazed pa 'z eus trubuilh !
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AR C'HOR
Hec'h ali a zo mat. Padal, ho hini,
Faidra, zo gwelloc'h. Aon hon eus koulskoude 
Na vefe c'hwek d' az skouarn he rebechoù, 
Ha garvoc'h hor meuleudi hag hon asant.

FAIDRA
O prezeg flour ! kalz re flour ! gouest da ziskar 
Tiez ha kêrioù bras ! E-lec'h va hoalañ 
Gant da deod melus, diskouez din an doare 
Da saveteiñ va enor ha va brud.

AR VAGEREZ
Komzit atav ! Me oar ar pezh zo ret
Da wellaat deoc'h : an den a garit. Kasit 
Tud da vont prim d' e gavout ha da gemenn 
Dezhañ pep tra. Hep mar, ma vefec'h c'hoazh 



Ur vaouez fur, me n' hoc'h atizfen ket 
War hent an diroll. Met pa rankomp stourm 
Evit ho puhez, n' hon eus ket da zibab.

FAIDRA
Ha sed an dibab mezhus a ginnigez !
Tav ! Ne selaouin mui da gomzoù hudur !

AR VAGEREZ
Hudur, moarvat ! Talvoudus daoust da se. 
Rak bevañ a zo gwell eget fougeal
Da vezañ meulet gant an dud, ha mervel.

FAIDRA
Nann, dre an Neñv ! Mar deus un tammig skiant 
Ez kuzul, ez eo vil hag astut. Klev :
Trec'het em eus va c'halon, desket dezhi 
Gouzañv. Ha bremañ te a ra din krenañ 
War lez an islonk.
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AR VAGEREZ
Kouezhet oc'h diwar 
Ar poent ma furmjoc'h soñjoù en ho spered 
Hogen ur c'hinnig all a c'hellan ober. 
Ur menoz trumm a zo deut din. Em zi 
Em eus un dourenn-hud hag a vo mat 
Da habaskaat ho poanioù. Dispar eo 
A-enep ar garantez. Ne ray droug 
Ebet d' ho skiant. N' ho po ket a vezh. 
Ret e vo deoc'h bout kadarn, netra ken.

FAIDRA
Petra eo da louzaouenn, dramm pe draet ? 

AR VAGEREZ
C'hwi welo. Ha ne vern mar ro deoc'h diboan.

FAIDRA
Aon bras am eus. Gwidreüs out, magerez.

AR VAGEREZ
Er stad m' emaoc'h e spontit rak pep tra.

FAIDRA
Ne gomzi ket gant mab an Amazonenn ?

AR VAGEREZ
Va lezit d' ober. N' en em chalit ket. 

(A-gostez.)
O Rouanez Afrodite, ho pet truez ! 
Ur ger hepken er palez, ha va dezo 
A vo sevenet. Roit din ho kwarez !

Ar Vagerez a ya kuit.
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AR C'HOR
1.
Karantez, a gouezh evel ar glizh 
War an daoulagad entanet,
Hag a zalc'h faezhet an ene
Gant boem fromus etre da zivrec'h, 
Na vez kriz ouzhin,



Deus kuñv digounnar em bete. 
Bannoù heol, biroù luc'hed
Ne flemmont ket evel saezh Afrodite,
O nijal diouzh he dorn
Da drelatañ ar galon.

2.
War c'hlann Alfeus, en aner, 
Hag en aner, e neved Apollon
E skuilhit gwad an tirvi, 
Hag e lazhit tropelloù, 
Ma ne aberzhit ivez
Da Eros, mestr an den, 
Hag a zalc'h alc'houezioù 
Kambroù c'hwek Afrodite, 
Adal derou ar bed
O hadañ reuz ha marv.

3. 
Iole, priñsez Oikalia,
Gwerc'hez c'hlan diorged,
A voe diframmet 
Gant Afrodite
E-kreizh braouac'h ha tan,
Moged ha gwad,
Garmoù da ganenn-eured,
Roet en daeroù 
Da vab Alkmene.
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4. 
Moger sakr Tebez, 
Diweuz andon Dirke, 
Unanit ho mouezhioù 
Da embann euzh
Donedigezh Afrodite,
Pa ziskennas gant luc'hed 
War Semele,
Pa voe ganet mab Zeus, 
Dionizos.
Semele, gwreg yaouank, 
A voe ledet ganti
E gwele an noz.
Evel ar wenanenn,
Anal he spont
A c'hournij war ar vro.

Trouz mouezhioù a sav eus ar palez.

FAIDRA 
Selaouit, merc'hed !... Sed an taol o kouezhañ !

AR C'HOR 
Emeur o komz er palez.

FAIDRA
O, petra
Lavaront ?

AR C'HOR
Un dra spontus a zo c'hoarvezet.

FAIDRA
An diwezh eo ! Ne c'hellan gouzañv mui !



AR C'HOR
Gouzañv petra ? Pe gomz hoc'h eus-hu klevet 
A laka from ha strafuilh en hoc'h ene ?

FAIDRA
Selaouit ! It e-tal an nor ! An trouz
A gresk bepred. Va barn a reont d' ar marv !

AR C'HOR
Emaoc'h e-tal an nor, ha gwell egedomp 
E c'hellit klevout. O, diskuilhit dimp 
Perak e skrijit !
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FAIDRA
Mab an Amazonenn 
O kunujenniñ va magerez kozh.

AR C'HOR
Dispis an trouz a zeu betek va skouarn,
Hogen ar c'homzoù deoc'h zo sklaer marteze.

FAIDRA
Re sklaer ! « Houlierez vil » a ra anezhi, 
A stlej he mestr er fank hag en dizenor.

AR C'HOR
Gwerzhet oc'h bet, ho kevrin dizoloet. 
D' ho saveteiñ ne c'hellan ober mann.

FAIDRA
Siwazh !

AR C'HOR
Trubardet oc'h gant ho mignonez.

FAIDRA
N' on ket. O klask va mad he deus va c'hollet.

FAIDRA
Penaos e c'hellot tec'hout ? Dre be hent ?

FAIDRA
Un hent hepken zo digor : hent an ankou !

Hipolitos a zeu tre, ar vagerez d' e heul.

HIPOLITOS
Douar, hor mamm, ha te, ken skedus ahont, 
Heol glan, pe gomzoù disakr am eus klevet !

AR VAGEREZ
Tavit, va mab !
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HIPOLITOS
Penaos e c'hellfen kuzhat 
Un torfed ken argarzhus ouzh ar bed ?

AR VAGEREZ
Me bok d' ho torn ! Na gomzit ket, va mab !

HIPOLITOS



Diskrogit diouzh va dilhad, na vint saotret !

AR VAGEREZ
Truez, va mab ! Ha c'hwi fell deoc'h va lazhañ ?
Dirazoc'h war va daoulin en em stlejan !

HIPOLITOS
Ho lazhañ ? Ne deus mann en ho lavaroù,
Emezoc'h, a ve kablus !

AR VAGEREZ
Nann, n' eus ket.

Hogen n' o huchit ket dirak an holl.

HIPOLITOS
Pezh a zo mat, padal, a c'hell bout huchet

AR VAGEREZ
Na dorrit ket al le hoc'h eus graet din.

HIPOLITOS
Pa dou an teod e chom ar galon dieub.

AR VAGEREZ
Distrujañ a fell deoc'h ar re ho kar ?

HIPOLITOS
Diouzh seurt mignoned faos ra vin diwallet !

AR VAGEREZ
Faziañ c'hellomp holl. Pardonit din.

174
HIPOLITOS
O Zeus ! Perak hoc'h eus er bed-mañ kaset 
Ur ouenn ken displed, ken vil ha ken argarzh 
Ha gouenn ar merc'hed ? Mar deo bet ho youl
Neveziñ pobl an douar, gwell e vije
D' an dud gant aour pe arc'hant dont d' ho templ 
Da brenañ mibien, ha dindan doennoù 
Dieub diouzh samm ar merc'hed, bevañ fur. 
Un tad, p' en devez engehentet ur verc'h 
Hag he desavet, n' en do brasañ preder 
Nemet he c'has er-maez gant hec'h argourou. 
Hag ar paour kaezh a gemer war e askre 
Ar vilbezh, ouzh he fardañ hag he fichañ 
Gant dilhad ha bravigoù ha stiperezh, 
E-giz ur skeudenn sakr, a daol en avel 
Madoù e di. Mar dimez gant ur vaouez 
Uhel he gwad, e ranko gant ar geben 
Kousket hep klemm. Mar kav en un ti paour 
Ur plac'h vertuzus, dav vo dezhañ kemer 
An droug kemmesket gant un tammig mad. 
C'hoazh ez eo gwell dimeziñ gant ur sodez, 
A chom e-giz un delwenn war ur sichenn. 
Kasaat a ran ur vaouez he deus spered. 
Ganin e vo argaset diwar-dro
Va oaled. Rak da heul he soñjoù lemm 
E teuio soñjoù gadal. Unan diot
Ne ouezo ket itrikañ troioù lik.
Morse na vezo matezh en he ser ! 
Kentoc'h ra vezo ganti loened gouez, 
Bouzar ha mut, diseblant ouzh hec'h ardoù. 
Ur wreg orgedus, oc'h ijinañ touell, 



A van er gêr e-pad ma red he matezh 
Da ober ar gefridi eus he ferzh.
E-giz-se, c'hwi, o kinnig din mastariñ 
Enor va zad ! Diskouarn o deus klevet 
Ho komzoù lous, a rankin d' o glanaat 
Kerc'hat dour boull ur stivell. Ha penaos 
E c'hellfen neuze sentiñ ouzh hoc'h atiz ? 
N' ho pezet aon ebet, neoazh. D' al le
A douis deoc'h e talc'hin. Me 'm eus doujañs 
Ouzh an doueed. Ne ziskuilhin tra 
D' am zad. Kuitaat a rin ar palez bremañ. 
Hogen distreiñ a raimp-ni, eñ ha me. 
Neuze e sellin pizh en ho taoulagad, 
Ho re ha re ho mestrez. C'hwi, me oar, 
N' ho pezo ket a vezh. Va mallozh warnoc'h ! 
Va mallozh warnoc'h holl ! Se a lavaran
Hag a lavarin c'hoazh. Ha ma tamaller 
Din bezañ arabadus, e respontin :
Deskit d' ar merc'hed hent ar vertuz. Neuze 
Ne vac'hin mui o brud e-kreiz ar fank.

Hipolitos a ya kuit.

AR C'HOR
Kriz eo planedenn ar merc'hed ! 
Piv ouzhimp n' en defe truez ? 
Mar asoupomp ur wech hepken, 
N' eus tun na gwidre na troidell 
A c'hell hon digabluzañ.

FAIDRA
Dellezet em eus va foanioù.
Heol ha Douar, diskouezit din
Pelec'h tec'hout diouzh skilf an Tonkadur, 
Pelec'h kuzhat va reuz.
Na doue na den ne 'm alio.
Bremañ on mezhekaet,
Paket e roued an ambloari,
Ken na echuo va buhez.

AR C'HOR
Kendrueziñ a ran, itron. 
Ar mestaol a zo graet. 
Strobinell ho magerez
A zo aet da fall a-grenn.

FAIDRA (d' he magerez)
Muntrerez kriz ! treitourez ! sell an dro 
Ac'h eus c'hoariet din ! E tan ha ludu, 
Zeus da 'z pulluc'ho ! Dit em boa lavaret 
Paouez gant da gavailhoù ! Sede me 
Stlejet e-kreiz al lagenn ! Diganin, Lamet ar gwir zoken da vervel disaotr ! 
Petra empentin bremañ ?... Hipolitos 
A yel da gaout e dad, hag en e gounnar 
Am flatro. Klemm a ray da Biteus kozh. 
Ma vo va brud dispennet dre ar bed !
Milliget 'ta ra vezi, ha milliget
An neb a ra an droug evit skoazellañ 
E vignon, ha na ra nemet e goll !
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AR VAGEREZ
Ya, fall on bet, itron. Ha bez' e c'hellit 
Va zamall. Gloazet-don ez oc'h. Padal, 



Ne don ket hep digarez. Me ho kar. 
Maget oc'h bet ganin. O klask ul louzoù 
Evit gwellaat ac'hanoc'h em eus graet 
Ur fazi bras. Ma vije deut da vat 
Va zaol, ganeoc'h e vijen galvet fur. 
Rak bezañ fur a zo diouganañ reizh.

FAIDRA
Va gwanañ ac'h eus graet. Ha d' en em zifenn,
Ne ouzout ober mann nemet arguziñ !

AR VAGEREZ
Koll amzer eo tabutal. Klaskomp kentoc'h 
En em zibab. Ne domp ket trec'het c'hoazh.

FAIDRA
A-walc'h ! N' em eus ket ezhomm a alioù 
Evel da re. Ne fell mui din da welout. 
Kerzh-te da ober bremañ da gefridi. 
Va lez va-unan-penn da ren va buhez.

Ar Vagerez a ya kuit.

Merc'hed, m' ho ped, selaouit ouzh ur goulenn 
A rankan ober tavit, na vo gouezet
Biken ar pezh a glevjoc'h hiziv amañ.

AR C'HOR
Touiñ a ran. Artemis, bezit test 
Ganin netra, nepred, ne vo diskuliet.

FAIDRA
Se a zo mat. Ha bremañ, keneilezed, 
Deoc'h e lavaran c'hoazh ez eus un doare 
Da saveteiñ va brud, ma vo va mibien 
Enoret, ha digailhar klod remziad 
Roueed Kreta. Na ne dalv va buhez
Ken uhel briz ha mont da c'houzañv dismeg 
O tiskouez c'hoazh va dremm dirak va fried.
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AR C'HOR
Petra hoc'h eus-hu kavet, pe zisentez ? 

FAIDRA
Mervel. Ganin hepken e vo divizet 
Penaos.

AR C'HOR
Itron, diwallit, dre an Neñv !

FAIDRA
Alioù c'hoazh ! Ar Rouanez kriz a venn
Va lazhañ, a vo gwalc'het c'hoant he c'halon 
Hiziv end-eeun. Karantez zo didruez,
Ha faezhet on. Va marv, a vo
Mallozh da unan all. Arabat dezhañ
Sevel e benn gant lorc'h d' am bezañ trec'het. 
Lodek e vo em azrec'h, hag e tesko,
War dreuzoù yen an Ankou, bezañ kuñv.

Faidra a ya kuit.

AR C'HOR



1. 
Tec'hout, kuzhat va fenn 
E-kreiz ar reier serz kevrinus !
Ouzh galv un doue, treiñ da evn,
Ha nijal gant ar greioù askellek !
Kantren a-bell, dieub
Ahont gant dourioù kollet Eridanos,
Betek ar mor dianav,
Gant Merc'hed an Heol da leñvañ,
Da skuilhañ daeroù goularz er froud limestra.
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2. 
Mont davet liorzh sioul ar C'hornog, 
Davet an avalenneg aour,
Ma kan Merc'hed an Abardaez,
Ma vez sparlet e hent
Ouzh ar merdead taer gant Doue ar Mor, 
Ma toug Atlas, atav diskuizh,
Samm an Neñvoù,
Ma red ar gwin doueel er feunteunioù,
Dre salioù palez Zeus,
Ma tarzh ar frouezh a-vern eus kalon an Douar, 
Melus o blaz e fest ar Re Zivarvel.

3. 
O lestr kretat lienet-gwenn,
A zegasas Faidra, merc'h pinvidik,
A houlenn da houlenn war ar mor-hont, 
Eus Kreta da Aten, rouanez ar c'hêrioù ! 
Na drant e lammas ar baotred war an aod 
Da stagañ o fard plezhennet ouzh ar c'hae ! 
Ha warni un diougan a reuz,
Hag ar Blanedenn du o c'hedal !

4. 
Ur vallozh a zo warni, mallozh an Doueez, 
Afrodite he deus gant orged kriz
Entanet he c'halon faezh.
Echu ar stourm.
Hec'h-unan en he c'hambr-eured,
Emañ Faidra.
A-ispilh ouzh an treust,
Emañ ar gordenn.
Mervel a ray,
Diframmet diouzh he c'horf ar broud hudur, 
O prizout un anv disaotr dreist ar vuhez.

Ur vouezh a sav er palez.

AR VOUEZH
Deuit ! Deuit ! Ar re a zo en ti, deuit buan ! En em grouget he deus... Faidra, 
gwreg Tezeus, ar rouanez !

AR C'HOR
Dalc'het he deus d' he ger ! Siwazh, Faidra ! Faidra a zo marv ! Faidra a zo en 
em grouget !
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AR VOUEZH
Deuit buan ! Ur gontell, ur c'hleze, ur c'hlav bennak da droc'hañ ar gordenn !

AR C'HOR
Petra ober ? Mont er palez ? Pelec'h emañ he mevelien ? Petra a reont-i ?



AR VOUEZH
Marv eo ! Marv eo hor rouanez kaezh ! Emaint o tont !

AR C'HOR
Emaint o tont ! Klevet hoc'h eus ? Emaint o tont da sebeliañ ar rouanez.

(Da genderc'hel.)
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AR VUHEZ KELTIEK E KERNEV-VEUR

Prezegenn graet e « Ker-Vreizh »
Pariz d' an 28 a viz Du 1959
gant KERLANN

An darn vuiañ eus an dud a zo o chom e Kernev-Veur a sell outo o-unan evel
Saozon hag ouzhpenn unan anezho a vije gwall-souezhet o c'hlevout lavaret n' eo 
ket o bro Bro-Saoz. Rak-se eo bezañ taer krediñ komz eus ur vuhez keltiek e 
Kernow.

Kernev Breizh-Veur a voe aloubet mil vloaz zo ha n' eus roud ebet ken a 
emrenerezh abaoe pemp, kant vloaz. An emsaverien diwezhañ a voe trec'het pevar 
c'hant vloaz zo. Kant hanter-kant vloaz zo e varve ar yezh kontammet muioc'h-mui
gant ar saozneg. Steuziet eo mik evel lavar. Ne chom mui gant Kerneveuriz nemet 
o anvioù-lec'hioù, anvioù-tud hag an anvioù tiez.

Koulskoude treizhet ar stêr Tamar, en tu all da Blymouth, e kemm ar vro 
hag an dud a gav int disheñvel. Bez' e vezer e Kernow. Ur Breizhad en em sant 
evel er gêr. Ya, ur vuhez keltiek a zo eno e pep lec'h hag emañ o tihuniñ 
muioc'h-mui. E gwir, bez' e c'heller bremañ komz eus un dasorc'hidigezh e Kernow
pa 'z eus eno ur bagadig tud, bep bloaz o kreskiñ, oc'h adkavout un emskiant eus
o bro.

Koulskoude eo peuz-dianav d' hor c'henvroiz ar vro-se, a lavarer bezañ 
saoz. Gant ar pezh a zo da heul e vezo, sur, sabatuet meur a hini.
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Bez' ez eus anezhi, ar vuhez keltiek-se, e-mesk ar bobl, en he doareoù, en
he gwerinoniezh, ha diaes a-walc'h eo tresañ ul linenn rik etre ar bobl stag 
evel m' emañ ouzh kement a zo dezhi hag ar rann desketañ, youl ennañ da vont 
war-raok, broadelerien anezho, koulz lavarout.

Bep bloaz, d' an nevez-amzer e kemer lec'h, e Padstow, deiz kala-mae, 
gouel fentus ha souezhus an « Hobby-Horse », seurt marc'h gwisket e-giz ur 
sorser - un doare marc'h « mallet » hon eus-ni en hor bro-Naoned. An dañs « 
Furry » a zañser bep bloaz en Helston d' an 8 a Vae, en ur vont war-raok, evel 
hon laeradenn pe « dérobée » Gwengamp da ouel Sant-Lou. Sant-Ia (St-Ives) ha 
Sant-Kouloum (St-Columb) a zo div barrez e-lec'h ma c'hoarier c'hoazh an horell 
(« Soule ») a zo bet c'hoariet ivez gwechall e Breizh vihan. Met ar gourennoù 
(1) eo o deus tostaet Kernev-Veur ha Breizh. Heñvel e vez gourennet e pep bro, 
Kernev-Veur ha Breizh hag ar c'hourennerien a-dreuz ar mor bep bloaz evit mont 
d' en em glask.

Gouelioù parrez a zo ivez, a zo da geñveriañ ouzh hor pardonioù-ni. Kanet 
e vez ivez e Kernow ha lazoù-kanañ a zo amañ hag ahont. Laz-kanañ Skinners 
Bottom zoken a gan bremañ kanaouennoù er yezh kernevek. Un nevezinti eo.

Tantadoù Sant Yann a zo dalc'het, lidoù da zegas an eost d' ar gêr, 
kement-se gant atiz « Kefrysyans Cowethasow Kernow Goth (The Federation of Old 
Cornwall Societies) . Daou vil pemp kant ezel a zo er c'hevredad-mañ bodet e 
tregont kevrennad skignet e pep korn ar vro. Aketus int da chom hep koll netra 
eus an hêrezh kozh. Koulskoude n' int ket troet war-du an amzer dremenet 
nemetken, fellout a ra dezho kas an traoù war-raok war-du an dazont.

(1) Sekretour ar « Cornish Wrestling Association » a zo W. Tregoning Hooper, St 
Anthony, Trevenaunce Rd, Stagnes, Cornwall.
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Levezon ar c'hevredigezhioù « Old Cornwall » a zo anat amañ hag ahont. En 

tu-hont d' ar c'hendalc'h bloaziek ar c'hevredad en em vod en nevez-amzer hag a 



ya e pirc'hirinded d' ul lec'h istorel er vro. Ur gouel er goañv a zo ivez. An 
holl Skourroù a zeu bep bloaz d' ar Gorseth gant o banielloù. Ur C'hef a zo gant
ar Gengevredigezh evit kaout arc'hant da embann levrioù ha pladennoù e kerneveg.
Ur gelc'hgelaouenn o deus : Old Cornwall, heñvel a-walc'h ouzh « An Oaled » 
Taldir gwechall. Moulet eo ar golo du war velen, livioù broadel Kernev-Veur. 
Morton Nance eus Sant-Ia (St-Ives) , marvet e 1959, a oa ar pennrener. Bez' e oa
ivez Barth Mur (Barzh Meur) Gorseth Kernow. Rak ar vro-mañ, koulz ha Kembre ha 
Breizh, he deus, adalek 1928 he C'horsez (1) (Gorseth Byrth Kernow) . N' eus eno
avat nemet ur renk hini ar Varzhed. Ar ger-stur a zo : ONEN HAG OLL.

Warlene n' eo bet degemeret barzh ebet evit bezañ gounezet ar yezh. Ar 
bloavezh a-raok 9 barzh o devoa bet an enor-se. Ar bloaz-mañ div Varzhez desket 
ganto ar yezh a zo bet degemeret evit an abeg-se. Er stad m' emaint bremañ, ret-
mat eo lakaat da varzhed tud ha n' ouzont ket ar c'herneveg, koulskoude ne vez 
graet nemet gant ar yezh-mañ e-kerz al lidoù a gemer lec'h d' ar sadorn kentañ a
viz Gwengolo. D' ar sul antronoz e c'hoarvez un dra souezhus : ur servij en iliz
e kerneveg penn-da-benn, ar yezh end-eeun a lavarer ez eo marv ha marv-mat. An 
holl saoznegerien a c'hell heuliañ an ofis-se a drugarez d' ur paper bizskrivet 
ennañ ar c'homzoù kernevek, prezegenn hag all, gant ar saozneg kichen-ha-kichen.
Ha neuze an dud a gan ivez e kerneveg.

Kenstrivadegoù en div yezh a vez savet gant ar Gorseth, ken e gwerzennoù 
ken e yezh-plaen ha, d' ar c'hounezidi e vez profet ur blakenn hag un hanaf evit
ar vailhed war ar sonerezh.

Gorseth an hañv 1959 a voe e Celliwick (Quillivic !), Callington e 
saozneg. Siwazh ar barzh kozh karget da guruniñ Talek, deut war-lerc'h Mordon 
aet da anaon, a varvas trumm war al lec'h ! Deut e-lec'h Morton Nance, hor 
c'heneil « Talek », Retallack Hooper dre e anv, a zo e penn ur skol - e di - hag
eno e vez desket d' ar vugale, ouzhpenn istor Kernow, lavarout o fedennoù e 
kerneveg. Re vras ha re vihan a vez degemeret mat da lojañ evel pañsionidi a-hed
ar bloaz, dres evel ma teu an dud tramor e ti Abel Omnes e Plougouskant. Un iliz
katolik a zo, rag-eeun d' an ti-skol, 16 Trevu Road e Cambron (Camborne) , hag 
an Tad Danteg, ur Breizhad eus Tregaranteg e Bro-Leon, a-dreuz ar mor dre vag 
eus Kameled bep hañv, da zerc'hel lec'h ar person, un Iwerzhonad, a ya d' ar gêr
da di e dud en Iwerzhon, war ehan.

*
(1) Sekretour Meur : Edwin Chirgwin (Map Melyn), Holywell Bay, New Quay, 
Cornwall.
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Ur gevredigezh war ar renk kentañ war-lerc'h ar « Gorseth » eo Skourr 

kernevek ar C'hendalc'h Keltiek, CUNTELLES KELTEK KERNOW, sekretour : K. O. 
Chetwood-Aiken SeaView Cottage, Carbis Bay, St Ives. Skourroù ar C'hendalc'h a 
zo en Eire, Kembre, Breizh, Manav ha Kernow. Skourr Kernev-Veur en em vod e 
TRURU (= Truro), ar gêrbenn, ur gwir Gemper gant he stêr, bigi ha skreved hag 
all, hec'h iliz-veur, Kenwyn (Kerfeunteun ?) ha, zoken he labouradeg feilhañs - 
Lake Pottery !

Bep hañv e vez dalc'het ur c'hendalc'h etrekeltiek e hini pe hini eus ar 
broioù ezel. En hañv diwezhañ (1959) e oa e Dinedin (Edinburgh) eo e oa. Daouzek
Kerneveuriad a oa deuet. Graet o deus o lod ken dre gan, ken dre c'hoari. Daou 
arvest c'hoariva a rojont : « Abram hag Ysak » hag « An Try Broch » - ouzhpenn-
se e voe danevellet ganto kement a voe bet graet e Kernow er bloaz aet e-biou. 
Gendall, rener « Hedhyu » a gomzas e-pad un ugent munutenn bennak e kerneveg.

*

Ha neuze ez eus ivez MEBION KERNOW (M. K. dre al lizherennoù) bet savet e 
Redruth (= ar Red-dour Ruz) gant Helena Charles (1). Mebion Kernow (= Mibien 
Kernev-Veur) o deus ur mennad politikerezh : difenn gwir o bro d' en em ren 
hec'h-unan e diabarzh ur C'hevredad Predanek (Federation of British Countries). 
En tu-hont d' an tu kulturel e tifennont ivez an tu arboellerezhel hag int a-du 



gant reiñ ar muiañ a labour da Gerneviz-Veur en o bro. Pa 'z eus bet ar 
mouezhiadegoù diwezhañ e Breizh-Veur, e voe kaset ganto glaskerien-vouezhioù ur 
rollad-goulennoù resis. Mebion Kernow o deus embannet ivez timbroù kernevek, ha,
bep bloaz, un deiziadur kernevek a zeu ganto er-maez.

Anvomp bremañ ar « Royal Institution of Cornwall » a stroll en-dro dezhi e
County Museum Truru ur bern klaskerien hendraezoù. N' eo ket dibaot e kavont 
kroazioù keltiek kozh sanket er c'hleuzioù, ha betek dindan pavez straedoù 
Truru.

(1) Mrs Guy Sanders eo bremañ Miss Charles. Gouzout a ra brezhoneg, ha galleg 
ivez. Chomlec'h : Prasygow Higher Ninnis, Redruth, Cornwall.
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Un hendraour brudet, hag ur skrivagner, studier gouiziek istor ar vro eo 

an Aotrou Ashley Rowe, Mount Hawke, Truro. Rener ar gevredigezh « The Friends of
Brittany » eo, ha degemeret e voen e ti e c'hoar e Lostwithiel. Prizet-kenañ eo 
e bennadoù-skrid a vez embannet stank er c'helaouennoù saoznek gwerzhet er 
c'hornad. Bez' ez eus kelaouennoù e Kernev-Veur, evel m' hon eus-ni Ouest-
France, Le Télégramme, Le Progrès, hag all.

Kerneveuriz, int, o deus : Cornish Times, West Briton ( e Truru), Cornish 
Guardian, Western Morning News, Plymouth Western Evening Herald... An Emsav avat
a embann un toulladig traoù : Old Cornwall, ar gelc'hgelaouenn n' eus nemeti 
moulet. O « An Oaled » eo, war-bouez nebeut. New Cornwall a zo liesskrivet. Bez'
ez eo : « The Magazine for those who have the interests of Cornwall at heart ». 
Dont a ra er-maez e saozneg bep daou viz, dre aked Richard hag Ann Jenkin, Flat 
1, 29 Fore Street, Totnes Devon. Krouet e voe e miz Here 1952.

An « Tre, Pol, Pen Duplicating Service » eus Padstow a zo e karg an aotrou
S. Fuller, liesskriver Emsav Kernev-Veur, evel m' emañ Herve Ar Mée e Roazhon 
hini Emsav Breizh. Chomlec'h : 2 New Street, Padstow Cornwall.

Talek e Cambron (Camborne) a embann eno bep miz ur gelaouennig 
roneoskrivet e kerneveg hepken : An Lef (= Al Leñv, da lavarout eo : Ar Vouezh 
pe : Mouezh Kernow). Chomlec'h : 16 Trevu Rd, Camborne.

Richard Gendall e Redruth, e teu gantañ unan all, skeudennet, da neb a 
garo da zeskiñ ar yezh : Hedhyu (= Hiziv), 9 Clinton Rd, Redruth.

*

Hor c'heneiled gerneveuriat a vev da welout aloubadeg o bro gant 
gweladennerien saoz o tont e ostalerioù al ledenez e-pad an hañv, ar re-mañ 
kaset en-dro gant perc'henned saoz. Gwelout a reont o c'henvroidi o vont a-bell 
da labourat, niverus, e mengleuzioù Nevez-Zeland hag Afrika ar C'hreisteiz.

Mont a reont ivez, lod diouto, da Londrez da chom. Eno o deus o zi, evel 
Ker-Vreizh e Pariz, na petra 'ta ! Al « London Cornish Association ». Sekretour 
Meur ha Teñzorier : M. J. M. St Aubyn, 48 Burnham Way Ealing, London, deus ur 
c'hentelier kerneveg, an Aotrou Hugh Miners « Den Toll ». Ganti avat e vez 
dalc'het kentoc'h bodadennoù, predet e vez a-gevret e-kerz ar « c'hoanioù 
kernevat » hag ur banvez bloaziat. Dudi, emskoazell setu palioù all ar 
gevredigezh-mañ.
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*

Merzet em eus e teue muioc'h-mui a re yaouank da dommañ ouzh ar sevenadur 
keltiek. Kentelioù kerneveg a zo digoret, unan e Truru, kentelierez Miss 
Petchey, re all e Sant Ia (St-Ives) , e Pensans, e Redruth... Klevet em eus 
Kerneveuriz ' zo, ha fromet on bet a se, o klask kenbrezeg en o yezh, kenetrezo 
hag ivez gant Breizhiz. Dalc'homp koun e oa kollet, peurgollet ar yezh hag ez eo
c'hoazh distrantell alies an doare d' he distagañ, dre ziouer a destoù ! Neuze e



troer d' ar c'hembraeg ha dreist-holl d' ar brezhoneg, evit addeskiñ ar 
c'herneveg gwisket dezhañ gant Morton Nance - peoc'h d' e ene - un doare-skrivañ
unvan.

Miss Margaret Norris, Ivy Chimney Scorrier, Redruth, a ro kentelioù 
kerneveg dre lizher. O Marc'harid Gourlaouen eo !

Emaon o paouez lenn ar c'heloù penaos, nevez zo, emañ Old Cornwall o tihan
lakaat e gwerzh pladennoù o reiñ doare-distagañ ar c'herneveg (lennadenn Chy 
Iowan an Horth ha Divizoù en un Ostaleri) , reoù all : kanaouennoù. Priz 12/ar 
pezh.

E feur al levrioù, war-lerc'h « Trystan hag Isold » setu ma 'z eo deuet d'
ar gouloù : « Gwryans an Bys » (= Greañs ar Bed, da lavarout eo Krouidigezh ar 
Bed), gant ar saozneg e-kichen.

Levrioù ha diskoù a gavor e ti : Mr. L. R. Moir, Pengarth CarbisBay, St 
Ives, Cornwall.

Diouer a oa eus ul levr istor ; evit ar skolioù e oa da dalvezout. Unan a 
zo bremañ : « An History of Cornwall » by F. I. Halliday. Priz 30/- e ti Gerald 
Duckworth and Co. Ltd (ne lavarer ket e pelec'h) .

*

Kerneviz-Veur a bar o sell war ar broioù keltiek all. Dre se, ur pemzek 
vloaz bennak zo o deus krouet ur c'helc'h eskemm lizhiri An Kelgh Keltek. 
Sekretourez : Miss Joan Petchey (Elowen) 17 Pydar Street, Truru, Cornwall, a ro 
tro da neb a gar - Breizhiz a zo stankik eno - da genskrivañ gant breudeur kelt 
tramor e kement bro gelt a zo, c'hwec'h anezho, hag e lec'h-all dre ar bed.
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Kerneviz-Veur a vez o sellout war-du ennomp, Breizhiz. O c'helaouennoù - 

bihan ha ma 'z int - a ra meneg eus hon embannadurioù. Hor strivoù int dedennet 
ganto. Petra vo graet en tu mañ evito-i ? N' o dilezomp ket. Roomp dezho hor 
skoazell, c'hwezhomp ganto war o ludu, ha soñjomp ervat: disoñjal hor brezhoneg 
a rafe ac'hanomp ar pezh a zo degouezhet ganto. Da zilerc'h : anvioù lec'hioù, 
anvioù tud. Breizhiz truezus ! Hag hor bro kollet ganti hec'h ene. Ar fazi a zo 
bet graet gant Kerneveuriz. Peursaoznekaet ez int bremañ. Bras ar c'holl, da 
veno darn diouto, bremañ. Greomp hor mad eus ar gentel. Un tamm mat diaesoc'h eo
adsevel d' ar vuhez. Skoazellomp Kernev-Veur met bezomp war evezh evit Breizh.



A-DREUZ LENNEGEZH KEMBRE

Gant Youenn OLIER

RAKLAVAR

Emaon e soñj gouestlañ da skrivagnerion Gembre un nebeut studiennoù a roy 
d ar Vretoned un alberz eus pezh ez eo lennegezh Kembre (seta va mennad atav). 
Skrivagnerion gempred a studiin kentoc'h a-benn diskouez gwelloc'h an diforc'h a
c'hell bezañ etre ar re-se hag ar skrivagnerion vrezhonek a-vremañ. Arabat 
gortoz amañ ur studiadenn sistemek : n' em eus ket a-walc'h a zielloù em c'herz,
ha dre zegouezh hepken e studiin ar skrivagner-mañ-skrivagner kentoc'h eget unan
all. Spi am eus e vo plijet evelato al lennerion.

PENNAD KENTAÑ

T. Rowland HUGHES

I

E-pad e gleñved e diwezh ar brezel diwezhañ en deus staget T. Rowland 
Hughes da skrivañ e kembraeg. Etre 1943 ha 1948 en deus embannet dreist-holl 
pemp romant hag un dastumad barzhonegoù. Mervel a reas damc'houde. Un oberenn 
lennegel savet diwar broud ar c'hleñved ez eo ha darn eus e berzhioù mat ha fall
a gav o gwrizienn e difrae ur skrivagner a c'helle krediñ a-wechoù n' en doa ket
kalz amzer da vevañ.

II
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E romant kentañ eo bet « O law i law » (A zorn da zorn) a voe embannet 
evit ar wech kentañ e 1943 hag a voe advoulet peder gwech lerc'h-ouzh-lerc'h 
betek 1946. Romant kentañ ar skrivagner eo ha moarvat ivez unan eus ar re wellañ
a gement en defe savet. Nevez a-walc'h eo displegerezh ar romant-se daoust ma n'
eo ket gwriziennel a-grenn : soñj am eus bezañ lennet a-raok ar brezel ur romant
gallek gant P. Estaunié, savet er memes doare : eñvorennoù kounet e ser pezhioù 
arrebeuri un ti. Marteze avat ez eo naturoc'h doare-kontañ ar romantour kembreat
: emeur o werzhañ glustraj un ti m' o deus bet tad ha mamm an danevellour o 
annez ennañ e-pad bloavezhioù. Dre ma vez prenet pe roet ar pezhioù arrebeuri 
unan hag unan e teu an den hag eñ kozh dija da eñvorañ degouezhennoù pennañ e 
vugaleaj hag e yaouankiz. Seurt steuenn a ro muioc'h a zieubiezh d' ar 
skrivagner ha muioc'h a aesded d' an danevell hec'h unan. E gwirionez, daoust ma
heuilh ar pennadoù urzh an amzer dre vras n' int ket stag an eil ouzh egile : 
bez ez eus anezho ur steudad kontadennoù berr, dezho testennoù resis, oc'h en em
glokaat an eil egile evit livañ pizh kenañ hemañ pe henhont - kerent karet pe 
istrogelled a bep seurt - pe daolennañ ar c'helc'hiadur ma vevont ennañ.

Istor un tiegezh hag ur gevredigezh aet da get, setu eta danvez ar romant.
Degounet eo deomp an dud e ser ar binvioù hag an dafaroù a bep seurt. Ur mekanik
feriñ a lak da soñjal e marv an tad kozh paket en ur gwall-zarvoud er vengleuz 
ha penaos e voe sikouret an intañvez gant an amezeion a brofas dezhi ar benveg-
se evit ma c'hellfe labourat ha gounit bara d' he bugale ; kador war rodoù an 
eontr a zegas da goun ar c'hleñved e lakaas nammet hag ivez ur bourmenadenn 
graet gant an danevellour a-gevret gantañ en ur c'hanod war aber Kêrnarvon, pa 
voe darbet dezho bezañ kaset kuit gant al lanv ha bezañ beuzet ; listri te, 
istor ur garantez na droas ket da vat ; binvioù mengleuz : bloavezhioù diwezhañ 
ha marv an tad.



Kevredigezh vihan tud ur vourc'h war ar maez en hanternoz Kembre hag a 
denn he bevañs dreist-holl diouzh al labour er mengleuzioù, setu pezh a 
ziskouezer deomp (lakaomp, un tammig ur c'horn-bro e-giz Gourin e Breizh ha n' 
en deus kavet biskoazh romantour ebet) . Un doare bezañs bev he deus ar vengleuz
e brasañ c'hoant ar bugel eo mont da labourat eno a-gevret gant e dad hag an dud
vras ha dont da vezañ un den bras e unan : lorc'h ar micherour ampart koulz hag 
hini ar c'hrennard a zo displeget mat gant ar skrivagner.
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Ha war un dro eo taolennet ivez oristaled ur vourc'h vihan, « cymeriadau 

», « temzoù-spered » evit ober gant ar c'herienn gembraek. Amañ e teuer da 
soñjal e derou eñvorennoù Jarl Priel. En em ziskouez a ra deomp a bep eil paotr 
an termaji a-sav ur c'hoariva, an distilhour « Eisteddfod » lorc'h ennañ gant e 
vouezh hag e chistroù prezegour, Wil, un doare lakepod amzere deut d' ar chapel 
dre froudenn ha kaset kuit abalamour da ardoù ar falsdevodezed.

En diwezh e par skeudenn ur gevredigezh vihan, divoulc'h ha klok, 
kreizennet en-dro d' ar chapel ha d' ar vengleuz ; endro d' ar chapel dreist-
holl avat : ar pastor a zo an den muiañ doujet, an hini ez eer da gavout pa vez 
fall an traoù hag ezhomm ali pe sikour. En ur ger, ur vourc'h evel ma c'helle 
bezañ e Breizh, mutatis mutandis, e derou ar c'hantved-mañ.

Intret eo an oberenn gant ur garantez damc'hoapaus a-wechoù, gwirion avat,
ouzh an holl dud, kerentioù koulz hag istrogelled fentus ha dizrouk war un dro ;
ivez gant ar velkoni dirak marv ur bed en doa e gened. Ar pennad diwezhañ 
dreist-holl a zo leun a amc'houloù ur serr-noz na venn ket echuiñ.

III

Deut eo « William Jones » er-maez e 1944 hag adembannet eo bet betek 1946.
Ne gredan ket en deus ar skrivagner akedet kement an oberenn-mañ ha « O law i 
law ». Ur romant a fent e seblant bezañ bet « William Jones » er penn-kentañ. 
Kontañ a reer deomp istor ur mengleuzier en hanternoz merzheriet gant e wreg 
Leusa a foran e holl arc'hant o vont da di ar ficherez-vlev, ha me ' oar-me, ha 
n' eo ket gouest d' ober war-dro he gwaz, na da fardañ boued na da skaotañ al 
listri. Hemañ, aet faezh a-benn ar fin, a ya kuit da glask labour e kreisteiz ar
vro er mengleuzioù glaou. Ober a ra e annez e ti e c'hoar Meri hag e vreur kaer 
Crad. Siwazh, emaomp e 1937 da vare gwashañ an dilabour e kreisteiz Kembre. Crad
e unan a zo dilabour ha klañv ouzhpenn gant ar silikoz. William Jones ne gav ket
fred evel just hogen a drugarez da Howell, ur mignon kozh, skolaer, en doa 
tennet a dre krabanoù an Ankou war dalbenn Bro-C'hall e-pad ar brezel kentañ e 
teu a-benn da gaout ur plas er skingomz kembraek. Displegañ a ra ur roll en 
abadennoù a zo aozet gant ar radio diwar-benn al labour e mengleuzioù an 
hanternoz : un den prizius eo William Jones peogwir e anavez mat rannyezh ar 
vengleuzierion. Evelse e c'hell harpañ un tammig e c'hoar da vevañ he zud rak 
tri bugel a zo er gêr : daou vab, Arfon ha Wili, hag ur verc'h Eleri. Eleri avat
a ro darbar d' he c'herent dreist-holl. Tec'hout a ra kuit diouzh ar gêr un deiz
goude ma oa bet difennet groñs outi gant he zad daremprediñ un didalvez, Jack 
Bowen e anv. William Jones a ya da glask anezhi e Kêrdiz hag a gav anezhi « 
digorourez » en ur fiñvskeudenndi. An dilabour a deñvala ivez amzer-da-zont ar 
baotred : evel Eleri e rank Arfon dilezel e studioù ha mont da labourat en ur 
gêr a Vro-Saoz ha goude-se da Londrez. Eno e kav bod en ur c'helc'h Skosiz 
yaouank. N' eus nemet Wili Jones a c'hell chom er gêr, komiz en ur c'higerdi. Un
hinkin eo hag a gemer perzh a-zevri e buhez trouzus ar c'hreisteiz. Pennadoù 
diwezhañ al levr a zo kreizennet en-dro da Grad, an tad, klañv abaoe meur a viz 
gant ar silikoz ha na zeuer ket a-benn da bareañ na da wellaat evitañ da vezañ 
aet en diwezh da gavout un doare brizh vezeg a garfe prederiañ e nervennoù e-
lec'h e skevent. Diskouez a reer neuze penaos e tistro, tamm-ha-tamm d' ar 
relijion dindan levezon e wreg hag ar pastor Rogers. Fromus e teu ar romant da 
vezañ d' ar mare-se. En diwezh e varv Grad ha chom a ra William Jones er 
c'hreisteiz da sikour e c'hoar hag e nized.
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Evel maz eo aes merkañ, n' eus ket nemeur a unded en oberenn-mañ ha 

difoeltre a-walc'h eo ar steuenn daoust da strivadennoù ar skrivagner a sak en 
diwezh ur pennad nevez diwar-benn Leusa dilezet en Hanternoz : deut eo he breur 
da vevañ ganti hag emañ-hi e soñj addimeziñ gant ur bourc'hiz bennak eus ar 
vourc'h d' ar c'houlz ma klev kel eus berzh mat William Jones er c'hreisteiz ken
e teu keuz dezhi da vezañ laosket he gwaz da vont. Ar pennadoù-se a zo farsus ha
ne glotont ket nemeur gant ar re ma tispleger enno emdroidigezh ha marv Crad.

War a hañval e felle da D. Rowland Hughes taolennañ er romant-mañ 
kreisteiz ar vro evel m' en doa livet er romant all an Hanternoz. Alese e teu un
niver a bennadoù ha n' o deus ken da bal nemet diskouez stummoù zo eus buhez ar 
C'hreisteiz e 1936-1937 : dienez hag enoe an dud dilabour, o dic'hoanag, an 
tiegezhioù a skign, h.a. Ouzhpenn-se eo amzeriet an danevell en en-dro istorel 
ar gre-se : brezel Spagn, berzh Hitler e Bro-Alamagn, kresk ar gomunouriezh e 
kreisteiz Kembre zoken : gwellañ mignon Crad a zo Shink, ur c'homunour a zo 
bepred o klask e c'hounit d' e venozioù.
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Ar pezh a felle da D. R. Hughes diskouez ivez, a gredan, eo temz-spered 

Kembreiz ar C'hreisteiz : pegen itik int d' ar Rugby, klod broadel Kembre, da 
skouer, pegen douget int d' ar gouelioù ha d' an diduamantoù sevenadurel, 
c'hoariva, skingomz, kan, sonerezh, penaos e kemeront a-zevri « Eisteddfod » ha 
Karnaval. Penndestenn an oberenn eo ar C'hreisteiz hag ober a ra T. R. Hughes e 
vad eus an dra-se evit implijout eilyezh kembraek ar rannvro-se en divizoù. 
Arabat e vefe lezel a-gostez ur mennad a bouez eus an oberenn, hag am eus merket
endev. Gant dudi e ro ar skrivagner ur roll bras d' ar pastor an Ao. Rogers er 
romant : en arbenn d' e vertuzioù, e garantez evit an nesañ, e zouster, e 
eeunded, e zigamambre e teu Crad da garout Doue ha da zegemer an Aviel. Evel e-
barzh romantoù Daniel Owen e talc'h ar relijion ur plas bras e skridoù T. R. 
Hughes. N' eus netra souezhus e kement-se pa ouezer e chom pobl Kembre ur bobl 
relijiel daoust da bep tra.

IV

« Yr Ogof » (Ar vougev) moulet teir gwech etre Kerzu 1945 ha Genver 1946, 
a zo un oberenn ispisial tre hogen a denn d' an hevelep awen relijiel.

Ur romant istorel kristen evel maz eus ivez e saozneg eo ar skrid-mañ. N' 
eo e gwirionez nemet un arnod da lec'hiañ darvoudoù ar Pasion en ur 
c'helc'hiadur hag un en-dro istorel gwirheñvel. Faltaziañ a ra T. R. Hughes eta 
tiegezh Jozeb a Arimatea, Sadukead pinvidik mor, un domani vras dezhañ, ennañ 
Othniel e vab, seizet, o c'hortoz ar pare digant ar Mesiaz - Longinus, ur 
soudard roman, den a lezenn ergentaou, engouestlet en arme goude m' oa bet 
lakaet d' ar marv e Roma ur mignon dezhañ, ur sklav, - Ruth, merc'h Jozeb, e 
karantez gant Longinus, Alys, ur sklavez c'hresian, m' eo douget dezhi Othniel 
hag a garfe ivez tostaat ouzh ar C'hrist, Beniouda, ar mab all, « broadelour » 
yuzevat, zelot, oc'h irienniñ a-enep da Roma, Esther, ar wreg, a fell dezhi e 
rafe berzh he gwaz er Sanhedrin hag e vefe mignon da Gaiffas, ar c'hargiad bras,
daoust ma n' her c'har ket Jozeb e-leizh.
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An hanterenn gentañ eus an oberenn a zo un treuzlakadur eus darvoudoù ha 
stad-traoù Bro-Balestina Hor Salver e Kembre an ugentvet kantved. Ijinañ a ra ar
skrivagner un enebadur etre Judea ha Galilea damheñvel ouzh hini Kembre etre 
kreisteiz hag hanternoz. Ar zeloted a zeu da vezañ « broadelourion » - ger 
implijet gant T. R. Hughes - oc'h implijout arguzennoù ar « Blaid », nemet n' 
int ket peoc'helourion hag ez int prest er c'hontrol da aozañ ur brezel-dispac'h
- heskinet ivez gant ar rannvroelourion-kenlabourerion, Farizianed, Sadukeiz, 
bourc'hizion binvidik na fell ket dezho kaout trubuilh a-berzh dalc'her ar vro, 
o toujañ dial ar Romaned ha prest da werzhañ o c'henvroiz hag a fell dezho 
dieubiñ ar vro.



Kement-se ne dalv ket ez eo faoz an oberenn : ne c'heller kompren an 
tremened nemet a-dreuz un treuzlakadur. Kalz a zielladur a gaver er c'hontrol en
danevell-mañ ha na c'hell bezañ bet skrivet nemet gant sikour un ispisialour. 
Souezhet ha bamet eo al lenner gant ar munudoù istorel diniver ha resis a roer 
dezhañ. Dont a ra ar romant da vezañ un addispleg istorel d' an aviel, da 
nebeutañ adal kreiz an oberenn. Heuliañ a ra ar skrivagner a-dost tre danevell 
ar Pasion ha steuziañ a ra an tudennoù kentañ a oa bet taolennet deomp en derou.
Amañ c'hoazh n' eus ket a-walc'h a unded.

Evel just, ur skrivagner kembraek n' en deus ket da c'houlenn aotre digant
neb evit kontañ un istor ha na denn ket war-eeun da vuhez kouerion Gembre. Ha 
lennerion Gembre, war a seblant, n' o deus ket rakvarnioù peogwir o deus prenet 
lerc'h-ouzh-lerc'h 3 embannadur eus al levr-mañ a zo dudius ivez peogwir e 
tiskouez spered relijiel T. R. Hughes.

V

« Chwalfa » (Skignadur) a zo deut er-maez evit ar wech kentañ e 1946 hag a
zo bet adembannet e 1947. Marteze ez eo an oberenn-mañ hini vrasañ T. R. Hughes,
da vihanañ an hini en deus lakaet ar muiañ a breder enni. Mennet en deus ar 
skrivagner taolennañ Kembre diwezh an XIXvet kantved pa oa gwasket ar geizh gant
ar berc'henned pinvidik, pa oa ar vro e dalc'h ar virourion hag an ilizourion 
eta. Evit se en deus dibabet da destenn un dilez-labour en ur vengleuz eus 
Hanternoz Kembre. Tri bloaz e pado an dilez-labour-se (T. R. Hughes a resis er 
raklavar en deus diazezet e romant war efedoù istorel eta) ha studiañ a ra T. R.
Hughes, efedoù ha disoc'hoù ar c'hleñved kevredigezhel-se war un tiad tud, hini 
Edward ha Martha Ifans. Tamm-ha-tamm e vez diempret an tiegezh. Daniel, ar mab 
henañ a rank dilezel e studioù ha mont da genskrivagner en ur gelaouenn gembraek
vihan. Idris hag e wreg Kate a zo rediet da vont da glask labour e mengleuzioù 
glaou ar c'hreisteiz. Llew en em engouestl evel mous war vourzh ul lestr. Gwyn a
chom er skol hogen maget fall en un tiegezh ha n' en deus da vevañ nemet skodenn
dreut ar sindikadoù e kouezh klañv gant ar remm kalon hag e varv. Diouzh un tu 
all, Ifor ar mab-kaer dimezet gant Megan, merc'h Edward Ifans, a drubard e 
genvicherourion hag a ya en-dro da labourat er vengleuz : ur mezvier eo a-hend-
all ha Megan a rank kuitaat anezhañ ha dont en-dro da di he c'herent gant he 
bugale.
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Reuziek eo ar romant eta. War ar marc'had e c'hwit an dilez-labour en 

diwezh. A-benn tri bloaz eo dav d' ar vicherourion diwezhañ o doa dalc'het penn 
betek neuze plegañ hep divizoù. Diwar an taol-se e varv a-hend-all an hini a oa 
paotr-a-raok an emsav, Robert Williams, sekretour ar sindikad. Pep tra a zo 
kollet eta - nemet an enor : setu ster komzoù diwezhañ Robert Williams.

Ha setu efedoù an emgann war ar gevredigezh. Lod a ziskouez o laoskentez o
traïsañ ar re a gendalc'h gant ar stourm. Adal ar penn kentañ ha dre guzh ez a 
Ifor da gavout renerion ar vengleuz : kinnig a reer dezhañ ur gopr uheloc'h ha 
divizoù labourat spletusoc'h. Ar bank sklent a oa bet miret betek-hen d' e dad-
kaer, an hini gwellañ eus ar vengleuz a zo daskoret dezhan.

Hogen n' eo ket al laoskentez ar washañ : ar gasoni a-berzh ar re a 
gendalc'h gant an emgann hag a zo treitouret gant o c'henvreudeur ne lavaran 
ket. Bemdez e vez brevet gwerennoù tiez an drubarded. Etre ar vugale - ha setu 
ar gwashañ - e sav bec'h ivez.

Dienez ouzhpenn eveljust, hep kontañ an anken. Hag ar vugale o c'houzañv 
adarre ar muiañ diouzh an dra-se. Dre m' eo bet disvouedet e-pad re bell amzer e
tap Gwyn remm kalon hag e varv.

Buhez lod all a zo torret. Dan en deus ranket degemer ur plas dister, 
kroaziañ war e studioù. Mantrusoc'h a zo avat : bourrañ a ra en diegi ; evañ a 



ra en tavarnioù, terriñ an darempredoù gant ur plac'h mat a oa e zanvez pried 
koulz lavaret, pleustriñ ur plac'h all a zo didalvez. A-benn ar fin n' eo ket 
gouest zoken da gas tamm arc'hant ebet d' e gerent. Echu eo e vuhez.
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Ha padal e oa reizh an emgann-se.

Unan eus mareoù fromusañ ar romant eo hini distro ar vamm Martha Ifans 
diouzh ar c'hreisteiz e-lec'h e oa aet da sikour he merc'h Kate. Pa zeu en-dro 
d' ar gêr eo diambrouget gant he gwaz a gemenn dezhi emeur o paouez kas o bugel 
Gwyn d' an ospital. Dezrevell a reer neuze ar gweladennoù a reer d' ar 
c'hlañvour. Temz-spered Martha Ifans a zeu neuze ar muiañ anat, he glac'har 
diglemm hag he zenerded, re ur vamm e gwirionez a zo diavaezet gant kalz a 
gizidigezh. Ar pennadoù-se a zo e-touez ar re fromusañ hag ar re wirionañ eus al
levr.

Gouezet en deus T. R. Hughes ivez tizhout un doare meurded er pennadoù 
diwezhañ pa c'hwit penn-da-benn an dilez-labour ken e rank breur Edward Ifans e 
unan plegañ ha mont en-dro d' al labour evit mirout na gouezhje klañv e vugale. 
Robert Williams, rener ar sindikad, kollet e blas gantañ en un dilez-labour 
kentañ hag a zo bet e penn an emsav-mañ, a zeu da vezañ neuze heñvel ouzh Moizez
oc'h aroueziañ ar Yuzevion er gouelec'h dav eo dezhañ ivez mervel a-raok bezañ 
gwelet douar ar Bromesa. Arabat eo ankounac'haat ez eo Robert Williams « blenier
» (« blaenor ») er chapel metodist - graet eo e brezegennoù e bodadegoù an 
dilezerion-labour a venegoù tennet diouzh ar Bibl dreist-holl - hag ez eo bras e
levezon en abeg da se. Dont a ra da vezañ er pennadoù diwezhañ pennden ar 
romant, an Haroz ken ez a Edward Ifans disliv en e geñver - ha splann eo en deus
ar skrivagner estlamm outañ.

Ur fazi e vefe krediñ ez eo reuziek penn-da-benn aergelc'h ar romant-mañ. 
Meur a bennad anezhañ a zo farsus rik, ha tudennoù zo a denn a-walc'h d' ar 
furlukined. E-touez ar re-se e ranker envel da gentañ « Ap Menai », « barzh » ha
rener ar gelaouenn gembraek ma kenskriv Dan enni. Neuz ur farouell a zo war 
hemañ penn-da-benn. Lennit da skouer ar rannbennad gouestlet gant ar skrivagner 
da Ap Menai o roc'hal war e wele e-kreiz an deiz. Lojerion Dan a zo diskouezet 
diouzh ober fent ivez.
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Er c'hreisteiz ivez e kej Idris gant Iwerzhoniz fentus, mengleuzierion 

deut eus Iwerzhon da glask labour : Molly O Driskoll, he gwaz hag o zorad bugale
diskramailh, tud amzere, trouzus, divergont, bourrus evelato, farsus ha n' o 
deus ket dereadegezh ar chapelourion gembreat c'hredus. Mat eo pouezañ ivez war 
ar stumm-mañ eus an oberenn : taolennadur Kembre ar C'hreisteiz, Kembre 
ijinerezhel, Kembre ar Glaou hag a zo bet lezet a-gostez a-wechoù gant ar 
skrivagnerion gembraek dre ma oa saoznekaet ha re bell diouzh ar vuhez war ar 
maez ez eo stag outi an holl skrivagnerion a ra gant yezhoù keltiek. En eneb d' 
ar pezh a reas e-barzh William Jones ne ziskouez ket T. R. Hughes tu heoliek ar 
rannvro-se. Pa errue Idris du-se e rank staliañ e diegezh en ur stlabez ti war 
ribl ur stêr a zic'hlann e-pad ar goañv : tost eo o zi da vezañ beuzet dres e-
pad ar goañv goude. Ar vro a zo divalav, trist, lous ha lor gant an tuchennoù 
dilerc'hioù glaou o stankañ an dremmwel e pep lec'h.

Un dra a c'hellfed tamall marteze d' ar skrivagner eo bezañ treset an dud 
en un doare re grenn ha re ziarliv a-wechoù. Ifor, da skouer, a zo an treitour 
rik : garv, dizoare, drouk, direlijion, mezvier, breinet gant e vamm. Letitia, e
vamm, a zo penn-da-benn ar vourc'hizez vihan a glask tostaat ouzh ar berc'henned
ha trevezañ anezho. Ar « stiward », dileuriad ar vistri, a zo eveljust ur 
pilpouz hag eveljust ivez ez eo paotr an iliz (pezh a glot gant ar wirionez : an
iliz, hini ar stad saoz, a zo bet e Kembre tra ar vourc'hizion, ar berc'henned 
vras hag an dud a zoare dre vras) . An dud eus ar bobl a felle dezho bezañ 
gwelet mat a ranke mont d' an iliz. Evelato, er romant-mañ ez eo un tammig 



untuek hag unliv an daolenn.

Panevet ar gwanderioù-se - unded al levr n' eo ket sklaer atav : Lew aet 
da vartolod a zo hanter disoñjet a-benn ur pennad hag ar pennadoù fentus a 
seblant bezañ er-maez eus an destenn a-wechoù ha savet evito o unan - un tammig 
divizel eo temzoù-spered an dud - e vije bet un taol-micher rik eus al levr-mañ.
E-giz m' emañ ez eo unan eus romantoù gwellañ T. R. Hughes.

(Da genderc'hel.)
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PAJENN ar re YAOUANK

Unvaniezh a ra nerzh

IWERZHONIZ : TUD KALONEK

gant IVONA KONAN

Bep bloaz d' ar 17 a viz Meurzh, e het Iwerzhoniz ar bed o gouel broadel, 
gouel Sant Padraig, sant-paeron Iwerzhon.

Er C'hanada, ez eus hiziv, ur milion pevar c'hant pevar ugent mil Kanadian
(1.480.000) hag a zo Iwerzhoniz. Ar re gentañ a zo divroet emañ tri c'hant vloaz
'zo. Ul lodenn vras avat a zeuas d' ar C'hanada e-kerzh an naonegezh a rene en o
tro e 1845. Hag abaoe 1900 e tivro tost-da-vat dek mil ar bloaz d' ar C'hanada 
ha d' ar Stadoù-Unanet.

Lavarout a reer e teue pesketaerien iwerzhonat da Amerika-an-Hanternoz, 
kant vloaz a-raok Kristof Kolomb. Istorourien vrudet o deus dizoloet e oa deuet 
tiegezhioù eus Iwerzhon da chom e traonienn ar Sant-Laorañs, war-dro ar 
bloavezhioù 875 ha 900. Re all o deus skrivet e vefe deuet Iwerzhoniz 'zo e 545,
kaset gant Sant Brendan, manac'h ha martolod dispar.

Sant Brendan, war a leverer, a vevas e-pad seizh vloaz war vord aod an 
Amerik gant daouzek diskibl. Deuet e oa da glask prezeg an Aviel. Roet en devoa 
e-unan an anv a « Iwerzhon Vras » d' ar vro nevez dizoloet gantañ. Hervez tud 
desket war an istor, e vefe komzet eus beaj Sant Brendan e marvailhoù ha 
gwerzioù rannvro c'henidik ar sant, e Kontelezh Kerry.

Lavarout a reer c'hoazh penaos, war-dro an dekvet kantved, e kuitaas un 
nebeut bagoù, an Enezenn C'hlas evit mont da glask ur vro e-lec'h ma c'hellfent 
bevañ o c'hredenn relijiel hep trabas. Bleniet gant an avel e tegouezhjont war 
aod Al Labrador (en hanternoz Bro-Gebeg). Diskenn a rejont goude betek pleg-mor 
ar Sant-Laorañs, evit dont da ober o annez en « Inini Madalen », e-lec'h ma 
teuent da vezañ mignoned d' ar meuriad indian « Mikmak ».

Thomas D'Arcy-McGee, unan eus Tadoù an C'hengevredad kanadat, a skrive e 
oa Iwerzhoniz, ar re a grouas an tiegezhioù kentañ, brogarourien katolik, 
harluet gant Oliver Cromwell e 1649. Int eo o deus savet rannvro Pennsylvania, 
er Stadoù-Unanet.
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Forzh penaos, Iwerzhoniz a oa tud kalonek, hep aon rak ar riskl ; rak se e
c'heller lavarout emaint e-mesk krouerien Amerika.

*

PESKED BIHAN AR C'HANOLIOU

gant IVONA KONAN

Pa zeu ar goañv d' ober e reuz er C'hanada, e vez goloet an douar gant an 
erc'h hag e skorn kalet ar stêrioù. Gwelet e vez, gwechoù 'zo betek tri droatad 
skorn (war-dro ur metrad donder) war al lennoù pe ar stêrioù. Daoust d' ar 
yenijenn e teu a-benn tud ar vro-mañ da besketa 'n ur doullañ ar skorn-se.



Bro-Gebeg a zo brudet evit bezañ en hañv « Baradoz ar besketaerien ». War 
vord ar stêr Sant-Laorañs ez eus div gêriadennig, « Sainte-Anne-de-la-Pérade » 
ha « Batiscan », anavezet evit ur stumm pesketaerezh-goañv dianav en Europa. 
Dont a ra mui ouzh mui a dud di bep bloaz. Kant vloaz 'zo emeur kroget gant an 
doare-se da dapout pesked bihan ar c'hanolioù. Ar re-mañ a zo brasoc'h evit 
sardined Breizh.

War-dro dibenn miz Kerzu, gant ar yenijenn vras, e vezer souezhet o welout
stlejelloù bras sachet gant kezeg o tegas kabanennoù koad a vezo savet war skorn
ar stêr.

A-raok lakaat e gabanenn war ar skorn, e toull an den, da gentañ, ur 
ganolig. War ar ganol-se e sav e di. Un nebeut deizioù goude, ez eo krouet ur 
gêriadenn tiez bihan nevez.

Er ganol e taol e rouedoù, anvet gantañ « verveux ». Gallout a ra tapout 
en un taol, betek mil pesk bihan gant ur rouedenn vras. N' eo ket avat un dra 
aes, tennañ ur rouedenn leun a besked eus un toull bihan. Un eur e laka pevar 
den kreñv da dennañ ur rouedenn er-maez, da lavarout eo, war-dro c'hwec'h 
kantimetr ar vunutenn. Ret eo eveljust ivez bezañ diouzh ar vicher.

Tud 'zo a zeu koulskoude e dibenn ar sizhun da besketañ evit o flijadur. 
Neuze en em servijont eus linennoù bihan. Bez e c'heller bezañ azezet e diabarzh
an ti, hag e-keit m' emañ al linenn en dour, e heuilher un abadenn er 
bellwelerez, pe e selaouer ar skingomzerez, rak eveljust e vez tredan en ti.
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Hag evel-se, e-kreiz ar goañv garv, e tebr an dud pesked fresk en 

ostalerioù hag en tiez.

PAJENN AR RE YAOUANK
aozet gantKEVREDIGEZH AR VREZHONEGERIEN YAOUANK
Renerezh : Erwan EVENOU, 10, rue Perrault,
Fontenay-le-Fleury (Seine-et-Oise)
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NOTENNOU

HOR MIGNONED.
E dibenn miz Mae eo bet dimezet, e Pariz, Mari-Eva FARRACOL, merc'h vihan Jarl 
Priel, gant Erwan FOURMENT.
Hor gwellañ gourc'hemennoù.

KAÑV.
A glac'har en deus hor mignon Loeiz BIHANNIC da reiñ da c'houzout da vignoned « 
Al Liamm » ez eo aet e wreg yaouank da anaon d' an 10 a viz Ebrel.
Roperz BROUDIG a gemenn dimp ivez marv e vamm degouezhet dre zarvoud e Abidjan, 
d' an 22 a viz Mae.
Kemer a reomp perzh e glac'har hor mignoned hag e kasomp dezhe hor 
gourc'hemennoù a gengañv.

PROFOU. - 
Setu roll ar profoù hon eus degemeret e-korf an 3 miz diwezhañ :
EBREL : 
F. Guivarc'h, 3 lur nevez ; A. Latimier, 6,25 ; A. Rousseau, 8 ; Dll O. 
Chevillotte, 8 ; E. M. de Gouyon Matignon, 3 ; Yann Thomas, 10 ; Goulc'hen 
Pennaod, 3 ; Alan Toravel, 3 ; Dll M. Miniou, 8 ; Yann ar Beg, 150 ; A. Inizan, 
8 ; F. ar Bleiz, 10 ; Yann ar Gall, 10 ; It. V. a Sant-Per, 100 ; It. A. 
Guiomard, 8 ; Maodez Glanndour, 52. 
- War un dro, 390,25 lur nevez.
MAE : 
Erwan L'Heveder, 5 lur nevez ; Yann er Meliner, 88 ; Per Penneg, devezh ar 
brezhoneg, 50 ; A. ar C'halvez, 10 ; Erwan Gwegen, 20 ; Dll M. J. Marot, 10. - 
War un dro, 183 lur nevez.
MEZHEVEN. 
Youenn Gwernig, 7 lur nevez ; Y. K., 24 ; G. J. Swanbern, 10 ; A. Gwilcher, 38 ;
C. Le Mercier d'Erm, 10 ; L. Raoul, 3 ; Herri Kalvez, 3 ; Dr Y. P. Ropars, 10. -
War un dro, 105 lur nevez.
Abaoe derou ar bloaz ez eo bet profet d' AL LIAMM 1.141,20 lur nevez. Bennozh 
Doue d' ar brofourien galonek.

KOUMANANTERIEN « AL LIAMM » E BREIZH. - 
Embannet e oa bet en niverenn 48 (Genver 1955) un daolennig o tiskouez pelec'h 
edo o chom koumananterien ar gelaouenn. D' ar c'houlz-se e oant 237, 52 % anezho
o chom er vro. Bremañ ez eus ouzhpenn 500 koumananter, bepred en-dro d' an 
hanter anezho o chom e Breizh. Pa blij d' un toullad lennerien seurt 
diskleriadurioù - anat eo, hervez al lizhiri kaset d' ar gelaouenn - hon eus 
kavet dudius ober un hevelep daolenn evit Breizh.
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Ouzhpenn daougementet eo bet eta niver ar goumananterien. Koulskoude, tra 
ma kreske o niver e oa tud o tigoumanantiñ ha ma vije chomet gant ar re-se n' eo
ket 500 koumananter hor bije bet met en tu-hont da 600 pe zoken 700 gant ar re 
a-ziavaez. Tra ma c'hounezemp trawalc'h da dizhout 500, e kollemp 100 e Breizh 
hepken. Niver ar c'hant-mañ a zo lakaet etre klochedoù gant ar spi e c'hello ar 
munudoù-se atizañ hor mignoned feal da glask o adc'honid. Evit anvioù Breizh-
Uhel, hon eus graet implij eus labour ken pouezus Teo Jeused, bet embannet gant 
SAV hag AL LIAMM.

Evel just, hetiñ a reomp start e vo ret en amzer da zont embann ur roll 
parrezioù kalz hiroc'h ha klokoc'h... ac'hanta, da bep koumananter o chom e-maez
ar vro, strivañ da welout meneget e barrez c'henidik ! (evit-se, adlenn aketus 
linennoù diwezhañ an notenn a-bouez embannet en hon niverenn 78, pp. 49-50 - 
Genver 1960) .

Da c'hortoz, setu stad vremañ en traoù :
Ur c'houmananter hepken :
Alaer, Arzhon (Porzh-Noaloù) ;
Begnen, Brec'heg, Brelevenez, Brelez ;



Kaorel, Kastellbrien, Kemperle, Kerc'hfaou, Kestemberzh (1), Koadou, Kore, 
Kraozon ;
Dinan (1) , Dinarz ;
Gaerz, Gourin (ar Sant), Gwaien, Gwiseni ;
an Hengleuz ;
ar C'hozh-Varc'had (1) ;
Landreger (2), Lanejen, Lanvolon, Lokemo, Lokmikaelig, Logivi-Plougraz ;
Maouron, Merenieg, Moelan, Montbert, Mousterwenn ;
Pazieg, Pempoull, Pervenan, Plañwour, Pleiben, Pleneuf, Pleskob, Plogoneg, 
Plonevez-ar-Porze, Ploue, Plouenan, Plougraz, Plouneventer, Plourec'h, Plouvian,
Plouzane, Pluniav, Plusulien, Pondivi, Pont-Aven, Pont-Kastell, Porspoder, 
Poulaouen, Pouldruzig, Purid-Kintin ;
Rospez, Rosporden
Sant-Malo (1), Sant-Nazer (2), Sant-Sulpis, Sant-Tegoneg (1) ; Tregrom.

Daou goumananter :
Baod, ar Baol, Bulien, Kastellin (5), Kastellnevez-ar-Faou (1), Kerlouan, 
Felger, Fouenant (1), Groñvel, Gouezeg, Landernev (1) , Laniliz (1) , 
Montroulez, Plouilio.

Tri c'houmananter : Boulvriag (5), Langidig, Plougouskant, Sant-Servan.
Pevar c'houmananter : an Alre (4), Konk-Kernev (3), Ploueg-ar-Mor (1).
Pemp koumananter : Louaneg.
Seizh koumananter : an Oriant (3), Lanuon (1).
Eizh koumananter : Douarnenez (6) , Gwened (4) , Gwengamp (6) .
Dek koumananter : Sant-Brieg (4).
Trizek koumananter : Kemper (10) ; 
Triwec'h koumananter : Brest (13), an Naoned (11).
Tri ha tregont : Roazhon (19).
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Da vezañ klok eo ret marteze menegiñ ivez ar parrezioù lec'h ez 'eus bet 

koumananterien ha ne chom bremañ - siwazh ! - hini ebet ken ; lakaet eo etre 
klochedoù niver ar goumananterien gollet, nemet pa oa meur a hini :
Belz, Berlevenez, Bieuzhi, Bodiliz, Brandivi ;
Kallag (3) Kamlez, Kastellun-war-Seo, Kastell-Paol, Kerien, Kervoroc'h, 
Kervignag, Kiberen, Kintin ;
Elien ;
ar Faoued ;
Gwerann, Gwipavaz, Gwizurieg ;
Iviaz ;
Landivizio, Lanedern (2), Lesneven (3), Lokmine, Lokronan-Leon, Lopereg ;
Mael-Karaez, Magor, Menieg-Roazhon ;
Palez, Pañvrid-ar-Beskond, Plistin (Sant-Eflamm), Pleuveur-Gaoter, Plonevez-ar-
Faou, Ploneour, Ploueskad, Plougonven (2),
Plouie, Plouisi, Plounevez-Lokkrist, Plouvorn, Plouzeniel, Plouzevede, Pont-an-
Abad, Pont-Melvez (2), Prijag ;
ar Releg-Kerhuon, Rosgov ;
Saozon-Roazhon, Sant-Ke-Porzhtrev, Sant-Wenole, Sant-Visant, Sizhun.
Tredarzeg, Treglañviz, an Treou, Trelevern.

Laouen e vefemp o tegemer menozioù ha mennadoù hor mignoned war ar gudenn-
se, ken pouezus evit araokaat ar gelaouenn hag hor buhez speredel. Ma c'hellfemp
dont a-benn da aozañ a-zoare ar stourm evit brudañ Al Liamm *, anat eo e vefe 
tizhet mil koumananter, ha muioc'h zoken... Diwar se e teufe nerzh ha levezon d'
hor yezh ha d' hor sevenadur, hag ouzhpenn-se, pezh a c'hoantaomp holl : abegoù 
fetis da vagan GOANAG EN AMZER-DA-ZONT.

* Evit bremañ da skouer, ret eo strewiñ ar muiañ ar gwellañ an trakt bruderezh 
embannet nevez 'zo e galleg, dreist-holl e-mesk izili ar strolladoù o kemer tamm
pe damm damant ouzh padusted ha talvoudegezh ar spered breizhat ; hini ebet eus 
an dud o taremprediñ seurt kevredigezhioù ne zlefe tremen hep anavezout ha 
prizout oberidigezh Al Liamm.



DA HEUL AR C'HOULENNADEG. - 
Sed amañ lodennoù eus lizher Youenn Olier diwar-benn « Al Liamm » :

« Mat e kavan « Al Liamm » evel m' emañ nemet e karfen embann pennadoù 
hir-a-walc'h a-wechoù. Lennet am eus lizher Abanna, me gav eo gwelloc'h 
liesskrivañ an troidigezhioù peogwir n' int ket peurliesañ oberennoù lennegel. »

Diwar-benn Korn ar gwenedeg : « N' eo ket dav lakaat barzhonegoù gwenedek 
e korn ar gwenedeg na gant kement a notennoù ken e seblant ar skrid hen-
vrezhoneg pe kembraeg ; durc'haet a dalveze bezañ troet, n' eo ket bet. Rac'h a 
zo da skrivañ razh. »
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Digant A. Toravel :
« Pa gavis niverenn voan A. L., e komprenis edo ar gelaouenn o vevañ 

mareadoù diaes, ar pezh a c'hell c'hoarvezout da bep kelaouenn o plediñ gant 
traoù Breizh. Hel lavarout a ran deoc'h diouzhtu, ret eo derc'hel koustet a 
gousto gant n' eo ket hepken « Al Liamm » gant ur golo brav hag un nebeut 
pajennoù e-barzh, met gant ar gelaouenn vras hon eus anavezet betek-hen, ma fell
fell deoc'h embann traoù talvoudusoc'h eget pennadoùigoù dastumet amañ hag 
ahont. Perak chom hep kreskiñ priz « Al Liamm » ? Petra eo 20,00 L. N. evit ur 
bloavezh ? Aon hoc'h eus rak koll koumananterien, koll a reot muioc'h c'hoazh o 
kinnig dezho niverennoù treut ha liv an diyec'hed warno. A-hend-all, ra yelo 
kuit an dud pizh-se n' int ket gouest da reiñ pemp kant lur ouzhpenn (pemp pakad
sigaretennoù) evit derc'hel en he sav kreizenn ar vuhez speredel e Breizh. Ne vo
ket ur c'holl bras evit hor yezh.

Goulenn a rit peseurt danvez a blij ar muiañ d' al lenner. Liesseurt e vez
ar blijadur hervez an den ha war ar poent-se ez eo chomet A. L. leal d' he 
menoz. Bez e kaver enni barzhonegoù, kontadennoù, pennadoù studi a bep seurt hag
e pep niverenn. Va gourc'hemennoù. Setu da heul renket hervez en urzh an 
danvezioù a blij din. Ur soñj din-me n' eo ken.
1) Barzhonegoù (ha Kervella, Maodez Glanndour, Langleiz, pegoulz e klevimp 
anezho en-dro ? Disec'het e vefe an eienenn ?).
2) An danevelloù hir (arabat embann danevelloù re verr, war zigarez ober 
lennegezh fetis. Ur marzh eo evidon adkavout e pep niverenn pluenn virvidik hor 
Bigoudenad brudet hag a laka sev nerzhus « e » vrezhoneg e pajennoù a-wechoù yen
A. L.).
3) An notennoù (evel an holl lennerien !) .
4) Ar pennadoù istor pe studi pe skrivarnouriezh (an emsav, ar yezh, an dud).
5) Ar pezhioù-c'hoari (re verr int siwazh, ha koulskoude na donezonet eo ar 
brezhoneg evit ur seurt oberenn).
6) Levrlennadurezh (daoust hag e vefe tu kaout berrdaolenn lennegezh a-vremañ 
Iwerzhon ha Bro-Gembre, en ur ober ivez meneg eus o c'helaouennoù lennegel ?) .
7) Troidigezhioù.
8) Ar c'hontadennoù berr (ganto c'hwezh an divlaz hag ar c'hozih aliesik a-
walc'h).
9) Korn ar gwenedeg (perak n' eus ket a bennadoù e komz-plaen hir a-walc'h ?).

N' hellan ket echuiñ hep ho meuliñ hag ho trugarekaat evit ar galonegezh 
hoc'h eus bet o c'houlenn e-kreiz trubuilhoù arc'hant diniver aviz al lennerien 
diwar-benn talvoudegezh lennegel ar gelaouenn. Ha koulskoude pouezus a-walc'h e 
tle bezañ karg pemp kant Breizhad a fell dezho leun brezhoneg dereat ha n' eo 
ket trefoedach. »

Respont. - Ur pezh-c'hoari hir a gemerfe un niverenn a-bezh eus ar 
gelaouenn. Div a vent hon eus da embann. Ur verrdaolenn eus lennegezh Bro-Gembre
a zo bet roet en niverenn gouestlet d' ar vro-se.
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Sed amañ bremañ ur pennad eus lizher Jord Pinault :
« Kudenn al lennegezh c'hlan a vez diaes da zirouestlañ. Da gentañ e vefe 

ret gouzout petra eo al lennegezh c'hlan. Hervez a c'hellan meizout, seul 
c'hlannoc'h e vefe ster lennegel ur skrid ha ma pella diouzh an engouestladur 
kevredigezhel ; da lavarout eo n' eus nemet skridoù ur C'hrusoe bennak a 
c'hellfe bezañ glan. Ha c'hoazh. Ne anavezan ket ul « lennegezh c'hlan ». An 
hini a vefe ar c'hlanañ a vefe barzhoniezh lizherennouriel Isidore Isou ha 



François Dufrêne : gerioù hep ster renket an eil war-lerc'h egile. Ha c'hoazh...
Pa skriv Isou e « varzhoneg ». Prederiadenn diwar-benn ur vogedennig, ez adkaver
enni dindanad speredel Isou. Da skouer ar werzenn gentañ :
« Gloup zarapoie gloup »
« Gloup » a vez eveljust ur ger-drevezañ (trouzig ar maen e-barzh an dour 
hevelebekaet ouzh kelc'h mogedennig ar sigaretenn), hogen ar ger « gourgallek » 
zarapoie n' eo nemet un treuzwiskadur eus ar rusieg « zapoiet », « poiet » « 
kanañ a ra ». Pa ouzer e voe desavet Isou e Krenneuropa e komprener e 
varzhonegoù « gourgallek » hag evit dezhe bezañ skrivet en ur galleg... iskis e 
talc'hont roud eus dindanad kevredigezhel an aozer...

Glanoc'h pe nebeutoc'h glan e c'hell bezañ hepken neuze ul lennegezh, 
biskoazh ne voe ha biken ne vo « glan »...

...Bewech ma 'z embanner e-barzh « Al Liamm » ur gontadenn-bobl (sanset), 
e labourer a-enep da Vreizh, e toueller al lennerion... »

Sed amañ ul lizher all :
« Va gourc'hemennoù gwellañ evit ho kelaouenn uhel he emzalc'h lennegel.

Kavout a ran ez eo savet mat-tre ha tañvañ a ran dreist-holl ar c'hontadennoù 
hag an notennoù. Roit dimp dizaon keloù an deiz. Kuzuliit, m' ho ped, d' ar 
Vretoned yaouank lenn « Iwerzhon » (Le Seuil) gant Bourniquel, gant ur bluenn en
o dorn. Ul levr da lenn eo. Kavout a raint ennañ ur skouer, o zemz-spered 
keltiek ha o ene.

Va digarezit ma ne skrivan ket en hor yezh: desket am eus pep tra gant va 
mistri nemet se, da lavarout ar pouezusañ.
Y. K.
G. S. : Sed amañ va frof : 5 dollar amerikan, « kaoc'h Satan » evel ma lavare G.
Papini, ret-mat, siwazh, da deilañ hon douaroù !  Kenavo ar c'hentañ !

KELOU EUS HOR SKRIVAGNERIEN. - 
Setu ur pennad bremañ ez eo adkrog Youenn Drezen da skrivañ goude un ehan hir a-
walc'h. Meur a wech ez eo bet goulennet diganeomp petra e teue da vezañ. N' 
heller ket kaout keloù resisoc'h eget ar re a dennan eus unan eus e lizhiri 
diwezhañ hag a zo ken saourus hag e skridoù lennegel :
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« N' emaon ket fall tamm abet e Maubreuil, a voe anezhañ domani an 
Aotrounez de Dion, paotred an tankirri kentañ, ha bremañ ur sana nevez-flamm, 
gant ur c'hoad bras leun a wez derv, lav ha sapin, ur c'haer gant an nevez-
amzer, bale a-hed an alezioù hag ar gwenodennoù anezhañ. Un harlu glas ; harlu 
evelato. Ne ran darempred gant den ebet amañ ; paour-kaezh kristenien dizesk ha 
didalvezik eo an darn vrasañ eus ar baotred. Kalz muioc'h emaon em butun va-unan
em c'hambr, - va unan emaon, gant ma pado, abaoe ur reuziadig, - pe o kas va 
zreid dindan ar gwez uhel, « ouzh kaniri an evned » : koukoug, koulmed, kezeg-
koad, brini ivez, pintiged, drided, eostiged ha kalz re all, n' oufen lakaat ano
ebet warno ken. Eo ! Anaout a ran ivez sut sart ha bagol ar milc'houid - ar 
vilfid du-mañ - karet gant Maodez Glanndour.

N' em eus darempred ebet kennebeut gant un diavaez. Ha, dre va gwall, 
peogwir ne skrivañ, koulz lavarout, da zen ebet. Gwechall e vezen diwar re a 
gompagnunezh, hag un digarez brav e oa se din da c'holoiñ va leziregezh-skrivañ.
Klemm a raen « urbi et orbi » e lakae ac'hanon va c'hamaraded, dalc'hmat war va 
c'hein, da goll va amzer. Gwiriek a-walc'h e oa an dra, a-hed ar bloavezhioù m' 
edon o terc'hel ostaleri e kêr gaer an Naoned. Ne c'houlennen neuze - deomp 
dezhi e latin adarre ! - nemet ar « beata solitudo », ma c'helljen, en diwezh, 
lakaat du war gwenn an danvez skridoù a verve em empenn. Ma ! paotr ker, roet eo
bet din va goulenn, ha klok hag anterin ! Etretant, avat, e oa aet e puñs an 
diaoul va oad gour, va yec'hed, va gwenneien, va faltazi, va meiz-krouer. En em 
gavet on ur mare voe tal-ouzh-tal gant ar goullo, o verzout ne ouien ket mui 
brezhoneg zoken, evel m' en skrivis da Ber Denez... Kivizet an Drezenn - ken a 
vouar du, netra ken nemet drein ! - merglet net da ludu, ha da geneiled nemeto 
hiviziken, ar c'hleñved langiz, an dienez, hag ar c'hozhni o tic'halloupat 
davedon : lidet (?) em eus va zri-ugent vloaz d' ar 14 a Wengolo diwezhañ.

... Ha graet am boa evel ar c'hi hag ar c'hazh, pa ne vezont ket yac'h, en
em dennet en ur c'horn digenvez, da vagañ soñjoù du, en ur c'hortoz ar pare, hag
an awen...



Lakaomp ez a gwelloc'hik ar bed ganin, abaoe ur reuziad, o vezañ ma sav 
c'hoant ennon, ur wech an amzer, adskoulmañ darempredoù gant va mignoned kozh 
ha, pezh n' eo ket falloc'h, en em lakaat en-dro da skrivañ. Pebezh bec'h, 
avat ! Hogan me gred em eus graet ar gwellañ, an aesañ tra a oa em c'halloud 
hiviziken, lezel a-istribilh an oberoù a-bouez am boa ijinet hag a zo dreist va 
nerzh, ha dibunañ evel ma teu e teu, avañturioù daou lamponig a zu-mañ, mesk-ha-
mesk enno ar faltazi-rik hag an eñvorennoù. A-ratozh-kaer e ran gant ar 
yaouankiz munut, ar yec'hed, an heol ha kement tra a zo glas. En ur ger, treiñ 
kein, ankounac'haat va stad a-vremañ, c'houennañ pizh kement louzaouenn c'hwerv 
a ziwan em liorzh, ha lakaat mousc'hoarzhoù fresk da vleuniañ. Biskoazh jamez ne
vo bet touellet an dud evel-se ganin. Evit an holl lennerien, mar deus anezho, 
on chomet yac'h, yaouank ha drant. Ha mat an traoù e-giz-se !
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Souezus-kement ha komz diwar-benn « Skol-louarn Veig Trebern » - souezhus 
penaos, hag hep gouzout da unan, e c'hell ur gellidenn dont a vihan da vras. 
Dres evel ma c'hoarvezas gant « Itron Varia Garmez », e tegouezh gant « Skol-
louarn Veig Trebern ». N' oa va soñj, pa stagis gant an danevell-se, nemet teir 
pe beder bajenn, da welout ha barrek e oan atav da stummañ koñchennoù. Un tammig
evel m' am boa graet evit « Foenneg an Dourig-Kozh », m' hoc'h eus soñj. Jakez 
Riou, eñ, a durke da ober start ha berr. Me ne c'hellan ket pe, gentoc'h, ne 
fell ket din. Diwar ul lojadeg fagod e renkan tennañ ur romant ! Ma rankan kiañ 
evit kas da benn un oberenn a vo enni 300 pajenn bennak. N' oan ket en ged a 
gement-se, m' en amzav ! N' eo ket al labour ouzhpenn din, evel just, peogwir eo
bet dibabet ha mennet ganin, ha mestr on d' an neudenn. N' eus nemet he heuliañ.
Ar gwashañ 'zo, ne vezañ ket alies e stad a c'hras, da lavarout eo en imor 
labourat. N' eus den na darvoud ouzh va broudañ - eo ! Ur c'hreunenn « maxiton »
bennak, p' am beve eus an dihuner-se, - ha den a anaoudegezh ebet, war-bouez Per
Denez ha c'hwi, o soursial gant ar pezh a ran. Lakaomp ivez Roparz Hemon, du-
hont e Baile-Atha-Cliath. Mes n' hon eus ket en em skrivet abaoe deizioù glorius
an Dieubidigezh. »

ARNODENN AN TREC'H. - 
Un arnodenn a zo bet dalc'het e Pariz d' an 28 a viz Mae 1960.
Gounezet o deus an TREC'H KENTAÑ :
GWENNOLE AR MENN gant ar meneg mat tre ha meuleudi ar varnerien.
RONAN JOLAIS gant ar meneg mat tre ha meuleudi ar varnerien.
MARI-ARMEL GERAOD gant ar meneg mat tre.
MIKAEL AUDIC meneg mat tre.
ALAN COCHEVELOU meneg mat a-walc'h.
IFIG COCHEVELOU meneg mat a-walc'h.
TANGI LAORANS meneg mat a-walc'h.

TRIZEKVET KAMP AR VREZHONEGERIEN renet gant V. de Bellaing ha Ronan Huon a vo 
dalc'het er bloaz-mañ e Plouenan (Bro-Leon), eus ar 15 d' an 30 a viz Gouere (e 
Skol Sant-Per hag er Skol lik). Goulenn a reer digant ar gamperien kas gante 
pallennoù ha seier da gousket. Evit kaout diskleriadurioù ha kemer perzh c'hamp 
skrivañ d' an Itron V. DE BELLAING, 2, rue P. Le-Gorrec, Sant-Brieg.

KENDALC'H ETREKELTIEK. - 
Ar C'hendalc'h a vo dalc'het er bloaz-mañ e Aberystwyth, Bro-Gembre, eus an 8 a 
viz Eost d' an 13.

BODADEG VEUR KEVREDIGEZH AN DESKADUREZH NEVEZ. - 
Dalc'het ea bet ar vodadeg e Skol Sant Erwan, ar sul 26 a viz Mezheven 

1960. Er bloaz-mañ e oa 30 bugel er skol vrezhonek. Ar rener a garfe kaout 
muioc'h a vugale hag a vije dija brezhonegerien.

Ar gerent a fellfe dezho kas o vugale d' ar skol a zo pedet da skrivañ an 
abretañ ar gwellañ d' an Ao. Kalvez. Ezhomm a zo ivez sikour en arc'hant. 
Rentañ-kont ar bloavezh-skol a zo bet graet gant an Itron Galbrun hag an Ao. 
Kalvez.

206
BODADEG KUZUL AR BREZHONEG. - 



Dalc'het eo bet dindan renerezh an Ao. Klerg, e Buhulien, d' an 29 a viz 
Mae. Setu roll an emvod :
1) Stad ar C'huzul gant ar Pennrener ;
2) Kudenn gant ar Sekretour-Teñzorer ;
3) Danevell gant Abel Omnes evit Kevredigezh Selaourien Vreizhat ar Skingomz-
Skinwel ;
4) Beilhadegoù Treger gant P. Even ;
5) Skol Sant Erwan gant an Ao. Kalvez, rener skol.
Ar re a fell dezho sikour an Emsav a gas o frofoù d' ar C'huzul. L. MORVEZEN, 6,
avenue de la Gare, Concarneau. - C. C. P. 1316-63 Nantes.

A-HED HAG A-DREUZ.

Evit an eil bloavezh ez eo bet lidet e Sant-Mark-Brest Gouel Sant Erwan e 
brezhoneg, gant kantikoù, ur brezegenn gant an Ao. Moalig, ha skoazell 
biniaouerien Kevrenn Sant-Mark hag Ar Flamm. Prezegennoù koareiz a oa bet graet 
evit an eil gwech ivez er bloaz-mañ hep ger galleg ebet.

339 beleg Euzkarat (eskoptioù Vittorio, Bilbao, San Sebastian, Pampeluna) 
a skriv d' o eskibion (30 a viz Mae 1960) kement-mañ :

« Ur pennad 'zo n' eus bet embannet diskleriadur ebet sinet gant ur 
strollad beleion Euzkarat. Ar sioulder-se a zo e riskl da vezañ gwall-gemeret ha
diwar se e c'hellfer tamall d' hor c'houstiañs dilezel hor c'hiriegezh dirak ar 
fedoù hag an darvoudoù hag a c'houlenn groñs un emzalc'h leal ha didro a-berzh 
tud hag o deus an dever da embann azgoulennoù ar wirionez, ar frankiz hag enor 
an den. N' hon eus ket c'hoant bezañ tamallet a genwallerezh dre ma tavomp. N' 
hellomp ket chom hep komz, dreist-holl eus hor pobl, ar bobl Euzkarat ; bez ez 
omp anezhañ ha warnañ e reomp hol labour abostolel. Beleion Euzkarat, karout a 
reomp hor pobl. An hevelep gwir hon eus d' hen ober, hag an hevelep dlead a 
garantez naturel ha kristen hag ar beleg kastilhat a gar Bro-Gastilha pe 
Eskibion Bro-Ouganda, a gar ar familh denel ma 'z int ul lodenn anezhi dre youl 
Doue.

Setu perak ec'h anzavomp bremañ d' ar spagnoled ha d' ar bed-holl, ar 
politikerezh a zo sevenet hiziv e Bro-Spagn, ur politikerezh a zispriz, a 
ankounac'h hag a-wechoù zoken a heskinerezh yud ouzh ar perzhioù gouennel, 
yezhel ha kevredigezhel roet deomp-ni Euzkariz gant Doue. Ha kement-se hep 
talvoudegezh evit den hag oc'h ober gaou anat ouzh hor madoù uhelañ, hor madoù 
spered.

Setu displeget Aotrou 'n Eskob, unan eus ar pouezusañ abegoù hag a zonna 
muioc'h-mui bemdeiz an islonk etrezomp-ni hag an eneoù fiziet ennomp ar gward 
anezho. »

Un nebeut mizioù 'zo hanter kant skoliad bennak eus lise Roazhon a zo aet 
da gaout rener ar skol evit goulenn ma vije kelennet ar brezhoneg en un doare 
sirivusoc'h eget na vez aotret gant ar republik « demokratel » gall. Respontet 
en deus ar rener ne selle ket kement-se outañ.
207

Setu amañ penaos e kelenner ar yezhoù en ur vro demokratel. E Bro-Finland,
e 1957-58, e oa 382 skol eil derez finnek o yezh ha 50 skol svedek o yezh. E pep
skol e vez kelennet 2 yezh en tu-hont d' ar yezh c'henidik : eil yezh ar vro (ar
svedeg 382 skol hag ar finneg en 50) hag ur yezh estren (saozneg, germaneg pe 
rusianeg) a zo ret.

E vachelouriez e vez ret kemer ar yezh c'henidik hag ur yezh estren.
(Contact, niv. 3 - Mouladurioù Meulenhoff, Amsterdam.)

Hervez ar gelaouenn « L'Avenir », 70 danvez-soudard o dije graet tro-kêr e
Kemperle hag an Oriant gant banniel Breizh. Daoust hag ar wech gentañ e vije ?

Tennet eus Breton News : « Ni eo an dud binvidik », eme de Gaulle e 
Washington, « hor gwalc'h hon eus e-keñver an dud all. » Kinniget en deus eta 
sikour evit seveniñ palioù evel plediñ gant traonienn an Nil.

Ar Vretoned a zo a-du pa gomzer eus sikour ar broioù dilezet : o hini a zo
unan anezho. Met n' o deus ket ezhomm eus aluzen de Gaulle. Laouen e vijent ma 
vefe hepken implijet o arc'hant o unan e Breizh. Evel ma lavar ar jeneral e-unan
: arabat deomp sellout re bell na gwelout re vras ! (gw. Figaro, 25-4-60). »



Da geñveriañ. Sed amañ aroudenn lizher ur C'hembread d' ar gelaouennig 
Teangodoir : « Strollad Kembre a ginnig war-dro 20 danvez-kannad er 
mouezhiadegoù a zeu setu perak hor bro d' ober, dreist-holl dre ma n' omp ket 
aotreet da implij ar radio. Bez ez eus koulskoude er mare-mañ ur Radio-Kembre 
kuzh a glask tizhout an dud dre gasadennoù e saozneg. An daou strollad saoz o 
deus lavaret da Rener Meur ar Post difenn komz d' ar strolladoù ne ginnigont ket
50 danvez-kannad. Bro-Gembre n' he deus nemet 36 gant an holl strolladoù, en 
doare-se Strollad Kembre ne c'hellfe biken difenn e venozioù er B. B. C. Houmañ 
n' eo ket mui ur vro ma vezer dieub da gomz. Daoust ha bet eo ? - A. S. B. ap 
Dafydd. » (Teangadoir, Padraig O Brain, 52 Derwyn Road, Toronto 6, Canada. - E 
gouezeleg ha saozneg, dreist-holl.)

L'Invitation au Supplice, gant Waldimir Nabokov, a zo bet troet diwar ar 
rusianeg gant Jarl Priel. Istor un den kondaonet d' ar marv o c'hortoz er 
prizon. « Un oberenn iskis-meurbet ha diaes da dreiñ, » eme Jarl Priel. Al levr 
a zo bet embannet goude perzh bras « Lolita ». An embanner a zo Gallimard 
(N.R.F.).

« Bretagne Réelle » a embann (gant ar roneo) ur romant e galleg gant Alan 
Guel, « Les Derniers des Bretons ». Rakpren : 7,50 L. N ; Priz da vat : 10,00 L.
N. - « Bretagne Réelle », Merdrignac. C. C. P. Rennes 754-82.
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KONTADENNOU EN AMZER-VREMAÑ. 

Emaomp o paouez embann en ul levr distag 11 kontadenn bet moulet war « Al 
Liamm ». Al levr en deus 100 pajenn. 
Sed emañ ar skridoù a gaver ennañ : gant Jarl Priel : « Olga » hag « Israel » ; 
gant Jakez Konan : « Noz ar Pellgent », « Diwezh-Sizhun » ; gant Fañch Elies : «
Un danvez-den », « Ar Bastard » ha « Marianna Fri Ruz » ; gant Youenn Drezen : «
Foenneg an Dourig kozh » ; gant Roparz Hemon : « Torfed Emma », « Fin ar Bed » ;
gant Rojer Brison « Ar Chapeled ». - 4,60 lur nevez. E ti P. BODENAN, Stang ar 
C'hoad, Kerfeunteun - C.C.P. 212-23 Rennes.

EMBANNADURIOU. - Deut eo er-maez :

* Wanig ha Wenig, niverenn 7. Koumanant 1,50 L. N. PLOUEZEC,. K. R. P. : 1705-96
Rennes.
* Trede Diskuliadur, niv. 21, Sao Paulo, Brasil.
* Labour, stagadenn vrezhonek, niv. 5 ennañ : Keltia gant A. Toravel ; Ar Y 
delyn ; Al lennegezh ; Al Lennegezh Indiek gant A. Toravel ; Deizlevr gant Per 
Denez.
* Sturier Bleimor. Yaouankiz. Ur gelaouenn roneoskrivet kaer-tre
Mat eo kaout ul lodenn fentus, ra vo dalc'het ganti. 6,00 L. N.
Y. BOESSEL DUBOURG, 38, avenue Emile-Zola, Paris (15e). - K.R.P.
1374-03 Rennes.
* Celtia, niv. 111. Stagadenn da « La Bretagne Réelle » ennañ Deiziadur Coligny.
- K.R.P. 28.644 Paris.
* Breton News, Linton, Fassaroe Lane, Fassaroe, Bray, Co. Wicklow, EIRE.
* New Cornwall. The Magazine for those who have the interests of Cornwall at 
heart. Yearly 6/- (6 shilling). « An Gernyk », Leedstown, Hayle, Cornwall, G.-B.
* Ar Bed Keltiek, niv. 18, 1960. Koumanant 7 L. N. 21, rue de Dixmude, Brest. - 
C.C.P. 1907-07 Rennes.
* La Terre Bretonne (Douar Breiz), 12 L. N. - 6, rue de l'Eglise, Paris (15e).
* La Croix, niv. 23546 enni ur pennad sinet Arvester, diwar-benn ar pardonioù 
hag ar gouelioù breizhek en-dro da Bariz.
* Ar Falz, niverenn 1-2, 1960: un advouladur gant plomennoù ar ar gelaouenn « 
Brud » eus ur pezh-c'hoari gant Per Helias : « Mevel ar Gosker ». Ar pezh a zo 
bet c'hoariet e Groñvel dindan renerezh Andrev Merser.
* Ar Vro, niv. 6. Rener : Per Denez. Koumanant 10 L. N. da J-Desbordes, 14, rue 
Colbert, Concarneau (Finistère) - C.C.P. 1493-79 Nantes. - 
Sed amañ taolenn an niverenn-mañ : Pour la Victoire, gant Ar Rener, Frañsez 
Debauvais (kendalc'h) ; Les Nuits, barzhoneg gant Brython ; Unded an Emsav, gant
Youenn Olier ; Le Mouvement Breton (kendalc'h), gant Y. Fouere ; Doujañs da 



Vreizh, gant Per Denez ; Le Président Aguirre, gant R. Pennek ; Opinion 
Française sur Paris ; Ti Yaouankiz, h.a. An holl Vretoned a rank koumanantiñ d' 
ar gelaouenn galonek-mañ
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NOZ

gant Jakez RIOU

Noz eo. Sioul an deñvalijenn.
A vare da vare, c'hwitelladenn ur marc'h-du, er pellder. 
Va c'heneiled a gousk, dianken.
Ar c'housked a bella ouzh va orilher
Perak ne gouskan ket, 'vel ma ra ar re all ?... 

Petra a vir ouzhin ?...
N' ouzon ket. Va daoulagad a sell dirazo, difiñv,
Hag a glask war ar voger skeudennoù an amzer gwechall. 
Gwasket eo va c'halon etre dent un durkez,

Ken e kinnigan yudal.
Va c'horf a c'houzañv gant poanioù va ene.
Va ene ?... Perak eo doaniet, hi ? N' ouzon dare... 
N' ouzon dare ha gant an daeroù, hag an enkrez, 
Eo c'hwezhet va feultrin ha gwasket va gouzoug,

'Vel gant kordenn ar groug.
Karet 'rajen gouelañ, ha n' on ket 'vit ober, 
Karet 'rajen harzhal, ha tevel eo va youl.
Klevet a ran trouz a-dreñv ar voger,
Daoust ma ouzon mat-tre ez eo ar vanell sioul. 
C'hoarzhin ' ran, a-wechoù, 'vel un den diskiant. 
Pa vez krignet va c'halon gant ar velkoni.

Droug em eus ouzh ar gisti,
Ha droug em eus ouzh an neb a zo sant; 
Droug ouzh an neb 'zo 'tre an daou,
Rak droug a vagan 'vit kement gaou.
Ar c'hi, pa grog, a zo ennañ kounnar.
Reizh eo, pa lip dit da zremm,
Pa vez gwasket gant ar glac'har,
E klever anezhañ o 'n em glemm.
Gwelout a reomp e zroug, e boan, e nec'h, hervez ma harzh. 

Ki eo, ki a darzh.
Tu enep an neuz eo tu gwir an den.
Ha bevet an neb a skop war hon douar gant heug santel,
Hag a bign pell diouzh ar boultrenn, pell diouzh ar glaour, a daolioù askell.
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Klevout a ran ur vouezh, pell, pell, du-hont,
ur vouezh maro abaoe pell 'zo.
Mouezh ur plac'h eo ?... Petra 'lavarin dezhi peogwir eo va c'halon.

Goullo.
Yud a glevan, ha difronk, ronk, galvadennoù ha goaperezh.

Glac'har ha truez 
Feiz, kan ha dic'hoanag kri, 
Pedenn karantezus ha garm ki,

Dispac'h ha reuz.
En va c'halon eo em eus klevet.

'Vit tremen va amzer kemeret em eus
Al lizheroù ec'h eus din-me skrivet,
A-hed an amzer dibunet,
Ha dilavar on chomet, hep mennoz hag hep keuz. 
Dastumet em eus da lizheroù,
Hag o lakaet el lec'h edont.
Er paperoù-se nag a huñvreoù,
Nag a feiz dispont !



Ha va divrec'h a zo kouezhet a-hed va divesker, 
'Vel divrec'h skuizh ur gourener.
Santout a ran va c'halon o c'hwezhañ 'giz ur gor, 
Gant goell ar gourvenn.

Noz eo. Sioul eo kement tra, nemet 'us d' am fenn 
O klask lazhañ ar gouloù, e nij ur gelienenn 
Lor.

Versailhez, 8 Gouere 1925.
(Kaset gant YOUENN DREZEN.)
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BRIZHEOL

gant Alan TORAVEL

Perak 'ta, n' hallan ket
Flourañ togig bresk ar vruluenn 
A stirlink war ziribin ar foz,
En aer boull ur mintinvezh Eost ?

Perak 'ta, n' hallan ket
Redek dieub en avel a c'hwitell
En ur vesa er mor he gre meot gwenn, 
En aer boull ur mintinvezh Eost ?

Perak 'ta, n' hallan ket
Dantañ a-leizh va genou en avalenn
A ziver he dourenn aour ouzh va jod, 
En aer boull ur mintinvezh Eost ?

Perak 'ta, n' hallan ket
Selaou kanenn ar bugelig
A had klogor strink e c'hoarzh, 
En aer boull ur mintinvezh Eost ?

Troc'het o deus din va daouarn,
Va divhar ha va dent ha va divskouarn. 
Me 'zo Breizh. Daeroù hepken a chom din, 
En aer boull ur mintinvezh Eost.
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Tregont vloaz

Gant ABANNA

Tregont vloaz. Poent eo paouez gedal un heol all 
ha mont hep ken alc'houez 'met hal-mor ar bezoud 
a vez da deod. Biskoazh kement hag er bloaz-mañ 
ne dridas ez askre ar gwez oc'h azglaziñ
biskoazh ne garjout-te kemend-all ar vuhez.

Dek vloaz e kreiz an trouz ha tregont en tu-hont 
keneilded am hoalas kened am hoalas.



Poent oa gouzout Gwion bout en tu-mañ d' an trouz 
ma kar ma vir ma veiz an amzer he mignon.
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HIPOLITOS

hervez EURIPIDES
lakaet e brezhoneg
gant ROPARZ HEMON
(KENDALC'H)

Tezeus a zeu tre, ur c'harlantez delioù war e benn.

TEZEUS
Merc'hed, pe reustl a zo e-barzh ar palez ? 
Perak e leñv an dud ? Iskisat tra ! 
Ha me o tont d' ar gêr war-lerc'h va beaj, 
E kavan dorioù serr, ha den ebet
Da ober din degemer. Aon am eus.
N' eus netra fall c'hoarvezet gant va zad ? 
Kozh eo. E goll, avat, a vefe mantrus.

AR C'HOR
Nann. Ar re gozh zo yac'h. War unan yaouank 
Eo kouezhet, Tezeus, ernez an Tonkadur.

TEZEUS 
Ur bugel din zo marv ?

AR C'HOR
Spontusoc'h eo.
Ar vamm zo marv.

TEZEUS
Va gwreg ?
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AR C'HOR
En-dro d' he gouzoug, 
Skoulmet ur gordenn ganti.

TEZEUS
Ha perak ?
Gant ur barr anken sklaset trumm he gwad 
Pe c'hoazh pennfollet gant ur c'heloù fall ?

AR C'HOR
Ne ouzon ket. Emaon o vont d' ar palez. 
Meskañ a rin va daeroù gant da zaeroù.

TEZEUS
Faidra zo marv. Ha me zo war va fenn 
Garlantez ar pirc'hirin d' an diouganlec'h,
P' en devez bet ur respont mañ ... Mevelien ! 
Disparlit an dorojoù ! Digor-frank
Ra vezint, din da welout splann va fried, 
Faidra, a zo he marv va marv din ivez !

An dorojoù a zigor, o tiskouez korf Faidra. 

AR C'HOR
Leñvit d' ho rouanez, tud !



Faidra, grevus oa da anken.
Hogen ar peoc'h ac'h eus strafuilhet en ti-mañ. 
Gant un dorn disakr,
Didruez ouzhit da-unan,
Hep klod, paourez kaezh, out aet diouzh ar bed,

TEZEUS
Buhez ! Ur jahin din ez out ! Harluet, 
Sammet on bet gant reuzioù stank, ha setu 
Ar brasañ reuz ! Dindan da dreid, Tonkadur, 
Va flastrañ rez, ha flastrañ rez va zi ! 
Aerouant kriz, o c'hwezhañ war va lerc'h 
Da anal vrein, o wallañ gant da vinim 
Va spi ha va c'harantez ! Beuzet on 
En ur maread glac'har, ha ne welan 
Goanag nep tu. An aod a silvidigezh
A steuz a-dreñv ar c'houmm am doug, dinerzhet.
Faidra, pe zrougeur he deus da ziframmet 
Diouzhin, evel an evn a nij diouzh dorn 
An evnetaer, da blavañ serz er c'hondon ? 
Nemet hirvoud ha keuz ne chom ganin. 
Un hendad din, en amzer gent, a daolas 
Hadenn ur pec'hed euzhus, hag ar frouezh, 
Azvet gant gour an Neñv, a rankan mediñ.
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AR C'HOR
N' eo ket warnout hepken
E kouezh ar samm, va roue !
Re all a ouel d' ar bried ac'h eus kollet.

TEZEUS
Din-me an noz, an noz hepken ! Ra varvin, 
Da venel don en deñvalijenn, mik
En douar, ma n' eus mui na meiz na nec'h ! 
Faidra, va fried kaezh, oc'h en em lazhañ, 
Skoet ec'h eus ganin grevusoc'h taol
Eget ar marv ! Perak ? N' eus den ebet 
A gredo komz ? Ne ouezin ket petra
A zo c'hoarvezet ? Daoust ha ne deus amañ, 
Er palez-mañ netra nemet un toullad
Klufaned ha gaouidi ? Rannet eo
Va c'halon, ha ne gavan en ho mesk 
Nikun a venn diserriñ e vuzelloù,
Dre druez ouzh va rec'h pa ne ve ken ? 
Digenvez eo va zi, ha va bugale
Zo emzivadet.

AR C'HOR
Leñvañ ran d' ar vamm, 
D' ar wreg, aet kuit da viken, hep he far 
E sked an heol evel e skleur ar stered. 
Ha truez vras am eus ouzhit-te, Tezeus. 
Ha krenañ ran, rak sed o tont davedout 
Ur spont mil gwashoc'h c'hoazh !

TEZEUS (a spurmant ul lizher e dorn Faidra)

Me wel ul lizher
Stag ouzh he dorn !... Petra ? He youl diwezhañ 
A zo bet merket ganti moarvat.
Ur c'hemenn din da ziwall he bugale ?
Na 'z pez nep aon, o Faidra ! Merc'h ebet 
Ne savo war da lerc'h e-barzh va gwele. 



He siell aour zo warnañ. Torromp buan 
Anezhi, din da c'houzout pezh a venn.
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AR C'HOR
Berniet gant un doue,
Skrij ha skrij, spouron ha spouron ! 
An ti roueel dismantret,
Bruzunet da virviken !
Doueed, bezit trugarezus,
Ma 'z eus amzer, selaouit va fedenn, 
Hor saveteit... Siwazh,
Me wel war e dal
Ne ziouganen ket en aner.

TEZEUS
Gwa ve ! O mezh, o braouac'h dreist d' al lavar ! 
Heugiñ a ra va ene ! N' hellan mui
Gouzañv va bec'h !

AR C'HOR
Pe gevrin ac'h eus lennet ? 

TEZEUS
Al lizher-mañ a ziskuilh... nann, a c'harm, 
A youc'h, a yud, a vlej... O da belec'h 
E tec'hin ?

AR C'HOR
Un dra euzhus en deus desket. 

TEZEUS
Un dra ken euzhus, merc'hed, ma 'z eo gloaz 
Da deod an den dezrevell seurt hudurniezh. 
Padal e rankan komz, e rankan embann 
D' ar bed a-bezh an torfed skrijus graet 
Gant Hipolitos ! Hennezh en deus saotret 
Enor va gwreg, dirak daoulagad Zeus ! 
Poseidon, te, va zad, ac'h eus grataet 
Seveniñ din teir fedenn, selaou pizh ! 
Sede va c'hentañ goulenn : lazh va mab, 
Hiziv end-eeun !
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AR C'HOR
Ur fazi bras a rez ! 
Kompren a ri dizale ! Klev ac'hanon ! 
Dianzav prim ar bedenn ac'h eus graet !

TEZEUS
Ne glevin ger a ali digant den !
Ha ma ne deurvez ket Poseidon stlepel 
Va mab e skeud an ifern, m' hen harluo ! 
Kantren a ray, va mallozh war e choug, 
E-unan dre an douar, ken na dav
E wad da hesk en e wazhied brein !

AR C'HOR
Sede da vab o tont. Bez habask, roue ! 
Dit ez eo dleet saveteiñ da lignez !

Ilipolitos a zeu tre.

HIPOLITOS



Va zad, ho klemmvan mantrus am eus klevet, 
Ha deut on war an taol. Ne ouzon tamm 
Petra ra deoc'h hirvoudiñ. Me ho ped, 
Lavarit din... Ho kwreg ?... Ha hi zo marv 
Aze ?... A-boan un eurvezh 'zo he lezis, 
Hag e oa bev !... Petra zo bet ? Penaos 
Eo marvet ?... Tad, mar plij, na davit ket. 
Goulenn digant ar re a zo en doan
Abeg o zristidigezh zo amzere
A-berzh un estren. Hogen me zo kar
Deoc'h. N' hoc'h eus nesoc'h kar er bed egedon ! 
Na guzhit ket ho klac'har ouzh ho mab

TEZEUS
O tud, bepred ijinus da empentiñ
Arzoù diniver, ha bepred o klask
Gouiziegezh nevez ! un arz a zo c'hoazh
N' hoc'h eus ket kavet : treiñ ar sod da fur !

HIPOLITOS
Diaes e gwir e vefe deskiñ furnezh
D' un diod. Met, va zad, ho reuzeudigezh
A gas ho spered dreist ar vevenn ret. 
Seurt prederennoù uhel zo divare.
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TEZEUS
Kalon an den ! N' eus mann a ve re fastus 
Da ober dezhi kilañ ! Harz ebet
Ne deus d' he fallagriezh ! Gwazh-ouzh-gwazh, 
A rumm da rumm ez a ar bed, ar mab 
Gwashoc'h eget an tad ! Ma vezo ret 
Krouiñ un Douar nevez tu bennak 
Evit reiñ bod da c'haouiad hag orgeder !
Sellit ouzh hemañ ! Mab eo din, ha gwallet 
En deus va gwele-eured ! An testeni 
Zo amañ, skrivet gant he dorn ! Ha krediñ 
A rez-te sevel c'hoazh da dal dirazon ? 
Te, a zo boas da gomz gant an doueed, 
Emezout ! Te, a zo da vuhez ken glan, 
Emezout c'hoazh ! Dirak an dud e c'hellez 
Brabañsal ! Me, avat, ne vin ket paket ! 
Ha pakañ ne ri ken ar Re Zivarvel ! 
Emzalc'hus out en debriñ hag en evañ ! 
Ar c'hig a ra dit doñjer ! Kae, truflenner ! 
Orfeus a zo da skouer ha da vestr ! 
Kerzh-te d' e heul e lidoù gliziennus 
E gelenn mogidellek ! Kavet eo
Da zellid gwirion ! Tud, diwallit mat
Rak seurt pilpouzien, vertuz leizh o genou, 
Da guzhat tunioù lous o c'halon vrein ! 
Faidra zo marv. Te grede dit, hep mar, 
Ne vije merk nag eñvor eus da dorfed. 
Ha sed al lizher-mañ, ur brouenn anat, 
Na c'hellez ket diarbenn ! Didamallet 
Ne vezi ket. Me oar he doa kasoni 
Ouzhit. Me oar ez eus atav broc'hadeg 
Etre ar bastard hag ar re zo ganet 
Hervez ar reizh. Padal, ha se oa dezhi 
Abeg a-walc'h da vervel, hi ken youlek 
Da sunañ mel ar vuhez, ha netra 
Nemet da ober anoaz dit ? Te lavaro
Eo divlamm gwad ar baotred diouzh an orged 
A verv e gwad ar merc'hed ? Paotr pe blac'h 



A vrell, pa vez enaouet en o c'hig 
Tan Afrodite. Gwashoc'h eo zoken
E paotr eget e plac'h. N' en deus ket kement 
Da zoujañ barn ar bed... Perak avat 
Klask digarezioù dit ? He c'horf zo aze. 
N' eus ezhomm ken a dabut. Da harluañ 
A ran. Kerzh kuit ! Nag amañ nag en Aten 
Na laka mui da droad, nag e nep lec'h 
Gwarezet gant va c'hleze. Ha mar deuan 
Biken da habaskaat ha da drueziñ 
Ouzhit, ra savo Sinis eus al ludu, 
Ahont er strizhenn-douar, da lavarout 
N' eo ket va dorn hen lazhas, hag ar c'herreg 
A spoum o fennoù aze, ra zinac'hint
E flastris outo Skiron gwechall-gozh !
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AR C'HOR
Hipolitos !
E-giz-se e tro ar bed !
Bremaik eürus, trumm taolet en dizeur !

HIPOLITOS
Va zad, ho kounnar zo spouronus. Anat
E splann dirazoc'h prouenn va c'hiriegezh 
Selaouit mat koulskoude. Me n' on ket 
Helavar. N' ouzon tamm dirak an dud 
Distilhañ komzoù brav. Gant va mignoned 
Hepken e c'hellan prezeg hep disfiziañs, 
Disheñvel diouzh ar fistilherien-se
A hoal ar bobl, evito da vout dalc'het 
Dioded gant ar furien. Hogen bremañ, 
E-tailh da goll va buhez, komz a rin, 
Dizaon ha spis. Dirazomp en em astenn, 
Divent, an oabl, an tir. En o domani 
Ne gavfed nikun glanoc'h egedon-me. 
Desket em eus kehelañ an doueed. 
Dibab a ran keneiled hag a vir
Dinamm o daouarn diouzh pep stlabez, leun 
A enor, leal em c'heñver. Me, d' am zro, 
Zo leal e-keñver neb a hentan. Goap 
Ne ran nepred anezho. Ha dalc'hmat, 
A-bell evel a-dost e chomañ gwirion 
Outo. Evit an torfed a damallit
Din bezañ graet, digablus on a-grenn.
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Va c'horf zo gwerc'h. Darempred n' em eus bet
Biskoazh ouzh maouez, ha ne ouzon mann 
A-zivout se ouzhpenn ar pezh am eus 
Klevet dre chañs, pe welet e skeudennoù, 
Ha c'hoazh hep tid da sellout, rak va ene 
A zo digatar. Ha ma nac'hit krediñ, 
Diskouezit din pe vad am bije klasket 
Ouzh ho pratellat ? Ne oa ket ho kwreg 
Kaeroc'h eget un all. Gant he c'harantez, 
N' em bije ket gounezet ho kurunenn. 
Follentez rik e vije bet. Evidon,
Morse n' em eus c'hoantaet ar galloud-se 
A bistri kalon neb a striv d' e ziraez.
Ur c'hoant hepken am eus : ra vezin kentañ 
Pa genstriv ar yaouankiz er C'hoarioù. 
Eil renk er Stad a c'hellan kemer laouen, 
Ha bevañ sioul e-mesk mignoned vat, 
Dibreder ha dizañjer, pezh a dalv



Muioc'h, d' am c'hred, eget ur gador-roue. 
Un dra a rankan c'hoazh lavarout deoc'h. 
Amañ pa vefe unan gouest da reiñ 
Testeni gwirion, ha pa vefe Faidra 
O selaou, c'hwi a c'hellfe gouzout piv 
Zo kablus. Hogen, touiñ ran dre Zeus, 
Mirour al Leoù, ivez dre an Douar, 
Dirazoc'h, touiñ ran n' em eus nepred 
Saotret ho kwreg, na bet zoken an dezo 
D' ober hevelep torfed. Ma 'm eus graet, 
Ra varvin en dizenor, mezhekaet,
Hep ti, hep bro, hep kuñv na kar, en harlu 
Ha c'hoazh, ra nac'ho tir ha tonn degemer 
Va c'horf ! Dre aon moarvat e kollas Faidra 
He buhez. Setu holl a c'hellan diskuilh. 
Marvet eo glan, hep glanded en he c'halon. 
Ha me, zo glan va c'halon, zo diskaret.

AR C'HOR
Hep mar, Hipolitos,
Ez out didamallet-klok.
Touet ec'h eus dirak an Neñv, 
Ha ne vi ket diskredet.
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TEZEUS
Trubard ha strobineller ! Komzoù flour 
Da ober din, ha me a-ouez d' an holl 
Dismeget, bezañ habask en e geñver !

HIPOLITOS
Re habask oc'h ! Ho tad-c'hwi ha pa vijen, 
Ha din graet seurt dismegañs gant va mab, 
Gwallet va gwreg, n' eo ket ho parn d' an harlu 
Am bije graet : ho lazhañ war an taol !

TEZEUS
Da lazhañ, ya ! Na c'hwekat d' an torfedour 
Paeañ e zle en un taol krenn, hep gouzañv ! 
Re c'hwek ! Ar varnedigezh ac'h eus douget 
Warnout da-unan zo re vadelezhus !
Mervel a ri goustadik, lomm-ha-lomm
O tañva gopr ar pec'hed, en ur stlejañ 
Da dreid war zouar estren en ezeved !

HIPOLITOS
Va argas pell ? Gortozit da vihanañ 
Un test a zo diduek : red an Amzer.

TEZEUS
Betek ar vevenn bellañ eus ar bed,
A-dreuz ar mor, ganin e vefes stlapet,
Ma c'hellfen, ken argarzhus d' am daoulagad 
Ez eo ar gwel ac'hanout !

HIPOLITOS
Barnet on

Eta, hep test ? Hep doujañs ouzh va le ? 
Zoken hep goulenn kuzul ar veleien ?

TEZEUS
Beleien ! Mont da lenn e nij an evned 
A ve goaperezh ! Sell, al lizher-mañ, 
Kreñvoc'h eget mil lavar diouganerien !



HIPOLITOS
Ha komz a rin ? Va diweuz zo siellet 
Roet em eus va ger, ha d' hoc'h enoriñ,
E tavin c'hoazh, doueed hag am distruj 
Evit bout feal d' ho lezenn ! Me oar ivez
E fell da 'm zad chom bouzar ouzh va mouezh. 
Perak e torrfen 'ta va gouestl en aner ?
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TEZEUS
Klevit ar c'hlufan, hag a sent ken uvel
Ouzh reol an Neñv ! Ne badan ken ! Er-maez !

HIPOLITOS
Ha da belec'h ez in-me ? Ne deus den
A roy din herberc'h, sammet gant ho mallozh.

TEZEUS
E-mesk an avoultrerien hag an tourc'hed,
Kae-te da glask mignoned, ma ' c'h eus c'hoant !

HIPOLITOS
Va zad a gred on kablus. Pred eo din
Skuilh daeroù, rak ar c'hañv a voug va c'halon.

TEZEUS
Pred e oa dit kañvaouiñ pa ' c'h eus taolet 
Pep doujañs-natur ha pep mezh diwarnout.

HIPOLITOS
Ar murioù-mañ, pa c'helljent komz, a youc'hje 
Betek an Neñv, ne don ket un torfedour.

TEZEUS
Ya, brav eo dit aspediñ testoù mut,
Rak n' eo ket un teod en deus da ziskuliet.

HIPOLITOS
Me garfe bout va-unan da arvestiñ 
En prevez ouzh va ene ha va reuz.

TEZEUS
Boasoc'h ez out hep mar d' en em azeuliñ 
Eget da zerc'hel kadarn hent an dlead.

HIPOLITOS
Mamm gaezh ha mab reuzeudik ! Neb a garan, 
A-youl an Neñv, na vezet galvet bastard !
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TEZEUS
Gwarded ! Ha bouzar oc'h ? N' hoc'h eus ket klevet 
Va urzhioù ? Kasit eñ diwar va zro !

Gwarded a dosta ouzh Hipolitos.

HIPOLITOS
Diwallit ! Gwazh a se d' an neb a gredo 
Ober ur c'hammed pelloc'h ! C'hwi, va zad, 
Sevenit ho kourc'hemenn gant ho torn !

TEZEUS
Ober a rin, bez asur, hep marc'hata,



Ma nac'hez sentiñ, hag hep skuilhañ daeroù !

Tezeus a ya kuit.

HIPOLITOS
Ar varn zo douget. Kalet ha ma 'z eo, 
Komz n' hellen ket da ziskuilh ar wirionez. 
Te, va c'heneilez em hemolc'hadennoù, 
Artemis veur, merc'h Leto, gwel ac'hanon ! 
Harluet on diouzh Aten ! Kenavo. 
Bro ger Erekteus ! Kenavo dit, Troizen, 
Tachenn ebatoù mibin ar yaouankiz ! 
Ouzhoc'h e taolan ur sell, hag e vo 
Ar sell diwezhañ ! Paotred, a voe maget
Em c'hichen, deut da 'm ambroug ken na dizhin 
Harzoù va bro. Ha me dinac'het gant 
Va zad, n' eus ket va c'hen glan en ho metou.

Hipolitos hag e ambrougerien a ya kuit.

AR C'HOR
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1.
An doueed a ren hag a breder 
Ouzh an dud. Seurt soñj a zo bet 
En amzer an anken hag an hirvoud,
Frealz din, a-wechoù.
Padal, pa lakaan oberoù an den 
E-tal ar frouezh a gutuilh diwarno, 
Frouezh put diwar oberoù mat, 
Ha ne goazho ket va feiz ?
Kemm ha kemm c'hoazh,
Mab-den o kantren dalc'hmat
En abuzetez e fazioù.

2. 
Setu amañ va fedenn : gwalc'hañ c'hoant 
Va c'halon, kaout glad ha madoù,
Bezañ goudoret diouzh an doan,
Ha diouzh ar vezh.
Hag amzeriañ, mar deo ret,
Stummañ va c'hredenn diouzh ar c'hiz, 
Bevañ pell, dichal, didrubuilh,
Gant un tal diroufenn.

3. 
Bremañ luziet va spered,
Va goanag end-eeun a steuz
Un dra dreist-kred am eus gwelet :
He skedusañ steredenn
Forbannet diouzh Aten gant kounnar un tad. 
Traezhennoù Troizen,
Lintrus a-hed hor murioù,
N' hen gwelot mui biken,
Na c'hwi, koadeier dervek ouzh tor ar menez, 
Ma rede skañv war-lerc'h e levrini,
Gant koskor an Hemolc'herez.

4
N' hen gwelimp ken
O lammat en e garr,
A-dreñv e gezeg embreget-mat,
O vont gant ar roudenn levn dre ar palud, 
Dianal ouzh stamp ar c'harnoù.



Hag al lourenn, bepred he c'herdin war zihun 
Er palez, a vo mut.
Gweñvet ar garlantezioù
A strewe war ar geot glas druz,
Ma vourr Artemis ehanañ en nevez-hañv. 
Etre ar plac'hed yaouank a geveze 
Da c'hounit e garantez,
E vezo peoc'h a-vremañ.
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5.
Ha chom a ran, Hipolitos,
Gant ur vuhez c'houllo war va choug,
Ur vuhez varv,
Marv evel huñvreoù da vamm 
Dre he gwentloù.
Doueed divarvel, ar gounnar 
A verv ennon !
Grased, c'hoarezed a vousc'hoarzhe
Ouzh e c'hinivelezh, perak 
Hoc'h eus e zilezet,
Digablus, hag harluet,
Hep dellezout, kaset huit !

O sellit ! Unan bennak o redek ! O tont amañ ! Unan eus mevelien Hipolitos ! Na 
skoelf eo e zaoulagad !

Ur C'hannad a zeu tre.

AR C'HANNAD
Merc'hed, lavarit din pelec'h emañ 
Tezeus. Er palez ?

AR CHOIR
Sede eñ o tont.

Tezeus a zeu tre.

AR C'HANNAD
Roue, keleier fall am eus da gemenn, 
Keleier fall evit ho pobl a-bezh, 
En Aten hag e Troizen.
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TEZEUS
Hag e c'hallfe 
C'hoazh brasoc'h anken kouezhañ war an div gêr ?

AR C'HANNAD
Keleier mantrus, aotrou : Hipolitos
A zo o vervel, ma n' eo ket c'hoazh marv !

TEZEUS
Pe zorn a skoas outañ ? Dorn un ozhac'h, 
Gwallet e bried ivez gant an hailhon ?

AR C'HANNAD
Flastret dindan e garr ! Distrujet trumm,
Dre nerzh ar bedenn hoc'h eus graet d' ho tad.

TEZEUS
Trugarez, tad, ha c'hwi, doueed holl !
Gwir dad oc'h din, Poseidon, p' hoc'h eus klevet 
Ar vallozh am eus laosket gant va mab ! 
Kont din penaos e kouezhas war an hini 



En deus va dizenoret taol ar c'hastiz.
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AR C'HANNAD
Edomp e-tal an aod, hag o skrivellat
E gezeg, en ur ouelañ. Ni a ouie 
Oa bet ho mab harluet, berzet outañ 
Chom en hor mesk e Troizen. Hipolitos 
A zeuas neuze. Daeroù a oa ivez 
En e zaoulagad. Kalz a dud a gerzhe, 
Keneiled yaouank dezhañ, war e lerc'h. 
Ur pennad hir e vanas mut, o leñvañ. 
En diwezh e lavaras : « Mann ne dalv 
Keinal. Ouzh urzh va zad e ranker sentiñ. 
Sternit va c'hezeg, paotred, ouzh va c'harr. 
Un estren on er vro-mañ hiviziken ». 
Ha ni raktal da ober e c'hourc'hemenn.
E gezeg, prim harnezet, a zegasjomp 
D' e gichen gant e garr. O vezañ gwisket
E arc'henadoù-hemolc'h, pakañ krog 
A reas er sibloù, pignat war ar c'harr, 
Ha neuze, en ur sevel trema'n Neñv
E zivrec'h, e lavaras : « Zeus, m' ho ped,
Ra varvin mar don kablus ! Da vihanañ, 
Pe vev pe varv e vefen, grit ma ouezo
Va zad en deus kastizet un den dinamm ! » 
Broudañ a reas e gezeg. Ni, mevelien, 
A rede tost d' e garr, a-hed an hent 
A gas da Argos. Hag o treuziñ harzoù 
Ar vro-mañ e tiraezjomp ur c'hro didud 
E-tal mor Saron. Trumm e tarzhas un trouz 
Kreñvoc'h eget ar c'hurun eus donderioù 
An douar, hag ar c'hezeg war an taol 
A savas o diskouarn. Ni, saouzanet, 
A selle tro-war-dro, o klask divinout 
Pezh a c'hoarveze. War ar mor, a-ruilh, 
Ur wagenn hir a weljomp hag a goeñve 
Betek an oabl, o tont davedomp. Kuzhat 
A reas an traezh, ar c'herreg, an tevinier, 
Eus Roc'h Asklepios da Dornaodoù Skiron; 
Ha, spoumek-holl, o yudal hag o fuc'hañ,
Ez eas war-eeun d' ar c'harr. Ouzh en em zispenn, 
Pa stokas ouzh ar bili, e tislonkas
Un tarv, dreist-kred e vent, a reas d' an douar 
Tregerniñ gant e vlejadennoù gouez, 
Ur c'hloaz ar gwel anezhañ d' hon daoulagad. 
Ar c'hezeg gant ar spont a vennas tec'hout. 
Hogen ho mab, gourdonet a bell 'zo, 
Ampart en arz ar blenier, start e zalc'h 
Er sibloù, ouzh o sachañ hag o zreiñ 
A-dreñv e gein, a gil evel ur roeñver
O frapañ war ar fust. En aner, siwazh.
E loened, o tarlammat, ar gweskennoù
O stlakañ hag o vrallañ war o dent, 
A nij evel an avel, hep damantiñ 
Ouzh sug na kar. Ho mab a glask o deren 
Etrezek ul letonenn. Hogen eno,
E sav an tarv dirazo, ouzh o spontañ, 
Ma redont feuls rag-eeun davet ar c'herreg, 
An tarv d' o heul, hep trouz, e-tal ar c'harr, 
Stouet e benn, dibaouez ouzh e enkañ 
Tostoc'h bepred d' an tevenn, ken na flastr 
Ar bendell ouzh ar roc'h. Gant strap ha strak, 
Ahel ha stern, steudennoù, rodoù, kastell 



A darzh en aer e mil tamm. Hipolitos 
E-kreiz ur rouestlad sibloù ha lerennoù,
Punet en-dro d' e zargreiz, a zo stlejet.
E benn, e gorf a zarc'haou war ar vein. 
Ha c'hoazh e c'harm d' e gezeg : « Harzit ! Harzit ! 
Na lazhit ket ar mestr en deus ho maget ! » 
Ha neuze : « Tad, ho mallozh a zo warnon, 
Ha me direbech ! Piv a zeuy da 'm selvel ? »
E gwir e oamp o redek war e lerc'h,
Re c'horrek, siwazh ! Eus a-bell hen gweljomp
O kouezhañ war an hent, evel dre vurzhud 
Dieubet diouzh e liammoù. O tostaat,
Hen kavjomp c'hoazh e buhez, hogen darev 
Da vervel. Eus ar c'hezeg ne oa roud,
Nag eus an tarv. Ne don-me, aotrou roue, 
Nemet ur mevel. Daoust da se e kredan Lavarout deoc'h va soñj : ho mab a zo 
Digablus. Se a douan hag a doufen,
Pa 'z afe an holl verc'hed d' en em grougañ, Lizhiri skrivet ganto bern-war-vern
Evit e damall. Onest eo, ha glan !
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AR C'HOR
Ar rod a dro,
Drougeur ha drougeur a gouezh,
Den ne ziank diouzh enkrog an Tonkadur.

TEZEUS
Kasaat a ran an den-se. Ouzh da glevout 
Ez on bet laouen. Hogen, dre azaouez 
Ouzh an doueed, hag o tougen eñvor 
Ez eo va mab, ne vin na trist na seder.

AR C'HANNAD
Petra vo graet ? Ha kaset, e vo amañ ? 
Soñjit ervat : ho mab zo gloazet-don. 
Na vezit ket re galet en e geñver.

TEZEUS
Ra vezo kaset amañ ! Dremm-ouzh-dremm
E fell din c'hoazh e welout, ha ma nac'h 
Ur wech ouzhpenn e dorfed, e tiskouezin 
Dezhañ ez eo bet barnet gant an Neñv.
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Ar c'hannad a ya kuit.

AR C'HOR
Afrodite ! En ho roued e talc'hit 
Kalonoù baic'h an doueed hag an dud.
Hag ouzh ho skoaz e c'hournij, 
Dre dir, dre vor,
Skedus ha skañv,
Eros ho mab,
O plavañ trumm
War ar spered diboellet.
Ar c'helin gouez eus ar menez, 
Ar pesked, ha kement loen
A denn buhez diouzh bronn an douar
Ha gor diouzh lagad an heol 
A verz galloud e eskell aour. 
Hag an dud ivez
A bleg dindan e hud.
Afrodite, c'hwi hepken
A ren diharz war ar bed, 



Rouanez enoret-holl !

Artemis en em ziskouez.

ARTEMIS
Tezeus, mab Aigeus, klev ! Me zo Artemis. 
Perak e trid da galon gant levenez ? 
Lazhet ec'h eus da vab, fallakr ma 'z out,
O krediñ gevier skrivet gant da wreg, 
Hep klask testeni all. Dirak ar bed
E ranki dougen bremañ samm ha kastiz. 
Ha mont a ri da guzhat en ifernioù 
Ar vezh ac'h eus dastumet war da benn ? 
Ha tec'hout dre an oabl a fello dit, 
Da derriñ fard ar reuz ac'h eus ereet 
War da izili ? Ne deus lec'h evidout 
E-mesk an dud dereat hiviziken.
Gwirionez noazh a glevi diganin.
Gwazh a se dit mar flemm ! Da vab zo glan, 
Didamall, ha dre se e koll e vuhez. 
Faidra, da wreg, he spered aet e belbi,
Oa kablus. O, me anzav e oa hael. 
Met an doueez-hont, an hini hudur,
Hag a gasaan gant anien-holl va gwerc'hted, 
A oa aet en he gwad. Da wreg a gare
Da vab. Hag hi o stourm ouzh he c'harantez, 
E kouezhas e strobinell troioù vil, 
Steuet gant he magerez, a ziskulias 
Da Hipolitos orged kuzh e lezvamm, 
Oc'h ober dezhañ touiñ chom hep komz 
A se da zen. Da vab a nac'has plegañ 
D' ar c'hinnig mezhus. Hogen, dre azaouez 
Ouzh an doueed, derc'hel feal d' e le 
A reas, zoken dirazout, p' hen tamalles 
E gaou. Da wreg, pennfollet gant ar spont 
Da goll he brud, a skrivas dit al lizher 
Ac'h eus kredet, o kas da vab d' ar marv.
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TEZEUS
Va mab ! Va mab !

ARTEMIS
Ha gloazet eo da ene, 

Tezeus ? C'hoazh donoc'h gloaz a ranko gouzañv ! 
Da dad, te oar, a ouestlas dit seveniñ 
Tri goulenn. Sed an implij ac'h eus graet 
Eus unan : ober droug da 'z mab e-lec'h 
Noazout ouzh un enebour. Ha da dad, 
Doue ar mor, endalc'het gant e ouestl, 
A sentas. Dit an tamall ! Koulz ha me, 
Da dad az parn, diskiant, diouzh da zellid. 
Hep klask na test na prouenn, hep kaout ali 
An diouganerien, ha zoken hep gortoz 
An Amzer, gant he dorn difazi, goustad 
Da wentañ gwir diouzh gaou, ec'h eus milliget, 
Muntret da vab !

TEZEUS
Doueez, grit ma varvin !

ARTEMIS
Bras eo da bec'hed. Ha padal, an Neñv 
A c'hell pardoniñ dit. Rak Afrodite, 



Hounnezh, ar vilbezh, eo he deus ijinet
An darvoud-mañ, dre c'hourvenn. Ni, doueed,
N' emellomp ket e ratozh ar re all. 
Hol lezenn eo. Anez, em bije miret. 
Da vab a oa, e-mesk an dud, an hini 
A garen muiañ. Te, ne ouies mann.
Dre se n' out ket ken kablus. Ha da bried, 
O vervel, gant he lizher a sorc'hennas 
Da spered. Beuzet out dindan ar froud. 
Ha me a c'houzañv ivez. An doueed 
Ne vourront tamm e dismantr un den mat. 
Hogen da get e kasont hep trugarez 
An den fallakr, e goskor hag e di.
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AR C'HOR
Sellit ! Aze e teu ar priñs,
Drailhet e gig, bloñset e benn kenedus. 
O remziad reuzeudik ! En un devezh, 
Skoet div wech ken pounner
Dre youl an Neñv !

Hipolitos a zeu tre, douget war ur c'hravazh gant ambrougerien.

HIPOLITOS
Setu me,
Torret, freget, moustret
Gant den ha doue,
Hep reizh na gwir !
Leñvit din, leñvit din !
Broudet eo va zal gant gloazioù ferv. 
Talmiñ ra va empenn gant pistigoù lemm. 
A-walc'h !
Va lezit amañ da c'hourvez.

(Lakaat a reer ar c'hravazh war an douar,)
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Kezeg milliget,
A vagen gant va dorn, va flastret hoc'h eus 
Diwallit, tud ! Na stokit ket ken rust 
Ouzh va c'hig, zo troc'het betek ar bev ! 
Piv zo aze a-zehou din ?
Va savit, goustadik, ha n' am lezit ket
Da gouezhañ.
Dre fazi va zad on bet kollet. 
Zeus, ha c'hwi a wel va c'hastiz ?
Me, hag a enore an doueed a galon c'hlan, 
Me, atav diorged e-kreiz an dud, 
A ya dre hentoù teñval an ifern, 
Dremm an Ankou ouzh va dremm. 
Habask on bet, en aner.
En aner em eus karet va nesañ. 
Va gloazioù am gwan adarre. 
Diskrogit diouzhin !
Deus-te, Ankou, d' am pareañ. 
Dre druez, tud, va lazhit !
Den ac'hanoc'h n' eus gantañ ur c'hleze
Da dreantiñ va c'halon, ma c'hellin kousket ? 
Dre vallozh va zad,
Herezh ar gwad skuilhet
Gant rumm war rumm a hendadoù, dreist eñvor, 
A gouezh warnon, an hini diwezhañ 
Eus ul lignez kablus, ha me direbech ! 
Petra lavarin ? Penaos tec'hout 



Diouzh an trelat a wask va ene ? 
Deus, Ankou, deus, ra vezo start da zorn 
D' am sankañ don
E bro an noz hag an hun.

ARTEMIS
Paour kaezh, bazhyevet-garv gant an tonkadur ! 
Kollet, o sentiñ ouzh da galon hael !

HIPOLITOS
Pe frond a sav diwar an diweuz-se ? 
Doueez, me ho klev. Ouzh lusk ho kalv
E tistan trumm va foan. Me hoc'h anavez, 
Artemis !

ARTEMIS
Hipolitos, dont a ran

Davedout eus an Neñv, da wellañ karez.

HIPOLITOS 
Gwelout a rit va anken ?
235
ARTEMIS

Gwelan, siwazh, 
Ha siwazh, skuilhañ daeroù n' hellan ket !

HIPOLITOS
Ne deus mui gour d' hoc'h ambroug en ho hemolc'h.

ARTEMIS
Gour. Va ambrouger feal a zo o vervel.

HIPOLITOS
Gour da baskañ ho mirc'hed na da ziwall 
Ho telwenn.

ARTEMIS
Gour. Dre dunioù Afrodite !

HIPOLITOS
Gant hounnezh neuze eo ez on muntret ?

ARTEMIS
Kasaat a rae da c'hlanded ha da zismeg.

HIPOLITOS
Tri den he deus distrujet en he c'hounnar.

ARTEMIS
Tri den : da dad, ha gwreg da dad, ha te.

HIPOLITOS
Leñvañ a ran d' an tad en deus va lazhet.

ARTEMIS
Gant un doueez ez eo bet bratellet.

HIPOLITOS
Tad, kalz hoc'h eus gouzañvet hiziv ivez.

TEZEUS
Ur bec'h eo din ar vuhez hiviziken.

HIPOLITOS



Keuziñ ran mui d' ho poan eget d' am poan.
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TEZEUS
Mervel ez lec'h a garfen, va mab paour.

HIPOLITOS
Bolontez ho tad a zo bet deoc'h ur gwalleur.

TEZEUS
Siwazh d' ar pred ma taolis mallozh warnout

HIPOLITOS
Va lazhet c'hoazh ho pije en hoc'h ernez.

TEZEUS 
Lamet oa bet va skiant diganin.

HIPOLITOS
O, ni, an dud, perak ne c'hellomp gloazañ 
Gant hor mallozhioù an doueed ivez ?

ARTEMIS
Bez dinec'h, mab. Zoken an ifern du 
Ne viro ket ouzhin-me da dalvezout 
He gwall da Afrodite. Keuz he devo
D' an droug he deus sevenet war da gorf 
Ha war da ene glan. Va saezh a dizho 
Ar gwaz a gar ar muiañ, ha va dorn
Ne greno ket. Met te, den yaouank kaezh, 
A vo enoret amañ da virviken.
En eñvor c'hwek ac'hanout, kent o eured,
Ar plac'hed gwerc'h a droc'ho ar plezhennoù 
Diwar o fenn, o tougen kañvoù dit 
Gant daeroù puilh ha kan a-hed an amzer. 
Dalc'hmat e koun ar varzhed ec'h advevo 
Faidra hag he c'harantez, ha da reuz.
Tezeus, mab Aigeus, kemer ar c'hrennard toc'hor 
Etre da zivrec'h. Tener ouzh da galon, 
Gwask-te da vab. E lazhet n' ec'h eus ket 
A-ratozh vat. An den zo dibec'h-kaer
A bleg da youl un doue. Hipolitos,
Na argarzh ket da dad. Hent da blanedenn 
E oa. Ha bremañ, mont a rankan. Berzet 
Ouzhin arvestiñ ouzh ar marv, na ve
Saotret va dremm gant doñjer an dremenvan. 
Ha prim, ar vuhez ennout a vo mouget.
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Artemis a steuz.

HIPOLITOS
Va bennozh, gwerc'hez, deoc'h-hu ! It hep azrec'h 
Diouzh hoc'h azeuler faezh. Ha c'hwi, va zad, 
Ouzhoc'h n' em bezo ken a zroukrañs, doujus 
Ma vennan c'hoazh bout ur wech en he c'heñver. 
Duder a veuz va selloù. Deut, va zad,
Deut tost da 'm c'hichen, ha va dalc'hit start.

TEZEUS
Ha ne vo fin birviken da 'm ambloari ?

HIPOLITOS
Perzhier an Ankou ahont a zo digor.



TEZEUS
Ha chom a rin da zougen bec'h va fec'hed ?

HIPOLITOS
N' eus mui a vec'h. Distaolet eo diwarnoc'h.

TEZEUS
Gwalc'het diwar va daouarn saotr ar gwad ?

HIPOLITOS
Gwalc'het, m' hen tou, dre wareg flamm Artemis.

TEZEUS
Mat out, va mab, e-keñver un tad kablus.

HIPOLITOS
Pedit d' an Neñv ma vezo mat eveldon 
Ho mibien all a zo ho kwir vugale.

TEZEUS
O kalon hael, o vervel ken didamall ! 

HIPOLITOS
Va bennozh deoc'h, va zad ! N' ho kwelan ken.

TEZEUS
Nann, na da ket diouzhin-me ! Spi zo c'hoazh !
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HIPOLITOS
N' eus ken a spi, ha mont a ran, va zad. 
Ledit va mantell bremañ war va dremm.

Hipolitos a varv.

TEZEUS
Aten, e-barzh da vurioù santel, 
Morse ne vevas den ken dinoaz ! 
Na morse ne voe koll ken grevus ! 
C'hwi, Afrodite, don em c'halon 
Emañ garanet koun hoc'h onglenn, 
Temzet en daeroù hag en euzh !

AR C'HOR
Daeroù a red, hag euzh dre-holl
A ren. Leñvadeg hir a vo
D' ar c'hrennard hael, ha meulgan ivez. 
Kañv ha meuleudi war bep teod.
Ha pell ez aio dre an Douar
Heklev va doan.

Notennou

AIGEUS. - Roue Aten, a roas e anv d' ar mor etre Gres hag Azia Vihanañ, anvet 
ivez Enezvor. Ur furm denel e oa marteze eus an doue Poseidon. Setu perak e 
lavar e vab Tezeus ez eo mab da Boseidon.

ALFEUS. - Brasañ stêr Bro-Beloponez.

ALKMENE. - Mamm Herakles,



ARGOS. - Kêr eus Bro-Beloponez.

ARTEMIS. - « Diana » ar Romaned.

ASKLEPIOS. - Doue ar Pare.

ATLAS. - Titan, douger peulioù an Oabl.

DIONIZOS. - Doue ar Gwin, « Bacchus » ar Romaned.

DIRKE. - Maouez a voe staget ouzh kerniel un tarv, ha neuze taolet en andon a 
gemeras hec'h anv.
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EREKTEUS, - Unan eus roueed Aten.

ERIDANOS, - Stêr vojennel, tu bennak en hanternoz pe e kornog Europa, a rede er 
Mor Bras, hag a oa Inizi ar Goularz e-tal he genou.

FAIDRA. - Merc'h roue Kreta, Minos, ha Pazifae. Houmañ a gouezhas e karantez 
gant un tarv doueel hag a c'hanas an den-tarv anvet « Minotaor ». Se a ziskler 
komzoù ar vagerez er pezh-c'hoari « Eus an tarv e vennit komz ». He c'hoar 
Ariadne a gare Tezeus hag a voe dilezet gantañ.

HEKATE. - Doueez, alies kammgemeret evit Artemis. 

HIPOLITOS. - Mab bastard Tezeus hag an Amazonenn Hipolite. 

ITRON AL LENN. - Artemis.

KEFALOS. - Haroz, brudet dre e warizi ouzh e wreg Prokris. Bez' e voe unan eus 
karediged Eos, ar Ruzell-Veure.

KIBELE. - Doueez Nerzhioù an Natur.

LETO, - Titanez, mamm Apollon hag Artemis.

ORFEUS. - Krouer an Orfegezh, ur gelennadurezh dismegañset, hervez ar pezh-
c'hoari, gant Tezeus.

PALLANTIDED. - Mibien an haroz Pallas, pemzek anezho. Brezel a rejont ouzh 
Aigeus, ha trec'het e voent gant e vab Tezeus.

PITEUS. - Rener Troizen. 

POSEIDON. - Doue ar Mor.

SARON. - Roue Troizen, a voe beuzet e-doug un hemolc'hadenn er pleg-mor er 
c'hreisteiz da Aten a zoug e env.

SEMELE. - Merc'h roue Tir, karet gant Zeus, mamm Dionizos. O vezañ c'hoantaet 
gwelout Zeus en e stumm-doue, e voe pulluc'het gant al luc'hed a splanne 
dioutañ.

SINIS. - Laer bras, a voe lazhet gant Tezeus.

SKIRON. - Ul laer bras all, bet lazhet gant Tezeus ivez. 

TEBEZ, - Kêr e Boeotia.

TEZEUS. - Mab Aigeus pe Boseidon, pried Faidra. E dad Poseidon en doa grataet 
dezhañ seveniñ tri goulenn. Er pezh-c'hoari e c'houlenn da gentañ e ve lazhet e 
vab Hipolitos.

TROIZEN. - Kêr nepell diouzh Aten.
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SKOL-LOUARN VEIG TREBERN

(Kendalc'h)

GANT  YOUENN DREZEN

- IV -

N' eus ket da nac'h, tonket e oa da Veig Trebern, ha da Baotr-Teo, evel 
just, - rak ne vije ket bet aet an eil da zizourañ hep egile, - lakaat un astenn
d' o c'hoari-louarn.

N' ajont, ar mintin-se c'hoazh, nemet betek toull-dor Sant-Gabriel. 
Diwezhat adarre, hag, evit ur wech, pep hini eus e du, an eil o klask egile. Ha 
kement-se, abalamour d' ul laouenn.

N' eo ket war-bouez Nerzou Galloudus nemetken ez a ar bed en-dro. Renet eo
ivez planedenn mab-den gant darvoudoùigoù munut, taolioù biz diheverz, a laka ar
Rod da zihentañ. Gant an Dibouezus, a lavarte ar Furien.

Gwelit, da skouer, kudenn fri Kleopatra, ar rouanez-se a vro-Ejipt, a vije
bet cheñchet gantañ dremm ar bed, diouzh ma vije bet hiroc'h pe dognoc'h !

Va daou lakepodig-me, ma chomjont berr, ar mintin-se, adarre, n' eo ket 
zoken abalamour da fronellig ur briñsez, eus ribloù an Nil pe get, nag 
abalamour, kennebeut, d' ur bern fagod derv all da lojañ e porzh Jakez Konan, 
bouloñjer ar Ru-Vras. Mes abalamour d' ul laouenn.

O ! ur gaer a laouenn e oa eus al laouenn-se, ur pezh mell laouenn, maget 
mat, lart-toaz, ur bam, ur begeliad dezhi evel d' un ozhac'h kozh pinvidik.

Ha setu ! Ma - nemet gant « ma » ha gant « panevet », e vefe lakaet Pariz 
en ur voutailh, - ma ne vije ket bet gwelet al laouenn-se gant e vamm war 
glopenn Paotr-Teo, e vije bet aet hemañ, disoursi-kaer, d' ar skol, ha, marteze,
e vije bet aet an amprevan da bourmen war zilhad unan all eus e amezeien bihan, 
e klas M. Karadeg ; ha peoc'h pell 'zo, hep ma vije bet douetet gant Paotr-Teo e
oa bet e glopenn sal-debriñ ha bevañs d' ar pezh divalo-se.

Panevet al laouenn-se, ne vije ket bet aet Paotr-Teo da di an touzer-blev.

Ma ne vije ket bet aet Paotr-Teo da di an touzer, Veig hag a oa ouzh e 
c'hortoz e korn ar ru, ne vije ket bet higennet gant ar beleg yaouank hag aet 
gantañ d' an iliz.

N' eo ket, koulskoude, an amzer a ya gant ur perukenner da douzañ penn ur 
paotrig eizh vloaz. Un taol krevierezh eus an toull-kil d' an tal, daou daol, 
tri daol, ur stirlinkadenn sizailhoù lintrus en-dro d' an diskouarn, ur 
boufadenn war ar gouzoug, ha : - Setu, paotr yaouank, ur bouilh ac'hanout adarre
; daou wenneg eo ! - Daou wenneg gounezet buan.

Veig, eus e du, n' oa ket chomet da louediñ er sakristiri. Skampet va 
labous, kerkent ha troet e gein gant ar beleg.

Amzer o doa peadra, eta, da vezañ, e poent hag e koulz, war o bank, e klas
M. Karadeg, o daouig. Rak n' eo ket kel e vijent aet d' ar skol an eil hep 
egile. An amzer-se, avat, kollet-naet e voe ganto, o treiñ, distreiñ ha 
korntreiñ dre ruioù kêr, an eil o klask egile.



*

Ar mammoù bigoudenn, hag holl vammoù ar bed-holl, moarvat, a zo un dudi 
teneraus ar c'haout anezho, gant an touellet e vezont war sujed o bugale.

O bugale ?... Traouilh ha turmudus, ya ! un torr-penn hag ur vouzarenn, ar
ral a-wechoù ma tegouezh dezho chom da stlaenañ en ti, etre ho treid, un hirvoud
ivez, pa zeuont d' ar gêr, re alies, gant o dilhad roget pe vastaret. Bev int, 
ha yac'h, a drugarez Doue.

Mes kaout troioù en o c'horf ? Bezañ kuzhetik ouzh o mamm, ha dre zindan, 
siwazh d' o c'halonigoù ?... Bugale ar re all, marteze, ya !... eus traoñ ar 
c'harter, pe eus laez ar c'harter, pe eus kreiz-kêr. Pep bro a vag he lorgnez. 
Na gollit ket glaour ho kenou, avat, o kontañ da Chann Grall pe da vamm Veig n' 
eo ket o faotredigoù krouadurien eus an dibab, bugale mignon, ha sentus, ha fur.
Hag aketus da vont d' ar skol.

242
N' o doa ket kavet aour da rozellat en o c'havell, nann ! Mes ur galon vat

e oa bet roet dezho, hag, evit ar pezh a sell ouzh ar skol, Veig, gant e spered 
lemm, a zeske pezh a gare. Ingal e veze e fri gantañ - ken ez ae togn ! - en ur 
skrid moulet... pa ne veze ket oc'h uzañ buhez e c'hoar vras, evel just ! E 
blijadur a oa mont d' ar skol, sed a oa skler e-giz dour feunteun ar Prat.

Chann Grall, hi, a ouie mat-tre n' oa ket hec'h Ifig prim a deod evelti 
nag ur maout war ar studi. Mab gorrek un tad pounner e oa Ifig, na petra ! Mes 
gouzout a rae e oa, er pennig kalet-se, ur skiant-prenañ... hanter-gousket, 
lakaomp, a rafe e roud, da vare ar c'hresk. N' eo ket ar re a loc'h kuit an 
abretañ a ya ar pellañ.

Ha neuze, pebezh nerzh en e gorf, d' an Ifig ! Pebezh yec'hed war e zivjod
!... Kofigoù e divhar ? Mac'hit warno ! Ront ha kiget-start, m' hel lavar, start
e-giz kaouchoù !...

Evit an deskadurezh, feiz ! arabat goulenn kastrilhez digant un halegenn. 
Gant ma tapfe ur begad beu-ha-ba bennak digant ar Frered, kement hag e lopez a 
dad e ouife atav. Lakaat a rae e boan da zeskiñ.

Abaoe ur reuziad zoken, ne chome ket nemeur da rouzmouzat e tro ar gêr. 
Kerkent ha diloret e voued, e tilore ivez al leur-di...

- ...Evit redek d' ar skol 'ta ; ha da belec'h ken ? - Sed ar pezh he dije
respontet Chann Grall d' ar beg-bras en dije souezhet dirazi o welout hor « 
mec'hiog o sacha e skasou - e gilhorou - ken dillo », evit komz evel 
Plouizkerne.

Ya, laouen !...

Nann, siwazh ! kentoc'h, pa oa ken disheñvel ar wirionez, ma ne c'helle 
ket bezañ disheñveloc'h.

Abaoe ma troent kein da skol ar Frered, evit daremprediñ ar skol all - 
hini al louarn, evel ma ouzomp - va santig-pri a Baotr-Teo ha Veig Trebern, 
kalonig-aour e vamm, a sante drein spern dindan seulioù o zreid war leurenn ti o
c'herent. Fall-goustiañs o doa, setu ar wirionez ; ha ne badent mui e tro an ti 
gant an aon rak ur goulenn dañjerus diwar-benn ar skol ur respont a-dreuz, a 
lakafe ur skouarn da sevel diwar zifiziañs hag... an abadenn bazadoù, a zeufe da
heul, ken sur ha serten ha ma oa feskinnier ouzh o gaol da reiñ degemer d' ar 
gwiskad.

Nann ! ur wech c'hoazh. N' eo ket d' ar skol daoust ma krede o mammoù, o 
doa mall redek, en ur zigeriñ gant kement a hast. Ne garent ket ar skol. Mes 
nebeutoc'h c'hoazh e karent an torch gleb war o reor noazh.



243
Er-maez, e oa aer ha frankiz. Avel d' ar baotred ! Kein ledan he doa ar 

skol.

*

- Mar deo permetet kaout kemend-all a ziegi d' an dour !...

Ouzh ur skouarn vouzar-pa-gar he doa komzet Chann Grall. N' oa ket Paotr-
Teo kamarad d' an dour yen. Debret gantañ e zijuni, sammet en doa e sac'h-skol, 
prest en em laerezh er-maez, hep ur sell ouzh ar sailh dour hag an torch. 
Fuc'hañ a rae e vamm.

- ...Gast 'vat ! Kement-se a vall 'z eus mont d'ar skol ? Mont a ra rafe 
d' ar skol gant e groc'hen kraz. Biskoazh war an douar ! Da eizh bloaz !... Ar 
re-mañ a ranko o mamm gwalc'hiñ anezho ha sec'hañ dezho o fri betek o ugent 
bloaz ! Ma n' eo ket un druez !

Paotr-Teo a oa e zorn war ar c'hliked, pa oa savet mouezh e vamm. Digor oa
an nor, pa gleve, kerkent all :

- Ep a la ! va aotrou. Da belec'h e fuster ken buan-se ? A boan eo seizh 
eur hanter.

- D' ar skol, mamm.

- Gouzout a ran. Mes... 't eus ket disoñjet netra ? Kas a rae Ifig e zorn 
d' e sac'h-skol, ispilhet war e gein.

- Bez' emañ va sac'h ganin, mamm.

- Ha da vizaj ? Ha da zaouarn ?

- Ganin 'maint ivez, a responte an Ifig, souezhet un tammig, mes 
dic'hoarzh.

Ne voe ket Chann Grall evit mirout da zirollañ. Pebezh mab farsus e oa he 
faotrig !

- A, feiz ! va Doue, emezi. Marteze 'maint ganit, e-giz a larez. Mes, me, 
n' o gwelan ket gant ar gwiskad kramenn a zo warno. Paotr-an-teil n' en defe ket
ezhomm ouzhout e-barzh e garr, ken lor out. Devale amañ, ma roin dit un taol 
torch gleb, gant ar vezh. Hemañ a rafe mezh d' ar moc'h.

- Ur vezh eo bezañ lor, mamm ? a c'houlenne Paotr-Teo, didroidell. Hag e 
save davet e vamm bourbell e zaoulagad, gant selloù an oan dinamm.

- Ur vezh, sur ; hag ur pec'hed, va c'hrouadur paour, a responte Chann 
Grall, tra ma frote kalonek beg ar paotr, gant korn ar serviedenn, edo bet o 
soubañ er sailhad dour. Ha, sur, e vijez bet dalc'het e pinijenn gant da vestr-
skol, ma vijez bet aet d' ar c'hlas gant...
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- O ! eme Baotr-Teo. Me zo pell diouzh e vurev. Me zo e traoñ ar c'hlas.

- E c'hellez fogasiñ .. La ! Un taol-krib bremañ d' ar reun-se.

Paotr-Teo a oa war e benn blev sonn, reut, a liv hag a stumm gant an 
delioù pin sec'h, ha troc'het berr. Pas berr a-walc'h c'hoazh, rak :

- O va Salver benniget Jezus !... a estlamme Chann Grall. Ur glujar !...

Teurel he doa graet ur youc'hadenn ken skiltr ha ma vije bet kavet ganti 



ul logodenn en he mañch. Kejet e oa he sell gant ur pezh laouenn, o pourmen he 
c'halite war ur vlevenn eus penn he mab. Flastrañ a rae an hudurenn, etre ivinoù
he meudoù, ken herr ma chiñtras ar gwad en daou du, gant strak un tenn.

N' oa tamm ebet Chann Grall eus ar maouezed a gred dezho e sun al laou 
kleñvedoù ar vugale. N' oa al laou, eviti, nemet amprevaned louz, lastez, un 
dismegañs o gwelout war ur penn kristen.

- E pelec'h an diaoul eo bet hemañ o taspugn al lorgnez se ?

Ur goulenn e oa, ha ne c'hortoze respont ebet. Paotr-Teo, avat, dam-zistag
e vuzelloù, krizet e dammig tal, a glaske ha, kavet gantañ, war e veno, a 
daole :

- O ! mamm, an devezh all, 'm eus gwelet ur paour-kaezh o tarlaskat.

- Che, ivez ! va mab bihan. Ha laou ar paour-kaezh kozh-se o doa diwaskell
e-giz pichoned, hag int deut da gludañ war da benn, en ur nijal ; ne gred ket 
dit ?

- Eo, mamm.

- Ma ! va loen rouz. En ti-mañ, ne vo ket maget pichoned. Ha, tra ma 
skrabe gant he biz e-touez reun he c'hanfard, e termone mamm Paotr-Teo outi 
hec'h-unan :

- 'Benn ur sizhunvezh ac'han, e vijent bet o virviñ. N' eo ken nez tout e 
vlev.

Furchal a rae, en ur chakod eus he zavañjer, hag e tenne ur pezh daou 
wenneg eus un doug-moneiz ler.

- Del ! daou wenneg, makez penn-laou ! Ker e koustez din. Troc'h roud 
diouzhtu da di Chel ar grampouezherezh. Gouzout a rez e pelec'h emañ ti Chel ar 
grampouezherezh, e ru Poull-Fank. War hent da skol emañ. Amzer he do Chel da 
droc'hañ dit da vlev, a-raok eizh eur. Lar dezhi touzañ dit da benn betek da 
groc'hen. Klevout a rez ? Betek ar c'hroc'hen.
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- 'Giz ur voulienn, mamm ?

- 'Giz ur voulienn, ya ! Evit ma ne vo mui na klud na kaoc'h d' ar seurt 
pichoned war da glopenn, gant ar vezh !

- N' am oa ket debron, mamm, ha n' am oa ket c'hoant en em gravañ.

- Krav kuit ! memes tra. 'Chomez ket da c'hoari penn-da-benn an hent, ha 
diwall da vankout da glas !

Edo Veig, gant e sac'h-skol ouzh ur skoaz, o c'hedal e gomperig e korn 
penn ar vanellig, a gas eus leur ti Paotr-Teo d' an hent bras, e-tal traoñ al 
lenn. Ha kuit, o daou, d' an trotig evel boaz, ha goustatoc'h, da c'houde. Veig 
n' oa ket chichant e vuzelloù.

- Selaou 'ta ! Paotr-Teo, emezañ, a-raok memes ma voe tizhet ganto ar 
Waremm-Mén. Me ra foultre-kaer ; ha pa lonkfe M. Karadeg e voustachoù gant ar 
broc'h a vo en e reor, pa welo ac'hanomp e tegouezhout er c'hlas...

- Ya!

- ... Ni ' rank mont d' ar skol.

- 'M eus ket laret nann, morse, Veve.



- Kompren a rez ? Betek-hen, hon eus bet chañs, ken hon eus bet chañs. Den
'n eus gouezet netra. Mes ne gavez ket an dra-se drol, te, n' eo ket bet kaset 
den ebet betek da di gant M. Karadeg da c'houzout petra e teuemp da vezañ, da 
c'houl pe oamp klañv pe varv ?

- 'M eus ket soñjet morse en traoù-se. Mes n' oan ket em aes.

- Ha 'barzh da di ?

- Va mamm a gred dezhi e vezan bemdeiz er skol.

- Me, du-mañ, n' am eus ket mui peoc'h.

- I oar un dra bennak ?

- Nann, 'm eus laret dit. Mes me gav e ra va c'hoar Gaid daoulagad drol. 
Daoulagad ober goap. E-giz ma ouife. Atav emañ o teñsal ac'hanon. Hounnezh zo 
hegas, hounnezh zo hegas !... Pa vo bet distoupet ganin...

- Marteze te eo an hini a glask trouz, Veve. Te zo chigardet dre benn d' 
ar skol.

- Te oar pegeit 'zo n' omp ket bet tost ?

- Ne ran ket. Un devezh gwener e oa atav, pa omp chomet da c'hoari, evit 
ar wech kentañ, goude bezañ lojet e geuneud d' ar bouloñjer.
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- Pell 'zo, atav !... Oi ! va bouzelloù !... Ni vo lazhet gant ar 

skourjez, pa vo gouezet... Tampir gant pinijenn M. Karadeg. Hiziv e rankomp mont
d' ar skol.

- Ya ! eme Paotr-Teo, asantus evel boaz. Mes a-raok e rankan mont da di 
Chel ar grampouezherezh da lakaat troc'hañ va blev. Va mamm 'n eus laret din en 
oa amzer a-raok son ar c'hloc'h.

- Da droc'hañ da vlev ? a c'hoarzhe Veig. Da vlev n' int ket hir, te !

- Nann ! Mes va mamm he deus kavet ul laouenn 'barzh va fenn.

- Feiz ! Evit ul laouenn !... eme Veig diwar fae.

Chel Vuanig e oa ganti ur stal grampouezherezh, en un ti kozh teñval eus 
ru Foull-Fank, e kreiz-kêr. Pa oa bet intañvet, un nebeut bloavezhioù a oa, he 
doa kroget e binvioù-labour he den, a oa perukenner - Doue d' e bardono ! - 
Leuskel a rae, diouzh ma tegouezhe, toaz, pillig ha spanell evit an aotenn. pe 
an douzerez, ha brud he doa da vezañ dornet akuit.

N' oa ket Veig ali gant ar vrud, hervez, rak lavarout a rae da Baotr-Teo, 
a-greiz m' edont o treuzañ ar Vadalen.

- Blijet out da vont da di Chel ?

- Va mamm 'n eus laret din mont aze.

- Hounnezh a fardo dit skalieroù 'barzh da vlev. Gwelloc'h e ve dit mont 
da di Kerlenn.

- Abalamour da betra ?

- Gouzout a rez. 'Barzh ti Kerlenn, ez eus melezourioù bras-bras, ha neuze
ur bern viloioù-kours, ur mell kaouedad laboused, ha Koko...



- Hi ! hi ! a c'hoarzhe Paotr-Teo, asantus. Ar peroked Koko...

Chel pe Gerlenn, ingal oa an dra da vab Chann Grall, gant ma vije touzet 
dezhañ e benn, evit e zaou wenneg.

- Ha, marteze, e vo lakaet dit dour c'hwez-vat gant ur strinkerez war da 
benn.

Distagañ a rae Paotr-Teo ur voñsadenn ouzh skoaz e geneilig, gant ar 
blijadur en devoe o soñjal e vije c'hwez-vat gantañ e-giz gant ar madamed o zog 
pluñv.
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E gwir, ur blijadur e oa bezañ « servijet », - ne gouste ket keroc`h, - e 

stal Kerlenn, e ru Kereon, ar straed cheuc'h. Lakaet e vezec'h da azezañ war ur 
gador-vrec'h bransigellek ha troiellek, a bigne hag a ziskenne hervez ho ment. 
Dirazoc'h, ouzh ar voger paperennet-brav, a-zioc'h un daolig-varbr gwenn, gant 
ur gibellig er c'hreiz, hag un estajerennad boutailhadoù traoù c'hwez-vat, e oa 
daou bezh melezour bras, naet, splann, hep un intr, a zistaole deoc'h ho tremm, 
ha kement jestrouenn a raec'h, pizh ha resis, ma oa ur c'haer. Paket e vezec'h, 
ouzhpenn, en ur sae divañch, gwenn-kann, hag, en-dro d' ho kouzoug, ur 
serviedenn, gwenn ivez, ne servije nemet ur wech.

Dre c'hrad ar melezour, e weled, en ur c'horn, ouzh harp ar voger enep, ha
gwintet war o rod a-dreñv, evit kemer bihanoc'h plas, un hanter-dousenn kezeg-
houarn, « viloioù-kours », evel ma lavare, leizh o genou gant ar ger nevez-se, 
ar baotred yaouank « à la page ». Ardivinkoù anezho, mistr, ha lintrus o nikel, 
prest da fringal, ha livet o frammadur gant livioù splann, glas, melen, ruz, a 
zideotec'h gant ar c'hoant prenañ unan, ken nemet o luchañ warno.

E-tro ar mareoù-se, dav eo gouzout, e oa ur sport nevez o kemer e lañs e-
touez yaouankizoù ar vro, ar redadegoù kezeg-houarn. Bep bloaz, d' ar 14 Gouere 
- deiz Gouel ar Republik - e veze prientet gant Kuzul-Kêr redadegoù kezeg-houarn
war ar Vadalen, fichet anezhi tro-dro gant gwernioù uhel, o tougen pep a vanniel
melen, brodet warnañ ul leon ruz lostet he teodet-hir.

Ar Vadalen a oa, hag a zo atav, dirak ar C'hoc'hu Nevez, ul leurenn-gêr 
ec'hon-tre, kelc'hiet gant gwez evlec'h bras. Lakaat a rafen ac'hanoc'h da 
c'hoarzhin, ma lavarfen deoc'h e oa simantet. Ne oa ket, a dra sur. E douar 
kalet ha meinek e oa, gant forzh toulloù hag antoùigoù roudennet gant an dour-
c'hlav.

C'hoari a rae ar rederien tro ar blasenn, an niver gwechoù kemennet, dirak
ur bobl-tud, kêr a-bezh, koulz lavarout, stank ha stank a-dreñv klouedoù koad, 
ouzh o isañ kalonek dre o anvioù : - Tizh dezhi ! Gabi... Dic'hast ! Dic'hast ! 
Charlig... - rak, an holl gwitibunan, e oant eus Pont-'n-Abad pe a ziwar-dro. Pa
dapent lamm, diwar re a herr, er c'hornioù-tro, ha diskroc'hennet ganto gar, 
ilin, pe jod, ez aent da walc'hiñ o gwad ouzh dour pomp ar blasenn, dirak 
ostaleri Mari Fer. Ha c'hoarzhadeg gant ar merc'hed : - Deus amañ, Gab, pe 
Jakez, pe Vastien, ma vo gwriet dit da doull !

D' an ampoent-se, n' oa gour, evit kas ar pedalennoù en-dro, sankañ tizh 
en o rodoù, par da Jarl Bastard ha da C'habig Kerlenn, enor Pont-'n-Abad. 
Dalc'hmat e vezent er penn, Gabig pe Jarl. Aze oa arzelloù !...
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Hag anat eo n' oa den barrekoc'h egeto da zerc'hel kenwerzh kezeg-houarn.

Re yaouank oa Veig, evel just, evit ober ouzhpenn sellout ouzh ar 
mekanikoù burzhudus-se. Dibaot-tre e oa ar re a oa perc'henn d' ur vilo. Muioc'h
a amzer a dremene va faotr o tic'henaouiñ ouzh kaoued ramz al laboused, hag ouzh
ar peroked Koko, pa oa kamarad bras gant Lili Kerlenn, breur yaouankañ Gabi, hag
ez en em brestent o Levrioù Bihan Roz hag o c'helaouennoù skeudennet.



Lavaret 'm eus : pa oa, rak fachet ruz e oant, abaoe ma oa bet tennet Veig
diouzh skol ar Vistri, - skol an diaoul, - dre c'hrad ne ouie ket piv, da vont 
da Sant-Gabriel gant ar Frered. Ar Gerlenned a oa debrourien beleien, evel ma 
lavarer. - Etrezomp-ni, ne zle ket bezañ gwall-vagus ar c'hig beleg, rak treut e
oant holl, evel ar c'hagn, tad, mamm, an daou vab hag ar verc'h.

Ur wech eta, en ur c'hoari reizh-tre, hag a gement-se Veig a oa sur, en 
doa hemañ gounezet pizh-rac'h e holl ganetennoù war Lili bihan. Ar jeu a zo ar 
jeu, n' eo ket gwir ? Lili Kerlenn, riñset propik, a oa deut ruz, ha glas, ha 
gwenn, ha, diwar e vroc'h, en doa stlapet, dre deir gwech, ha war daeraat, ouzh 
fas e gamarad, ar ger an dismegañsusañ a c'helle tarzhañ war veg e deod :

-  Kalotin !... Kalotin !... Kalotin !...

Disvantet en doa Veig ur viñsad ouzh jod Lili, ken en doa sonet penn 
hemañ. War se, o doa en em gannet e-giz daou loen gouez. N' eus ket dibardonoc'h
eget ar brezelioù a relijion.

(Da genderc'hel.)
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AN DAOU HOC'H BIHAN MILLIGET EUS BRO SILEZIA

Gant D. Ar GOFF

D. Ar Goff a zo un Tregeriad, genidik eus Priel, evel oberour « Va Zammig 
Buhez ». Hemañ, emezañ, a zo un istor gwirion degouezhet gantañ p' edo prizoniad
e Silezia Uhel.

Ya tudoù, ur wech em buhez ez on bet trubuilhet gant daou hoc'h bihan. Met
a-raok diskleriañ deoc'h penaos, e fell din lakaat ac'hanoc'h d' ober un tamm 
anaoudegezh gant ar vro m' am eus tremenet enni brasañ lod eus va amzer 
karc'harezh-brezel. Un dek bennak a brizonidi-brezel e oamp, deut amañ da 
c'hoari ar vicher mevel e mereurioù bihan Krochitse, ur gêriadenn a dri mil 
annezad astennet e-kreiz kompezenn Silezia. En tu kornog dezhi, war-dro tri 
c'hilometrad, e kildro ar Stêr Meur Oder. En tu-se emañ gwellañ douar-labour ar 
barrez. Douar gwinizh evel ma lavare an dud. Er reter ne gaver nemet douar 
grelek, parkeier treut, ha koadeier, koadeier betek harzoù bro-Bolonia. Eno ne 
vez eostet nemet segal hag avaloù-douar.
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Da lojañ ac'hanomp e oa bet aozet ur varakenn goat. War he frenestroù e oa

bet stignet ur rouedad orjal dreinek da virout moarvat ouzhimp da redek en noz. 
Eno ez aemp da gousket goude hon devezh labour. Alc'houezet-mat e veze an nor 
warnomp gant ur soudard alaman, hon evezhier. Buan hor boa kavet an tu d' ober 
dezhañ bale-moan. Ha neuze ar c'haezh den a grene noz-deiz gant an doan bezañ 
kaset da vrezeliata evit Adolfig. D' ar sul ha d' ar gouelioù n' hor boa netra 
d' ober nemet bouetañ al loened, ha goude e c'hellemp, hervez hon youl, mont da 
vale pe da verc'heta. Gwir-vistri ar vro e oa ar veleien, biskoazh neblec'h n' 
am eus gwelet beleien ken balc'h, ken mistr. Gwir eo o devoa d' ober gant 
parrezianiz feal. E pep ti, e derou pred e veze pedet. Mantret e vane an dud pa 
welent pegen nebeut a van a raemp-ni prizonidi ouzh ar relijion. A-wechoù e 
c'hourdrouzent : mont a reot d' an ifern, c'hwi diaouled. Evit hor brasañ 
souezh, ne oa ket annezidi ar vro eus gouenn ar c'hermaned daoust dezhe kaout ar
vroadelezh alaman. Anvioù tiegezh poloniat e tougent, hag ur rannyezh polonek a 
gomzent etreze, daoust d' ar skritelloù peget e pep korn ar straedoù : « Wer 
spricht polnisch ist ein Werräter » - en brezhoneg : « An neb a gomz poloneg a 
zo un trubard ». Siwazh, amañ koulz hag en Breizh e oa mantrus kudenn ar yezh, 
hag ar vugale a zrailhe aliesoc'h germaneg eget rannyezh o zadoù. Bremañ goude 
diskar ar Grosse-Reich, he deus adkavet Silezia Uhel he mamm-bro gwirion, 
Polonia, hag urzh an traoù a zo eilpennet. Difennet eo bremañ distagañ ur ger 
alamaneg du-hont. Goude ar c'hampoù didrugar, an naon-ki, an evezherien-c'harv, 
ar c'hemennoù rust, e kavemp c'hwek ar vuhez amañ. Holl c'hwervoni hor c'halon a
steuzie tamm-ha-tamm e sioulder an devezhioù didrubuilh, bevet e-touez tud didro
ha hegarat. Bourd hor boa sof-kont, hag al labour douar a blije dimp. 
Ankounac'haet e oa ganimp ar brezel, ankounac'haet ez oamp soudarded. Deut e 
oamp da vezañ kouerien e-touez kouerien. Evit pezh a sell ouzh ar maouezed, 
difennet-groñs e oa dimp hag a-berzh stad kaout darempredoù gant merc'hed ar 
vro. Ha koulskoude, hoalus-daonet e oant, ar c'hanfardezed hirvoan-se, gant o 
blev plañsonnet-kaer. Met petra a dalv ul lezenn-stad a-enep lezenn an natur. A-
vepred froud ar garantez en deus douget ar gour hag ar vaouez an eil trema 
egile. Ha neuze ni a oa bleizi yaouank krignet gant ar c'hoant stardañ korf 
tener ur vaouez. O vezañ atav atahinet gant lagad flour ar merc'hed, e oamp deut
da vezañ gwalldivergont. Met gwell eo din tevel war ar c'hraf-mañ, rak aon 
feukañ skouarnioù kizidik.
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Labourat a raen e ti an Aotrou Karlig-Cebula, perc'henn mereuri hag 



ostaleri war un dro. Ur pezh den kofek ha berr-alan e oa. Dalc'hmat e veze o 
c'houerouzat pe o leñvañ war dra pe dra. En abeg da se ne raen dioutañ nemet 
Karlig kaezh. En e ostaleri en em gave en e vleud. Aze ur segalenm dev en e veg,
ur werennad schnaps en e zorn, e-touez mignoned, aze e oa eürus. Plediñ gant ar 
vereuri a blije dezhañ kalz nebeutoc'h. Lezel a eure ganin an damant anezhi. Me 
lavar deoc'h, ur paotr fin e oa dindan e groc'hen tev. E wreg a oa ur vaouez 
dereat hag abaf. Daou a vugale a oa e tiegezh Cebula. Ar mab a stourme war un 
dachenn-emgann bennak e Rusia. Ar verc'h, Hilda a veze graet anezhi, a oa ur 
goantenn a blac'h ha na lakae tanfoeltr troad nag er c'hraou-saout, nag er 
parkoù. Desavet e oa bet e-giz un dimezell. Dre se e oa un tammig lorc'hus 
marteze, met plijout a rae dezhi farsal ganin, zoken pa zibunen dezhi gadaliezh.
Alies e tapis diganti tra pe dra da gloukañ pe da vutunat. Arabat eo din 
ankounac'haat an hini fentusañ, Trouda ar vatezh. Houmañ a oa ur chuchuenn berr-
spered, ken krevichennek, ha dezhi divhar ken blevek, ma ne c'hellen ket en ur 
sellout outi en em virout da c'hoarzhin ha da soñjal : « Ma ! n' eo ket me a 
vounto va fri dindan dilhad ar chuchuenn-mañ da welout hag-eñ ez eo, an traoù 
ken blevek uheloc'h ! »

Moarvat ne oa ket Karlig-kaezh a-du ganin war ar c'hraf-se. Rak pa veze ar
vatezh er c'hraou-saout, ma teue Karlig-kaezh e-barzh, houmañ ruz he fenn, a 
lamme buan maez ar c'hraou, evel un heizez spouronet. C'hoarzhin a raen e toull-
dor ar marchosi, pa welen goude Karlig-kaezh o tont er-maez drouklaouen, warnañ 
neuz ul louarn c'hwitet gantañ e daol war ur yar.

A-walc'h am boa d' ober amañ. Tri loen kezeg er marchosi da vouetañ, da 
skrivellañ ha da skarzhañ dindane. Goude lein e stagen ar c'hezeg da vont d' ar 
park. A-wechoù e veze hir an hent. Rak amañ ne vez ket gwelet ar mereurioù 
stlabezet a-dreuz d' ar parkoù, pephini e-kreiz he douar-labour, evel m' eo ar 
c'hiz en Breizh. Nann, amañ emaint holl bodet en bourc'hioù bras hag ec'hon. Un 
devezh, e derou ar goañv, ez is gant Karlig-kaezh da gerc'hat moc'h bihan e ti 
ur mignon dezhañ Pavlig Woitek, o chom teir lev pelloc'h. Sterniet am boa Lotte,
va c'hazeg muiañ-karet ouzh ur c'harrig pederrodek evel m' eo holl girri Europa 
ar Reter. Erruet war an hent e lakais Lotte d' an tuz gant un taol skourjez 
skañv. Skornet-don e oa an douar, met dougen a raemp mantelloù ha manegoù. Me am
boa va mantell-soudard ha Karlig-kaezh eñ a zouge ur pikol mantell tev, ha war e
benn sanket betek e abrantoù ur boned begek ha krevichennek e-giz ar re a zoug 
ar C'hozaked. Stad 'oa ennomp o vale bro ha butunat a raemp, rak daou vutuner-
touet e oamp, Karlig-kaezh ha me. Ret e oa dimp treuziñ bourc'h Krochitse en he 
hed. Arvestiñ a raemp ouzh ar mereurioù bihan a-bep tu d' ar straed. Holl 
heñvel-mik, naet ha kempenn gant o zoennoù ruz, o savadurioù gwenn-razet bodet 
en-dro d' ur porzh hirgarrezek. Gwelout a raemp ivez a-wechoù tiez disheñvel-
krenn, tiez koat a c'hiz kozh, dezhe prenestroù bihan ha toennoù plouz. Hervez 
klevet, gwechall ne veze savet nemet tiez koat amañ. Met re alies e kroge an tan
enne ha neuze an dud deut da vezañ pinvidikoc'h ha lorc'husoc'h a ra fae war an 
tiez-se bremañ.
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Koulskoude pebezh dudi sellout oute e-kerz an hañv pa vleunie ar bleuñ tro

heol en-dro dezhe, ha pa stlake ur c'hwibon e veg gant haelded war ar siminal a-
us d' an doenn gozh. Oc'h arvestiñ oute e teue din ur galon bugel. Heñvel e oa 
an tiez kozh-se ouzh c'hoarielloù ha ne vefen ket bet souezhet o welout war 
doull an nor Kabellig ruz pe ur c'horrig bennak. Met a-walc'h a huñvreoù kleuz, 
evel ma lavar an dud a-vremañ. O tremen dirak ar govel, ur c'heneil din, ur « 
franzous » deut da houarnañ e varc'h a c'hopas warnon : « Da belec'h ez ez ? » -
« Mont a ran pelloc'h da welout hag-en ez eo kaeroc'h ar merc'hed, » a 
respontis. Karlig-kaezh a c'houlennas diganin petra hor boa lavaret. P' am boe 
troet dezhañ hor c'homzoù e tirollas da c'hoarzhin tra ma skoe war va skoaz : « 
O te ! Kanfard ! »

Bremañ e oamp deut er-maez eus ar gêriadenn, hag e sellemp ouzh ar 
parkeier noazh ha dilezet.

- Erru-mat e vefe un tammig erc'h evit an edeier, eme Karlig-kaezh.



Bagadoù brini stank a bigose an douar skornet.

- An amprevaned askellek-mañ, a adkrogas Karlig-kaezh, o deus marteze 
diframmet tammoù kig diouzh paour-kaezh soudarded lazhet en emgann he lezet da 
vreinañ war an dachenn du-hont er Reter.

- Hola 'vat ! Emezon, n' eo ket drant ho komzoù.

Mousc'hoarzhin a reas, hag e tibunas din neuze traoù fentus diwar-benn e 
vignon Pavlig hag e wreg, daou oristal hervezañ. Treuziñ a raemp ur gêriadenn n'
am boa morse lakaet tanfoeltr troad enni. Lotte, un aneval difaezhus, un 
drotererez dispar a gendalc'he da vont herrek.

- Tostaat a reomp, eme Karlig-kaezh.
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En ur c'hroazhent e tilezjomp an hent bras evit heuliañ ur wenodenn 
c'hrelek a gasas ac'hanomp goude treuzadenn ur c'hoad don, betek memeuri Pavlig 
Woitek. Un tammig mereuri paour, e-kreiz un nebeut parkoù dister, gronnet gant 
ar c'hoad. O klevout trouz ar c'harrig, Pavlig hag e wreg a zeuas e-maez d' hon 
degemer. Laouen e oant o welout tud en o c'hornig dizarempred. Goude ar 
stardadennoù dorn, Pavlig hor c'houvias da zont d' an ti :

- Schnaps am eus, emezañ.

- Nann, eme Karlig-kaezh, ar moc'h da gentañ, ar schnaps goude.

Eñ a oa bet dija ar sul a-raok o welout ar moc'h ha d' ober marc'had. En 
ul loch, lous ha flaerius e oa kleñket an daou hoc'h bihan. Gwall dreut o 
c'haven. « Ma, » a soñjen ne dle ket bezañ gwall zruz ar gwelien kinniget dezhe 
gant mestrez an ti. Ma oa treut an daou loen, gwiv-daonet e oant ivez hag hen 
diskouez mat a rejont pa voe kaoz o c'hargañ. Difretañ ha gwikal a raent 
gwashoc'h eget kizhier gouez. Pa voent karget e lavaris da Garlig-kaezh e vefe 
fur o naskañ, betegout na lammjent dreist ar c'hostezioù.

- Ar wirionez a zo ganit, eme Karlig-kaezh, hag e c'houlennas digant 
Pavlig peadra d' o stagañ. Nasket e voe eta da bep hoc'h ur pav a-raok, ha penn 
all an nask a voe skoulmet en un organel a oa en a-dreñv d' ar c'harrig. Echu 
hon labour ganimp ez ejomp d' an ti. Pavlig a zegasas war an daol ur voutailhad 
schnaps aozet gantañ. E-pad ar brezel, an dud amañ o devoa kavet an tu d' aozañ 
schnaps gant n' eus forzh petore moc'hach, zoken gant patatez brein pe skornet. 
Pa voe karget ha savet ar gwerennoù da hetañ yec'hed mat e reas Pavlig ur serr-
lagad din :

- Prima schnaps, Franzous.

Ha tra ma even va bannac'h ec'h arveste ouzhin o c'hortoz emichañs 
meuleudi war e schnaps.

- Foei, a lavaris dezhañ, p' am boe evet, blaz an diaoul a zo gant da 
voc'hach, Pavlig, gwell e vefe din un dakenn kognag.

Brizhc'hoarzhin a reas.

- Kognag ! te 'gomz brav, kanfard.

Ha trelatet da vat gant anv an dour binniget-se, e kendalc'he da 
zistagañ :

- Doue, kognag, kognag !
254

Marteze ar ger Kognag a zegase dezhañ eñvorennoù c'hwek. Azezañ a ris e 
penn an daol, da selaou komzoù an daou zen. Ober a raent gant o zrefoedaj fentus
hanter-boloneg hanter-alamaneg. En em glevout eus ar c'hentañ a raent o daou, 
dirak ur voutailhad. Pavlig, ur gour treut, a denne d' ul louarn gant e fri hir 



hag e zaoulagad lemm ha fiñvus. E oant bremañ o tibunañ o zroioù kaer pe gamm, 
gout ' ouient troadañ gaou an eil gwashoc'h eget egile. Ha c'hoarzh ha taolioù-
dorn war an daol, ken e krene ar prenestroù. Fent am boa ivez o sellout ouzh 
mestrez an ti, ul louskenn digempenn ha luch daonet war ar marc'had. E-giz 
blevad e touge un torkad stoup melen war he c'hokenn. Fellout a rae d' ar c'hozh
kantouilhenn-mañ toullañ kaoz ganin :

- Hervez klevout, emezi, e rit c'hwi Franzoused ur ruga spontus e kalonoù 
merc'hed Krochitse.

- An dud a lavar kalz a draoù, a respontis berr.

N' am boa ket c'hoant da chom da glakenniñ ganti. Faezh e oan bremañ bezañ
azezet. Kouchañ a ris va c'horn-butun ha mont a ris er-maez da welout penaos e 
oa ar bed gant ar moc'h. An daou hoc'h pladet war foñs ar c'harr a selle ouzhin 
a-gorn gant o daoulagad bihan kildrouk.

Ur pennad brav e chomis da flourikat kerc'henn Lotte, ha da silat komzoù 
flour en he skouarn. Moarvat ar paour-kaezh aneval a gave hir an amzer amañ, 
pell diouzh e varchosi. Goude e ris tro ar vereuri. Liv an digempenn hag al 
lezigerezh (tra rouez er vro-mañ) a oa dre-holl. Arvestiñ a ris ouzh ar parkoù 
noazh, ouzh ar c'hoadoù teñval, ouzh an oabl izel. Ur c'hornig dihegar a soñjen.
Netra plijus d' al lagad. Skrijañ a raen. Distreiñ a ris d' an ti. An daou 
lonker ha mestrez an ti a c'hoarie kartoù bremañ. Ar voutailh a oa hanter 
c'houllo.

- Marteze eo poent mont d' ar gêr, emañ an abardaez o tont, a lavaris.
Eilgeriañ a raent o daou drouklaouen :

- Amzer 'zo, franzous, amzer 'zo, n' emañ ket an diaoul war hon lerc'h 
nann, kemer skouer warnomp, ev ur bannac'h, ha ro peoc'h dimp !

Drouk oa ennon, m' ac'h eus amzer, me ivez, a soñjen, ha me d' azezañ e-
kichen ar fornigell. Eno e vannis kousket. Dihunet e voen diwezhatoc'h gant 
Pavlig :

- Sav da reor alese, emezañ, poent-bras eo deoc'h skarañ.

Rimiañ a ris va daoulagad. Goullo 'oa ar voutailh war an daol. Noz-du e oa
er-maez. Dirak an nor digor, Karlig-kaezh, mezv-dall a vranskelle hag a leñve 
evel boaz :

- Jezuz Maria penaos e kavimp hon hent, a-dreuz an deñvalijenn.
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Gant bec'h ha gant hon skoazell e pignas er c'harrig hag e kouezhas 
pounner war ar bank. Neuze e chomas mut ha difiñv. Pavlig a zeuas gant ul letern
d' hon ambroug e-pad ur pennad war hent an distro.

Du-sac'h e oa o treuziñ ar c'hoad. Klevout a raen evned spontet gant 
sklerijenn al letern o fiñval hag o tarnijal e brankoù uhel ar gwez. Pa voe 
treuzet ar c'hoad e splannas un tammig en-dro dimp. Pavlig a lavaras neuze.

- Distreiñ a ran d' ar gêr, bremañ n' hoc'h ket pell eus an hent bras. 
Kenavo eta, kit gant gwarez Doue.

Hag ez eas kuit. Karet en dije ivez kimiadiñ diouzh Karlig-kaezh, met 
hemañ a oa re vadaouet gant ar schnaps. Pa voen erruet er c'hroazhent e tihunis 
Karlig-kaezh, da c'houlenn digantañ petore hent dibab. Gant bec'h e tisklozas e 
zaoulagad hag e vesteodas :

- War-eeun, war-eeun.

Sebezet e oan, krediñ a rae din bezañ deut dre un hent disheñvel. Met n' 
am boa ket c'hoant tabutal gant un den mezv. Ha neuze neketa, an holl hentoù a 



gas da Roma, evel ma lavar ken brav ar C'hallaoued. Ac'hanta, war-eeun. 
Skourjezañ a ris Lotte a-us d' he skouarn. Ne blije ket an doare tamm ebet 
dezhi. Mont a rae diouzhtu d' an daoulamm ruz. Daoust d' ar stroñsadennoù e 
tiroc'he Karlig-kaezh, morvitellet don. Tra ma rede ar c'harrig e prederien, 
stouet va fenn ganin.

Nag iskis eo ar vuhez, setu me amañ war un douar estren, daou dreizhiad 
pevarzroadek hag un den mezv d' am heul, o strafuilhañ an noz gant va c'harrig 
safarus. Hir amzer a dremenas. Lotte, kalonek, a drote bepred. Ret-mat eo din 
ober meneg eus kezeg ar vro-mañ. Ne ran nemet meuleudi anezho, kezeg skañv int, 
tan e-leizh enno, ha hesent koulskoude, un drugar labourat ganto. D' an diwezh e
spurmantis gouleier en diabell. War-nes tizhout ur gêriadenn dianav din e oan, 
rak anat e oa din bremañ ne oan ket war an hent rik, pa zistrois va fenn evit 
teurel ur sell war ar moc'h. Kroc'hen va ene ! Goullo e oa ar c'harrig, nijet 
kuit an hoc'hed, kollet an talbenn a-dreñv. Hejañ a ris Karlig-kaezh, ha blejal 
a ris en e skouarn :

- Kollet eo ar moc'h.

- Petra, petra ?

Ha p' en doe intentet ar gwalleur e krogas da leñvañ :

- Jezuz Maria, petra a lavaro va gwreg !
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Sailhañ a ris d' an traoñ da glask al loened. Un nebeut kammedoù am boa 
graet pa glevis oc'hadennoù. Hola 'vat, a soñjen, n' emaint ket pell. Ac'hanta, 
tudoù, pelec'h e kredit c'hwi e kavis anezho ? Dindan penn diadreñv ar c'harrig 
e oant a-ispilh. O zreid diadreñv hepken a stoke ouzh an douar. O zroad a-raok 
nasket, stignet war grec'h gant an nask a eree anezho d' ar c'harrig. Meizañ a 
raen perak e oa traoñ o c'hein hag o feskennoù bloñset, kignet ha goadek. Pa oa 
kouezhet talbenn ar c'harrig gant ar stroñsadennoù e oa kouezhet an hoc'hed 
bihan da heul ivez. Ha peogwir n' hellent ket kerzhout, o vezañ ma oant staget 
re verr, e oant bet stlejet a-ruz-reor pell amzer war vein an hent. Gant ar 
cholori a rae ar c'harr n' am boa klevet netra. Lakaat a ris adarre an hoc'hed 
e-barzh ha ni da vont gorrek bremañ. Er c'hentañ ti ti ma welis gouloù ez is da 
skeiñ ouzh an nor. Respontet e voe din :

- Herein !

Digeriñ a ris an nor. Dirakon ur vaouez yaouank a vezure he bugel bihan. 
Pa welas ur soudard en toull-dor, e kemmas liv gant ar spont. Prim e ris dezhi 
meizañ n' he doa ket doan da gaout. Pa ouias e oan ur « franzous » e lavaras din
sederaet :

- Rak ar Franzoused n' am eus ket aon.

Goude e tivizas ganin hegarat-meurbet. Displegañ a ris dezhi hon holl 
drubuilhoù, penaos hor boa kollet hon roud, hag e c'houlennis diganti anv ar 
gêriadenn. « Emaoc'h e bourc'h Ribnyk, » emezi. Ha hi da astenn din ur gartenn-
vro. Sebezet e vanis pa welis war ar gartenn peseurt kammdro hor boa graet. Pa 
welas ac'hanon oc'h ober gwad-fall, ar vaouez a lavaras :

- Re bell oc'h eus Krochitse, re ziwezhat eo. Va c'hredit ma kirit, un ali
fur a roan deoc'h, gwellañ tra hoc'h eus d' ober eo goulenn bod en ostaleri a zo
aze tost eus va zi.

Trugarekaat a ris ar vaouez hegarat abalamour d' he madelezh hag e 
kimiadis diouti. Dihuniñ a ris adarre Karlig-kaezh hag e tisplegis dezhañ petra 
he doa lavaret ar vaouez din ha pelec'h e oamp. Souezhet-bras e voe, hag e 
huanadas :

- Mat, deuomp 'ta d' an ostaleri.



Gant kalz a vec'h e tiskennas eus ar c'harr, hag a gammedoù pounner ez eas
da skeiñ ouzh dor an ostaleri. Bez e oa c'hoazh gouloù hag ur vouezh kintus a 
aterras :

- Piv 'zo aze ?

Digoret e voe an nor gant perc'henn an ti imoret fall. E sell e oa da vont
da gludañ emichañs pa oamp erruet :
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- Ra viot daonet a youc'has, n' eo ket un eur dereat da zirenkañ an dud.

Pa c'houlennas Karlig-kaezh digantañ bod evit an noz, e savas e zivrec'h 
d' an nec'h.

- N' on ket boaz, emezañ, da reiñ lojeiz d' an dreminidi ha n' am eus ket 
gweleoù diac'hub.

Karlig-kaezh a adkrogas :

- N' hellomp ket chom er-maez, me a baeo pezh a vo ret. Menel a reas an 
tavarnour da brederiañ ur pennad. Pa savas e benn e lavaras :

- C'hwi, aotrou, a c'hell chom da gousket er sal, en ur gador-vrec'h e-tal
ar fornigell. Ha te Franzous, sellout a rae ouzhin gant disfi, degas da loened 
er porzh.

Kas a ris eta ar c'harrig er porzh. Dont a reas war va lerc'h gant ul 
letern. Digeriñ a reas dor ur c'hraouig goullo. Plouz a oa war al leur :

- Gallout a rit kousket amañ gant ho loened, a lavaras din.

P' am boe kleñket al loened er c'hraou en em ledis en ur c'hornig en tu 
enep d' ar gazeg, va mantell-soudard sachet warnon. Neuze e c'houlennas an ostiz
diganin va boestad chimik. Hag en ur vont kuit gant e letern ha stlakañ an nor 
warnon e hetas din goapaer :

- Noz-vat.

E-pad ur pennad an traoù a chomas sioul er c'hraou. Ha neuze e krogas an 
abadenn. Na trubuilhet e voe va nozvezh. Trelatet gant an naon moarvat, an daou 
amprevan bihan pevarzroadek a vramme hag a skide, lammat a raent eus an eil korn
d' egile en ur wekal didruez. Lotte strafuilhet a ronke gant kounnar ha gwashañ 
tra bep gwech ma tremene un hoc'h a-rez he divhar e kinnige gwinkal. Aon am boa 
da dapout un taol troad diganti. Fidaon Doue, a soñjen gant rukun, an daou 
divergont bihan-mañ a zo barrek da zont da skidañ warnon. A-wechoù e teuent da 
c'hwesa ac'hanon. Da sod ez aen pa santen ur c'hroñj gludek, o tostaat ouzh va 
dremm. Neuze e skoen a daolioù dorn, a daolioù treid en-dro din. Ha pa stoken 
ouzh ur c'horf gwak en deñvalijenn e kleven un oc'hadenn skiltr. Milligañ a raen
holl voc'h ar bed, hag holl sent ar baradoz. Tamolodet dindan va mantell-soudard
e krenen gant ar yenion, doan bras ganin bezañ argadet gant c'hwenn pe tarlask 
war ar marc'had. Tu ebet da vutunat, chaokat a raen garenn va c'horn-butun gant 
melkoni.
258

Beure mat, brevet ha skornet, reut va izili e tigoris dor ar c'hraou. Yen-
daonet e oa er-maez. Sterniañ a ris Lotte, stlepel a ris gant kounnar an daou 
hoc'h bihan er c'harrig ha kas ar c'harrig dirak an ostaleri. Karlig-kaezh a oa 
dihunet en e c'hador-vrec'h, ur werennad bier en e zorn. Kraz eo va 
c'horzailhenn a lavaras din ha terzhienn am eus. Krediñ mat a raen anezhañ, 
goude e gofad schnaps, ne oa netra sebezus. Livet fall e oa ha daoulagad pikous 
dezhañ. Me ne dleen ket bezañ ur paotr brav da welout kennebeut ha c'hwez an 
teil a oa en-dro din. Hervez youl Karlig-kaezh e tegasas din an ostiz un tasad 
kafe-ersatz. Ha ni da gemer adarre hent an distro. Diwar-benn peurrest hor beaj 
n' eus netra a dalvoudegezh da venegiñ. Un avel trenk deut moarvat eus 
ec'honderioù bro-Rusia a c'hwezhe garv a-dreuz d' ar gompezenn. Peogwir e oa re 



yen daonet an amzer ez aemp peurvuiañ war droad, hon pennoù stouet ganimp evel 
daou sant kaezh o vont d' ober pinijenn. Kalz amzer goude e teujomp a-wel da 
Grochitse. Spered Karlig-kaezh a oa damaniet-holl gant un dra :

- Siwazh, a leñve, petra 'lavaro da evezhier peogwir n' out ket aet da 
gousket dec'h da noz gant da geneiled.

- Gwelet 'vo, a respontis.

N' am boa ket c'hoant da goazeal. E penn kentañ tiez Krochitse e kavjomp 
an evezhier ouzh hon gortoz. Pa welas ac'hanomp e teredas a-herr davedomp. Hejañ
a rae e fuzuilh gant kounnar hag e krogas da ganañ garv e beadra da Garlig.

- Abaoe pegoulz, a vleje, emañ ar c'hiz ganeoc'h da redek an noz gant ho 
prizoniad ? Pelec'h hoc'h chomet da dremen an noz ? C'hwi a zo kiriek anezhañ. 
Ma vefe gouvezet an doare uheloc'h e vefemp kastizet hon daou, c'hwi ha me.

Chomet e oan difrom e-pad an abadenn, sellout a raen ouzh talfas ruz-mouk 
an evezhier, hag e soñjen : mar kendalc'h ar genaoueg-mañ da veogal er stumm-se 
e tapo sur-mat un taol-gwad. Karlig-kaezh ne ranne grik. Re skuizh, re glañv e 
oa. Met evel m' am eus lavaret deoc'h ur paotr fin dindan e groc'hen tev. 
Moarvat e soñje « un dakenn vat a hini kreñv hag ur segalenn dev d' ar blejer 
milliget-mañ a habaskaio an traoù ». Erruet er gêr ez eas Karlig-kaezh da gludañ
raktal. Me a graouias hag e vouetas al loened ha tapet ganin va merenn e chomis 
er marchosi da vutunat, re a ziegi ganin kregiñ gant ul labour bennak. Goude 
koan ez is d' hon barakenn ha diouzhtu d' am gwele. Va c'hamaraded a c'houlenne 
diganin :

- Pelec'h out bet, pelec'h teus tremenet an noz diwezhañ ? Nec'het e oan 
petra respont.
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- Gant ur plac'h yaouank koant am eus tremenet an noz, emezon da gaout 
peoc'h.

- N' eo ket gant ur plac'h koant, gant ur wiz kozh ne lavaran ket.

Treiñ a ris war-du ar voger ha klozañ va daoulagad. C'hoarzhin a raen 
ennon va unan o soñjal : « Ac'hanta, mabig, n' out ket pell eus ar wirionez, met
n' eo ket gant ur wiz kozh am eus tremenet an noz met gant daou hoc'h bihan 
milliget ». Morse avat ne anzavis outo o doa lavaret an hanter eus ar wirionez.
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A-DREUZ LENNEGEZH KEMBRE

gant Youenn OLIER

(KENDALC'H )

VI

« Y Cychwyn » a zlee bezañ levrenn gentañ ur rummad romantoù o plediñ gant
buhez ur pastor e Kembre. E 1947 eo bet embannet. Evel ma verk mat an talbenn « 
an disparti » ne zaneveller deomp el levr-mañ nemet bloavezhioù kentañ e vuhez, 
ar re ma eginas enno galvedigezh ar pastor.

Evel boaz e adkaver un tammig ar memes testennoù hag ar memes 
ardremezioù : bro ar mengleuzioù en Hanternoz, buhez ar vicherourion er 
vengleuz. Er penn-kentañ holl e tiskouezer deomp Robert Ellis o vont laouen d' 
ar vengleuz da ambroug e dad. En dro-se dres avat e c'hoarvez ur gwall-zarvoud 
p' emeur o lakaat ar maen da darzhañ. Gloazet eo tad Robert, kaset d' ar 
c'hlañvdi, pareet. Damc'houde avat e verzer unan eus heuliadoù ar gwall-zarvoud 
en doa tizhet ar penn : dont a ra tad Robert Ellis da vezañ dall a-nebeudoù. Ur 
pennad skrijus en deus skrivet T. R. Hughes diwar-benn an dra-se. Goude bezañ 
chomet dall e-pad ur pennad amzer e varv. Ar mab a rank eta kuitaat ar skol ha 
mont da labourat er vengleuz evit mat a-gevret gant e vreur.  A-c'houdevezh e 
teu Robert Ellis da heugiñ ouzh e vicher : ne roer ket dezhañ « marc'had » e 
dad, da lavarout eo an tamm mengleuz da esploetiñ a ro tu d' ur micherour a-
wechoù da c'hounit kalz muioc'h eget e genseurted. 
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Huñvre ar re a vev war e dro avat eo en defe ur c'halvedigezh ha n' eo ket ur 
vicher : e vamm a zo e-touez ar re-se eveljust, hogen e vreur dreist-holl, 
Dafydd, hag hemañ eo a vroud anezhañ da lenn ha da studiañ ; Owen Gruffydd a oa 
bet gwechall « blaenor » gant ar Vetotisted hag ur prezegour galloudek ha brudet
a galoneka anezhañ da gerzhout war e roudoù ; Elias Thomas, mengleuzier devot ha
« blaenor » ivez a harp anezhañ eus e wellañ ; ouzhpenn-se, Ebenezer Morris 
pastor e chapel. An doug d' ar studi, hengoun e dad-kozh - daoust ma ne briz ket
hemañ kalz ar studi n' en deus ket bet ezhomm anezhi, alioù e vreur hag e vamm, 
kuzulioù Elias Thomas, merzout ez eo e unan ur prezegour ampart a ro dezhañ 
c'hoant da vont da bastor. Stagañ a ra da vat gant ar studi da geñver ur goañv 
kalet a-walc'h pa ne c'heller ket mui mont d' ar vengleuz da labourat. Deskiñ a 
ra gresianeg dindan renerezh Ebenezer Morris, studiañ geriadur doueoniezh 
Charles ha tremen un arnodenn evit dont tre e skolaj ar Bala renet gant ar 
Vetodisted. Goude bezañ argilet e-pad ur pennad peogwir ne fell ket dezhañ 
degemer aluzen ur yalc'had a-berzh ur « madoberour » goude morc'hediñ ivez dre 
'n arbenn n' en em gav ket dereat a-walc'h - hag eñ warnes dont tre er Skolaj en
deus bet ur pegad war ar straed gant an hailhon en doa loavet e c'hoar Enid - en
deus Robert Ellis un tentadur diwezhañ d' ar mare ma tizolo levrioù Darwin hag 
ar vodernouriezh : penaos derc'hel da lizherenn ar Bibl goude bezañ lennet al 
levrioù-se ? Neuze e c'houlenn skoazell ur « blaenor » eus Londrez, un den 
yaouank, brudet fall abalamour d' e venozioù nevez hogen a zo ivez digor e 
spered hag a ro kalon dezhañ da genderc'hel gant e hent.

Ret eo notañ da gentañ ez eo ar romant-mañ ur romant istorel evel ar re 
all. Amzeriet eo an darvoudoù e diwezh an ugentvet kantved ha fellet en deus ur 
wech ouzhpenn d' ar skrivagner livañ kelc'hiadur kembraek ur vourc'h vihan en 
Hanternoz. Un stumm a-walc'h eo ar c'helc'hiadur-se : adarre ar memes enebadur 
etre an ilizourion virourion hag ar Vetotisted frankizourion. Ne weler adarre 
ivez nemet micherourion ar mengleuzioù. Koulskoude ar vourc'hizion en em 
ziskouez un tammig : da skouer, mistri Enid a oa aet da vatezh e kêr.
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Evitañ da gontañ buhez ur pastor ne c'heller ket lavarout ez eo « Y 



Cychwyn » un oberenn relijiel tamm ebet evel romantoù Bernanos da skouer. Istor 
Robert Ellis n' eo nemet istor un den eus ar bobl a zilez micher divrud ar 
mengleuzier evit kemer « galvedigezh » enoret un den a spered : hogen en amzer-
se an den a spered dreist d' an holl e oa ar pastor evel ma oa ar beleg e Breizh
d' ar memes mare. E gwirionez ez eo aet Robert Ellis da bastor dre ma oa douget 
d' ar studi. Ne respont ket d' ur c'halvadenn diabarzh hogen d' ur c'halvadenn 
diavaez, pezh a c'hell bezañ ken talvoudus all. Ret eo anzav ivez, avat, ez eo 
ar vertuz a c'houlenner digantañ hini ur bourc'hiz bihan kentoc'h eget hini un 
haroz. Kement-se ne dalv ket n' en deus ket ar feiz kristen hogen en ur vro 
gristen penn-da-benn eo ret mat degemer ne c'hell ket ar feiz kristen bezañ 
harozel. Ned eo Robert Ellis prederiet gant ar feiz nemet en diwezh d' ar 
c'houlz ma tizolo levrioù Darwin. Marteze ivez e oa mennad ar skrivagner livañ 
diskar ar gredenn dre vras er rummad romantoù e oa e soñj skrivañ evit diskouez 
a-benn ar fin e oa ezhomm eus un nevezadur. Er pajennadoù kentañ e weler ar 
pastor kozh oc'h eñvorañ e dremened ha didouellet a-walc'h diwar-benn an 
doueoniezh kalvinat kozh a oa bet desket dezhañ er skolaj :

« Y Drefn, yr iawn, etholedigaeth, prynedigaeth, cadwedigaeth trwy ras, 
cyfiawnad cyffelyb - bron nad aethent yn angof bellach, meddyliodd yr hen 
weinidog. » (1)

Pezh a ziskleir feiz klouar ar pastor eo marteze an dud o unan o deus e 
heñchet. Ebenezer Morris, pastor ar chapel, a zo da gentañ un den a spered 
hegarat, itik d' ar gresianeg ha d' al latin ; Owen Gruffydd, an tad kozh a wel 
er bastorelezh un dro da embreger perzhioù un distilhour helavar : amañ e weler 
ar c'hemm etre ar beleg a chom un den « sakr » evelato hag ar « prezegour » a zo
da gentañ embanner an aviel hag a van war dachenn ar bruderezh. Owen Gruffydd e 
unan a gemmesk metodistiezh gant frankizouriezh, kelennadurezh vroadel Kembre an
ampoent. E welout a reer o vont d' ur vodadeg politikel da zifenn e venozioù hag
eñ kozh ha klañv fall e dibenn al levr. Klevit mat : kement-se n' eo tamm ebet 
un tamall. Ar relijion ne c'hell ket bevañ er c'houmoul. Hogen en degouezh-mañ 
eo ret notañ eo mat evelato ober un diforc'h etre relijion ha politikerezh rik.

Tud gwir relijiel en em ziskouez er romant koulskoude : ar mengleuzier 
kozh Elias Thomas, den dizesk, dilorc'h, sioul, emroüs, o labourat bepred evit 
ar chapel, doujet kenañ gant e genvicherourion ha na gredont ket distagañ ul le-
touet dirazañ.

Marteze n' eo ket ken fromus an oberenn-mañ ha re all - ma lakaer a-gostez
ar pennadoù kentañ a zezrevell marv an tad - dre 'n arbenn m' eo re istorel 
hogen perzhioù mat ar skrivagner a adkaver bepred : liesdoare ha buhezek eo 
tiegezh an danvez pastor, dreist-holl ar breur Dafydd, ar vamm, Owen Gruffydd an
tad-kozh, Enid ar c'hoar diheñchet a laer arc'hant digant he mistri, ar pastor 
Ebenezer Morris e vouezh skiltrus evel hini ur pemoc'h, h.a.
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Humour a gaver ivez er romant eveljust. Nebeut a-walc'h avat e-keñver ar 

romantoù all. Ar memes temoù fentus a zeu en-dro : paz eus anv a vistri Enid e 
tiskriver deomp evel e-barzh « William Jones » pe « Yr Ogof » ar vaouez kreñv a 
zoug ar bragoù er gêr. Pe ober a ra goap ar skrivagner ouzh helavarded an « 
dirwestourion » (na evont ket alkool) : « Arian y Fall wedi ei fathu o drueni a 
thlodi gwragedd a phlant anghysurus... » (2). Kalz a efedoù fentus a denn ar 
skrivagner eus yezh lidek ar Bibl en degouezhioù boutin : seurt humour n' eo ket
aes da dalvezout e brezhoneg. A-hend-all eo eus ar yezh hec'h unan e tenn ar 
skrivagner farserezh : « ...gwen danheddog ; culni hosanaidd coesau'r trowsus...
» (3). Kement-se adarre ne vefe ket aes da dreiñ en hor yezh : lent a-walc'h eo 
hor skrivagnerion a-wechoù ha n' int ket ken dieub ha re Gembre.

En diwezh eta hon eus afer amañ ouzh un oberenn dudius hag enorus hogen 
yen un tammig marteze.



VII

Ne oa ket T. Rowland Hughes barzh a gefridi ; romantoù eo a felle dezhañ 
skrivañ da gentañ. Padal en deus embannet e 1948 diwar c'houlenn ur mignon un 
dastumad barzhonegoù bet moulet amañ hag ahont a-ziagent.

Ar pezhioù-se dieub a-walc'h gwerzaouadur an darn vuiañ anezho a zo 
dilorc'h o zestennoù ivez peurliesañ : taolennañ a ra T. R. Hughes gweledvaoù 
kaer splann Kembre gant melkoni ur c'hlañvour a oar e vo lamet digantañ an holl 
gened-se ha merkañ a ra war un dro ez eo an den e unan a ra ar gened-se (« 
Harddwch ») : e pelec'h e vo holl gened ar bed en deiz ma vo aet da get an den 
diwezhañ ? Diskouez a ra ivez e chom an natur gaer-se diseblant ouzh marv ha 
kañv Mabden : Hwyrnos. Da betra e tal gouestloù splann an nevez-amzer peogwir e 
vint gaouiat d' ar c'hlañvour na vo ket mui aze pa vint sevenet : Gwanwyn. 
Didalvez eo an heol d' an hini klañv : Awen. Alies e klemm ar barzh diwar-benn 
diseblanted an natur. Lennit da skouer ar varzhoneg hir Branwen.
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Karantez ouzh ar werin a zo ivez e diazez ar pezhioù-se. Kavout a ra T. R.

Hughes gwell dilavar an dud kozh war ar maez eget marvailherez ar ouizieion : 
Salem.

Eveljust e vo adkavet en dastumad-mañ ar memes tenerded ouzh ar bastored :
hen weinidog ; pe ouzh tud ar c'hreisteiz : y diwaith.

Ar velkoni eo a bar evel maz eo natur er barzhonegoù a zo awenet gant ar 
brezel. Fromet ez eo T. R. Hughes, da skouer, gant ar soñj ez eo ankouaet 
kerkent ar re a zo bet lazhet er brezel. E-lec'h e oa bet ur bochad tiez 
distrujet hag e-leizh a dud lazhet ez eo bet aozet ur blasenn ha deut eo ar sirk
d' en em staliañ eno. Skrivañ a ra ar barzh :

Na phoenwch, feirwon, am eich sgwar :
Fe roed i chwithau, dro, eich siar 
o'r hwyl a'r helynt sy'n y sioe
ac wedi'r cyfan, hir yw'r hoe
pan fydd ein dydd yn ddim ond doe...(4)

Ur menoz damheñvel a zo da gavout e-barzh « Y Pren ceirios » ar wezenn 
gerez : kened ar bed ne glot ken gant krizder an dud.

Yr wyt ti, bren y ceirios, yn rhy hardd 
i fyd lle tardd
fynhonnau dagrau o ddyfnderoedd cur... (5)

Dic'hoanag e gwirionez, dic'hoanag ur c'hlañvour o stourm ouzh ar marv hep
bezañ sur da drec'hiñ, sed pezh a gaver er barzhonegoù-se alies, er barzhoneg 
diwezhañ dreist-holl hir a-walc'h ha strizh he stumm, an hini vravañ marteze : Y
Efin .

Byr yw hedd a ddwg breuddwyd... 
Nesa awr y llawr a'r llwch,
gwyraf i'r bedd a'i heddwch... 
darfu dy hiraeth dirfawr,
llwch dy denerwch yn awr. (6)

Fromus ha skrijus zoken eo seurt barzhoniezh pa anavezer tonkadur ar 
barzh. E gwirionez n' eo ket ar barzhonegoù-mañ lodenn disterañ oberenn ar 
skrivagner : marteze ez eo an hini c'hlanañ.
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VIII

Un oberenn dalvoudus eo hep mar hini T. Rowland Hughes. Pezh a vir outi da
dizhout ar veurded eo he strizhder diouzh un tu - un tammig ar memes tud a zeu 
en-dro en e skridoù - ha diouzh un tu all he diavaezelezh, pe mar karit hec'h 
istorelezh. Ne darzh ket ur weledigezh personel eus ar bed eus romantoù ar 
skrivagner-mañ hag o deus paot a berzhioù mat a-hend-all. Marteze e vo e 
varzhoniezh a roy deomp da anavezout gwir zremm T. Rowland Hughes ha da geuziañ 
dezhañ.

Roazhon, miz Mae 1960.

NOTENNOU. - Troidigezhioù :

1 « An Urzh, an Digoll, an Dilennidigezh, an Dasprenadur, ar Silvidigezh dre ar 
C'hras, an Didamalladur a seurt ganti, tost e oant ankounac'hanet bremañ, a 
soñjas ar pastor kozh. »

2 « Arc'hant an Droug moulet e truegezh ha paourentez ar gwragez hag ar vugale 
en dienez. »

3 « Mousc'hoarzh dantek... Strizhder loerat div vragez an otoù... »

4 « N' en em chalit ket, tud varv, evit ho plasenn : roet eo bet deoc'h un deiz 
ho lod eus ar fent hag an emell a zo er foar, ha goude holl hir e vo an amzer pa
vo hon deiz netra nemet dec'h. »

5 « Bez ez out, gwezenn gerez, re gaer evit ur bed e-lec'h e tarzh feunteunioù a
zaeroù eus donderioù ar bloaz, »

6 « Berr eo ar peoc'h a zoug an huñvre... Tostaat a ra koulz al leur (ar bez) 
hag ar boultrenn... Soublañ a ran war-du ar bez hag e beoc'h... Steuziet eo da 
hiraezh vras meurbet, ludu da denerded bremañ. »
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NOTENNOU

HOR MIGNONED.
Anna, Sofi, Yann ha Kristell BoUESSEL du BOURG a zo laouen o kemenn deoc'h o 
deus bet ur breurig, anvet Malo, e Felger, d' an 21 a viz Gouhere.
Hor gourc'hemennoù d' hor mignon.

PROFOU. - 
Sed roll ar profoù degouezhet ganeomp e miz GOUHERE:
Yann Thomas, 10 lur nevez ; J. Abasq, 8 ; Herri al Lann, 8 ; Dr Yann Ezel, 100 ;
Dll A. er Meliner, 5 ; R. Tassel, 15 ; Yann Bouessel du Bourg, 10. 
- War un dro, 156 lur nevez.
Bet eo bet profet d' AL LIAMM, abaoe derou ar bloaz, 1297,20 lur nevez. Bennozh 
Doue d' an holl donezonerien a galon.

Goulenn a reomp digant hol lennerien ober ur strivadenn. Bez hon eus bremañ 
129.720 lur kozh, warlene hon eus bet 200.000 lur a brofoù, ret eo dimp kaout 
220.000 er bloaz-mañ da vihanañ. Bec'h dezhi !
Profoù all : Itron Konan, devezh ar brezhoneg 1 lur nevez ; Ao. Ao. Tourmen, 8 ;
F. Eliès, 12.

HOL LENNERIEN A SKRIV. - 
Eus New-York :
(...) « Skrivañ ur pennad evit AL LIAMM ? Siwazh n' on ket gouest ! Ret e 

vefe kaout taol pluenn Jarl Priel evit ober mat. Rak ur bern traoù, sur 'walc'h,
a vefe da gontañ diwar-benn ar gêr ramzel-mañ, gant he rummadoù tud a bep liv, 
yezh pe vroadelezh ; an traoù estlammus war dachenn an arzoù, c'hoariva, 
sonerezh, hag all... ; ar vuhez keltiek e-touez engroez an Iwerzhoniz (emañ avat
ne c'hellfen ket lavarout kalz a dra diwar-benn ar yezh komzet rak n' am eus ket
bet tu da gejañ gant un iwerzhoneger betek-hen, ha me o vevañ en ur c'harter 
iwerzhonat !). Nemet dañsoù, sonerezh, kanerezh, hag all... ha bier 
eveljust !...

Kembreiz : ar re-mañ a garfen ervat daremprediñ, met n' anavezan den, 
siwazh...

Ar Vretoned... Amañ n' eus ket danvez pemp linenn war baper moulet, da 
vihanañ e-keñver o « buhez keltiek ». War am eus klevet ez eus war-dro ugent mil
anezho dre emañ. An « Association Bretonne aux Etats-Unis » (mar plij !) a 
zalc'h gant lorc'h he 80 (pevar ugent !) ezel « Le souvenir du vieux pays, 
mallac'htou ! », rak eveljust e vez graet gant ar galleg, na petra 'ta. Setu 
roll ar yezhoù hag o implij e bodadegoù an « Association » : 1°) galleg : yezh 
an traoù a bouez : Voici le bilan de nos activités (siwazh !)... pe : Monsieur 
le Consul de France à New-York nous fait l'honneur... hag all... pe c'hoazh : 
tous les ceusses qui sentent comme d'avoir un whisky n'ont que d'approcher, tout
le monde seront servis any way... ; 2°) saozneg : gourc'hemennoù toullañ-kaoz, 
divizoù diwar-benn ar yec'hed, an aferioù, al labour, an tiegezh, hag all : « 
Until long time no see, how comes f... » - « So nice to meet you again... » - « 
I told the boss = you burn... », hag all, hag all... ; 3°) brezhoneg : klevet e 
vez, dre zegouezh, rak ne vez implijet met da sakreal pe da gontañ traoù lous.
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Ur bagad c'hoarierien mell-droad a zo ouzhpenn, ar « Stade Breton », dezho
rochedoù gwenn ha du, enebourien touet ar « Stade Gaulois » dezho rochedoù 
triliv. Brezhoneg eo ar yezh implijet gant ar c'hoarerien hag o « supporterien »
peurvuiañ. An abeg eo e teuont diouzh an hevelep korn-bro : Gourin hag an tro-
war-droioù. Karantez o deus evit o c'hornad ; a-hend-all ez azeulont an urzh 
c'hall hag he mestr a-vremañ Charlez de Gaulle, an diskrogenner silzig. Gwir eo,
tudigoù evel-se a vez kavet dre gantmiliadoù e Breizh, tonket int kentoc'h da 
c'houzañv an darvoudoù eget d' o lakaat da zont.

Gwall-denn e vo adsevel Breizh, d' ober ur vroad dieub, saveteiñ tud 
daoust dezho o-unan n' eo ket nebeut a dra. Gouzout a ran koulskoude e teuio an 
deiz ma paro heol nevez ar Frankiz war hon douar. Pa soñjer mat ez eo yaouank-



flamm hon Emsav broadel ; petra eo hanter-kant vloaz stourm a-enep pemp kant 
vloaz sujidigezh ? Arabat fallgaloniñ, gant ma talc'homp ni hon unan d' en em 
zic'hallekaat ha da labourat tenn war dachenn ar brezhoneg. Ma labouromp mat, an
amzer ivez a labouro evidomp. Rak barnet eo ar galleg d' ar marv, deut eo din ar
gredenn-se dreist-holl abaoe on deut da vevañ er vro-mañ. Ar yezh-se na zere 
tamm ebet ouzh empennoù an amzer-vremañ... ha nebeutoc'h c'hoazh ouzh empennoù 
an amzer da zont ! Hor yezh-ni a ra. Kalz fiziañs am eus e dazont hor yezh.
Met ul lizher eo a felle din skrivañ ha n' eo ket ur romant. Poent din paouez 
gant va ragacherezh (pe ragachoù !).

Kenavo eta, keneil ker, ha bec'h d' ar galleg ken ' stlako ! » 
Y. Gw.

Digant ur c'houmananter izel an dour gantañ :
« Kenvroad ker,
Setu evit va adkoumanant-bloaz d' Al Liamm. Gant va gwellañ youl ne 

c'hellan ket kas muioc'h rak me, n' oun nemet ur beleg oajet o tremen an 
nemorant eus va amzer en un ti a ziskuizh. An nebeut arc'hant a c'hellan kaout a
ya dreist-holl d' ar c'helaouennoù breizhat. Ho sikour a ran ouzhpenn eus va 
gwellañ dre va fedennoù. »

« ...Lennet am eus e niverenn 79 Al Liamm respont Abanna war-lerc'h ar 
c'houlennadeg. N' on ket, tamm ebet, a-du gantañ. Ur fazi bras a ra o c'houlenn 
kemmesk al lennegezh hag an emsaverezh. An dud a zo dedennet gant al lennegezh a
zeu da vezañ abred pe ziwezhat an darn vrasañ anezho brogarourien gendalc'hus 
daoust ma n' int ket troet war ar politikerezh. Labourat war-dro ar 
politikerezh-rik n' eo ket pal Al Liamm.
A. Gw.
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« Mont war-raok. Setu labour Al Liamm, evidon, evit ma savo e Breizh ul 

lennegezh gouest da gennerzhout ha da zigeriñ spered Breizhiz. Lezel a-gostez, 
el Liamm, an tabutoù a sav etre renerien, ha ne sellont ket ouzh al lennerien. »
(Skritur unvan ganeomp.)
J. A.

Respont : Ur fazi a ra hor mignon J. A. Ne oa ket ar c'houlennadeg un 
tabut savet etre renerien met menoz al lennerien a responte d' ar pezh hor boa 
goulennet diganto ha war-lerc'h, respont ar rener, e soñj e-unan. Pephini a 
c'hell kaout ha displegañ e soñj ha ledan a-walc'h ez omp a spered evit embann 
soñjoù disheñvel hol lennerien, zoken pa n' omp ket a-du ganto. Un dra a 
c'houlennomp hepken, e vije kel da sevel ha nann da ziskar. Laouen-tre omp bet 
avat o kaout kement a lizhiri, ar pezh a ziskouez buhez ar gelaouenn hag an 
interest a gemer al lennerien enni.
R. H.

KENDALC'H ETREKELTIEK - 
Ar C'hendalc'h a zo bet dalc'het en Aberystwyth (Bro-Gembre) eus an 8 d' 

an 13 a viz Eost. Dileuridi Breizh a oa Per Denez hag e diegezh, Yann ar Beg hag
e wreg, V. de Bellaing hag Armel Keraod.

Kregiñ a reas ar C'hendalc'h gant servijoù relijiel evit protestanted ha 
katoliged.

Amzer d' en em fichañ eus ar gwellañ, ha degemeret e voe an holl 
gendalc'hidi (niverus, dreist-holl re Gembre), gant Maer Aberystwyth, d' ur goan
war an ton bras, en ostaleri gwellañ ar gêr, war vord ar mor. « Toastoù » a bep 
seurt war-lerc'h ar pred, unan anezho o lakaat tud 'zo da guitaat ar sal dre 
laer.... (Iwerzhoniz) (an toast d' ar rouanez !)

D' ar meurzh 9 a viz Eost, e krogas al labour da vat. Diouzh ar beure e 
voe prezegennoù degemer ha bodadeg ar Poellgor (Private general Committee 
Meeting).

D' an abardaez e voemp kaset da weladenniñ Liorzh vras arnodlec'h ar 
plant, e-lec'h ma voe roet deomp diskleriadurioù niverus ha resis diwar-benn 
kreskadurezh an edeier a bep seurt hag ar geotennoù.

Goude koan e voe roet un abadenn gant strolladoù bugale ha tud yaouank eus
ar c'horn-bro, o tiskouez deomp taolennoù tennet eus mojennoù Kembre, da 
skouer : « Culhwch ac Olwen », « Penyd Branwen ». Evit echuiñ « Adar o'r Unlliw 



», ur pezh-c'hoari berr fentus a lakaas an arvestourien da c'hoarzhin - zoken ar
re na gomprenent ket ar c'hembraeg.

D' ar merc'her 10 - diouzh ar beure. Kadoriad Sir T. H, Parry-Williams. 
Danevelloù diwar-benn stad al lennegezh e pep bro. Arzel Even a gomzas evit 
Breizh. Ober a reas ur rentañ-kont eus al labour graet amañ abaoe Kervarker.
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D' an abardaez, baleadenn en Cardiganshire, davet ur manati kozh 
dismantret ha tri pont Devil's Bridge. E-pad ma oamp o weladenniñ an abati e 
teuas ur c'helaouenner d' hor goulennata. Per Denez a gomzas diwar-benn stad ar 
brezhoneg e-keñver ar c'hembraeg, er skolioù.

Goude koan, Gouel ar Yaouankiz. Klevout a rejomp ul laz-seniñ telennoù, 
kanaouennoù-pobl, pennillion, diskouezet e voe ivez: korolloù iwerzhonat, skosat
ha kembreat.

D' ar yaou 11 - Ar mintinvezh a oa gouestlet d' ar sonerezh. Dindan 
renerezh Lady Amy Parry-Williams e voe klevet danevelloù diwar-benn ar sonerezh 
a-vremañ er broioù keltiek. Dileuridi Iwerzhon ha Bro-Skos a gomzas kentoc'h eus
ar folklor. V. de Bellaing a zisplegas penaos e oa bet savet e Breizh abaoe 50 
bloaz ur wir skol sonerezh breizhek oc'h implijout he ferzhioù dezhi hec'h-unan,
ha gant-se oc'h ober evel sonaozourien all en Europa : Bela Bartok, Enesco, 
Zoltan Codaly, h. a. Ouzh hec'h heul, dileuriad Kembre a zanevallas ivez ar 
strivoù graet gant sonaozourien e vro evit tizhout an hevelep pal. Un eskemm 
menozioù a heulias ar vodadeg-se.

E fin ar mintinvezh, sekretourien ar c'hwec'h Skourr a gomzas etrezo eus o
c'hudennoù.

D' an abardaez hon devoe ar blijadur da weladenniñ Levraoueg Broadel 
Kembre, lec'hiet ken brav a-us da gêr Aberystwyth. Eno, e voemp degemeret gant 
kuzul-ren al Levraoueg, a lavaras deomp penaos e oa bet savet al levraoueg-se. 
Levrioù brezhonek a zo, ha muioc'h-mui a vo, rak emañ ar renerien e soñj ober 
eskemmoù gant leordi Landevenneg. Goude-se e voemp lakaet da gerzhout buan dre 
an trepasioù etre ar miliadoù a levrioù, ur gwir milendall. Ne voe ket tu, 
siwazh, dre ziouer a amzer, da chom da sellout a-dost ouzh an estajerennoù leun.
Ur « cup o ' tea » a oa o c'hortoz ac'hanomp, kompren a rit !

An abadenn-noz a voe eus ar c'haerañ : ur sonadeg etrekeltiek, pep bro o 
tegas dour d' ar vilin : Iwerzhon, he zelennourezed hag he danserien ; Bro-Skos,
he danserien vrudet hag ur c'haner a roas tro deomp da selaou kanennoù dispar ; 
Kembre, he c'hanerezed penillion ; Enez Vanv, kanaouennoù poblek. Breizh, a 
drugarez d' hon dileuriadez yaouank Armell Keraod, hag a roas un tañva eus hor 
sonerezh, kanennoù ar vro, eiltoniet ganti war an delenn.

D' ar gwener 12 - Ur sell war an arzoù. Ar c'hadoriad a zlee bezañ P. 
Lemoine, dalc'het klañv siwazh. Renet eo bet ar studiadenn gant Mr George Bain 
al livour. Dre skouerioù, e tiskouezas penaos e oa tost arzoù ar broioù keltiek 
an eil ouzh egile.

D' an abardaez en em vodas an holl re dedennet gant kudennoù ar wask hag 
ar radio. Nemet tud Iwerzhon e-lec'h ma 'z eus ur radio er yezh vroadel evit 
500.000 iwerzhoneger (aes eo kompren perak !) ha Kembre, e-lec'h m' eo bet 
kroget ar stourm pelloc'h zo eget e Breizh, trist-kenañ eo stad ar yezhoù 
keltiek er radio.

Echuiñ a reas ar C'hendalc'h gant ur c'hoan kinniget gant ar Skol-Veur, 
hag ur sonadeg gouestlet d' ar sonaozourien gembreat. Bez' e klevjomp pezhioù-
sonerezh arnevez, darn kanet, darn c'hoariet war ar violoñs pe war an delenn, 
holl koulz lavaret o tiskouez e klask ar sonaozourien gembreat mont diwar an 
hentoù heuliet betek-hen.
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An holl vodadegoù ha prezegennoù-se, dastrouc'het gant meur a dasad te, 
diouzh ar beure betek an noz, gwech war al leton gwech en ostalerioù kranañ.

Ar meurzh da heul, ar 16, e tremenas war gwagennoù Radio-Kerdiz, a 
drugarez d' hor c'heneil Aled Williams, ur gasadenn diwar-benn ar C'hendalc'h. 
Klevet e voe tro ha tro mouezhioù sekretourien ar 6 Skourr. Per Denez a lavaras 
ar strivoù graet e Breizh evit an emsav sevenadurel, komz a reas eus 
embannadurioù « Al Liamm », ha pep hini anezho a lavaras « noz vat d' ar Gelted 



» en e yezh broadel.

A-HED HAG A-DREUZ.
Ne oamp ket e gouelioù Kerne. Met unan eus an traktoù niverus bet strewet 

e ruioù Kemper a zo degouezhet ganimp. E galleg emañ, setu troidigezh unan 
anezho:

Kenvroiz ker,
Breizh evidoc'h eo ar vro
- ma c'houlenner abaoe 15 vloaz sevel stankell ar Rañs ;
- ma c'houlenner abaoe 50 vloaz hag en aner deskadurezh hor yezh er 

skolioù ;
- ma 'z a kuit bep bloaz 20.000 den yaouank ;
- ma c'helle bemdeiz 1.000.000 brezhoneger selaou 1 eur Kabileg en R. T. 

F., met ur c'hant bennak a Gabiled n' hellont selaou nemet 2 eur brezhoneg er 
miz ;

- m' en em gav Penn ar Bed hag ar Mor Bihan, da skouer, en 72vet ha 89vet 
lec'h war 90 departamant e-keñver ar binvidigezh bev dre zen ;

- « Le coeur de l'Etat n'y est pas » (René Pleven).

Dindan ar IVe « unvan ha disrannus » ar parlamant a rae war-dro ment ar 
skrilhed-mor, dindan ar Vvet bepred « unan ha disrannus » e ra war-dro ar « 
photos-stoppeurs » ha saotradur an aer...

Soñjit en holl vroioù nevez hag e penn a-raok evel : Bro-Suis, an 
U.R.S.S., an Stadoù-Unanet, Yougoslavia, Brazil, An Izelvroioù, Bro-Alamagn o 
deus lakaet da dalvezout an digreizennañ-politikel hag ar gevredelezh.

Sellit peseurt frouezh a zo bet tennet diwar ar c'hreizennadur sot a ren e
Bro-C'hall.
(Evit traoù Breizh, Breujoù Breizhat.)
« YAOUANKIZ BREIZH ».

D' ar 7 a viz Gwengolo eo bet dalc'het, e Louaneg, Retredig an Unvaniezh 
Speredel dindan renerezh Maodez Glanndour.

D' an 8 eo bet dalc'het, er memes lec'h, Bodadeg Veur Skourr Breizh ar 
C'hendalc'h Keltiek. Ar rentañ-kont eus an daou zevezh-se a vo roet en niverenn 
a zeu.
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E meur a gêriadenn en tachennoù gouezeleger eus Bro-Skos ez eus bremañ o 

skritelloù ruioù e saozneg ha gouezeleg. Un arouez eus ur vro demokratel.

TRIZEKVET KAMP AR VREZHONEGERION. - 
Trizekvet kamp ar vrezhonegerien a zo bet dalc'het er bloaz-mañ e 

Plouenan, dindan renerezh an Itron de Bellaing ha Ronan Huon. Evel ma ouzer pal 
ar c'hamp a zo boazañ an dud da gomz brezhoneg en ur implij anezhañ dre ret e-
pad pemzek deiz kerkoulz er c'hoarioù, e-pad ar predoù hag al labour.

70 den a zo tremenet er c'hamp. En o zouesk 2 zen yaouank eus Bro-Gembre, 
1 Iwerzhonadez ha pevar Breizhad deut eus ar C'hanada : mibien Jakez Konan hag e
wreg.

Sed amañ roll ar prezegennoù a zo bet en tu-hont d' ar c'hentelioù 
pemdeziek :
- « An deskadurezh divyezhek » gant A. AR C'HALVEZ.
- « Ar stourm a-enep an alkool » gant Noel JAKOB eus Plouenan.
- « Ar vuhez Vreizhat e Pariz » gant Yann KERLANN.
- « Ar Vikinged e Breizh » gant Per BOURDELLES.
- « Skrivagnerien Bro-Dreger » gant Per BOURDELLES.
- Sonourien Vreizhat » gant Vefa de BELLAING.
- « Frañsez Vallée ha kenvreuriezh ar brezhoneg » gant Maodez GLANNDOUR.
- « Troidigezh ar Bibl » gant Maodez GLANNDOUR.
- « Kudennoù arboellerezh ar Vro » gant Yann CHAPALAN eus Kastell-Paol.
- « Filmoù war ar C'hanada » displeget gant Erwan ha Herve KONAN.
- « Al lec'hanvadurezh » gant J.-P. BOUCHER, ijinour ar c'hadastr.
- « Brezhoneg kozh ha brezhoneg krenn » gant Fañch ELIES (Abeozen).



Ur veilhadeg a zo bet graet ivez gant tud ar vro. A-drugarez d' an Ao. 
Troal hon eus bet darempred gant tud eus ar c'hornad hag ur blijadur eo bet evit
an holl selaou prezegennoù daou Leonard helavar.

E-kerz gouelioù ar biniou e Brest ez eus bet harzet pemp paotr yaouank. 
Daou dre ma roent d' an dud paperennoù ar M. O. B., daou dre m' o doa stlepet 
fuzeennoù gant traktoù hag unan, dre fazi dre ma tifenne e gamaraded.

Ar boliserien o deus lavaret dezho penaos an douristed a felle dezho 
gwelout folklor ha ne oa ket brav eus perzh ar Vretoned ober traoù all : « Panem
et circenses ! » na petra 'ta ! ha peoc'h war ar peurrest.

Dalc'het eo bet ar re yaouank en toull-bac'h eus peder eur betek 11 eur 
1/2.

D' ar sul e-kerz gouelioù Brest ez eo chomet ur banniel gwenn ha du divent
a-istribilh ouzh an ti-kêr. Diouzh an noz ez eo pignet ar boliserien war an 
doenn da lemel ar banniel-se. E gwirionez ne welomp ket peseurt droug a c'helle 
ar banniel ober eno, brav-tre e oa er c'hontrol.
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Radio Breizh. Edo paotred Radio-Kimerc'h e konje e miz Eost. Ne damallo 

den kement-se dezho rak labourus a-walc'h e tle bezañ aozañ an abadennoù daoust 
ma 'z eo diaes din lavarout am eus bet ur blijadur spontus o selaou ar « 
c'hentelioù » labour-douar a zo bet roet dimp meur a sulvezh da heul.

D' ar sul 7 a viz Eost eta hon eus klevet pladennoù. Ar pezh a gavan 
sabatuus eo ne vefe ket kavet e Radio-Roazhon un den desket a-walc'h evit kinnig
ar pladennoù-se e yezh o bro d' ar baour-kaezh Vretoned e-pad o hantereurvezh 
sizhuniek. Ar pladennoù eta a zo bet kinniget e galleg (Son ar « haf » ! (sic) 
hon eus klevet ur wech). Klevet hon eus ivez Milbeo o kanañ e brezhoneg ha 
Freddy Noel en deus kanet « Ar Baradoz », « Ar Chapeled » ha traoù all (met 
serret am eus va fost a-benn neuze) e galleg mar plij !

Nag a c'hoap a vez graet ouzhimp ! Pegoulz hor bo ur Radio Vreizhat e 
gwirionez !

TREC'H KENTAÑ. - 
E kamp ar Vrezhonegerien en deus an Ao. Kadored tremenet an Trec'h kentañ gant 
ar meneg mat-tre ha meuleudi ar varnerien.
Hor gwellañ gourc'hemennoù.

REIZHADURIOU DA « HIPOLITOS ». - 
Oc'h adskrivañ brouilhoñs « Hipolitos » evit moulañ, div frazenn a zo aet a-stok
an eil ouzh eben, oc'h ober ur frazenn iskis-tre.
Setu amañ an divankadenn :
- war bajenn 174 niverenn 80 « Al Liamm », e-lec'h al linennoù 6 ha 7, e tleer 
lenn :
Hag he desavet, n' en do brasoc'h preder
Eget he c'has er-maez gant hec'h argourou.

KEMENN DA VOULAÑ. - 
Strollad kenurzhiañ « Yaouankiz Breizh » a gas e gourc'hemennoù d' an holl

dud yaouank evit ar bruderezh graet e Brest d' ar 7 a viz Eost 1960, hag en deus
diskouezet d' an douristed koulz ha d' hor c'henvroidi pegen lemm eo kudennoù 
Breizh.

A zo souezhet peogwir an « Télégramme » n' en deus ket displeget pep tra 
a-zivout an diskouezadegoù « autonomiste », evel ma lavar, hag peogwir n' en 
deus ket diskouezet d' e lennerien an trakt sinet ganeomp.

A gred al lavarenn « Bretagne Libre - Breizh Dishual » n' hell spontañ 
nemet ar re o deus klasket atav mougañ, nac'hañ ha distrujañ ar bersonelezh 
vrezhon, hag ivez lakaat evezh an dud da barañ war al lavarenn-se nemetken a 

ziskouez ar c'hoant da zisprizañ dalc'hmat.
D' ar 17 a viz Eost 1960

Strollad kenurzhiañ « Yaouankizoù Breizh ».
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HOR YEZH. - 



Renerien HOR YEZH a fell dezho embann ur rummad levrioù da zeskiñ ar 
yezhoù keltiek. En doare-se e vo startaet a-nevez al liammoù, aet laosk un tamm,
etrezomp hag ar Gelted all. Setu perak ez eo deut er-maez e derou ar bloaz-mañ «
Yezhadur berr ar c'herneveg » gant Goulc'hen Pennaod. - Niverenn 10 ar 
gelc'hgelaouenn a zo enni pennadoù liesseurt. Hor Yezh a zo kinniget d' al 
lennerien e stumm kaieroù roneoskrivet brav dindan ur golo plijus. - Koumanant :
10 lur nevez. Mlle J. QUEILLE, 47, rue Notre-Dame, Guingamp. - C. C. P. 1240-22 
Roazhon.

Emañ o paouez degouezhout ganeomp an niv. 11-12. Un niverenn doubl 80 
pajenn enni hag a c'heller lenn evel ur romant-polis. Savet eo bet en he fezh 
gant Youenn Olier « Istor ar yezh peurunvan » eo. Sed amañ an arroudenn eus 
Raklavar Youenn Olier. « Graet am eus va soñj sevel al labour-mañ tri bloaz 'zo 
da vare embannidigezh « sklerijenn ». P. Denez en doa respontet neuze d' ar 
flemmskrid, ha mat-tre en doa respontet. Fellet eo bet din avat tizhout ur pal 
all : ober istor an emsav sevenadurel e-unan ha gwelout penaos en deus gellet 
disoc'hañ da « sklerijenn ». Un dra iskis a-walc'h eo penaos ne gemm ket nemeur 
an traoù e Breizh abaoe derou ar c'hantved-mañ : atav e kaver diouzh un tu ar 
vroadelourion spiswel a-walc'h evit kompren ne c'heller gortoz silvidigezh ebet 
nemet diouzh pobl Vreizh hec'h unan, hag a-hend-all ar rannvroelourion a 
c'hortoz pep tra digant enebourion ar yezh hag ar vroadelezh, hag a zinerzh an 
emsav o rannañ anezhañ, E pep bro drec'het e gwirionez e kaver ar memes 
enebadenn, ar memes rannadur a vir outi ivez da drec'hiñ.

Pezh a welor ivez o lenn ar skrid-mañ eo n' eus kudenn a skritur ebet : n'
eus nemet ur gudenn a bolitikerezh diwar-benn ar yezh : darn a gred ez eo ur 
yezh klok yezh vroadel ar Vretoned hag e tle bezañ kelennet ur yezh unvan hepken
er skolioù ; darn all a sell ouzh ar brezhoneg evel ouzh rannyezhoù kouerion ha 
na vint biken nemet un danvez-kelenn a drede pe a bevare renk. Ur wech ma vo 
trec'h unan eus an daou veizadur-se a dalv marv pe vuhez hor yezh e vo reizhet 
war un dro kudenn ar skritur. »

Ul levr da vezañ lennet gant an holl rak kentelius-tre ez eo.

BARR-HEOL, niverenn 23, Mezheven 1960, - 
32 pajenn fonnus liesskrivet, brezhoneg pinvidik warno. Ar golo ivez a zo 
leuniet gant ar pennadoù hag an notennoù. Menegomp dreist-holl ar pennadoù-mañ :
Yezhoù ; Ur sell war embannadurioù nevez ; Taol-lagad war ar c'hazetennoù e 
Belgia ; Ar c'hazetennoù en Alzas. 
-Koumanant : 5 lur nevez. M. LE CLERC, recteur, BUHULIEN (Côtes-du-Nord). - C. 
C. P. 917-64 Roazhon.

STURIER - YAOUANKIZ. - 
Niverenn 14 ar gelc'hgelaouenn stumm nevez a zo par d' ar re a-raok. Ar pennadoù
a zo nerzhus, ar skeudennoù brav-tre. Seurt niverennoù a zlefe bezañ strewet dre
viliadoù e-touez yaouankiz hor Bro. - Koumanant (4 niverenn), 6 lur nevez. Yann 
BOUESSEL DU BOURG, 38, avenue Emile-Zola, Paris (15e). - C. C. P. 1374-03 
Roazhon.
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AR BED KELTIEK a zo ar gelaouenn e brezhoneg nemetañ, o tont er-maez bep miz, 
roneoskrivet, gant pennadoù a bep seurt.
Plijet omp bet dreist-holl gant :
- Nozvezhioù Treger (niv. Mae) ;
- Harzoù Bro-Sina ; Istor ar brezhoneg (niv. Mezheven)
- Ar pennadoù war ar sonerezh : kanaouennoù anavezetañ ar bed lakaet e brezhoneg
(niv. Gouhere hag Eost). 
Koumanant-bloaz : 7 lur nevez. AR BED KELTIEK, 21, rue de Dixmude, Brest. - C. 
C. P. 1907-07 Roazhon.

AR BEDENN EVIT AR VRO. - Niverenn Genver 1960 a zo enni ur pennad hir hag a 
bouez : Katoligiezh ha kulturioù. Roneoskrivet brav eo 14 pajenn an niverenn. 
Renerezh : Dim. SAINT-GAL DE PONS, Keresperz, Louannec (Côtes-du-Nord).

DEGEMERET HON EUS :

- AN TRIBANN, dastumadenn drimiziek Skol-Veur Drouized,: Barzhed hag Ovizion 



Breizh, niverenn 21. Koumanant : 7,50 L N. P. LOISEL, 70, avenue du Plessis-
Tison, Nantes - C. C. P. 1907-81 An Naoned.
- FISELED GRONVEL, niverenn Meurzh ha niverenn Ebrel-Mae. Ur gelaouenn evit ar 
vugale, graet gant bugale. Skrivañ da A. LE MERCIER, école publique de Glomel 
(Côtes-du-Nord).
- Digant KER ARVOR, ur bern traktoù embannet gant servij an douristiezh 
vreizhat. « Ker Arvor », J.-L. CORAUD, 21, rue Mélinière, Nantes.
- LE PAYS BRETON - BRO VREIZH, niverenn 86. Koumanant : 6 lur nevez. M. Jean 
CHOLEAU, 21, rue Saint-Louis, Vitré - C.C.P. 5852 Roazhon.
- FONTAINES DE BROCELIANDE, niverennoù 50, 51, 52, 53.. Koumanant : 5 lur nevez,
64, rue Poullain-Duparc, Rennes. - C. C. P. 1158-96 Roazhon.

AR SONER. - 
Er pennad TRADITIONS ANCIENNES ET RECENTES e tispleg Polig Monjarret abegoù an 
disunvaniezh a zo o ren e-touez ar sonerien. Ar pennad a zo talvoudus ivez evit 
pezh a sell istor ar biniou e Breizh. Frouezhus eta al lennadenn-se d' ar re n' 
int ket « er jeu » - ha d' ar re all ivez. 
Priz ar c'houmanant : 10 lur nevez. P. MONJARRET, 18 boulevard Joffre, Lorient -
C. C. P. 1436-15 An Naoned.

SKOL. - 
An niverenn 10, Mae 1960, a zo gouestlet en he fezh d' ur pikol studiadenn, Ar 
C'hembraeg hag ar Skol. Un danevell eo kentoc'h, hir a 64 fajenn. Meur a levr en
deus studiet an oberour, hogen aet eo ivez war an dachenn d' ober enklask. 
Priz ar c'houmanant : 10 lur nevez. M. l'Abbé A. LE CALVEZ, directeur Skol Sant 
Erwan, Plouézec (Côtes-du-Nord) - C.C.P. 1911-06 Roazhon.
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E GWERZH E TI SEKRETOUR « AL LIAMM » :

- Y GERIADUR MAWR, 1958, kembraek-saoznek ha saoznek-kembraek, 822 bajenn, 
oberenn H. M. Evans ha W. O. Thomas. 35 lur nevez.
- Y GERIADUR NEWYDD, 1953, kembraek-saoznek ha saoznek-kembraek, 432 bajenn, 
gant an hevelep oberourien. 17 lur nevez.
- DATBLYGIAD YR IAITH GYMRAEG, gant Henry Lewis. 6 lur nevez.
- THE LITERATURE OF FRIESLAND, gant E. Howard Harris. 5 lur nevez.

PAS DE BRETAGNE SANS NANTES. - 
Hor c'heneiled a Vro-Naoned a embann goloioù-lizher, ur stumm vrav dezho ha
warno ar geriennoù gallek meneget uheloc'h. Ar priz : 3 lur nevez
an 60, franko. Skrivañ da MICHEL PLÉ, 12, rue de la Ville-en-Bois, Nantes.

FLAME. - 
« Flame » a zo ur gelaouenn e saozneg hag a embann keleier diwar-benn an holl 
vroioù keltiek. E penn digeriñ an niv. 7 e lennomp kement-mañ : « War an dachenn
bolitikel ez omp dishual. Krediñ a reomp er peoc'h, e frankiz pep hini hag en 
digreizennadur ». Setu da vihanañ ur gelaouenn hag a vag e-keñver ar frankiz 
menozioù meur a gelaouenn c'hall eus an tu kleiz. An diforc'h eo e lakaont ar 
menozioù-se da dalvezout zoken evit Breizh, ar pezh a c'hortozont c'hoazh eus 
perzh difennourien « ar bobloù gwasket », lakaet a-gostez ar re a zo tost dezho.
« Flame » 8 shilling - GRAHAM BROS, 5 The Street Didmarton, Badminton - Glos.

NIVERENNOU « SAV » DA WERZHAÑ. - 
Niverennoù gwerzhet 250 lur (2,50 L. N.)ar pezh: 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 
25,26, 27, 28, 29, 30, 31.
150 lur (1,50 L. N.) ar pezh : 3, 4, 6,7,8,9,10,16.
Goulenn digant R. HUON, 132, rue de Verdun, Brest. - C. C. P.1629-14 Rennes.

TRAOU DA ZIVANKAÑ E-BARZH AL LEVR « AR FEST-NOZ » YOUENN OLIER. 
E-barzh « Ar redadeg » :
p. 49, E RANKER LENN, linenn 12 : dommañ e-lec'h domman. 
p. 54, linenn 12, lenn : emdro e-lec'h en-dro.
p. 56, linenn 3, lenn : echu e-lec'h echou.
p. 67, linenn 18, lenn : - pa lavaran mat - e-lec'h - pa lavaran - mat.



E-barzh « Menec'h » :
p. 78, linennoù 6-7 ez eus bet lamet ul linennad gant ar mouler. Ret eo lenn 
evel-hen : Mont a rae war e bouez betek / an daol. « E pelec'h emañ ar 
gazetenn ? » a c'hourc'hemenne / ar gwaz-mestr.
E-barzh « Kimiad » :
p. 86, linennoù 10-11 : lemel ar c'hrochedoù war-lerc'h evel-se hag o lakaat 
goude d'ober.
p. 87, linenn 8, lenn : ar vardell e-lec'h a vardell.
E-barzh « Un devezh hañv » :
p. 100, linenn 14, lenn : da e voe din e-lec'h dav e voe din.
p. 101, linenn 5, lenn : kleizhenn e-lec'h kreizhenn.
p. 101, linenn 10, lenn : Ne gave ket din e-lec'h na gave ket din. 
p. 105, linenn 11, lenn : Pa e-lec'h Pe.
E-barzh « Nedeleg » :
p. 107, linenn 5, lenn yen e-lec'h yenn.
p. 111, linenn 6, lenn : mignoned e-lec'h migoned.
p. 111, linenn 21, lenn : krizet e-lec'h kriset.
p. 116, linenn 14, lenn : a / c'hourdrouzas / goude e-lec'h a goude.
E-barzh « Nevez-hañv »
p. 134, linenn 13 : lenn : lakaet e-lec'h lezet.
p. 134, linenn 20, lenn : varazhad laezh ; a-us e-lec'h varazhad laezh a-us.
p. 142 linenn 2, lenn : e tassonas / adarre an tarzhadennoù pell / e-lec'h e 
tassonas.
p. 143, linenn 23, lenn : pezh a c'helle e-lec'h pezh a chelle.
E-barzh « Tre » :
p. 153, linenn 11, lenn : war un doal-goaret e-lec'h war an daolgoaret.
p. 155, linenn 2, lenn : evel / ur / pistig disoñjet e-lec'h evel pistig 
disoñjet.
E-barzh « Al Lizher » :
p. 172, linenn 20, lenn : ne oa deut e-lec'h ne voa deut.
E-barzh ar « Fest-Noz » :
p. 191, linenn 12, lenn Bécault e-lec'h Gervois. 
p. 191, linenn 17, lenn : sachañ e-lec'h sac'hañ.
p. 193, linenn 1, lenn : damwelout e-lec'h dammwelout. 
p. 200, linenn 21, lenn nizez e-lec'h merc'h.
Kiriek eo ar mouler da zarn eus ar mankoù-se ; lod all avat a zo bet graet 
abalamour d' an dornskrid e unan hag e pedan al lennerion d' am digareziñ.
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PEDER BARZHONEG

GANT  Roparz Hemon

PORZH

A-hed ar straed a garen, biken mui
An tiez-hont damguzhet gant an delioù, 
N' o gwelan, nag ar voger hir o terc'hel 
Birvilh al lireu glas en Ebrel yaouank.

Ne glevan mui o sevel eus ar porzh 
Yudoù al listri bras en avel c'hleb,
A ranne mik va c'halon gant o hiraezh, 
En nozioù-hont, pa veze skañv an anken.

Ho tasmant, tiez, porzh, ha straed, ha bleuñv, 
A zougan kloz em eñvor dre ma 'z an.
Hogen ho samm zo pounner, hag a bouez 
Pounneroc'h war va choug, a c'hoañv da c'hoañv.

Kerzu 1956.

 
280
OABL

Er straed heñvel bepred, netra ne gemm 
Nemet an oabl, an oabl ha na ra van 
Nag eus an dud e karc'har o ziez,
Nag eus an dud o tremen, stouet o fenn, 
Staget ouzh an douar gant o freder.

Kement liv, kement lusk, kement kened 
A zo er bed a sked e stêr an oabl ; 
Tudigoù, en o mil trevell strobellet, 
Ne welont ket.

Hag e kerzhont, hag e kerzhont dindan an tanflamm, 
O terc'hel pizh
En o dorn serret
Ur vozad ludu.

AR MARC'HEG BALE-BRO

Va jav ha me o vont a-hed an hent,
Hag a-dreuz park pa n' eus mui hent ebet.
A-hed, a-dreuz, ne vern, ez eomp bepred. 
Hor pal bemdez zo keit hag en derc'hent.

D' an noz e kouskan, gwech en ur c'hastell,
Gwech en ur peniti, gwech war ar vein. 
Din-me, ne vern, evit astenn va c'hein, 
Roc'h noazh, plouz gleb, pe wele dimezell.



Traonienn pe run, douar ed pe ouelec'h, 
N' o gwelan ken. Din-me int holl heñvel.
Goañv pe hañv, glav pe heol, kalm pe avel,
N' eus din na warc'hoazh, nag hiziv, na dec'h.

281
AR BEDENNEREZ

He daouarn juntet war he barlenn. Dastum a ra 
Eostad devezhioù laouen tremenet. 
Goustadik, gant greunennoù du he chapeled, 
He muzelloù yen o krenañ.
Er-maez e par an heol. Ar mor a goroll. 
Er gambr deñval ez eo dalc'hmat abardaez, 
Nemet ur skin veure drant o kantren
Foll evel ur valafenn,
War he glin, war ar siminal, war he c'halon. 
Ne oar pelec'h.
Eñvor.
An eñvor a zo pedenn.
An eñvor a zo c'hoant.
Balafenn a vres hec'h eskell
En ur c'hastell dir e ziri diniver,
Hag a fell dezhi nijal
Er-maez, er-maez davet an heol, davet ar mor. 
Ar c'hastell divent a zo serret.
E brenester a zo kloz.
Ha n' eo mui nemet ur gambr,
Ha n' eo mui nemet un daouarn,
Bizied treut-eskern,
Juntet war ur chapeled.



282

VA LEVRIG-SKEUDENNOU

gant Maodez Glanndour

GOAñV

Ken yen eo bet an noz
M' en deus lakaet ar menez 
En-dro d'e c'houzoug
E skerb vrumenn wenn.

Ar glav a gouezh ingal, unton,
O oueliañ pep tra
Gant melkoni va c'halon.

Noz an Hollsent,
Stered,
Daoulagad diniver an Anaon.

Aet on er-maez en noz : 
Ouzh ar brankoù noazh
E skede frouezhioù aour 
Ar stered.

Emañ ar mor o vazailhat,
Ha pep tra evel kousket, evel revet, 
En alan yen ar mor...
A glever bepred o vazailhat.

Goañv 1959-60.
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NEVEZ-AMZER

Difluket eo ar roz-kamm
War leton va liorzh,
Hag a-wechoù emaint o klakenniñ 
An eil ouzh eben evel komerezed.

Pe c'hoazh ez int merc'hedigoù 
Oc'h ebatal war an bradenn 
Gant kriadennoù bagol.

Ha gwechoù 'zo ez int merc'hed 
War o daoulin.
Merc'hed Fouenan
En o gouzougennoù ledan,
Pleget o fenn en o daouarn 
Hag o pediñ.

Nevez-amzer 1960.
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Burzhudoù an Aotrou Doue

gant Bleu Benal
(Bro-Wened)

Graet ac'h eus, o ma Doue, burzhudoù diniver 
An heol hag ar stered o teurel o splannder, 
Er flagennoù didrouz, er menezioù uhel, 
Er c'hoadoù kevrinus hag ar mor a vranskel.

Graet ac'h eus an ebr glas uhel dreist hor pennoù 
Evit ma c'hello an dud diskwizhañ o selloù, 
Strewet ac'h eus e-leizh frondoù war ar maezoù, 
Gant paot a largentez, hadet ar bokedoù.

Graet ac'h eus an tolc'hiad (1), graet ar bokedoù-roz 
Hag an evned a gan ag ar mintin d'an noz,
Graet ac'h eus e-leizh gwell : ene glan ur c'hristen 
Ha dezhi, tra souezhus, ne vo ket a dremen.

Dindan braventezioù an douar-mañ hag an nean (2) 
C'hwi hepken, o ma Doue, c'hwi a glaskan
Ma ene ne gavo na peoc'h na levenez
Nemet ha pa welo Mammenn ar vraventez.

Kaeroc'h evit an douar gant e vragerisoù, 
Evit bolz glas an neñv gant e holl biledoù, 
Evit mab-den, setu ho prasañ donezon :
Ho mouezh a gomz goustad ha c'hwi en hor c'halon.

(1) penn-ed. (2) neñv.
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AR GOAÑV

gant Y. V. ar YANN
(1831-1876)

N' eus ket pell em eus lennet « Ar goañv », embannet e 1866 e « Revue de 
Bretagne et de Vendée ». Dedennet on bet gant oberoù ar skrivagner-se, kenkoulz 
evit an awen ha glanded e vrezhoneg. Soñjet em eus e oa un dra vat lakaat e 
brezhoneg-eeun un nebeut eus e varzhonegoù. Setu an hini kentañ. Spi em eus e 
plijo da lennerien « AL LIAMM » anavezout oberenn ur skrivagner dianav pe, da 
vihanañ, ankounac'haet gant meur a hini.

Jord KLER.

da F. M. an Uhel.

An avel, er gwez uhel, a c'hourdrouz an douar, 
An heol a zo dislivet hag heñvel ouzh al loar ; 
Ne gaver mui a dommder dindan bolz an neñvoù, 
Al laboused a dav mik, ha sioul eo ar c'hoadoù.

Hir ha teñval eo an noz, ha boull (1) eo ar stered, 
Hag e-lec'h kan an eostig, dudius da glevout,
Al loened-gouez, gant enkrez, a yud war ar maezioù ; 
Hiboud ar stêr, en draonienn, a sav evel klemmoù.

An deiz berr a zeu gorrek ; pa ziblouz (2) an den, 
An avel-skorn en em sil en e izili yen ;
Kerkent, o tistreiñ d' e di, e wel, a-zioc'h e benn, 
Evel ur grib, dent-genver e-pign ouzh e doenn.

An douar a zo skalfet, ar gwez zo hep delioù, 
Ne weler nikun er park, na nikun en hentoù ; 
Ur vogedenn c'hlas, spontus, a sav tev er pellder, 
Hag ur gouriz koumoul du en dro-heol a weler.
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Evel ar mor, e tosta a wagennoù buan,
Ha setu deuet an oabl evel ur hed-gwenan ;
Ar fulennoù a gouezh stank, ar bed a zo gwisket 
'Vel danvez ur wreg-nevez da vintin hec'h eured.

En tu an avel ar gwez zo roudennet e gwenn ;
Lann, balan, drez, ar strouezh, bec'hiet, a bleg o fenn 
Tev eo an erc'h er menez ha war an doenn-blouz, 
Ur c'hi bennak o harzhal, n' ez eus hiziv ken trouz.

War-laez ar ruzelennig (3), tarzhet e-kreiz ar prad, 
E voueta ar c'hefeleg, ar gioc'h, an houad ; 
Ar voualc'h, mignon d' an den, evnedigoù e-leizh, 
A zisbrab ar bernioù teil da glask enno o freizh.

Ur vran gozh a zo e gward, uhel war an dervenn, 
War an ed e c'hoarezed a ziskrab an ervenn,
Ma teu, dindan an avel, c'hwez ar poultr d' he fete, 
Diouzhtu ur wagadennig, ha kerkent da vale.

Ar gegin, ar gazeg-koad a zo e bro ar rezin,
Ar c'hanaber, al laouenan a zalc'h tost d' ar vilin ; 



Ar sparfell hag ar barged, en-dro d' ar vereuri,
A gouezh a-blomm war an drask hag a zeu d' e zebri.

An erc'h a gompez pep tra, boued al loened a guzh, 
An amzer a zo gantañ garv, kriz ha naonus (4) ;
Ar paour a rank klask bara, mont a-dost, mont a-bell, 
Pe chom en e lochennig ezhommek da vervel.

Hogen, kalonoù ar Vreizhidi a zo leun a garantez, 
Pa welont an dienez e teuont, gant truez,
Da gas bara, kig ha koad d' al lochenn vogedet ; 
Rak ar paour, eme Doue, ne vo ket dilezet.

Gant ar remm, ar gozhidi a gerzh war-bouez o bazh, 
Rak e goañv o buhez emaint ivez, siwazh ! 
Tud yaouank, bezit outo ha preder ha truez : 
Goude an hañv, ma vevot, ho po goañv ivez.

(1) boull : dibaot, ral.
(2) pa ziblouz : pa zeu er-maez.
(3) ruzelennig : ger tregeriat : gwazhig.
(4) naonus : naoniek.
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REDER-FOARIOU

gant Fañch ELIES

- Poent eo dont da lein, va zad. Ar chotorounad patatez a zo war an daol.

- Ya, Katarinig, diouzhtu, sell, eme Frañsa ar Gall d' e verc'h henañ. 
C'hoazh un hanter dousenn mouded hag emañ echu.

Hag e lavige e dreid diarc'hen da vresañ start ar c'hivij uzet er ruilhenn
houarn a roe d' ar mouded o furm kelc'hiek. Pa veze bet moustret a-walc'h war an
dolzennig, e tiskenne Frañsa diwar ar maen plat lufret gant e solioù, e kempenne
prim gorre ar c'hivij gant palv e zorn hag e tistage ar ruilhenn gant un taolig 
krenn a-raok lakaat ar voudedenn e-kichen ar re all da sec'hiñ. Unan sonn war he
c'hant en he hed, div tal-ouzh-tal harpet war an hini gentañ, unan a-dreuz war 
he c'hant ha bepred e-giz-se betek dibenn ar renkad.

Pa lakae an div vozad diwezhañ eus e givij er ruilhenn houarn war ar maen,
e c'hoarzhe Frañsa :

- Houmañ ' vo treutik, merc'h-me, ' gav ket dit ?

Hag e savas war ar maen, e zaouarn harpet dirazañ war ur berchenn lakaet 
a-dreuz da zaou bost forc'hek.

- Eo, avat. Na plat eo ! eme Gatarinig.

- Ya, dister eo lostig an ti, eme Frañsa. Mat, tan a zalc'ho memes tra en 
oaled, er goañv-mañ. Ha bremañ ouzh taol a-raok ma vo yen ar patatez ha tomm da 
benn mamm.

Hag i o-daou d' an ti.

- Pelec'h e chomes 'ta, Frañsa ? eme Jan Gerdilez d' he gwazh. Bremaik 
emañ yen da batatez.

- Ma, nebeutoc'h a laezh-ribot e vo ezhomm d' o distanañ ha netra ken, 
emezañ, en ur vont d' e lec'h boas, tost d' ar prenestig a roe sklêrijenn d' an 
daol ha d' an oaled.
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- Ket, emezañ c'hoazh en ur dapout e loa-goad diwar ar parailher a-ispilh 

a-zioc'h d' an daol, c'hoant am boa d' echuiñ va miliad mouded a-raok lein. 
Bremaik e rankan mont da Grec'h ar Bleiz da welout hag afer e c'hellin ober gant
Visant Penndu evit kas e vioc'h zu da foar Sizhun.

- Gant hounnezh hor bezo c'hwec'h loen korn da sachañ d' hon heul 
warc'hoazh vintin kerkent ha pemp eur. Ne vo ket re ac'hanomp hon daou adarre, 
eme Jan.

- N' on ket trañkil koulskoude o lezel an ti e-unan gant ar baotrez-mañ. 
Hag e tiskoueze ar vamm gant he fenn, Katarinig, digor he c'halon, o soubañ 
patatez diblusket ganti en he bolennad laezh-ribot. Soñj 'ta, ar baotrez n' eo 
c'hoazh nemet dek vloaz hag e lezomp pemp all dezhi da ziwall.

Eus ar pemp all, pevar, Per, Mari, Cheun ha Laou a oa ouzh taol ganto, o 
daoulagad digor-bras paret a vare da vare war o zud, hag e tibluskent patatez 
tre ma c'hellent, nemet Laou a oa re vihan d' hen ober hag a dape e lod eus 



bolenn e vamm. Lostig an ti, Anna, ur verc'hig bloaz a oa moredet en he c'havell
ouzh bank ar gwele-kloz.

- Ba ! Ba ! eme Frañsa. N' eus netra da laerezh en ti-mañ, nemet bugale ha
ne welan ket piv en diavaez eus duarded an armée roulante a gement a rafe stad 
a-walc'h eus ar peadra-se evit dont d' ar skrab warnañ, moarvat ivez dre m' int 
boas d' o bevañ diwar skrab.

- O ! 'm eus aon e vent laeret ! eme Jan, en ur reiñ loaiadoù laezh-ribot 
da Laou da lakaat e batatez da ziskenn. Met gwall yaouank eo Katarin evit ober 
war dro kement-mañ a voused, pennoù fall dezho ouzhpenn, 'keta Per ?... Hag an 
hini vihan en he c'havell !

- N' he do ket ezhomm da zeskiñ ar vicher pa fortunio... a-benn seizh 
vloaz amañ ma ra eveldot-te, emezañ en ur c'hoarzhin laouen.

- Paour-kaezh den, na te ' zo sot, bepred o kontañ kaozioù diboell dirak 
an imobiled vihan-mañ !

- Sed aze un afer, avat, Jan, eme Frañsa, laouen e c'hoarzh, evit degas da
soñj out deut dirak ar person ganen-me ha te seitek vloaz nemetken ! Gwir eo e 
vez aliesoc'h gwelet ar merc'hed amañ o chom da gozhañ eget o timeziñ ken prim. 
Mat, Jan, e-giz-se e vi mamm gozh abretoc'h ha zoken mamm-guñv.

Echu oa e lein gantañ hag e trouc'he un tamm butun karot a-raok sevel 
diouzh taol.
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- Em zav kenañ e oa kivij Job Pouliken en dro-mañ, Jan. Groz un tammik. 
Startoc'h e vez ar mouded e-giz-se. Bruzunañ nebeutoc'h a reont. Kontant on eus 
va mintinvezh labour. Mouded mat am eus graet da Gatarinig ma c'hello derc'hel 
un tamm boned tomm deomp war an tan a-benn hon distro eus foarioù ar goañv.

- Peogwir ez ez da Grec'h-ar-Bleiz, eme Jan, goulenn 'ta digant ar Penndu,
Frañsa, ha n' en do ket ur c'harrad keuneud kordenn hag ur c'hant fagod bennak 
da werzhañ deomp a-benn ar goañv. Bihan eo aet dija ar bern e penn ar c'hraou.

- Ya, soñjal a rin, eme Frañsa en ur gemer e dog voulouz. Gra un tamm 
kempenn d' ar pemp bioc'h all a-raok ma teuin en dro, rak ne vin ket abred er 
gêr.

*

Staget e oa Frañsa ar Gall d' ober ar marc'hadour saoud abaoe m' oa 
dimezet. Neket gant an tri fark dister a c'houneze, unan dindan boued chatal, un
eil dindan patatez ha kaol, un all dindan kerc'h ha gwinizh hag ur foenneg bihan
e c'helle bevañ e diad bugale.

Aes a-walc'h e fizie ennañ e genvroiz o loened korn, kwitez dezho da vont 
o-unan d' ar foarioù pell, rak bale bro a rae Frañsa ar Gall betek e Treger hag 
e Kernev. Mont a rae da foar Mene Bre, war droad eveljust. D' ar mare-se n' oa 
ket a girri-tan evit an dud ha nebeutoc'h c'hoazh evit ar chatal, hag e teue d' 
ar gêr adarre war droad, e yaic'h pounner pe bounneroc'h en e chakod, hervez ma 
oa bet mat pe welloc'h priz al loened korn. E wreg a zeue d' e heul bep tro ma 
veze ezhomm. Ur gwall vicher dindan bep seurt amzer ha dre bep seurt hentoù.

Un den laouen a oa anezhañ, prim, avat, ar gwad da sevel d' e benn. N' 
ouie na lenn na skrivañ, met barrek e oa da gontañ koulz ar bilhedoù kant pe 
hanter-kant lur hag ar moneiz groz, an arc'hant hag ar pezhioù melen.

- A-benn un nebeut bloavezhioù amañ, emezañ d' e wreg, mar kendalc'h an 
traoù da vont evel-hen, e c'hellin feurmiñ div wech muioc'h a zouar, kaout daou 
varc'h labour ha peder bioc'h din er c'hraou ha chom er gêr da labourat e-lec'h 
redek ar foarioù.



- Gras e vo sur en deiz-se, eme Jan a oa o lakaat ar re vihan en o 
gweleoù, p' errue he gwaz er gêr.
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- Klev 'ta, Per, eme Frañsa d' e vab henañ, ' peus ket c'hoant da sevel en
noz-mañ da welout hag e teuio ar gorriganed da zañsal war mouded al leur ?

- Ar gorriganed, va zad ? eme Ber dihunet-krenn eus e c'hoant kousket.

- Ya, ar gorriganed. Loargann a zo en noz-mañ. Tri bloaz a vo da foar 
Vazhev edon o tont eus Landi, sell... Al loar a oa en he brasañ ; e oan o vont 
da zigeriñ ar gloued evit tremen dre al leur da deurel ur sell er c'hraou a-raok
dont d 'an ti, pa voen sabatuet-mik gant un dra na 'm boa gwelet biskoazh. War 
al leuriad mouded un vandenn dudigoù gwisket e ruz, ur barv hir ouzh o groñj ha 
daoulagad lemm en o fenn, a zañse didrouz hag e welen o dent gwenn o skediñ ouzh
skleur al loar. « Ma, emeve ouzhin va-unan, va mouded a vo kempennet din gant ar
re-mañ. » Nemet gwall baotred ez eo ar gorriganed pa zeuer d' o direnkañ en o 
ebatoù noz ha n' em boa-me tamm c'hoant da chom da zañsal ganto betek gouloù-
deiz. Deut on war va c'hiz hag en ti dre an tu-mañ hep ober trout na lavarout 
ger.

- Hag ar mouded, va zad ? eme Ber.

- Antronoz vintin, p' on savet da vont da vouetañ ar saoud, aet on war 
eeun da sellout outo. Mat, Per, n' o doa ket frigaset un unan zoken. Paotred 
lijer eo ar gorriganed-se, añ ! Te n' hellfez ket ober kemend-all.

- Nann, sur, va zad !

- Setu te adarre gant da ziotachoù, Frañsa, eme ar vamm. Gouest out da 
lakaat ar paotr-se da gaout ur gwall-huñvre en noz-mañ, emezi en ur lakaat Per 
d' e dro er gwele.

- O, ne raio ket, 'keta Per ? Me 'gav din ez eo aet kuit ar gorriganed eus
ar vro, evit mat. Aon o deus kemeret rak ar marc'h du a dremen da bep poent eus 
an deiz hag eus an noz war bont ar Roz, en ur sutal evel ur pennfollet.

*

Mar n' oa mui a gorriganed, laeron a oa c'hoazh da nebeutañ pe, mar kirit,
gwall baotred douget a-walc'h da sailhañ, da zaou pe dri, war un den e-unan o 
tistreiñ diouzh ar foar. Aesoc'h oa laerezh digantañ e yalc'h eget poaniañ da 
c'hounit o-unan kemend-all dre ul labour onest.
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Gouzout a rae Frañsa ar Gall kement-se, met n' en doa ket aon razo. N' oa 

ket mogn tamm ebet na jilgamm kennebeut hag en e chakod, mar lakae e yalc'h en 
tu dehou, en tu kleiz en doa e bistolenn, c'hwec'h tenn enni. Aviz d' an hini a 
fellfe dezhañ pounneraat e benn re skañv.

Un abardaez, en ur zistreiñ eus foar an Nec'h, e Montroulez, e oa chomet 
Frañsa da lakaat un tamm tan en ostaliri ar Gêr Vat, a-raok treiñ diwar an hent 
bras war an hini a gas da Wimilio. Ur banne soubenn oa bet tommet dezhañ, ha, da
c'houde, en doa debret ar pezh a chome gantañ eus e vara kig-moc'h, gant ur 
werennad gwin ruz.

Diaes e oa e benn. N' en doa ket soñj mat pe dri-ugent skoed pe bemp skoed
ha tri-ugent en doa bet a-benn ar fin digant ar marc'hadour norman en doa 
marc'hatet keit amzer e onner ziwezhañ.

Hag eñ ha tennañ e yalc'h ha stagañ da gontañ e arc'hant. N' en doa taolet
ket evezh ouzh daou ganfard a oa o c'hoari ar c'hartoù ouzh taol-greiz an 



ostaliri. Eo, deut oa ar pemp skoed-se gantañ, war a wele, ha stad a voe ennañ o
soñjal ez oa deut a-benn eus an Norman... Met poent ' oa tostaat ouzh ar gêr... 
Jan a vije nec'het mar dalefe pelloc'h... Sell, ar c'hoarierien gartoù zoken a 
oa aet war-du o gwele.

- Saig Pichon, eme Frañsa d' an ostiz, pegement a zle em eus en ti-mañ ?

- Dek gwenneg, Frañsa, eme an ostiz en ur zont betek ennañ. N' oc'h ket 
fur memes tra, Frañsa, kontañ e-giz-se hoc'h archant dirak an daou a oa aze.

- Peseurt daou ? eme Frañsa, en ur lakaat dek gwenneg war an daol, hag e 
savas da vont kuit.

- An daou a oa o c'hoari ar c'hartoù amañ diouzhtu. Ne vefec'h ket an hini
kentañ da vezañ kannet ha laeret ganto, war e zistro eus ar foar.

- Gwazh a se evito mar deuont da glask trabas, eme Frañsa. Kenavo deoc'h, 
Saig. Arabat e vefe diaes ho penn abalamour din-me. Erruout a rin er gêr gant va
yalc'h a-benn un eur amañ, bezit dinec'h !

Du-pod oa an noz. War-dro hanter hent da Wimilio, e santas Frañsa un den o
kouezhañ war e choug hag o terc'hel dezhañ e zivrec'h e-keit ha ma klaske un all
dirazañ tapout krog en e yalc'h.

Ur wintadenn drumm d' e gein hag e kase gant e holl nerzh al laer a-dreñv 
dreist e benn war al laer a-raok. En ul lamm e voe warno diskaret d' an douar ha
dav dezho a daolioù dorn hag a daolioù dornell pistolenn rak tennañ warno ne 
reas ket. Ha, tre ma roe dezho ur freskad bazhadoù a zoare, aet en egar, e huche
a-bouez-penn dre an noz sioul :
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- N' eus nemet daou ac'hanoc'h ? Neket posubl ? Deuit 'ta, paotred hardiz.
Amañ ez eus jeu da gaout. Deuit 'ta paotred !

Hag e lope warno gwashoc'h-gwazh.

Gwazed ar vereuri dostañ, tennet eus o c'housk gant hopadennoù Frañsa ar 
Gall, a ziblouzas da zont betek an hent gant leternioù ha ferc'hier. Poent 'oa. 
Ne finve mui an daou lampon pell a oa, met Frañsa a gendalc'he da zarc'houiñ 
warno.

- 'M eus aon, 'poa c'hoant ober silzig ganto, eme dezhañ Herve Riou, 
perc'henn ar vereuri.

- Ya, silzig evit an diaoul, eme Frañsa o tont a-nebeudoù ennañ e-unan.

Gwall aozet oa bet an daou lampon ha menel a rankjont war o gwele ur 
pennad mat da heul an abadenn-se.

*

Un den yac'h ha start oa Frañsa ar Gall, nemet buan e save ar gwad d' e 
benn ha re a imor a lakae en e labour. Un deiz m' edo a-zevri o faoutañ piltosoù
en e leur e kouezhas marv-mik, skoet gant un taol gwad.

Yaou 16 Du 1944.
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Ur Gontadenn

gant Mikael Zotchenko

Sed amañ, troet a-ziwar ar rusianeg, ur gontadenn gant Mikael Zotchenko, 
ur skrivagner hag a denne da Jord Courteline, Alfred Jarry ha zoken Alfoñs 
Allais. Ur godiser touet anezhañ, e plije dezhañ skourjezañ ha bazhata ar 
gargidi-stad tuet da waskañ didruez o c'henvroidi gaezh en ur vro hep Tzar na 
Tzarevitch, ur vro « dieub ha digabestr », da vihanañ war o lavar. Da neb a 
lenno e desteni embannet er bloavezh 1925 war ar gelc'hgelaoucnn italian « Rusia
», ne vo ket diaes intent perak en em gavas Zotchenko e penn kentañ war roll ar 
re gablus, pa fellas da Jdanov, mignon nesañ da galon griz Stalin, minellañ en 
derc'hent ar brezel diwezhañ un toullad skrivagnerien re aheurtet ha divergont, 
hervez ma krede dezhañ... Petra ' c'hoarvezas gant Zotchenko ? daoust a 
toullbac'het e voe, pe varnet da loeniñ ha da loediñ e pellpellañ Siberia, pe 
gaset e voe da stourmn ouzh kanfarded Hitler ha marteze e kouezhas neuze 
dilorc'h ha divrud war ar dachenn-vrezel ? N' ouzon ket, met abaoe pell amzer ne
vez klevet ober meneg dioutañ e neb lec'h, na zoken goude ma 'z eas Jozeb 
Vissarionovitch Djougachvilli (Stalin) d' azezañ e Palez an Diaoul Ruz war ar 
gador-veur dibabet evitañ ur pennad ' oa gant e genwaller Jdanov.

J. Priel.
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Diwar-benn « VA BUHEZ » :
An doare-soñjal hag un draïg all ouzhpenn

Va zad a oa ul liver ha va mamm ur c'hoarierez. Kemenn a ran kement-se o 
vezañ ma vev bete-vremañ e Poltava tud hag a vez graet ivez Zotchenko diouto ; 
da skouer, Egor, ur c'hemener anezhañ hag e Melitopol, Ivan, ur mezeg evit ar 
c'hleñvedoù-merc'hed. Dleout a ran diskleriañ n' eo ar re-se na kar na par din, 
n' anavezan tanfoeltr hini anezho ha c'hoant ebet n' am eus d' ober anaoudegezh 
ganto. Hogen, a drugarez dezho ne fell ket din bezañ ur skrivagner brudet, rak 
kerkent all e klaskfent dont davedon. A-vec'h lennet ganto va faour kaezh 
levrioù e tiredfent da derriñ din va fenn. Sellit ! erru eo dija un dintin eus 
bro-Ukrainia...

A-hend-all, diaes tre eo bezañ skrivagner, dreist-holl abalamour d'an 
doare-soñjal, rak hep mar na marteze e rank ur skrivagner kaout un doare-soñjal.
Voronski (ur gwaz a-feson koulskoude) a lakaas moulañ ar ger-stur-mañ : « Ur 
skrivagner a dle spisaat e zoare-sdñjal ! » Ma ! evit va c'heloù, ne rin ket ; 
peseurt doare-soñjal a c'hellfe bezañ va hini-me, peogwir n' on dedennet gant 
kevrenn ebet ?

Hervez ma kred d' izili kevrenn ar Volcheviked, ez eo mab va zad ur paotr 
hep pennstur na pennreolenn. Hag ar wirionez a zo ganto, hen anzav a ran naet ha
splann : n' on na komunist, na sosialist-dispac'her, hag unveliour, netra nemet 
Rusian, ha fin dre eno. Ha gwashañ 'zo, ne zoujan da gostezenn ebet ; dre-se en 
deus meur a hini kas ouzhin : « Sed amañ 'vat, emezo, ur beg faeüs manet distro 
diouzh an holl gostezennoù, daoust d' an tri dispac'h o deus graet o reuz an eil
war-lerc'h egile ! » Ac'hanta tudoù gaezh, evelse 'mañ !...

N' am eus kas ouzh den ebet, ha setu eno va doare-soñjal. N' on ket ur 
c'hevringarour, ne blij din nag ar re gozh na va c'herent, met an dud diwar ar 
maez a garan, sed aze va zu gwan. N' on ket bete-vremañ, ha war a gredan ne vin 
biken komunist, na zoken marksist.



Kroget am eus er bloavezh 1913 gant va studi e Skol-Veur hag ar bloaz war-
lerc'h, dav da vrezeliañ, hep bezañ zoken galvet da soudard. Bet on ofiser, met 
ne lavarin netra ouzhpenn, gant aon rak stagañ da fougeal. Goude an Dispac'h, am
eus kantreet a-hed hag a-dreuz va bro Rusia ha graet meur ha meur a vicher : 
kalvez, forester, paotr ar pell-gomzer en ti-post, gward-kêr, enseller-polis, 
c'hoarier, skilhaouer hag adarre soudard, an dro-mañ en Arme Ruz.
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N' on ket mezeg a-vicher ; daoust da se e voen er bloavezh 1917 dilennet 

gant ar soudarded d' ober evit pennmezeg ha war an dro pennrener ar batailhon, o
vezañ ne blije tamm ebet d' an ofiser em raok leuskel ar re glañv da nijal d' ar
gêr da bareañ ; me ' vat, ne sellen ket gwall-verr ouzh ar seurt belbiaj. N' on 
ket o farsal nag o tibunañ gevier.

Ha sed amañ roll klok an darvoudoù c'hoarvezet em buhez :

Toullbac'het on bet  6 gwech
Barnet d' ar marv  1 wech
Gloazet  3 gwech
Esaet am eus en em lazhañ 2 wech
Dornet on bet ken na fue  3 gwech

Kement-mañ ne zegouezhas ket ganin dre ma voen ur gwaz a well forzh : nann
da ! an holl draoù-se a rank bezañ tamallet d' am gwall-blanedenn. A-drugarez 
dezho evelkent e c'hoari un dra bennak gant va c'halon, ha setu petak marteze am
eus troet da vezañ ur skrivagner : panevet da se, e vefen bete-vremañ letanant-
nijer.

*

BUHEZ BORIS SPIRIDONOVITCH KOTOFEIEV

Skrivañ ha skrivañ a ran, hag abalamour da betra ?

Marteze e stago al lenner da vousc'hoarzhin : « Hag an arc'hant, emezañ, 
an arc'hant, mab ar c'hast laer, daoust ha n' out ket en gortoz da gaout 
arc'hant ? »

Arc'hant, tudoù gaezh ?... A-walc'h moarvat da brenañ un tammig keuneud da
dommañ er goañv hag ivez ur re votoù-ler evit va gwreg, ha goude ne vin na 
paouroc'h na pinvidikoc'h. Hag en tu-hont da se, diwar-benn petra e talv ar boan
skrivañ ? Ur Gall, da skouer, ur Saoz, pe un Amerikan ne van ket pell da skrabañ
e benn kent tapout e bluenn, met allas, n' hellont ket bezañ ken dibreder ha 
disoursi, skrivagnerien baour va bro. Ret eo dezho da gentañ dibab un danvez hag
a blijo d' an holl lennerien, un danvez na feuko ket hemañ, n' anwazo ket 
henhont, ha me oar petra all ouzhpenn.

296
Anavezet am eus un denig o chom en kêr ; bevañ-bevaïg a rae, debriñ hag 

evañ a rae evel ma c'helle rak ne veze ket druz ar geusteurenn en e di ; alies e
kleve e begement digant e wreg, ur perseval anezhi, ha neuze e klaske e zigoll 
en un ingaliñ skouarnadoù etre e vugaligoù, forzh pegen fur e veze ar re-mañ er 
mare-se. E berr gomzoù, e rene ar c'haezh Doue e vuhez evel hogos pep hini all 
en-dro deoc'h. Dre-se, e kav din e kollfen va amzer, va liv ha va faper mar 
displegfen dirazoc'h traoù anat d' an holl. Nann, gwelloc'h eo ganin stagañ da 
gontañ dre ar munud buhez va c'heneil Boris Spiridonovitch Kotofeiev.

Dre vicher e oa B. S. Kotofeiev ur soner ; en gwirionez, ne oa ket gwall 
vrudet, ha ne veze ket klevet alies ober anv dioutañ, rak e garg el laz-seniñ a 
oa plediñ gant an trebez. Gout ' ouzoc'h, moarvat, petra eo ar benveg ma komzan 
dioutañ ? ur varrenn dir na tevoc'h na moanoc'h eget va biz bihan, ha stummet e-
giz un tric'horn. An arzour ma vez fiziet ennañ an dra-se a rank menel en e sav 



e-kichen an daboulin vras hag ur wech an amzer e sko war e drebez gant ur 
varrenig dir a-vent gant un tach hir-hir. Bez ' eus evelkent micherioù iskis war
an tamm douar-mañ : d' am meno eo fromus soñjal ez eus tud o c'hounit o bara dre
ruzañ war un orjalenn, dre lonkañ glaou-bev pe sabrennoù, pe dre skeiñ goustadik
war un trebez. Met n' on ket en sell d' ober goap ouzh an haroz dibabet ganin...
Boris Spiridonovitch Kotofeiev a oa ur c'hanfard a-feson, un den savet mat ha 
tapet gantañ deskiñ meur ha meur a dra en tu-hont d' ar sonerezh.

Ne oa ket o chom en kreiz-kêr, met kentoc'h en ur vannlev, koulz eo 
lavarout war ar maez. Ne oa eno netra dreistpenn da welout, ne bare an dremenidi
o selloù na war venezioù uhel, na war goadoù dispar ; hogen, ul liorzhig en em 
lede e-tal pep ti, e pep lec'h e tiwane geot e-leizh, bez' oa kleuzioù a-hed an 
hentoù, amañ hag ahont bernioù skilhoù pe fagodennoù, torkadoù tro-heol ha 
rozuku, hag an holl draoùigoù-se a groue un aergelc'h sioul ha dudius. E-kerz an
nevez-amzer e tenne ar gêriadennig d' ur baradoz.

Boris Spiridonovitch a veve e ti Loukeria Petrovna Bloc'hina (1), un tiig 
prenn damvelen gant ur gael houarn hanter-zebret gant ar mergl en-dro d' ar 
porzh. Er porzh e weled war an tu dehou un tammig marchosi, ur rastell he dent 
torret hag ur rod-karr manet eno da vreinañ abaoe ar c'hantved ma rene an 
Impalaerez Katell an eilvet. Neb a felle dezhañ mont en ti a ranke pignal gant 
diri ur viñs goad, ha pazenn izelañ ar viñs-se a chome dalc'hmat didach. Ur wech
pignet gant an diri, e kaved ur rakkambr teñval meurbet gant ur pikol poud pri 
ma hilienne ennañ kaol-go, togoù-touseged pe harinked, ha war an tu kleiz e oa 
ar privezioù gant o dor moan-moan hag a vane bepred damzigor kaer ho peze 
bountañ ha sachañ warni.

(1) Bloc'hina : gwrac'h ar c'hwen e rusianeg.
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Setu ma timezas Boris Spiridonovitch gant perc'henn an ti, Loukeria 

Petrovna Bloc'hina, hag e-giz-se e teuas ivez da vezañ perc'henn an tiig, ar 
marchosi, ar rod-karr, ar rastell dorret, ar viñs, ar privezioù hag an holl 
vadoù all. Loukeria Petrovna ' vat a vinc'hoarzhe abaoe ma 'z oa deut he fried 
da vezañ mestr war he domani, ha war ar marc'had war he gened na oa ket, koulz 
eo din lavarout, dreist pep muzul. Bep tro ma ne veze ket war he zu mat e stage 
da vlejal war baotr e drebez na oa, d' he meno, nemet ul laer e vara, ur 
c'hac'h-moudenn, ur c'hwiltouz didalvez, ha den ne oar petra all ouzhpenn.

Boris Spiridonovitch ne ranne na grik na mik, kaer en deveze bezañ 
strafuilhet hag anwazet, rak karout a rae e diig, e liorzh, e borzh, ar rastell,
ar marchosi, ar rod-karr, ha zoken ar viñs he fazenn didach.

Bez' eus tudigoù hag e c'heller displegañ e berr gomzoù o holl vuhez a-dal
ar griadenn gentañ laosket ganto en o c'havell betek an diwezhañ gwech ma 
tennont o alan. Va fal eo ivez diskleriañ ar berrañ m' hellin buhez va c'heneil 
karet Boris Spiridonovitch Kotofeiev.

N' en devoa hemañ nemet daou vloaz warn-ugent ha ne oa ket nemeur a dra da
damall d' e dalfas, ha koulskoude e kave darn e oa re hir holl e lapenn, hag a-
drugarez d' ar siig-se e vane ar peurliesañ war e zremm un neuz reuzeudig hag 
abaf. Hogen e vourennoù stank a guzhe un nebeudig an namm-se. Un houad sonn war 
e dachoù, kreñvoc'h eget un aneval, setu peseurt den a oa Boris Spiridonovitch. 
Gwir eo, jilgammat a rae evelkent ken nebeut ha tra, rak torret en devoa e c'har
gleiz d' an amzer ma rae Nikolas eilvet ar pezh a gare en hor bro. Petra ' fell 
deoc'h, hag ar seurt traoù a c'hoarveze a-wechoù gant hiniennoù kent na darzhas 
an Dispac'h. Met o vezañ ma 'z oa kamm, e chomas er gêr e-lec'h mont da c'hoari 
an diaoul hag e bevar war an dachenn-vrezel.
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Pa stardas an traoù, da lavarout eo pa grogas an Dispac'h, en em gavas 

Boris Spiridonovitch nec'het ha spouronet kenañ, met menel a reas fur ha sioul 
pell diouzh ar reuz hag an drouz. Ne oa ket pinvidik, biskoazh ne dremenas evit 
ur bourc'hiz ; gwriet en devoa eveljust ul lietenn ruz ouzh e borpant, gwintañ a



rae ur pikol banniel ruz a-us d' e di kel lies tro ma wele an amezeien o 
tisplegañ o bannieloù. A-hend-all e vije ret bezañ trelatet rik evit krediñ e 
c'hellje ur soner trebez, hag eñ kamm war ar marc'had, ober an disterañ gaou 
ouzh Pennrenerezh ar Vicherourien hag ar Gouerien.

Sioul ha didamall e kenderc'he 'ta da vont gant e dammig buhez. Gant un 
dra hepken, met un dra a-bouez, e veze enkrezet a-wechoù. Pemzek vloaz ' oa 
tremenet abaoe ar beure ma lakaas evit ar wech kentañ e droad war bazenn izelañ,
war bazenn didach ar viñs da sevel da di Loukeria Petrovna.

Hag abaoe pemzek vloaz, div pe deir gwech er sizhun, ha zoken aliesoc'h, 
bep tro ma veze tra pe dra war e spered, pe ma veze mall gantañ erruout er gêr 
da ziskuizhañ, e tegouezhe dezhañ kouezhañ a-hed e gorf ha bezañ gwall c'hloazet
bennozh d' ar planken daonet-se. Ha bep tro ivez en ur sevel en e sav e lavare :
« Arsa ! ret e vo din a-benn ar fin tachañ da vat ar bazenn-mañ kerkent ha m' am
bo amzer ! »

Met kammed ne gave na tu nag amzer da gregiñ gant al labour-se rak hogos 
bep noz, un arzour aketus ha pervezh anezhañ, e chome e-pad div pe deir eur da 
bleustriñ war e venveg ha d' ober ding, ding, ding ! gantañ. Ha pa gave un 
tammig amzer vak, ne vane tanfoeltr tach ebet en e di ha nebeutoc'h c'hoazh e 
stalioù-stad ar gêriadenn. Pa zeue d' an diwezh a-benn da gaout un toulladig 
tachoù merglet, darn dastumet war an hent, darn all laeret gantañ amañ hag 
ahont, e veze aner dezhañ klask lakaat e zorn war ar morzhol hag an durkez. Un 
dro bennak evelkent, o vezañ m' en devoa amzer ha tachoù, peogwir he devoa 
paouezet an durkez da c'hoari koach-koukou gant he ferc'henn, setu ma tapas 
Boris Spiridonovitch ur pezh pikol maen d' ober evit morzhol ha dav raktal d' al
labour e felle dezhañ plediñ gantañ diwar zifrae.

An tach kentañ a voe sanket plaen ha brav er planken, ha kerkent e krogas 
va c'heneil da c'hwitellat a-nerzh e benn, gant ar stad ' oa ennañ. Met allas, 
a-dal ma skoas war an eil dach, e rampas ar maen hag e frikas Boris gaezh e viz-
meud.
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Rankout a reas e-pad ur miz bale gant e vrec'h zehou harpet war ur skerb 
skoulmet en-dro d' e c'houzoug, ha tremen a rin hep komz eus ar verzherinti 
c'houzañvet gantañ, eus an nozvezhioù digousk, rak koll a reas un ivin a-
drugarez d' ar veskoul. Ha gwashañ tra, e voe ret da rener al laz-seniñ goprañ 
ur gwaz all da blediñ gant an trebez rak eveljust n' helle ken Boris 
Spiridonovitch en em ziskouez dirak an dud gant e venveg karet.

Abaoe an degouezh doanius-se, e ra fae an arzour paour war ar planken 
milliget, petra bennak ma c'hoarvez gantañ kouezhañ alies a-walc'h a-
bendraouilh, met paouezet en deus d' ober van war e lammoù, rak deut eo da 
gustumiñ diouto. A-greiz kalon e stag zoken da c'hoarzhin pa wel unan bennak all
o tifaragoellañ d' an traoñ gant reuz, trouz ha mallozh : un amezeg da skouer, 
paotr al lizheroù pe ur soner all deut da weladenniñ e genseurt. Berviñ a ra 
gant ar c'hoant e c'hoarvezfe an hevelep tra gant e wreg, dreist-holl a-greiz ma
vez houmañ o krozal dezhañ, met siwazh, rankout a ra tremen gant e c'hoant rak 
Loukeria Petrovna a zo kustum ouzh pazenn izelañ ar viñs, abaoe ma 'z oa ur 
grennardenn o c'hoari gant he merc'hodenn, ul liboudenn lous bennak gweet en-dro
d' ur gloge verglet ha didroad, ha hirie an deiz e weler a bep tu d' he bruched 
ur pikol pezh tezh gwakoc'h eget ur vlonegenn.

Daoust d' ar viñs, n' en deus Boris Spiridonovitch abeg ebet da glemm ouzh
e vuhez sioul, difrom hag ivez enoeüs, rak hervez ma skrive Gogol : « Na pegen 
enoeüs eo bevañ er bed-mañ, Aotrounez !... »

Koulskoude, un deiz bennak e teuas Bor...

Met trawalc'h evel-se ! Ar peurrest eus buhez va c'heneil Kotofeiev, nag e
stumm da skeiñ war e drebez, da varailhat pe da vrammat, nag e zoare-soñjal, nag
e venozioù, dreist-holl e venozioù, se ne sell nag ouzhin, nag ouzhoc'h, nag 
ouzh tanfoeltr den ebet, ouzh den all nemetañ.



Mikael Zotchenko, 1925.
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SKOL-LOUARN VEIG TREBERN

(Kendalc'h)

GANT YOUENN DREZEN

Sur, avat, e krede Veig en Aotrou Doue, a oa azezet gant e varv gwenn, war
ur goumoulenn flamminek, e laez uhelañ an neñv, er Salvez Jezuz-Krist, e Santez 
Vari, mamm da Zoue. Krediñ a rae en Aelez ar Baradoz, gant ur steredenn war o 
zal, hag en o askilli aour. Evit bezañ tostoc'h ouzh ar wirionez, koulskoude, eo
koulz anzav ne rae ket kalzig forzh, da vagañ e relijion, gant Joaioù da zont ha
muzikoù flour ar Baradoz. Mes krediñ a rae start en Diaoul, hag aon bominap en 
doa rak an Diaoul. Ne blije ket dezhañ, tamm tout, soñjal e c'hellfe e 
feskinnier mont da rostañ, un deiz bennak, e tantadoù ar Viltañs-se, kerniel 
dezhañ e-giz d' ur boc'h-bidi flêr, ul lost hir ouzh e reor, karnoù marc'h ouzh 
e dreid, hag ur fas dezhañ da lakaat ur razedenn varv da zislonkañ, ken vil e 
oa.

Sur, en doa Veig relijion, hag e skol ar Frered e oa, war ar marc'had. Mes
lavarout dezhañ : - Kalotin !... - N' o doa ket en em « breget », abaoe. Da 
lavarout eo, tost bloaz e oa. Traoù kozh holl eta ! Kollet o bilim ganto. 
Disoñjet...

Daoust da se, n' eo ket gant ar c'hoant adskoulmañ gant e « frai » a wech 
all an hini oa dedennet, ar mintin-mañ, p' edo o vont betek toull dor e di. N' 
eus ket pennekoc'h eget un den hedro. Da Goko eo en doa diouer, abaoe ar geit. 
C'hoant en doa tennañ kaoz digant Koko, e-doug ma vije penn Paotr-Teo dindan 
touzerez tad Lili.

Nag ur chañs ! Koko, peogwir e oa brav an amzer, a oa bet lakaet er-maez, 
mintin abred, e-tal an nor. Stag e oa dre ur pav, eveljust, gant ur chadennig 
hir, ouzh e glud, anezhañ ur peul koad, gant barrinier tro-dro, heñvel ouzh 
pazennoù ur skeul da Goko da bignat ha da ziskenn e-giz a gare.

301
- Ha ' oas ! Koko. Salud ! Koko ! eme dezhañ Veig gant e vousc'hoarzh ar 

chichantañ.

Ar peroked, ul labous glas, gant ur bluenn ruz bennak e pennoù e 
zivaskell, a baras warnañ sell diflach e lagad ront ha du, hep malvennoù. 
Roc'hellat a reas ur poz bennak : - Greu ! greu ! ouac'h ! - a oa marteze e yezh
an Indianed Gouarani, pe c'houezidi all, a vev en Ifern Glas ar c'hoadoù tomm 
eus ribloù ar stêr Amazonas pe an Orenoke.

Hogen dont a rae gantañ ivez, pa gare, galleg ha brezhoneg. Mechañs n' oa 
ket war e du mat, ar mintin-mañ, pe e oa mouzhet ouzh Veig, e-giz e vestr bihan.
Hep muioc'h a van ouzh va niz eget ouzh ur votez doull, ez en em lakae, gant 
fiñvoù stroallek a-walc'h, da grapaat e skeul gant skoazell penn e fri koulz ha 
gant e grabanoù. Ur pezh pigos du tev en doa, kromm ken e oa kromm, - ur fri 
peroked, na petra ! - ha pik eus ar beg.

- Petra 't eus debret, da lein ? a c'houlenne Veig, hegarat ha sartik... 
Ur sac'had mein ?

Boud, nemet stirlink ar chadennig ouzh bizier koad ar glud.

- Ha petra 't o da verenn, Koko ?... Paoioù kelien pe drein spern ?



En em lakaat a rae Koko da skrabat e bluñv, a-zevri-kaer, gant e bav 
diere.

Evit ur peroked, n' oa ket Koko ur peroked gwall-zistagellet e deod. Mut 
Koko, pa lavaran. Bouzar ha mut, ma n' oa ket dall. Mouzhet, kentoc'h, rak dont 
e rae kaoz gantañ, pa gare.

- Ha da goan ? Koko, a gendalc'he Veig. Kaoz en doa Veig evit daou. Ober a
rae ar goulenn hag ar respont :

- Petra 't o da goan ? Stlipoù logod ha kig moan ?

Pa save ur vouezh maouez, er gegin, er penn all d' ar stal-perukennerez. 
Mouezh madam Kerlenn.

- Alo 'ta ! pismiger. Poent dit hastañ, pe e vi diwezhat er skol.

Gant ar preder a gemere ouzh al labous e veg tort, n' en doa ket Veig 
taolet kont edo e enebour treut o tebriñ e zijuni ouzh taol ar sal a-dreñv. E 
fas magnouz en doa gwisket, ha sellout a rae vil ouzh dor ar ru, da lavarout eo 
ouzh Veig.

N' en doa ket Veig aon rak Lili Kerlenn, n' en doa ket aon, sur, ha pare 
oa evit un distoupad all. Mes n' oa nag ar c'houlz nag al lec'h, nag abeg ebet, 
en ur soñjal ervat, d' en em yennañ, ur wech all.
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- Gwelloc'h eo din mont pelloc'h, a soñjas Veig, koulskoude. Sed a oa 
bezañ fur.

Hag eñ kuit, a-hed ar riblenn-straed, gant e zaouarn en e chakodoù, en ur 
ruzañ e votoù war ar pavez. C'hwibanata a rae « Matonkiki, matonkinoaz », etre e
zent, e-giz ur paotr yaouank, evit diskouez fraezh da sklaer n' oa ket chalet 
gant an hini all na gant e labous karn.

N' oa ket degouezhet dirak ti Moizan, ar marc'hadour gwin, pa darzhe ur 
foeltr a daol-c'hwitell, a-dreñv e gein, hag ur galv, da heul :

-Ep! Ep!...

Treiñ a rae e benn, dres evit klevout ar peroked o trompilhañ :

- Kaoc'h evidoc'h !

- Ha va reor evidout ! a zicheke Veig, dirukel.

Feuket va Aotrou, mar plij. Kemeret en doa evitañ luc'haj distaolad 
divergont ar Brazil.

Ya ! Gwelloc'h e vije, e korn ar ru, o lipat gwerenn staliad traoù devot 
an dimezelled Fleiter en ur c'hortoz Paotr-Teo.

Gwelloc'h c'hoazh en dije bet graet, d' am meno, o chom, ur vunutenn 
bennak ouzhpenn, d' en em bigailhat gant Koko, rak, amzer dezhañ stagañ e fri 
ouzh prenestr ledan an dimezelled Fleiter, e save ur vouezh all, a-dreñv e gein.
Mouezh un den e oa, an taol-mañ :

- Ac'hanta, pâotrrig ! O vont d' ar skol ?

Hag e welas sko ennañ, ur sae du hir. Ur soutanenn, gant un den e-barzh, 
evel just. Ur beleg, en doa muioc'h a c'hoant « kaozeal » eget ar peroked glas, 
hep ket a var, rak stagañ a rae ganti, kerkent :



- Penâoz emañ kount ganez ?

- Hi ! hi ! a responte Veig. N' en doa ket komprenet. Tennañ a reas e 
voned, evel ma oa bet desket dezhañ ober, dirak an dud-a-iliz.

- Penâoz e vez grreat ac'hanout ? kanfarrd bihan. 

Rollañ a rae hennezh e « errou », en un doare iskis da skouarn ar paotrig.

- Hi ! hi ! emezañ adarre, en ur sevel e fas rouz da vousc'hoarzhin ouzh 
ar beleg. Ha merzout a reas e oa yaouank ar beleg, hir ha strizh, roz e zivjod, 
ledan e vousc'hoarzh, ur varetenn pevar-c'hornek taolet en a-dreñv war e vlev 
liv ar mel, ha... besteod, un disteraik. Hennezh n' oa ket aes kompren e 
vrezhoneg.
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- E petore skol emaout, mabig ?

- E Sant-Gabriel, e skol ar Frered.

- A...c'hanta ! A zo mat ! Gouzout a ouzout neuze da bateroù, 'm eus aoun.

- O, ya!

- Ac'hanta !... Ac'hanta !... E brezhoneg ? E galleg ? E latin ?

- O, e galleg.

- Douetus ! Evel ma tere, penegwir emaout er skol gristen. Ne vez kelennet
eno katekiz brezhonek nemet d' ar gouerien vihan, an drouc'herien-buzug. Eus a 
gear ez out, kredabl.... Lavar din-me, mabig ? Daoust ha gouzout a ouzout lenn ?

- O, ya ! Mat-tre.

- Ac'hanta !... Daoust ha ne vefe ket stad en tamm ac'hanout bezañ kurust 
ganen ?

- Hi ! Hi!

Perak n' en doa ket lavaret « masikod », evel an holl ? Intentet en dije 
Veig, ha gallet ober ur respont estreget ar « hi ! hi ! »-se, ne yae da du ebet.
Mes kemeret a voe ar « hi ! hi ! » evit un asant.

- Ac'hanta !...

Tennet en doa ar beleg yaouank e eurier eus ur godellig a-zindan ar gouriz
du ledan, a rae an dro d' e zargreiz.

- Amzer az peus c'hoazh, a-raok eizh eur. Deomp timat da ober un taol-
esa ! Deus ganen betek ar sakristiri, mabig ! Ober a rae ur vountadig da skoaz 
Veig, strafuilh o kregiñ en hemañ, ha kuit, o daou, war hent an iliz, dre ru 
Garmez. 

N' oa ket ar beleg-se, « kredabl », den da lezel al laezh da zont war an 
tan. Kerkent ha mennet, seveniñ ar mennad ! Gant an taol-lagad kentañ, en doa 
meizet e oa un dra bennak da ober gant ar « c'hanfartig », en doa kavet dirak 
stal ar chapeledoù hag al levrioù a zevosion ; e oa danvez da bleustrañ er 
pennig-se, daoust pegen mistr e oa ar c'horf, en douge. Arnodiñ war an tomm !...

N' en doa ket soñjet, avat, en un dra : goulenn e ali digant ar « 
c'hanfartig ». N' oa ket ar « c'hanfartig » ali gantañ, e mod ebet. Abalamour da
Baotr-Teo hag abalamour d' ar skol.



Kollet e vije Paotr-Teo, ma ne gave ket e « frai » Veve ouzh e c'hortoz 
war ar ru, da vont d' ar skol. Hag ar « frai » Paotr-Teo, ne yafe ket d' ar 
skol, ur wech ouzhpenn. Pezh a vefe an diwezhañ.
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Setu petra vije bet lavaret gantañ d' ar beleg, m' en dije bet kemeret 

hemañ amzer da selaou ur ger eus genou Veig.

Nann ! Kuit e oa aet e-giz ar gurun. Astenn a rae e c'haol, rampadoù hir, 
ma ranke Veig piltrotat, e-giz ur c'hi bihan da heul e vestr.

An Ao. Gak - rak Gak e oa anv ar beleg, pezh e zegouezhe brav-tre, peogwir
e oa besteod, - a oa bet kaset, adal ha beleget - e forniad Pask diwezhañ, - da 
amprou oberiantiz froudheñvel e ene abostol, e digristenañ parrez a oa, moarvat,
en eskopti Kemper ha Leon, d' an ampoent. An nebeutañ a c'helled lavarout eo ne 
yae ket mezv paotred Pont-'n-Abad gant an dour benniget...

Ha, gwir ! ur saouzan e oa bet d' al Leonad yaouank, - muioc'h, ur 
galonad, - niveriñ un dousenn bennak nemetken a vicherourien pe a zevezhourien, 
en oferenn-bred. Un dousenn kristenien wirion, en ur barrez a c'hwec'h mil 
ene !... Pell oa Pont-'n-Abad diouzh douar santel Gorre-Leoun !...

Digalonekaet hor c'hure nevez ? Ha ne oa ket ! Leonad e oa, ha beleg Doue 
e oa. Paotr yac'h ha drant ouzhpenn, eus gouenn ar saverien kezeg, hag asur-
divrall, ken gwir ha ma rede gwad ruz dindan e ivinoù, da goñvertisañ gwazed 
Pont'n-Abad. Dindan dek vloaz. Sed aze a oa kaout gred ! Displeget en doa an 
uhel-mennad-se, ouzh taol, er presbital, dirak tri veleg sabatuet : an Aotrou 
Person hag an daou gure all. N' o doa ket koeñvet e ufernioù, en despet da 
vousc'hoarzh sioul - hum !- an Aotrou Person ha da vourennig an daou gure all : 
- hum ! hum ! Graet an eost a-raok hadañ gant hor c'henvreur yaouank !

Da c'hortoz, ha peogwir e oa e brud e nerzh ha war ar boulc'h kentañ, e oa
bet fiziet ennañ gant an Aotrou Person paotredigoù ar c'hatekiz... hag ar re 
all. E seizh-wellañ a rae, - n' am eus ket lavaret : en aner, - da zastumm en 
dro dezhañ mousetaj kêr, er patronaj nevez-flamm war Hent ar Vered, ha d' o 
diwall eno, dindan e lagad, en ur reiñ dezho diduell yac'h ha kristen, « pell 
diouzh dañjerioù ar straed ».

Ha setu perak - ha penaos, evel ma ouzomp, - e oa bet higennet gantañ hor 
Veig Trebern, e korn ur ru.

Dre ma 'z aent gant an hent, e konte an Ao. Gak d' e ziskiblig nevez :
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- Gwelout a ri, mabig !... Na stad ha lorc'h a vezo ez kerent vat, nag a 
enor, p' az kwelint gwisket en ur soutanennig heñvel ouzh va hini-me ! Ruz, 
avat, e vo da hini-te, pe c'hlas. Kaeroc'h e vezo, neketa ?

« Ha, war ar marc'had, ne vezi ket dic'hopr...

O, al Leoniz-se, a zeu, gant o bizied, an hevelep jestr da zibunañ greun o
japeled ha da jediñ o gwenneien !.. Hogen, war an dachenn-se, e c'helle 
bigoudenn ha pagan en em intent.

- ...Un toulladig arc'hant a c'hounezi.

Hedet o doa ru Garmez, re vat anavezet gant Veig, peogwir e kase, goude 
treuzet plasenn an Amann, d' e skol, war an dorn dehou, hag, eeun dirazañ... d' 
ar vanell-zu, d' ar c'hoad ha war ar c'hae.

Ar beleg, avat, a droe war e zorn kleiz. War-du plasenn Garmez. Gwelout a 
raed, er penn all, talbenn gwennrazet ar presbital. An Ao. Gak a drouze e sae du



evel ul lien-bag en avel, rak troc'hañ a rae hent, a rampadoù hir, Veig d' ar 
piltrot d' e heul, kamm e vuzell. Ha na toull na dor zigor war ar ru d' en em 
laerezh. Forzh penaos, galoupet en dije ar beleg divisker hir-se buanoc'h 
egetañ.

Ha setu plasenn Garmez ha, war an tu dehou, an iliz vras gant he daou 
borched mein griz debret gant an amzer. Diskenn a rejont enni, e-giz en ur 
c'hav, dre zirioù mein ledan. Suc'hellat a rae Veig, skarzhañ e c'hourlañchenn, 
ha torchañ e fri gant kein e zorn kleiz.

Soubet en doa ar beleg ur biz er piñsin ha kinniget dour benniget da Veig.
Sin ar groaz gant e zorn dehou, hervez ma oa bet desket d' ar c'hleizier 
anezhañ, ez vihanik, pa yae da skol ar Seurezed. Sklokal a rae - klok ! klak ! 
klok ! klak ! botoù-koad ar paotrig war darou greunvaen an nev ec'hon, hag uhel 
spontus he bolz. N' oa ket un ene kristen en-dro d' ar c'hadorioù. N' oa ket ar 
sul.

Ur pleg azaouezus d' ur penn-daoulin dirak an Aoter Vras, soubet sioul e 
skleur ar gwereg e livioù trellus, hag edont erru, en tu dehou d' an aspled, a 
gaele ar chantele, dirak un nor bonner sanket don en ur voger fetis, dindan ur 
wareg izel.

Pa zigoras ar c'hure an nor, e tifoupas ouzh diskouarn Veig gwagennoù ur 
muzig boemus. Edo er sakristiri, hag edo ur beleg kozh o son gant an armoniom.

- Doue r'ho pennigo ! aotrou chaloni, a daole an Ao. Gak, mavik. Stad a zo
ennon ouzh ho kavout amañ, aotrou chaloni. Degas a ran deoc'h, end-eeun, ur 
mousig a zo e zezo, emezañ, deskiñ ar c'han, en amboaz bezañ kurust. Ha plijout 
a rafe ganeoc'h arnodiñ penaos emañ kount gant e vouezh ?
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Ur pezh kambr vras karrezek e oa eus ar sakristiri, sklerijennet gant ur 

prenestr uhel, hag houarn-barrennet - kentañ tra a welas ar paotr - ha 
lambrusket gant arrebeuri uhel e koad derv koaret.

Dres e-kreiz al leurenn, e oa staliet an armoniom, ur pikol monumant 
teñvalik, gant ar beleg kozh azezet dirazañ, o son hag o vouskanañ, savet e benn
gantañ, evel m' en dije lennet e notennoù war dreustoù ar solier... E-giz ur 
c'hazh, pa vez war al ludu, e soñjas da Veig, dizouj-kaer, hep gouzout dezhañ. 
N' oa nemet ur c'hrouadur.

Marteze en doa klevet ar muzikour prezegenn ar c'hure yaouank. Marteze n' 
en doa ket. Rak kenderc'hel a rae, e-pad ur reuziad da vagañ trouz dudius, en ur
lakaat pennoù e vizied da vac'hañ war renkennadoù touchennoù gwech gwenn, gwech 
du, tra ma luske div droadikell gant e votoù, - ur sell en doa Veig evit pep 
tra, - e-giz ma ra ar gemenerezed gant o mekanik-gwriat.

Neuze, e poueze war ar c'hlaouier gant holl vizied e zaou dorn lakaet en 
aveler digor, hag e tenne dioutañ ur vlejadenn voud, a yeas goustad war devel.

- A ! Gwelomp, neuze. Digoulzik e tegouezhit, kenvreur yaouank, rak edon o
vont. Gortozet on er gêr da eizh eur.

- Ha me er skol da eizh eur, eme Veig dre e soñj, ha moñs e benn.

- Un arnodenn a netra, aotrou chaloni. Evit ur gwelet nemetken... A 
'ta !... E pelec'h emaout, lakon ?

- Amañ ! eme Veig, o 'n em ziskouez eus tu-dreñv en armoniom. Uheloc'h 
egetañ e oa ar benveg malañ sonerezh.

- Tosta, va bugel ! eme ar beleg kozh. 

Sevel a rae e lunedoù aour betek kreiz e dal da sellout ouzh Veig, pezh a 



lakaas hemañ souezhet. Ma touger lunedoù war ar fri, evit gwelout sklêr ez eo n'
eo ket gwir ? Perak e tenne hemañ e re da sellout outañ ?

- N' eo ket gwall-fetis hoc'h Eliakim nevez, aotrou Gak : gwelomp atav !

Pouezañ a rae gant e dreid war an troadikelloù, tra ma tenne, gant ur biz,
ur son-pad diouzh unan eus an touchennoù gwenn.

- Dooo ! emezañ, gant ur vouezhig faoutet. Gra ivez : Do ! va bugel !

307
Ha Veig:

- Dooo !

Sellout a eure ar c'hure ouzh ar chaloni gant neuzig an trec'h :

- Reizhik mat eo e vouezh, 'm eus aon, emezañ.

- Skouarn ez eus, eme ar beleg kozh. Ha gouzout a rez da notennoù, va 
bugel ? e c'houlenne, tra ma pigne ar skeul-gan war ar an armoniom.

- Hi ! hi ! a rae Veig. Ne ouie ket petra a c'houlenned digantañ. Ne veze 
ket desket kanañ e skol ar Frered.

- Ma ! Te a gano ganen, eme C'hak vras. Hag, eilet gant an armoniom, e 
pigne skeul an notennoù, war e bouez :

- Do, ré, mi, fa, sol, la, si, dooo !

Ha Veig, - krenañ a rae e vouezh, siwazh d' e galonig, diwar e esmae :

- Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do...

- Hesonik eo e ourouler, daoust ha dister, a asantas den an armoniom, en 
ur vousc'hoarzhin. Tennañ implij a c'hellot eus hoc'h eostig nevez. 
Gourc'hemennoù ! aotrou Gak. Bremañ eo mall bras din mont.

- Reizh hag heson, klevet az peus, mabig ! Lorc'h a zle bezañ en tamm 
ac'hanout dre m' eo bet kavet talvoudek da vouezh gant an Ao. Durand, ha barrek 
da ganañ er c'heur. Ne ouezez ket piv eo an Ao. Durand, klaoustre !... Ur 
sonaozour brudet en eskopti a-bezh, ha gouiziek meurbet, ha bet kelenner er 
C'hloerdi-Bras !

Na ne vamer na ne vadaouer, da oadoù Veig Trebern, gant gerioù, goullo 
evitañ, seurt brud ha gouiziegezh. N' en doa gwelet, o tec'hout primik, e-giz ul
logodenn, dre zindan wareg an nor a zigore war chantele an iliz nemet un denig 
du e vlev gwenn, kruket, kozh-Noe, ha dezhañ kroc'hen yar-Indez war e c'houzoug.

Taolet en doa an Ao. Gak ur sell ouzh horolaj ar sakristiri, ha frotet e 
zaouarn.

- Amzer hon eus, emezañ. Digeriñ a rae, war un daol harpet ouzh traoñ ar 
prenestr uhel, ul levr ramz e gein ler.

- Gwelomp ha barrek e vefes da lenn war al levr-mañ. Moulet bras eo al 
lizherennoù. Amañ, da skouer !

Diskouez a rae ul linenn an hini gentañ deut, gant e viz-yod. E latin e 
oa, evel ma tere evit ur misal. Rak bez' en doa Veig, dindan e sell, ul levr-
oferenn bras.
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Ha Veig ha dishiliañ, ger war-lerc'h ger, evezhiek ha divall :



- Vir... gam... vir... tu... tis... tu... a... e...

- Tu... e, tu... e ! a resisae an Ao. Gak, drantik, kalonekaüs. A zo mat !
Dispar ! Dont a ra ganez brav-kenañ. Disklipañ a rez al latin koulz hag ur 
c'hloareg. Te zo ur mailh ac'hanout...

Krennet e voe ar barrad meuleudioù gant ar c'hloc'her - paotr-ar-chas, - 
evel ma lavaromp du-mañ, - o 'n em gavout er sakristiri dre an nor vihan a skoe 
war ziri tour ar c'hleier.

- Va digarezit, aotrou Gak, ma tirenkan ac'hanoc'h. E. kambr ar 
c'hleier...

Un den dillo e oa eus ar c'hure yaouank, hen gwelet hon eus.

- Deomp da welet raktal, emezañ... Te, mabig, lenn c'hoazh, en ur zeport. 
Ne vezin ket pell o vont hag o tont.

Hag eñ kuit kerkent, gant ar c'hloc'her, dre zor vihan an tour.

Ha Veig, kerkent all, ha sevel e fri, diwar al levr latin bras, davet ar 
prenestr e varrinier houarn, ha sevel e foñs diwar ar gador, hag, amzer sammañ e
sac'h-skol war e gein, tapout peg gant e zaouarn en e votoù koad, hag en em 
dennañ, mar gouie redek, dre an nor all. Treuzañ ' rae an iliz en he hed d' ar 
c'haloup, hep ur sell ouzh an Aoterioù, ouzh ar Sent, ouzh ar pileroù mein 
postek, nag ouzh ar piñsinoù dour benniget, ouzh harp an nor-dal. Piñsinoù ken 
ledan ha ken don, m' en dije gallet neuiñ e-barzh. N' en dije ket redet 
buanoc'h, ma vije bet ur c'hi klañv war e lerc'h.

Ha kuit a dizh hag a dren, a-dreuz plasenn Garmez. Tapout a reas, d' ar 
red, an hent dilevenez a gas d' ar C'hoc'hu Kozh etre ur chañter-glaou ha moger 
louet an uzin soud. Treuzañ a reas ar C'hoc'hu Kozh, atav d' ar red, hep ur sell
ouzh ar stalioù frouezh ha madigoù. Ken na tiskornas war ru Gereon.

Lakaat a rae un ehan da wiskañ e votoù, ha da dennañ e anal. Ezhomm en 
doa. Neuze e taole ur sell a-zehou hag a-gleiz, - stal traoù mat Madam Chich oa 
sko, aze, war an dorn dehou ; - a-gleiz, dreist-holl, eus tu ti Kerlenn. N' oa 
Paotr-Teo ebet war wel. Mes atav e oa Koko, du-se, war e berchenn bazennek. Ha 
kuit Veig davetañ, a-zoug e gamm, a-hed ar riblenn-straed pavezet, lintrus en 
heol mintin.

- Ma ouife al Lili karn-se eus pelec'h emaon o tont, neuze 'vat e yafen 
bouzar o klevout hennezh o larout din 

- Kalotin ! e lavare dre e soñj.
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Dic'houzougañ a rae e toull-dor an troc'her blev. Gwelout a reas an eur, 

rak gouzout a rae lenn an eur, war an horolaj ispilhet a-us da zor ar gegin : 
eizh eur nemet pemp. War gador-vrec'h Paotr-Teo e oa un aotrou o lakaat lemel e 
varv, gwenn-kann e veg, betek e zaoulagad, gant ar soavon. A Baotr-Teo na liv na
roud...

- Koulskoude, 'm eus graet tizh, eme Veig, kerseet.

- Greu !... greu !... Dispac'hañ a rae ar peroked war e skeulig, en ur 
lakaat e chadennig da stirlinkat.

- Uf !... Anduilhenn !... a c'hrozmole Veig. Deut oa tagnous diwar e 
gerseenn, ha fachet oa ouzh Koko.

- Greu !... greu !.. ouac'h !... eme adarre ar peroked, ouzh sklak e 
zivaskell, an taol-mañ. Ne welit ket en dije hopet : Kalotin ! dezhañ e-kreiz e 



fas.

- Uf !... Fri-krok nostrom !... eme Veig, en ur hejañ e skoaz. Tennañ a 
reas e deod d' al loen glas, a bare warnañ, diseblant-kaer, ul lagad ront ha du.

Ne chomas ket da ober chiboud e korn ar ru, gant aon gwelout ur beleg all 
o tifoupañ eus boutig an traoù devot. Kenderc'hel a reas gant e hent war-du 
plasenn an Amann. En em chalañ a rae :

- Kement-se, n' eo ket aet ar « goi »-se d' ar skol, - ar « goi » a oa 
Paotr-Teo, - hep gortoz ac'hanon. N' am eus ket gwelet morse ur « goi » e-giz 
hennezh. Hennezh zo ur « goi » 'vat !

Ne gave ken da lavarout. Sevel a rae nec'h en e dammig kalon - c'hoant 
mont d' ar skol en doa - tra ma heulie an hent en doa kemeret, gant kement a 
zisplijadur, un ugent munud e oa, gant an aotrou kure.

Plasenn an Amann adarre. Ha setu ar c'hoad ha penn ar Vanell-Zu. Astenn a 
raent dezhañ o divrec'h, ma c'heller lavarout, o truchañ anezhañ da zont war o 
barlenn... Mes treiñ a rae dre Hent ar Vered. C'hoant en doa mont d' ar skol.

N' oa bet biskoazh tognoc'h e fri, pa harpas e-tal dor strizh porzh-
c'hoari Sant-Gabriel. Sur, e oa dale gant horolaj ar perukenner, rak goullo-
spontus e oa al leurenn vras, ha klevout a rae ar baotred, er c'hlas dostañ o 
trailhañ a-gevret :

- Deux fois deux quatre, deux fois trois six, deux fois quatre...

Ha reolenn ar mestr-skol o skeiñ herr war daol e vurev.

(Da genderc'hel.)
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langaj-chon ar vilajenn gran

(Ur roll gerioù eus trefoedaj kêr Bont-'n-Abad)

dastumet gant Youenn DREZEN

Bazengi, - ...ga = Labourat 
Biou, ur biou = Ul litrad evaj 
Blech = Drouk, gwall-dre 
Bon, ha bonis = Mat 
Broc'h = Droug, kounnar 
Broc'ha = Kounnariñ
Kailh, ur gailhenn = Maen 
Karn = Kig
Kech = Mezv
Klaka = Strizhañ, c'hoari (ur vaouez)
Kouzi = Kaoc'h
Kouzi = Kac'hat
Kouzimati = Kac'hat 
Kribenn = Archer
Degoch ! = Sell !
Diaz = Traoñ
Dikulez = Reor
Digocha = Kavout, ha kaout digant unan bennak dre c'houlenn luban
Falziga = Laerezh 
Fistolenn = Banne (da evañ ) 
Flupat = Strizhañ
Flut = Gwele
Fluta = Mont da gousket 
Fouilhez = Chakod, godell 
Frai = Breur (ha, da heul, keneil)
Fraiez = C'hoar
Frêlom = Riou, anoued
Graf = Gwenneg
Gran, grandis = Bras 
Grefier = Kazh
Grefou (ha grifou)  = Arc'hant
Gregoj = Avaloù
Char = Boeson 
Char-gwin-hoc'h = Gwin ruz 
Char-gregoj = Sistr 
Charinka = Evañ
Charinker = Boesonier 
Char-pebr = Odivi
Chil = Kuit. 
Mont e chil = Mont kuit
Chinegr = Ki
Choj = Bihan
Chon = Den, gwaz. 
- Ar chon = Bibi, ma pomme
Jeun = Yaouank
Lañs = Dour
Loch = Ti. 
- Mont d'al loch = Mont d' ar gêr
Mañcha = Debriñ 
Mari-grag = Yar
Melleg = Bara
Millig = Laezh (buoc'h) hag, ivez, Sper
Periani = Mervel 



Pistolodi = Staotat 
Poka = Laerezh 
Pocha = Paeañ
Rampikat = C'hoari (ur vaouez)
Rinik = A netra, dister 
Rokin = Butun
Rufin = Tan
Skalf = Soudard. 
- Mont d'ar skalf = Mont da soudard
Skrognal = C'hoarzhin 
(ha diskrognal = ricaner, e galleg)
Skrogner = C'hoarzher-goap 
Segal = Arc'hant
Soterez = Dañs, koroll 
Sotrailhou = Stlipoù 
Sotrailhou Mari-Grag = Vioù
Tag = Pred. 
- Mont d' an tag = .Mont da zebriñ
Taga = Debriñ
Tag-kreizteiz = Merenn. 
- Tag-daouzek = Merenn 
Tag-teon = Koan
Teon pe Tion = Noz 
Truchon = Den, gwaz 
Truchon gran = Aotrou
Ulac'h = Laez, krec'h
Voizenn = Maouez. 
- Eur voizenn-lak = Ur c'hastig
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EUS AN EMSAV D'AN EMFRAMM

GANT ABANNA

E-touez va lennerien ne deus hini ha ne leñvfe e don e galon d' ar 
yev bonnet sammet gant ar spered gall war hor spered a Vreizh. Ur pleg a zo 
dreist-holl er spered gall a ra diaez deomp, pleg an impalaerelezh. Pep Gall a 
zo anezhañ un impalaerelour-ganet, gwir-hêr d'ar Romaned-wechall a wele ar bed-
holl, korf hag ene, dindan o zreid.

F. VALLEE, « Eñvorennoù beaj » (3, V).

Plediñ a ran, dre vicher ha dre zudi, gant skourroù arnevez 'zo eus ar 
ouiziegezh, ha degouezhout a ra din lakaat o hentennoù da dalvezout, - dre 
stummadur, lod a lavaro dre zistummadur-spered, - pa vezan gant kudennoù hor 
broadelezh. Ha setu penaos eo ganet ar pennad-mañ. Va ratozh n' eo ket digeriñ 
chabistroù nevez en Istor pe er Skiantoù Politikel, hogen degas armoù nevez da 
'm c'henvroiz, ha da gentañ-penn armoù ar meiz, rak alouberezh he meiz eo ar 
gwashañ droug he deus bet da c'houzañv hor bro. A-raok kinnig va skrid avat, e 
pedin al lennerion da 'm digareziñ, rak gouzout a ran e vo kavet diaes, daoust 
da 'm youl bezañ atav eeun ha chom tostoc'h d' an darvoudoù eget d' an 
hollegezhioù. Diaes e vez kavet atav hevelep studiennoù en abeg, n' eo ket
d' o danvez, ken boutin ha tra, met d' o hentennoù disheñvel-krenn diouzh 
hentennoù ar skiantoù boas.
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Evit an abeg-se eo ivez e kavan mat displegañ e berr gomzoù doare dibar ar
skiantoù arnevez-se a ran anv anezho. Lakaet e c'hoariomp, un deiz avel, da « 
welout traoù » er c'houmoul marteze e c'hoarvezo ganin gwelout ur marc'h el 
lec'h end-eeun ma welo va mab ur vag ; orin hon dizemglev ne vo ket da glask er 
goumoulenn a sellemp outi, hogen en hor « gwelout » da 'm mab ha din-me. 
Heñveldra, ma ra va amezeg « lodenn gornog Bro-C'hall » eus ar pezh a zo Breizh 
evidon, n' eo ket digant an Douaroniezh e c'houlennimp sklerijenn, met digant ur
geñveridigezh eus hon daou weladur. An Douaroniezh a sell ouzh an traoù evel m' 
emaint en natur; eviti n' eo Breizh, Gall, Saoz nemet skritelloù divizet, 
amprestet end-eeun digant ur gweladur a seurt all, nann-douaroniezhel, eus an 
traoù. Plas a zo enta, e-tal ar skiantoù a sell ouzh an traoù, d' ur rumm 
skiantoù all a sello ouzh ar « gwelout » ma vez drezañ anavezet an traoù, da 
lavarout eo ouzh anadiñ (1) an traoù, pe anadennoù (2) (« gwelout a ran ur
marc'h » a zo par da « anadiñ a ra din ur marc'h ») ; alese o anv a Skiantoù an 
Anadiñ, pe Anadennoniezh (3). Anadiñ a ra disheñvel din « Breizh an douaroniezh 
» ha « Breizh va broadelezh » ; anadiñ a ra ken disheñvel-all « Breizh broad », 
« Breizh rannvro », ha « Praxis ar C'hornog ». Hevelep diforc'hadurioù he deus 
da zanvez an Anadennoniezh : sellout a ra ouzh anadennoù an Douaroniezh, n' eo 
ket evel stummoù eus ar bed, - pe neuze e vije-hi douaroniezh ivez, - hogen e 
koulz m' int keñverek d' un doare dibar eus an den da welout ar bed ; sellout a 
raio heñvel ouzh an anadenn vroadel, rannvroel, h.a., n' eo ket evel darvoud 
istorel, kevredadel, h.a., - pe neuze e vije-hi Istor, Kevredadoniezh, - hogen 
evel m' emañ oc'h anadiñ d' an dud, evel anadurezh. Displegañ a ran. Evel n' en 
deus ar marc'h a welan er c'houmoul ken bezoud nemet em gweladur, he deus ivez 
ar vroad he bezoud e gweladur an dud a ra anezhi ; n' eus ket anezhi evel tra en
natur, un enezenn, koumoul da skouer, met evel anadenn, anadurezh er gweladur. 
Pouezus eo merkañ n' emañ ket ar seurt anadurezh e rediezh ar faktorioù a bep 
seurt (douaroniezhel, tudoniezh, sevenadurel, arboelierezhel) a daolenner boas 
da ziazez ar vroad, koulskoude hep bezañ dizalc'h-krenn diouto, hogen er 
c'hontrol an anadurezh o deus tud e reont ur vroad eo a zeu da reol war labour 
ar seurt faktorioù hag o endroidigezh. Splannañ prouenn er c'heñver-se en hon 
amzer eo ganedigezh Stad Israel : youl Israeliz, diazezet war an anadurezh e 
raent ur vroad, he deus goveliet ar faktorioùv ret da vezoud ar vroad-se.



(1) Alamaneg : Erscheinen ; galleg : apparaître.
(2) Alamaneg : Erscheinung ; galleg : phénomène.
(3) pe : Fenomenologiezh.
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Evelato, pa seller mat, ez eus skouerioù ken kentelius-all da gavout en 

istor pep broad. Kemeromp istor ar vroad c'hall, a zo dre-ret hon istor hag hini
ar bobloù all kouezhet eveldomp dindan veli ar C'hallaoued. Un dudi, - evit ar 
ouiziegezh, - eo dizoleiñ pegen akuit, pegen difazi o deus hor mistri touchet 
ograoù hon eeunweladur (1) abaoe kanvedoù. Evit gwir e vez plaen-tre an hent a 
gemeront pa fell dezho teuziñ ur vroad amezek : lakaat a reont da bal degas tud 
ar vroad-se d' an anadurezh ez int Gallaoued a-viskoazh, hag emañ o bro ur 
gevrenn-natur merket a-viskoazh gant urzh an traoù, biz Doue, ster an Istor ha 
me ' oar, eus ar Frans, en ur ger ez eus ur gwirvoud dreist ar re all, a zo an 
Unded C'hall. Kemmañ a ra liv a-hend-all an unded-se diouzh ezhommoù pep mare ; 
keit ha ma chom re zisheñvel diouzh ar boblad-kreiz ar pobladoù staget, e vez 
heñchet o gweladur war-du un enkorfadur anezhi lec'hiet pell a-walc'h diouzh rez
ar vroadelezh ; unded ar Frañs a vez graet anezhi tro-ha-tro : Gwir Doueel ha 
Doue-Poell, Kavell ar Reized (2), Hent an Araokaat, Mammvro, Logik an 
Interestoù..., - peadra da sevel un heson a letani, - diouzh ar c'hreñvañ ha 
nevetañ mennozh o tont war-c'horre er c'houlz-mañ-koulz eus sevenadur Europa. 
Tamm-ha-tamm koulskoude, kement a zo er gwelout a dremen er boud ; dre forzh 
gwelout anadurezh o unded, dre forzh eeunwelout ez int un, e teu ar pobladoù 
paket en ere-hud galloudus, ha bezañ un e pep keñver ; kemer an anadurezh da 
wirionez ha sevel o moral warni ; dre-se lakaat kement tra « estren » chomet 
enno da dorridigezh-hud marvel. Adal an ampoent-se emañ koulz lavarout tizhet ar
pal, pa labour a-youl-kaer hiviziken ar pobladoù sujet d' o steuzidigezh er 
vroad c'hall. Ket ezhomm ken eus mojennoù metafizikel, - lakaet en arvar a-hend-
all gant skiant-varn ar spered modern, - rak diwar neuze e kavo an unded 
hirc'hoantaet he gwirvoud war dachenn ar vroadelezh hec'h-unan : kement Gall war
ar paper a zo ivez ur Gall a spered, a yezh, a youl... Uhelvennozh frammataerion
an Unded C'hall a zo deut da wir.

(1) Alamaneg : Anschauung.
(2) Kembraeg : Rhyddid ; frankiz, dieubiezh (kv. CELTIA, 1, p. 11 ;.
2, p. 18 - Merdrignac, 1960).
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Ar vroad evel anadurezh a ziskouez bezañ enta ur gategorienn bouezus ; ken

pouezus-all e welfed ez eo kategorienn ar Renkad evel anadurezh, skouerioù a-
walc'h a gaver en istor kempredel. Eveshaomp e vez disheñvel ar vroad-anadurezh 
diouzh ar pezh a reer anzehañ « emskiant vroadel » pe « sentiment national ». 
Nebeut a emskiant vroadel o deus darn vuiañ ar C'hallaoued, koulskoude an holl a
zegemer o broadelezh c'hall evel un anadurezh.

Ur souezh eo evit doare intrudu ar C'hallaoued da sujañ ar broadoù. Ar pep
souezhusañ c'hoazh eo an diston a zo etre o impalaerelezh hag ar brud o laka da 
ziwallourion ar Frankiz, zoken ha dreist-holl e-touez ar bobloù o deus sujet. 
Atav en Istor Breizh eo bet din un argarzh gwelout penaos e c'heller lemel 
digant ur vroad ar gwir da zerc'hel gant he zonkad, diframmañ diouti he 
lezennoù, freuzhañ he sevenadur, migañ hec'h arboellerezh, enderc'hel he foblañs
da zivroañ, rejimantañ ha diouennañ he gwazed, ha lakaat war un dro tud ar 
vroad-se da embann, gant mouezh ar poell, ez int keodediz dieub an dieupañ Stad.
Bez' e lavarer boas e c'hell renerion degas ar bobl da grediñ forzh petra, hogen
ur gredenn ken boutin-all a zalc'h da wir ne da ar bobl nemet da heul hec'h 
interest ; ken faos ha ken faos e tiskouez bezañ an div gredenn avat, an hini 
gentañ pa 'z eus emsavadegoù, eben pa 'z eus pobl Vreizh. Evit gwir n' emañ ket 
e dalc'h ar skiant voutin sklaeriañ an digenveizad a zo eus emzalc'h hor 
c'henvroiz.
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He skoazell am eus kredet goulenn digant ur skiant divoutinoc'h a reer 



anezhi Eneoniezh an Anadiñ (1). A dra sur ne steuzio ket pep teñvalijenn a-
drugarez dezhi. Padal, aotren a ra ganimp spisaat hor soñjoù war ur c'hraf 
dibar, em eus graet anv anezhañ uheloc'h, keal an anadurezh ez eo. A-enep d' ar 
pezh a empenter boas, ar gwelout, pe gwelout an daoulagad pe gwelout ar spered e
ve, ne vez ket un degemeridigezh c'houzañvat eus skeudenn ar bed, - fazi bras eo
hen keñveriañ gant labour ur benveg fiñvskeudenniñ, - hogen ur roidigezh oberiat
; gwelout a zo reiñ ster d' ar pezh a zo dirazomp, e-ser ur c'hlask d' ar 
c'hempouez, - un daeladur (2), - etrezomp hag an traoù. An anadurezh ne vez ket 
tizhet evel dremm wirion an traoù, pal ur spered a striv davit ar wirionez, 
hogen evel ur c'hempouez klasket gant un organegezh etrezi hag hec'h endro. Dre-
se, ar gwelout a chom e-maez ober ar youl, hag en dic'houzvez eus e wiriegezh 
dezhañ e-unan. Diouzh he zu, ar youl a rank en em harpañ war anadurezhioù ar 
gwelout, met ne vez ket gouest d' o barn. Nep anadurezh enta ne c'heller kemer 
da wirionez. Kefridi un diorroadur gwirion e vez gourdonañ ar spered da 
vestroniañ galloudezh izil ar gwelout, ha d' en em zivac'hañ diouzh hoalerezh an
anadurezhioù. N' eus ket a geodediz en o reized hep gourdonerezh heñvel war 
dachenn ar politikerezh hag ar vroadelezh. Petra welomp avat ? Stadrenerion o 
kemer preder gant diorren hag hollvedelañ ar meiz broadel ha kevredadel en o 
renidi ? Pennañ damant hor stadrenerion eo sac'hañ ar speredoù en ur gweladur 
danzeet ganto eus an traoù broadel hag etrevroadel, eo derc'hel anezho ar pellañ
muiañ en o gouezeri bolitikel, en o bugeliezh keodedel. Ne hañval bezañ brasoc'h
argoll evito eget gwelout ar bobl o klask diouezelañ ha gounid ur gweladur 
rakvoudel. Barr an ijin evito eo lezel youl an dud en he frankiz, war-se embann 
o bro, gant abeg gwirheñvel, evel Bro ar Frankiz, hag aesoc'h a-se derc'hel ar 
speredoù en o diviz dre nerzh an anadurezh ; evit houmañ, en em zibabint atav da
gempenn he c'hempouez bresk ha kemmus evit o brasañ mad. Kentelius eo amañ 
keñveriañ Breizh hag Aljeria. Ne gredan ket e vez kalonekoc'h na lorc'hekoc'h 
Aljeriz eget Breizhiz ; hogen c'hwitet o deus ar C'hallaoued war ar c'hempenn 
anadurezh o devoa divizet ober en Aljeria : n' eo ket deut anat da Aljeriz ez 
int Gallaoued ; dinac'het o deus bezañ kevrenn en unded c'hall, ha se daoust d' 
ar gwellaennoù burzhudus, kevredadel hag arboellerezhel, kinniget gant de 
Gaulle, ha diarvar eo e nac'hfent c'hoazh pa vijent kant gwech burzhudusoc'h. 
(Er skeud-se sellomp pegen splann e teu, diwar an hent o deus kemeret ar 
C'hallaoued en Aljeria da heul o c'hwitadenn gentañ, natur gwirion o mennadoù e-
keñver ar bobloù a sujont.) E Breizh, er c'hontrol, ez int deut da benn vat, 
betek-hen da nebeutañ. Anat eo da Vreizhiz ez int Gallaoued « leun o ferzh », 
hag asantet o deus en a-raok da gement aberzhadenn a c'houlenno o mistri diganto
; o feiz hag un enor relijiel a lakaont e servij dall o mistri, pegen mac'hagnus
bennak e ve d' o fersonelezh, pegen mezhekaus d' o spered ; reiñ o feadra hag o 
buhez, met ivez flatrañ, boureviañ, touellañ a gavont meulus pa vez meulet gant 
o mistri, - al lennerion dreist tregont vloaz a oar n' eo ket mont-dreist an 
hini a ran. Ha koulskoude e lakaan ne vez ket amoetoc'h na krisoc'h Breizhiz 
eget ar bobloù all. Re vat hepken eo bet graet warno ar c'hempenn anadurezh ; o 
eeunded a galon, o hegredoni, o c'harantez ouzh an diharz, hag ivez o bugeliezh 
hag o « hebetudo » a zo moarvat da damall. D' an deiz ma voent gounezet d' an 
anadurezh e oant gall, div wech gall evel m' int kustum da lavarout, e c'hoarias
enno reol ar galon : « an holl pe get », ha ne zinaouas ar peurrest nemet dre 
heuliadur logikel. Da gentañ, ankounac'haat kement a oa dezho evit « kounaat» 
kement a oa d' o sujerion : evit gwir ez int aet ken digoun eus an deiz ma voent
kabestret hag eus deiz o ganedigezh ; aes hen intent, rak d' an deiz ma teujont 
da geodediz c'hall eo ez int antreet en Istor, en urzh ar bed, er sevenadurezh, 
ha n' o deus ken Istor nemet Istor hendadoù o sujerion; un dle dibaeadus eo. Ma 
tegouezh ganto gouzout anv eus o hendadoù, gouez ha warlerc'hiet, n' eo ket mezh
ar re yevet a sav dezho, hogen anaoudegezh vat ar re uhelaet. An taolioù-nerzh, 
an hegadurioù, an direizhderioù ma voe breset ganto gwirioù o zud kozh ne vezont
ken gwentloù ret hag asantet a-benn pignat d' an oad gour. Evelse, gwelc'het pep
gwallgoustiañs er sujerion koulz hag er sujidi, gwelc'het ivez aketus hec'h 
empenn d' ar boblad sujet eus kement eñvor a dennfe d' he zremened, petra chom 
nemet Bro-C'hall gwir vamm d' an holl Vretoned a galon ha n' eo ket o disterañ 
dlead sentiñ outi hep sellout.

(1) pe : Psikologiezh Fenomenologek.
(2) pe : dialektik ; kv. Kemb. : dadlawd, dadleueg.
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*

Da greskiñ gorread ha galloud o bro, o deus poaniet ar C'hallaoued 
kantvedoù-pad da zisleberiñ ha da goazhañ ar broadoù staget ganto, hon hini en o
zouezh. Tizhet o deus ober dimp ankounac'haat kement a oa dimp ha « kounaat » 
kement a oa dezho evel pa vije dimp ; sankañ d' ur bloc'had pobloù hag hon hini 
an anadurezh e reont un unded-natur ganto, ha dre an anadurezh ar youl d' en em 
unvaniñ diouzh skouer ar vroad-kreiz, ha d' en em frammañ ganti en ur vroad un 
ha dirannus. Bremañ, un dra a c'heller diogeliñ eo hennezh : al lezennoù o deus 
c'hoariet da steuziañ Breizh, d' he c'henemframmañ er vroad c'hall, a c'hell 
kenkoulz-all c'hoari en tu-gin ha ren adc'hanedigezh hor broad.

Ar ger emframm am eus implijet. Par eo ar ger-se war-bouez nebeut d' an 
alamaneg Gestalt ; daou ster en deus : menegiñ a ra da gentañ an neuzioù e koulz
ha m' en em frammont en hor gweladur evel undedoù dirannus ; d' an eil ar 
c'hevredoù (1) naturel war stegn ha war gempouez, a reer ivez neuzioù fizikel 
anezho. Kelennadur an Neuz (Lehre von der Gestalt, pe c'hoazh Gestalttheorie) a 
reer eus ar Skiant a studi emframmidigezh an neuzioù. E renkañ e reer ivez e-
touez Skiantoù an Anadiñ. Unan eus e gentelioù eo houmañ : eeunwelet e vez an 
neuz, da lavarout eo e vez bepred hec'h unded un anadurezh. Ul lun ventoniel, un
eeunenn da skouer, treset war ur follenn wenn, a vo un neuz, da lavarout eo e vo
merzet diouzhtu evel un unded ; hogen ma saver diwarni ul lun all, un tric'hogn 
da skouer, ne vo ken nemet kevrenn en neuz nevez-se, da lavarout eo e vo 
eeunwelet an tric'hogn, evel unded, hag an eeunenn ne vo ken nemet un tu 
anezhañ. Etre an div neuz, e vo graet eus an eeunenn an neuz wan (pe emframm 
gwan), hag eus an tric'hogn an neuz kreñv (pe emframm kreñv).
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Daoust ha n' eus ket heñvelderioù splann etre termenadur Skiant an Neuz 

hag an termenoù hon eus implijet da daolennañ istor ar broadoù ? N' eo ket 
diabeg. Pep broad, pep kevredigezh a vez un Neuz, un Emframm gwirion diouzh 
savboent Skiant an Neuz. Eeunwelet e vezont, anadurezhioù ez int ; unded 
dirannus war stegn ha war gempouez ez int ; eus emframmoù gwan hag emframmoù 
kreñv ez eus anv ganto. Bro-C'hall da skouer a zo bet un emframm kreñv e-skoaz 
Breizh ; ha Breizh kollet ganti anadurezh hec'h unded hiniennel he deus steuziet
hag en em adkavet evel kevrenn en unded c'hall. Ur skouer all, splannoc'h 
c'hoazh, hon eus gant stad kevredigezhel Breizh a-vremañ. Div gevredigezh a zo 
en hor bro, hag eus an div, unan a zo trec'h d' eben, emañ an urzh vrezhon kozh 
o peurvervel, faezhet da vat gant an urzh c'hall. Kreñvoc'h an emframm gall eget
an emframm brezhon, an anadurezh vrezhon a steuz rak an anadurezh c'hall. Diwar 
lezennoù an Neuz e c'heller lakaat da ziarvar an heuliadoù-mañ : nep emsav 
sevenadurel pe politikel ne c'hell mirout na varvo ur gevredigezh war he 
zremenvan, na steuzio un emframm gwan, na vo argarzhet gant he dalc'hidi o-unan 
un urzh faezhet. Ne vo trec'het ar gevredigezh c'hall, an emframm gall e Breizh 
nemet gant ur gevredigezh vreizhat, un emframm breizhat nevez kreñvoc'h egeto 
(er ster ma lavarer un « neuz kreñv », un « emframm kreñv »). Dre-se n' emañ ket
tonkad hor bro e-barzh ur stourm a vennozhioù etre tud, pe etre un Emsav hag ur 
Stad, met e-barzh ur stourm a levezon etre div gevredigezh oc'h en em frammañ, 
etre daou Emframm. Evit bremañ e vevomp, daoust dimp moarvat, e dalc'h ar 
gevredigezh c'hall, lodek ez omp en emframm gall, un anadurezh hepken he deus 
hor youl d' en em harpañ warni, ha pa ve evit hen nac'h, ar vroad c'hall ez eo ;
hon Emsav n' en deus gwirvoud ha ster nemet e sell d' ur gevredigezh n' eus ket 
anezhi c'hoazh, d' un emframm a c'hortoz dont da wir, d' un anadurezh ma 
strivomp daviti.

(1) Alamaneg : Zusammenhänge ; galleg : Ensembles.
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Intent a reer perak e vez tonket da c'hwitañ kement luskad diazezet war ar

stad-a-dremen a evezhiomp bremañ ; al luskad rannvroel da skouer, pa ra brud da 
aspadennoù un urzh disgraet, da heklevioù diwezhañ ur gevredigezh disoc'h, en ur



ziskouez war un dro doujañs ha « fealded » ouzh an emframm trec'h, ar galloud 
sujer ha disgraer, ar Stad C'hall, a zo un amoedigezh istorel. Ken tonket-all da
c'hwitañ avat e ve un Emsav broadelour na strivfe ket da vont d' un emframm, da 
lavarout eo da stummañ ur gevredigezh wirion gouest da gevezata e pep keñver 
ouzh an urzh c'hall. N' ouzon tamm petra c'hoarvezo eus mennozh ar Gendrev a zo 
bremañ o c'hoiñ dindan meur a glopenn, met ma 'z eus ur mennozh a ya a-du gant 
ster an Istor, hennezh an hini eo, e kement ha ma venn bezañ an egin d' ur 
gevredigezh vreizhat gwirion evel just.

*

Ar pennad-mañ n' eo nemet un alberz eus ar studiennoù a zo d' ober war an 
danvez. Ar skiantoù hag ar brederouriezh arnevez a ginnig d' hor spered ur 
stummidigezh talvoudus-meurbet e-keñver ar meizout hag an ober. Ouzhpenn-se e 
roont dimp an tu d' en em zivac'hañ diouzh ar gweladur untuek ma vezomp sac'het 
ennañ atav mui-pe-vui dre-berzh hon deskadurezh ha diwar lusk ar gevredigezh 
c'hall. Fiziañs am eus ne chomo ket e darn an erv am eus boulc'het amañ.

Sant-Karreug, Kastellin,
Mae-Mezheven 1960.
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A-ENEP Kervarker ha Barzaz-Breiz

Gant Fañch ELIES

Difennet en deus F. Gourvil e dezenn (1) dirak Skol-Veur Roazhon d' an 
eizhvet a Vezheven 1960. Degemeret eo bet da zoktor gant ar meneg enorus-tre.

Ur pikol levr, 610 pajenn ennañ, en deus savet ar Montroulezad, ne lavaran
ket diwar-benn, kentoc'h a-enep Kervarker, a enep Barzaz-Breiz, a enep al 
levezon a zo bet, d' e veno, hini al levr-se war spered Bretoned a zo.

Bez' hon eus dirazomp frouezh tregont vloaz labour, tregont vloaz a 
enklaskoù a bep seurt. N' hellomp kaout da gentañ holl nemet doujañs evit ur 
seurt dalc'husted.

Broudet gant ar c'hoant gouzout, ar c'hoant dont da benn da zibunañ ur 
gudenn rouestlet mar deus, eo aet ar furcher en hent, nemet e kroazhent an 
darvoudoù eo deut da gouezhañ dindan beli ar gasoni ha peurvoulet eo bet e 
labour ouzh skleur ul letern touellus ha ne deo ket dibunet ar gudenn.

Evelato talvoudus bras e vo d' al lenner war evezh (2) ar bern 
diskleriadurioù a zo sanailhet el levr-mañ. Menegomp ar pennad a seblant din 
direbech a-grenn : Tri stad Barzaz-Breiz (1839-1845-1867), p. 308-331. Un doare 
rakvouladenn gentañ, ma komzer anezhi a-raok hini 1839, ne gaver mui roud 
anezhi. Gwell eo eta degemer da vat 1839 ha reizhañ 1838 am boa roet en Istor 
lennegezh, an amzer vremañ (p. 11) . N' eus nemet tri embannadur e gwirionez. An
deiziadoù all a zo re tennadurioù da stagañ ouzh an tri-se. Hini warlene a zo 
bepred un tennadur eus embannadur 1867.

(1) Francis Gourvil, Théodore-Claude-Henri Hersart de la Villemarqué (1815) et 
le Barzaz-Breiz (1839-1845-1867), Rennes, Oberthur, 1960.

(2) Pep skrivagner a c'hell kaout gerioù moumoun. Alies e kaver meneg amañ eus «
bretonnants non prévenus », da laret eo brezhonegerien n' ouzont nemet is-
rannyezh o farrez. Eus ar re-se eo e tleer ober stad. Ar re a zo « prévenus », 
war evezh, ne dalvont mann, moarvat.
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Penaos eo displeget buhez Kervarker hag heuliad e oberoù ? Dre ar munud ha
gant aked, bepred gant enebiezh, avat, ken na zeu al lenner da heugiñ, nemet e 
vije kenlodek e kasoni ar Skol-Veur ouzh Kervarker ha Barzaz-Breiz. An dezenn-
mañ a zo an hini a c'hortozed eno abaoe un hanter kantved.

Pa zifennas an Ao. Batani e dezenn (Luzel) e derou 1942 e voe rebechet 
dezhañ n' oa ket douget a-walc'h d' an Uhel. Met en dro-mañ an digemeriad a 
c'helle kaout kas ouzh e destenn, seul reutoc'h nemetken e harlufe d' ar 
gouelec'h ar bouc'h sammet warnañ holl bec'hejoù an emrenerien (lenn p. 536-
546).

I. - Menozioù faos Kervarker. - Gwell eo degas da soñj diouzhtu an 
dornadig kredennoù a zo bet penn-orin fazioù Kervarker.

a) Kempred eo ur werz d' an darvoud pe d' an dud meneget enni. Andon ar 
peurrest.

(Yaouank flamm oa Kervarker. Ar studioù keltiek a oa en o c'hentañ 
bugaleaj. Grammatica Celtica an Alaman I. C. Zeuss a vo embannet evit ar wech 



kentañ e Leipzig e 1853) :

b) Nebeud a gemm a zo etre ar brezhoneg kozh hag ar brezhoneg bremañ. N' 
hellomp mui soñjal evel-se.

(An div gredenn-se a zeu d' en em harpañ an eil eben.)

k) Bihan ar c'hemm etre kembraeg ha brezhoneg, ken bihan ma c'heller mont 
eus ur yezh d' an all hep nemeur a boan.

(Kerentiezh a zo sur mat etre ar yezhoù predenek. Ret eo studiañ avat evit
merzout gwell ar gerentiezh-se estreget e geriadur boutin ar vuhez pemdeziek 
bara, gwin, h.a.)

d) Eñvor ar bobl a vir hengounioù eus an tremened.

(Gwir eo e talc'her soñj e-pad un nebeut kantvedoù a-wechoù, eus tud ha 
darvoudoù an tremened. N' heller ket lavaret avat e ve bepred an darvoudoù 
pennañ hag an dud veur a chom bev en eñvor ar werin.)
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Evit an hengounioù eo gwiroc'h c'hoazh. Danvez an Ao. Nann a zo rak-

kristen ha stumm ar werz a zo eus an 18vet pe 19vet kantved. Diaes avat en em 
zibab en dachenn-se.

Gwelloc'h eget n' eus forzh piv hag hep c'hwervoni, d'Arbois de 
Jubainville a gomprene evel-hen oberenn bennañ Kervarker :

« Il est parti de ce principe que les poèmes rustiques chantés par les 
paysans, les aveugles et les mendiants de la Bretagne, étaient les restes 
déformés de pièces pleines d'élégance et de goût, composées par une école de 
bardes remontant aux époques les plus anciennes et les plus brillantes de la 
civilisation celtique. Il s'est proposé pour mission de restituer ces poésies 
défigurées, pensait-il, par l'ignorance et le temps. Il a oublié de nous dire de
quelle règle il procédait. Il ne le sait pas lui-même. Son imagination a été son
seul guide (...)

« M. de La Villemarqué a donc fait une grande chose. Mais il l'a faite en 
poète plutôt qu'en érudit.

« Le temps est venu de compléter son oeuvre, de donner au critique une 
place à côté du poète ; de substituer aux pastiches des textes scientifiquement 
établis. M. de La Ville-marqué n'y perdra rien. » (Bibl. Ecole des Chartes, 
1869, p. 14.) (Gourvil, p. 213).

N'eus nemet ar ger « pastiches » n' asantan ket dezhañ. A-hend-all 
dereatoc'h ha reishoc'h eo bet ar Gall-se e-keñver Kervarker eget ar Vretoned a 
zo abaoe ur c'hantved war e groc'hen.

« Une synthèse prématurée », ur c'henstrobad re-abred, setu ar pezh eo bet
Barzaz-Breiz, hervez E. Ernault (Gloss., p. XXVI).

En ul lizher, diembann betek-hen, da H. Gaidoz, rener kentañ ar Rev. 
Celtique, d' ar 4 a Vae 1881, e skrive Ernault kement-mañ : « ... Je sais 
d'ailleurs combien une édition critique du Barzaz Breiz est désirable, je ne 
l'ai pas caché à M. M. de La Villemarqué et, s'il ne la donne pas comme il a 
l'intention de le faire, je crois qu'il me chargera de ce soin. C'est la loi du 
progrès ».

Kerse eo ganeomp ne ve ket bet kaset da benn al labour-se. Ar pep brasañ 
eus ar binim dastumet en dezenn-mañ en dije kollet e nerzh.
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II. - Gwelomp bremañ doareoù pennañ ar binim-se. Ur c'hrenn-lavar a zo, e 



Breizh-Uhel a gav din, o kemenn : « Quand on veut noyer son chien, on l'accuse 
de la rage ».

Ur fazi a gavomp e notennoù Kervarker ? An holl a c'hell faziañ ? Na c'hwi
zo sot ! Kervarker ne deo ket an holl. A-ratozh eo e ra ur fazi evit tromplañ e 
lennerien.

Lenn a reomp p. 110 : Audren a Gerdrel a ziskouez « une erreur qu'il avait
sans doute des raisons de considérer comme volontaire ».

Roet eo ar fazi (p. 115, n. trede) : « (un acte) passé dans la cour du 
vicomte de Donges, au 11e s., est signé d'un officier laïque de cette cour 
appelé Berhoald qui s'intitule joueur de harpe, Telenerius, terme latinisé du 
breton telenner » (Dom Morice, Preuves, I, col. 494).

« Ayant eu la curiosité de remonter à la source, Kerdrel y trouva : 
telonarius et non telenerius. « Or, reprend-il, M. De La Villemarqué sait mieux 
que moi que c'est le nom sous lequel on désigne dans les chartes, les 
percepteurs du tonlieu, et même des péages en général. »

« Effectivement, le commentateur du chant devait le savoir (1) ; Mais 
quelle tentation pour lui de transformer, en substituant dans un mot de basse 
latinité, une simple voyelle à une autre, un prosaïque collecteur de taxes en « 
joueur de harpe » attaché à la cour d'un seigneur breton ! Ici comme en des 
dizaines d'autres cas, personne ne s'aviserait, pensait-il, de contrôler ses 
sources et de vérifier l'exactitude de ses citations. »

E embannadur 1845-46 e oa ar fazi-se. Reizhet eo bet e embannadur 1867 ma 
komzer ennañ (p. 129) eus Kadiou Citharista, telenner ar c'hont Hoël (Dom 
Morice, Preuves, I, p. 432) .

Setu penaos e c'heller, en abeg d' ur ger lennet a-dreuz, ober eus un den 
ur gaouiad touet, un trompler divergont. Ne deo ket diaesoc'h.

Ken c'hoantek evel m' oa d' an enorioù, perak bezañ souezhet e vefe aet 
betek ar gaou ? Selaouit kentoc'h (p. 82) : « ...Un roturier, isolé dans la 
grande ville, aux relations mondaines et littéraires très limitées, un obscur 
travailleur de province dont l'entregent n'eût pas été à la hauteur de celui de 
notre gentilhomme, n'aurait pu, à qualités égales, s'assurer les conditions 
propices au départ d'une brillante carrière pour lui-même et son oeuvre ».

(1) Ne deo ket me am eus islinennet an tri c'her-se, evit reiñ dezho muioc'h a 
vinim.
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Danvez-kannad eo bet Kervarker e votadeg 1849.

« Connaissant ses sympathies légitimistes, on n'est pas peu surpris de 
trouver dans sa profession de foi... des phrases comme celle-ci :

« Soumis à la volonté de mon pays, j'ai accepté avec les représentants de 
la Nation, la République démocratique modérée, et je veux lui donner mon 
concours loyal et sincère... » (p. 114) .

Touellañ ar voterien evel ma touelle e lennerien, setu ar pezh a rae. Setu
aze penaos e wisker un den !

Troet eo Kervarker da c'hoari betek re gant an deiziadoù hag an niveroù. 
Ur pleg natur eo, e gwir.

Andon kentañ e zastumad a zo bet un doare kaïer ma verke warnañ e vamm a 
bep seurt sekrejoù louzaouerezh. En un ober war dro an dud ezhommek he deus bet 
tro da glevout kanaouennoù kozh ha da ziskrivañ da nebeutañ pennadoù anezho war 
he c'haïer. Ne deo ket bet miret ar follennoù-se. Kresket he deus Itron Nizon e 
kreiz enkrez amzer an Dispac'h hag an diaesterioù a zeue da heul. Deskamant he 



deus paket well-wazh hag ouzhpenn ne daoled ket en amzer-se ple ouzh ar 
reizhskrivadur evel ma vez graet bremañ. Kentoc'h eo bet ar c'haïer-se un diazez
da enklaskoù adkroget ganto diwezhatoc'h gant ar vamm hag he mab.

N' heller ket gouzout avat petra oa eus ar follennoù-se peogwir int bet 
diframmet, nemet ur bajenn, eus ar c'haier. Marteze n' eus ket bet anezho, eme 
an dezenn. Ar rolloù savet gant ar vamm eus ar c'hanaouennoù klevet ganti a zo 
bet aozet, da vare 1845, evit talvezout da gred d' an dastumad, hervez Gourvil 
(p. 359-360) .

Setu ma teu Itron Nizon da harpañ faosoni ar mab. Mont betek aze a zo 
bezañ dichipot, a gav deoc'h ! Evit ar wirionez eo, neketa !

Rebechet eo bet da Gervarker kendeuziñ an doareoù deut betek ennañ evit 
lakaat a-blomm ur skrid ne deo mui nikun anezho. Ne deo ket kement-se hervez 
reolennoù an embann kanaouennoù-pobl. Gwir eo. Met, ur wech graet al labour-se, 
a grede dezhañ bezañ reizh, n' helle mui lakaat war anv e vamm kanaouennoù 
dastumet ganti darn pe zarn anezho. An deiziadoù a zo deut da zidalvoud.
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Sed amañ avat petra a c'heller tennañ diouzh ur seurt pleg pa vezer douget

d' an dud ma komzer diwar o fenn :

« Après avoir rendu hommage à la collaboration avant la lettre de sa mère,
La Villemarqué lui a retiré en détail à peu près tout ce qu'il lui avait accordé
en bloc dans les Préambules de 1839 et de 1845, et surtout dans sa Préface de 
1867. Nous l'avons vu se donner lui-même comme étant l'auteur des plus 
nombreuses et des plus belles découvertes, et parfois engager les « versions » 
d'autres personnes au détriment de celles qu'il disait devoir aux collectes 
maternelles.

« Etant donné l'absence si regrettable des textes originaux ; étant donné 
la part insignifiante laissée dans l'ouvrage à ce que les collectes invoquées 
étaient supposées contenir ; étant donné encore la certitude que les tables qui 
en constituent le seul témoignage sont non point antérieures mais postérieures 
de plusieurs années à la première édition du recueil, on est donc légitimement 
fondé à se demander si les textes censés s'y rapporter ont jamais eu quelque 
existence... » (p. 359).

Klevet em eus, pa zifennas an Ao. Batani e dezenn e 1942, garmiñ ez oa 
Kervarker ur falser, « un faussaire ». Biken ne dav kuit eus va eñvor ar gasoni 
a dregerne er ger-se. Amañ evit beza goloetoc'h n' heller ket reiñ d' ar 
c'homzoù ur ster gwall zisheñvel.

III. - Ur falser eo Kervaker. - Moarvat evit eeunañ an traoù eo gwell 
kemer ur pennad skrivet gant Le Men, diellour Kemper, d' ar c'heltiegour 
d'Arbois de Jubainville, 4-11-1867(1):

« Je n'ai pas eu l'honneur de connaitre M. de Penguern (2). Mais il est 
évident, d'après les notes qui accompagnent cette pièce (Gousperoù ar Raned) 
qu'il n'était pas doué d'un bon jugement critique et qu'il avait été 
complètement fourvoyé par La Villemarqué qui, par parenthèse, a pillé sa 
collection d'une façon honteuse. Car je n'ai pas besoin de vous dire que 
l'archibarde n'a jamais recueilli de chants dans les campagnes. Cela lui eût été
impossible, parce qu'il ne savait pas assez le breton pour cela. Il se bornait à
dépouiller le pauvre M. De Penguern qui n'osait pas refuser, mais qui se 
plaignait amèrement à ses amis. C'est principalement dans cette collection que 
l'archibarde a puisé les éléments dont il s'est servi pour fabriquer le français
du Barzaz-Breiz, dont le breton est de l'abbé Henry, aumônier de l'hospice de 
Quimperlé. »

(1) Embannet gant L. Dujardin e Fontaines de Brocéliande, Eost, 1954.



(2) Marvet e 1856, lezet gantañ war e lerc'h e zastumad diembann.
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Sed aze un den o tisplegañ e soñj gant gerioù resis ha didroidell. E 

bennad dichek a ro dimp kredenn ar Skol-Veur abaoe amzer Jozeb Loth.

Ne gred ket dimp e ve mui den da soñjal en deus Kervarker graet ul labour 
gouiziek hervez ar reolennoù strizh heuliet gant an Uhel pa embanno Gwerzioù 
Breiz Izel (I, 1868) . Met an trec'h-se ne deo ket a-walc'h evit enebourien 
Kervarker. Ar pezh a fell dezho kaout eo mea culpa aotrou Keransker, ur mea 
culpa diarvar. Poaniet o deus e pep doare da dizhout ar pal-se. Kredet o deus e 
oant stok ennañ. Klask a reont reiñ dimp da grediñ en deus anzavet e falsentez. 
Sellomp pizh ouzh o doareoù.

E-pad Kendalc'h Keltiek Etrevroadel Sant-Brieg e 1867, d' ar 16 a viz 
Here, e lavaras Kervarker :

« Pour ce qui est des chansons bretonnes, je n'ai rien à dire, rien à 
ajouter, sinon que j'ai cherché, loyalement, sincèrement, la vérité historique 
et philologique, en confrontant les divers textes. »

En ul lizher da Renan (19-7-68) e skrive an Uhel kement-mañ (Gourvil, p. 
203) :

« Il (Kervarker) est décidé aujourd'hui (ne pouvant faire autrement) à 
avouer qu'il a arrangé, remanié, complété, constitué des textes à l'aide de 
plusieurs versions, et il proclame la légitimité de ce procédé de par les droits
de la critique et du goût - ce sont ses expressions (...) . Quant aux pièces 
fabriquées, il ne veut pas se rendre, et me dit que ce n'est pas une preuve que 
ces pièces n'existent pas parce que je ne les ai pas trouvées, - et que 
d'ailleurs je n'ai pas exploré les lieux où il les a recueillies (...) . »

Ne zilezo ket frankoc'h tachenn war an tu-se. Ha war hini an 
diskleriadurioù istor ?

« Le vicomte Th. H. de la Villemarqué, eme Ernault (Gloss., p. XXVII, 
kentskrid) ne faisait aucune difficulté de reconnaître devant moi que pour son 
Barzaz-Breiz, comme pour ses additions aux dictionnaires de Le Gonidec, il lui 
est arrivé souvent d'être trompé par des correspondants, et aussi par les 
prestigieux mirages de son imagination. Dès la première lettre qu'il m'a écrite 
et qui est rédigée en breton, il me disait que beaucoup de choses publiées par 
lui « n'étaient que des copeaux bons à jeter au feu », n'edint nemet skolpoù mad
da deurel en tan... »
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Ernault c'hoazh a skrive da H. Gaidoz (4-V-81) : « M. de la Villemarqué 

est très sujet à se tromper et il est le premier à en convenir ; mais je ne 
crois pas qu'il veuille tromper qui que ce soit ». (Gourvil, p. 268.)

Meur a hini a gavo en deus Kervarker anzavet kalz eus sioù e oberiantiz. 
Ne deo ket se a felle d' ar re all. Ne vezint dic'hoantet nemet pa c'hellint 
huchal gant levenez, e galleg eveljust : habemus confitentem, « anzavet en deus 
hon den ». Hag evel ma teuent da bep taol da stekiñ o fenn ouzh ur roc'h ne 
chome mui ganto nemet un tu d' en em zibab : lakaat ar gerioù da lavarout ar 
pezh ne laront ket.

Tabut ar Barzaz a bad bepred. Da skuizhañ avat e teu an dabuterien deiz pe
zeiz, da c'hortoz ma teuio ur rummad all da gemer o bec'h o krediñ emaint o vont
da lonkañ pep tra.

Le Men, ken garv ha ken kriz en amzer ma adembanne Catholicon Yann Lagadeg
(1799... 1867) , a zisternie adal 1872. Pa varvas (2-IX-80) e lavaras Kervarker 



dirak izili Kevredigezh Hendraouriezh Penn-ar-Bed (9-X-80) :

« La Société (...) fait en lui une perte irréparable. Je la sens plus que 
personne, ayant eu lieu d'apprécier, dans de fréquents et intimes rapports, les 
rares qualités intellectuelles dont Dieu l'avait doué (...) ».

Er bloaz war-lerc'h e teue an Uhel d' e dro d' ober ar peoc'h gant 
Kervarker. Diellour oa deut da vezañ e Kemper ha dibabet e voe, dindan 
paeroniezh Kervarker, da ezel ar Gevredigezh Hendraouriezh (25-VI-81). Diwar 
neuze ne vo mui etrezo nemet darempredoù hegarat. Ha pa fellas da rummad 
yaouankoc'h dispennerien Barzaz-Breiz, renet gant Jozeb Loth, adkregiñ gant an 
tabut e nac'has krenn mont a-du ganto. E lod en doa graet, emezañ, d' ar re all 
d' ober diouzh o fenn o-unan (p. 271).
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Notenn eil J. Loth e « Chrestomathie Bretonne » (p. 360) ha kentskrid 

Anatol ar Braz da Sonioù Breiz-Izel an Uhel (p. IV-XI) a ro kredenn eil wagenn 
an dispennerien. Netra nevez ne zegas war an traezh. Teir linenn gant La 
Borderie (Gourvil, p. 273) a vo a-walc'h da glozañ an eil abadenn :

« ...Mais quand on affirme qu'un tiers des pièces de ce recueil sont 
inventées, cela il faut le prouver. Or personne ne l'a prouvé ni ne le prouvera,
parce que c'est parfaitement inexact. »

« Le mot « impossible » eût peut-être mieux convenu ici, » eme F. Gourvil,
ha gwir eo.

O seizh gwellañ o deus graet evelato evit prouiñ.

Ha setu ni dirak krennadur ar pennad XXX, p. 277 :

...La Villemarqué à Luzel, ou l' « aveu » du 30 octobre 1890. - Les abbés 
Henry et Guéguen auteurs des textes du Barzaz-Breiz ?...

Galleg a-walc'h hon eus desket er skol evit kompren gerioù al linennoù-se.
Setu ni war an neizh moualc'h, a soñjomp. Poent oa.

Setu (p. 280) ar brouenn. Da heul un diviz gant Kervarker d' an 30vet a 
viz Here 1890, an Uhel, distro d' ar ger, a skrivas war du gin ur golo lizher ar
gerioù-mañ :

« L'abbé Henri (sic) et l'abbé Guéguen, recteur de Nizon (sic), auraient, 
d'après M. de la Villemarqué lui-même, établi les textes bretons du Barzaz-
Breiz. Je le tiens de la bouche de M. de la Villemarqué, le 30 octobre 1890 » 
(1).

Tregont vloaz zo, pa zarempreden, va fenn leun a huñvreoù, Sal ar 
C'heltieg e Skol-Veur Roazhon em eus gwelet en Annales (XVIII, p. 321-325) 
luc'hskeudenn ar golo lizher-se ha n' em eus gwelet enni nemet ar pezh a zo e-
barzh, da lavarout eo prouenn ebet e ve bet ijinet (« fabriqué ») skridoù 
brezhonek Barzaz-Breiz na gant hemañ na gant henhont.

Ne deo ket en abeg ma lavar an Ao. kelenner Falc'hun (« Cahiers du Bleun-
Brug », n. 7, p. 15) : « Il traduisait lui-même en breton, en s'aidant de 
dictionnaires, et avec d'étranges fautes... le texte français qu'il établissait 
d'abord, et qu'il présentait ensuite comme la traduction d'un texte breton 
recueilli par le peuple... », m' en deus nikun ar gwir da stagañ ouzh ar verb « 
établir » ur ster n' en deus ket e geriadur-micher an embannerien skridoù.

(1) Paotr ar sic-où eo F. Gourvil. Bep gwech ma vez skrivet un anv en un doare 
n' asant ket dezhañ e teu (sic) dindan e bluenn. Ur bern a zo anezho el levr. 
Miret e plom e vefe anezho ur samm brazik.
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N' eus forzh pe studier o kaout darempred gant Levraoueg Gwilhom Budé, ken

latin ken gresian, a gav war c'holo al levr frazennoù evelhen :

- Perse, Satires, texte établi et traduit par A. Cartault, 1920.

- Tertullien, Apologétique, texte établi et traduit par Jean-Pierre 
Waltzing, 1929.

- L'Odyssée, « Poésie homérique », texte établi et traduit par Victor 
Bérard, 1924.

Pelec'h emañ ar studier droch a-walc'h da gompren o deus an dud-se ijinet 
e doare pe zoare, ar skrid lakaet dindan an anvioù-se ?

Kompren a ra o deus keñveriet an dorn-skridoù, an doareoù ma kirit, 
dibabet er mouladurioù, pa 'z eus anezho, ar pezh en deus seblantet dezho ar 
reishañ, a-raok prientiñ evit an embannadur nevez ur skrid direbech e pep doare.
Netra muioc'h.

Da bep gwech ma kred dezho e teu ar maout ganto e rank hon dispennerien 
diskanañ hag e klaskont krog diouzh en tu all.

Spiet o deus Kervarker betek war e dremenvan. Ur ger, ur ger erfin oc'h 
anzav ar gaou, ar pec'hed ouzh ar wirionez, hervezo. Ha n' o deus bet nemet 
lizher an Ao 'n eskob Duparc d' an Ao. Tréhiou eskob Gwened (6 Eost 1935) :

« ...J'ai connu M. de la Villemarqué pendant 20 ans, de 1875 à 1895.

« Je ne pense pas que personne à son lit de mort se soit préoccupé de 
l'interroger sur l'authenticité du Barzas-Breiz.

« Mais je l'ai toujours entendu affirmer que les chants publiés par lui 
avaient été pour la plupart chantés à sa mère par une vieille mendiante de 
Nizon.

« Il ne faisait aucune difficulté pour reconnaître que, avec l'aide de 
l'abbé Henry, vieil aumônier de l'hôpital et très habile celtisant, il a corrigé
certaines expressions, rectifié des vers, pour rendre ses poèmes plus 
présentables.

« Mais il se déclarait sincèrement incapable de composer des poèmes 
pareils. C'était pourtant une âme très poétique et un fin littérateur.
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« Quant au commentaire historique qui accompagne ses chants, il a pu y 
mettre un peu d'imagination, leur assigner des dates insuffisamment établies. Il
aurait voulu refaire le commentaire. Mais il me disait : « Je suis maintenant 
trop vieux. Le travail serait au-dessus « de mes forces ».
. . . . 

« Je le voyais intimement à toutes mes vacances jusqu'à ma nomination à 
Lorient » (...) (p. 493) .

Hag e welan dre 'm huñvre, brini o plavañ a-us da vaez ar stourm... o 
plavañ. Pell 'zo emaint war c'hed... ha ne zeu ket poent o c'hoan.

IV. - Ne dalv ket ul liard toull brezhoneg Kervarker. - Nevesoc'h eo ar 
ganaouenn-mañ. Klevet e vez muioc'h mui dre m'eo ret kaout an tu da ziskar e pep
doare brud Barzaz-Breiz : n' eus nemet ar skrid gallek dellezek a veuleudi, 
emezo.

Da gentañ fazioù kemmadurioù a zo c'hoazh e mouladur 1867 ha kalz 
niverusoc'h oant e mouladur 1839, an hini m' en defe gellet lenn an amprouennoù 



anezhañ ar Gonideg ma vefe chomet pelloc'hik bev ha yac'h.

Diwezhatoc'h ne deo ket bet Kervarker ur skoliad sentus-tre ouzh alioù an 
Ao. Herri. Ur skouer kentelius a-walc'h a zo roet dimp (p. 371).

Pa gomzer a gemmadurioù, avat, ez eo ret ober un diforc'h etre kemmadurioù
nann-skrivet ha kemmadurioù graet a-dreuz. Ar rummad diwezhañ hepken a zo fazioù
e gwirionez.

Brezhonegerien ar Grenn-Amzer ne skrivent ket ar c'hemmadurioù. An Tad 
Maner eo en deus degaset ar c'hiz d' o skrivañ. Ne deo ket bet sentet outañ na 
diouzhtu na gant an holl. E dornskrid Bonneur da skouer (war-dro 1730) e kaver 
kantikoù ne deo ket skrivet enno ar c'hemmadurioù. Itron Saint-Prix, ma ra 
Gourvil anezhi ur « bretonnante exercée » (p. 55), ne skriv ket bepred ar 
c'hemmadurioù. Sed amañ, da skouer, ur poz eus un doare a Renea ar Glaz dastumet
ganti :

renea ur glas ha lavare
en prenestr he cambr deus ar beurre : 
- m' he gwell aru ar compagnonnes, 
emañ ho tremen coat an disez (1),

(1) Tennet eus an dornskrid d' ar mezeg-jeneral Laurent, bet a-raok tra Hipolit 
Violeau mignon da diegezh Saint-Prix.
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Ar c'hemmadurioù graet a-dreuz eo a feuk diskouarn ar vrezhonegerien. 

Boazet eo an diskouarn a-vihanik ouzh ar c'hemmadurioù reizh. N' eus nemet pa 
reont diouer ma taoler evezh outo. Kement hini, avat, en deus staget un deiz da 
skrivañ brezhoneg en deus merzet buan ar c'hemm a zo etre komz ha lakaat war 
baper ar c'homzoù-se difazi, zoken pa vez ac'hanoc'h ur brezhoneger a-vihanik. 
Ret eo dalc'hmat bezañ war evezh.

En un advouladur eus skrid Barzaz-Breiz ne vefe abeg ebet da chom hep ober
ar pezh en deus graet ar c'helenner Per ar Rouz evit ar c'hanaouennoù a zastumad
Penwern embannet gantañ en Annales... (XIII, h.a.) :

« Je n'ai modifié le texte méme des manuscrits de M. de Penguern que dans 
deux cas : j'ai observé les règles ordinaires de mutations initiales que M. de 
Penguern semble avoir peu connues ; j'ai redressé certains vers, quand cela 
était facile sans rien ajouter ; j'ai remplacé, par exemple, un mot non 
accentué, et souvent omis dans le langage courant, par une apostrophe : Va 
speret 'ro din = Va speret a ro din. Toute correction importante est indiquée en
note. »

E berr gomzoù setu kement a zo aotreet d' un embannour skridoù brezhonek.

Ha bremañ ar fazioù ? Selaouomp Gourvil : « Qu'il s'agisse de mutations 
fautives, de prépositions employées à tort, de tournures étrangères à la langue 
et empruntées au français, de phrases absolument incompréhensibles, c'est à vrai
dire par centaines qu'il faudrait noter dans l'ensemble des textes du recueil 
les entorses faites à la syntaxes bretonne ».

Hag e kaver c'hoazh un nebeut darsodien da dañva muioc'h a zudi gant 
brezhoneg treuflez Barzaz-Breiz eget gant galleg mat F. Gourvil ! Peadra zo da 
fallgaloniñ !

Farsusat tra ! Emaint holl o rebech dimp levezon zrastus ar galleg war hor
skridoù, ar re a zo re uhel o fri evit ober gant ur yezh ken dister en o re ! 
Evel-se emañ ar bed !

Ar miz meurz a zo fall (p. 372) hag e lavaran ya nemet Kervella (p. 226) ,
gant ur mousc'hoarzh moarvat, a ra meneg eus ur ganaouenn vugale :



Me 'zo bet en Ifern 'pad ar miz gwengolo

Gret e koar da reizhañ e gret gant koar. Mat. Met an all zo merc'h ne deo 
ket ken fall-se pa lavar Gwilhom (Levr al Lab., III, 175):

E ra unan d'en al en tauleu kaletan.
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Er c'heden a zo fall. Ret eo laret war c'hed. Ha perak, mar deo geden un 

anv kadarn gwregel evit Kervarker ? N' emañ ket er geriadurioù ? Gant ur bern 
gerioù all. Marteze ne deo nemet un eil furm, eus gedig, « guérite ».

Korvigellek eo va digarezioù ? A c'hell bezañ. C'hoant a sav ennon da 
lavarout nann d' an doktor nevez zoken pa zegouezh gantañ lavarout gwir, nemet 
dindan e bluenn e teu d' ar wirionez un dremm ken grignous hag hini eur Vari-
Beg-Araok.

Diwar levezon ar galleg eo omp douget da ober re e brezhoneg gant verboù 
emober. Setu a c'hoarvez gant Kervarker (p. 33, eil bann) : 'n em zave, pa 
c'helle lakaat e save, evel p. 515 (Ar baradoz, l añ bann) :

M'en em zavo enn er
e-lec'h : 

Me a zavo enn er.

Rebechoù poellek a zo graet eta da vrezhoneg Kervarker. Nemet me 'grede 
din e oa graet un dezenn evit diskleriañ tra pe dra ha nann evit dispenn kousto 
pe gousto.

Ne gendalc'hin ket da dabutal dre ar munud. Niverenn Al Liamm en he fezh 
ne vefe ket a-walc'h anezhi. En Notennoù-studi a savan war va fouez evit Preder 
e pledin gant rebechoù, souezhus meur a wech, F. Gourvil.

Daou skouer nemetken a roin amañ eus e zoare ober :

1. Ar Rannoù. - Ne deo ket implijet liester ar ger rann, emezañ (p. 373) .
Gonideg 1821 a ro koulskoude (p. 381) : « Pl. ou ». Evit Gourvil ar Gonideg ne 
dalv mann, evit Kervarker, avat, e talv kalz. Da nebeutañ n' en deus ket ijinet 
al liester rannoù.

Er rimadell-se en deus gwelet Kervarker un aspadenn eus kelennadurezh an 
drouized. Lod all ne welont enni nemet mibiliach. Gousperoù ar Raned ne dint ken
ha nann ar Rannoù. Betek-hen me n' em eus menoz ebet.

Reiñ a ra an dezenn - e galleg - an doareoù a zo bet dastumet e meur a 
lec'h gant meur a hini (p. 404, h.a.) .

Na dizamant e tro Gourvil gwerzennoù evel houmañ :

Ar gaera dimeus a eur ran (Sonioù, II, p. 108). Nec'het, an Uhel a zo 
chomet hep treiñ ar ger ran : Rân pe rann ? N' en deus ket kredet dibab. Gourvil
a ra evitañ :

« La plus belle chose concernant une grenouille. » 

E Skaer, Brizeuk en deus dastumet un doare :
Eur gan demeuz eur ran.
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« Un chant d'une grenouille », eme an dezenn. Daoust d' ar fiziañs 

distrafuilh-se e choman nec'het. Klaskomp un tamm sklerijenn e Penwern (91, f. 
91-93, ha 94, f. 92) hag e kavomp ranek ha rannek, a c'hell talvezout ranig ha 
rannig. N. Kellien (p. 200) a lavar : « e Trezelan e lavare un den desket ar 
ranned, « les séries » ha nann ar raned « les têtards ». « Les bretonnants non 
prévenus » eveljust a gompren an dra-mañ.



« Gerioù estren da c'heriadur ar brezhoneg » a zo er rimadell-se. A c'hell
bezañ. Perak, avat, e lavar Gourvil ken dichek n' eus ket eus ar ger-mañ-ger e 
brezhoneg ? N' eus den a c'hell lavarout e oar ar brezhoneg. Mui pe vuioc'h a 
vrezhoneg a oar netra ken. Pelec'h emañ ar geriadur klok eus hor yezh ? N' eus 
ket un unan. Hag e varner ur ger da vezañ estren pe get diwar c'hwesa moarvat. E
1954 lod kaer eus ar gerioù a lenner e Rannoù Barzaz-Breiz ne dint mui anavezet 
e Nizon, eme an dezenn. Arabat deoc'h c'hoarzhin pe emaoc'h e riskl da vezañ « 
staviskizet » (1). Greomp kentoc'h, c'hwi ha me, un tammig gwall-huñvre.

Emaomp war-dro 2060. Krevet eo ar brezhoneg a-benn ar fin gant ar c'hagnoù
diwezhañ a valbouze c'hoazh al langach-se. Ha setu ma teu un danvez doktor da 
zifenn un dezenn dudius kenañ dirak Skol-Veur « Rennes-en-France ». Savet en 
deus ur pikol levr, 600 pajenn ennañ, evit prouiñ n' eus ket bet e lanneier 
divent ar « Bretagne » eus ar yezh-se ma reer anezhañ brezounec e kozh levrioù 
sorc'hennus... ha degemeret eo e dezenn cum maxima laude, gant ar brasañ 
meuleudi. Amen ! Dihunomp buan !

(1) Ur ster resis a zo d' ar ger-se. Soñjal en afer Stavisky a vleunias e liorzh
strujus Marianna IIIe.

2. Ar Plac'h dimezet gant Satan (p: .432). - Dalc'hmat e c'halv Gourvil 
war e sikour ar mignon mat ma ra anezhañ « un bretonnant non prévenu ». Ne deo 
ket aes gouzout brezhoneg pe barrez a zo hini ar pabor-se. Ar pezh 'zo sur eo ne
deo ket brezhoneg Kervarker rak kompren a ra anv ar werz-se e galleg e « 
santifikat » :

« La femme mariée avec Satan. »

Da gentañ ret-mat eo bezañ ur brezhoneger gros evit treiñ plac'h gant ar 
galleg « femme ».
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Ha dimezet ? Ya, an dud dimezet a zo an dud n' int mui dizimez. Pehini eo,
avat, ster resis ar ger ?

Goulennomp da gentañ digant an Uhel (Gwerzioù, I, p.. 26) : Janet ar Wern 
(6-8) :

Na euz dimi nemet unan.
'Nn hini dime gant he c'hrad-vad 
Hag a dispenn dre wall-bennad...

Ha paotr Keramborn da dreiñ hep termal:

« Qu'il n'y a de fiançailles qu'une fois.
Celui qui est fiancé de bon gré 
Et qui rompt par caprice... »

Tennomp ur skouer bremañ eus Penwern (89, f. 249-250) : Ar Godisserez 
( 10-11 ) :

Me a zo seiz gwech demezet 
Eb beza biskoas eureujet.

Ur skouer all c'hoazh ? Goulennomp en dro-mañ gant Itron Saint-Prix (1) :

renea le glas (6-8). :

renea ar glas a zo demeset
ha n' ha n'eo guet d'he muyan karet.

Dimezet eo a welit ha koulskoude e lennomp pelloc'h er werz (23-24, 26-27)
:



Petra zo ha neve en ty-mañ 
p'ha leker ar berriou ous an tan ?
. . . . 
N'ha penaus m'ha merc'h na ouzac'h guet ? 
Warhoas quentan emañ oc'h euret.

Goude ar skridoù ar geriadurioù : Vallée (Supplément, p. 76) :

Ez eo dimezet teir gwech ma mab, ha teir gwech eo manet da eureji. - N'eus
ket tres warnan da vout etre e zimi hag e eured. (Breiz, 9 Genver 1938.)

Ernault (Dict... Vannes, p. 56) : « ...Dans le bas vannetais : diméein, 
fiancer, se fiancer ; diméen, fiançailles ».

(1) Tennet eus un dornskrid d' ar mezeg-jeneral C. Laurant.
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Hag ur bladenn evit echuiñ (Mouez Breiz, n. 3305, eil tu) : Kanañ a ra 

Fiseled Groñvel : Fransoazig ha Pierig, savet gant Filomena Kadoret. Hag e 
klevomp :

Dimezet int hag eureujet.

Petra larin ouzhpenn ? - Da bep oad e c'heller mont d' ar skol.

GOUDE AR SON AN TON. - Ar sonerezh ne deo ket va zachenn. Ur ger am eus da
laret evelato eus martezead Gourvil diwar-benn tonioù Barzaz-Breiz : Savet int 
bet gant Kervarker e-unan peogwir ne dint bet klevet nemet gantañ. Ur 
mousc'hoarzh sioul o deus bet an dud akuit. Arouez fall evit ar martezead 
dic'hortoz. Hag e soñjan ne dalv na mui na nebeutoc'h an abeg evit ar sonioù 
eget ne ra evit an tonioù : Ne dint bet klevet nemet gantañ ? Ne deo ket a-
walc'h evit reiñ da grediñ ez int bet an eil re hag ar re all ijinet gantañ.

UN DEZENN POLITIKEL. - Kement-mañ ne deo ket graet evit kreskiñ 
talvoudegezh al labour. Displijus eo echuiñ gant ar ganaouenn-mañ: Barzaz-Breiz 
a zo bet Bibl an Emsav. Pebezh pouferezh !

Ul levr kaer eo Barzaz-Breiz evit ar vrogarourien. Ar re anezho a zo troet
da emrenerien o deus, avat, kavet o menozioù e-lec'h all, en Istor evit laret 
gwir. Ha kelennerien a zo er Skol-Veur o deus merzet kement-se pell 'zo ha 
poaniet o deus o buhez-pad da zistroadañ spered La Borderie.

Trivliadoù kalon enaouet gant kanaouennoù ne dint ket un diazez start a-
walc'h evit un Emsav politikel hag ekonomikel. Arabat hon kemer evit bugale !

Klozomp ar pennad-mañ gant ur boked linennoù lipous :

« ...Un des principaux dirigeants d'un mouvement culturel et religieux 
bien connu en Basse-Bretagne (1) a jugé indispensable de mettre les jeunes de ce
mouvement en garde contre les entrainements éventuels de ce qu'il appelle le « 
faux folklore » dont certains poèmes historiques du recueil constituent des 
exemples.

(1) An aotrou F. Falc'hun.
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« Ayant parlé d'un fait déterminé par ces entraînements au cours de 

l'Occupation, l'auteur de l'article (1) justifie ainsi sa prise de position dans
le débat concernant le Barzaz-Breiz :

« Il ne faut pas que de tels drames puissent se reproduire en Bretagne 



dans une jeunesse à qui on aura caché la vérité à laquelle elle a droit. »

Derc'hel a rank un den war ar gerioù loskus a ginnig tarzhañ diouzh beg e 
bluenn diwar lenn seurt komzoù. Nemet e soñj e teuio un deiz ma vezimp holl, « 
patrioted » ha brogarourien, dirak ar Barner digasoni na vezo touellet gant 
nikun.

(1) Moarvat eo e « Cahiers du Bleun-Brug », niv. 7, emañ ar pennad-se. N' em eus
lennet nemet bommoù anezhañ. A-walc'h eo bet din rankout lenn ar c'hentskrid 
dizereat a zo bet lakaet da levr an Ao. H. Poisson, « L'Abbé Jean-Marie Perrot 
», Plihon, 1955.



337
Ur gentel a fiziañs

BEILHADEGOU BRO-DREGER

D'ar sadorn 27 a viz Eost, ez eus bet dalc'het ur veilhadeg e sal vras ti-
kêr Plouilio. Graet oa bet an holl veilhadegoù all e-pad ar goañv, pa vez 
muioc'h dizalc'h an dud diwar ar maez, ha pa vez kalz nebeutoc'h a ouelioù all 
abalamour d'an diouer a douristed. Hogen, ar re a zo bet ret dezho mont er-maez 
ar vro a chom evel-se dianav dezho ar striv-se, nevez en e stumm ha kalonekaus-
kenañ dre an degemer graet dezhañ gant an holl. Setu perak e oa bet divizet ober
ur veilhadeg e miz Eost.

Disfizius e oa meur a hini. Abegoù o devoa : euredennoù oa er barrez en 
hevelep deiz, echu oa o ehan-labour evit kalz a zivroidi, o tornan e oad 
c'hoazh, pardon Sant-Loup e Gwengamp a zedenne ar re yaouank, izili bagadoù 
sonerien ha kelc'hioù korollerien, hag ouzhpenn-se, abalamour d'an ehan-labour 
ne zeue ket er-maez an div gazetenn embannet e Lanuon...

Daoust da se, tost da 500 den a oa er sal, hag adalek nav eur diouzh an 
noz betek div eur diouzh ar beure, chomet int da gemer plijadur en o yezh.

A bep seurt tud a oa : beleien, izili ar Strollad Komunist hag ar M. O. 
B., kouerien, bourc'hizien, studierien, micherourien, tud kozh ha, tud yaouank. 
Er renk kentañ ne oa nemet un dra : ar brezhoneg... Lakaet da wir ger-stur kozh 
an emsav : « na ruz na gwenn, Breizhad hepken ».

Re hir vefe envel an holl dud deuet da ganañ, da zisplegañ kontadennoù, da
sachañ war ar vazh-yod, da seniñ biniou ha bombard pe da zañsal pa voe echu an 
abadenn. Ret eo koulskoude menegiñ ar re wellañ, a ro e pep beilhadeg, hep 
damantiñ, o donezonoù kaer hag o foan dre garantez ouzh o yezh :

Maria Prad, eus Brelevenez, lesanvet a-wechoù « Plac'h an Ti all », a oar 
gant he fezhioù-c'hoari berr hag hec'h unangomzoù lakaat ur saliad tud da dridal
; meur a vreizhad, kustum ouzh an abadennoù roet e Pariz gant tud ampart war ar 
vicher a zo chomet souezhet gant spered lemm, fentigellerezh yac'h hag 
distagellerezh Maria Prad. O selaou anezhi, e save lorc'h enno eus o fobl... 
marteze evit ar wech kentañ en o buhez.

Evit lodenn ar c'han, deut eo ar maout gant Annaig Alan, eus Plistin, ha 
Yann Derrien, eus Louaneg (1) . Pa edont o kanañ, e ouie an holl tevel, selaou 
ha bamiñ. Yann Derrien dreist-holl, gant e stumm pesketaer, neuz skañv, plijus 
ha digor dezhañ, o tistagañ gant ur vouezh kaer-tre sonioù savet gantañ e-unan 
en deus prouet penaos e chome c'hoazh yac'h ar brezhoneg, daoust d'an holl 
nerzhioù a-enep dezhañ.
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Da zisplegañ an abadenn, e voe da gentañ Frañsez Danno, eus Plistin, ha da

c'houde Paol Rogard, eus Rospez, ur mailh war al labour diaes-se, hag a zo bet 
kavet ken ampart ha tud distagellet c'hoarivaoù Pariz...

Evel-just, kentelioù 'zo da dennañ eus seurt arnodennoù ; da gentañ, tamm 
enebiezh ebet ouzh ar veilhadeg, hag ur bern tud o reiñ sikour : an holl 
genwerzhourien evit ar bruderezh, ha tud a bep seurt o pourchas pe o prestañ 
tra-pe-dra, da skouer skinvier an iliz ha reoù ar skol laik a zo en em gavet 
mesk-ha-mesk e-barzh ar sal...

Ouzhpenn-se, sur a-walc'h omp re dechet en emsav da soñjal eo diseblant da
vat pobl Vreizh ouzh he yezh : bet eo barnet aketus ha gant skiant vat pep 
kanaouenn, ha souezhus eo merzout pegement a dud a zo bet tamm-pe-damm levezonet
en amzer dremenet gant an emsav ; ha goulennet 'vez traoù all nevesoc'h ha 



founnusoc'h : ma en em gav tud kalonek hag ampart da ziskouez pezhioù-c'hoari 
brezhonek, n'eo ket tud a vanko da vont d'o gwelout, d'o frizout ha da stlakal o
daouarn dezho ; e Treger bepred, ma vez kavet c'hoarierien, Jarl Priel n'en devo
ket labouret en aner...

Ur ger c'hoazh da glozañ : Trugarez a-greiz kalon a dleomp holl lavarout 
d'an den a zo bet andon giz ar beilhadegoù, Roger Laouenan, eus Plourec'h. 
Gouvezet en deus lakaat da zont da wir pezh ez omp techet alies da huñvreal 
hepken : ar brezhoneg o adkemer e blas e buhez ar gevredigezh. Trugarez dezhañ, 
e vo evit an divroidi kar-o-bro ar wech kentañ dezho da adkemer o labour 
kennerzhet gant spered al levenez hag an trec'h. N'eo ket un erv nevez a zo bet 
boulc'het, an eost an hini eo a zo o tareviñ...

(1) Un disk a zo bet enskrivet ganto, embannet e ti Mouezh-Breizh, Kemper. Salv 
ma vo reoù all stank o tont war e lerc'h !

A-zivout ar pladennoù menegomp ivez an hini a vez roet gant ar gevredigezh
ESSO d' ar brenerien ezañs : tonioù biniou, ha war ar golo kartenn ar vro (en he
fezh) hag un nebeut gerioù brezhonek. N' eus ket ken pell-se e vije bet dibabet 
botrellachoù da reiñ d' an dremenerien un alberz eus hor bro. Seblantoù mat 
ganeomp, ma ouzomp en em genharpañ !

A. L.
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PAJENN ar re YAOUANK

Unvaniezh a ra nerzh

AR C'HABIGOU GLAS

gant Erwan EVENOU

Erru eo poent din kas peadra da voueta Pajenn ar re Yaouank, ha n'em eus 
mann dindan va dorn. E mod pe vod e tlean leuniañ an toull avat ha n'emañ ket an
awen kalz eus va zu feteiz. Digarezet e vin neuze ma kavan tro amañ da stagañ 
gant un danvez ken displijus evit tud 'zo : hon hini (fellout a ra din lavarout 
hini ar re yaouank) .

Ken pell 'zo n'eus ket bet gwelet bagadoù yaouankizoù oc'h ober trouz e 
Breizh (ne gomzan ket eus ar c'hevrennoù keltiek, n' eo ket trouz a reont, 
sonerezh hepken) , ken pell 'zo eta m'eo bet ankounac'haet tost da vat gant 
izili ar c'hozh lestr-se a anver an Emsav (gant un E bras, mar plij !) petra e 
c'helle bezañ stourmerien ugent vloaz.

Hag ouzhpenn-se eo ret anzav o deus an dud yaouank-se menozioù droch ha 
gwall gasaus : ar gendrev, Breizh digabestr ha me oar-me !

O ! Anavezet-mat e vezont e pep lec'h gant o c'habig, o « chupennig du » 
dezho-int, kuita !

Bez ez eus en hon touez moarvat tud bugelel an tamm anezho hag o doa 
kredet, war-lerc'h o zaolioù kaer, pa oant skuizh-divi gant an digousk hag ar 
strivoù korf ha spered, e vijent bet degemeret mat a-walc'h gant ar re gozh a oa
chomet er gêr. Paour-kaezh huñvreerien ! Degemeret mat ! Gant ferc'hier ne 
lavaran ket.

An emsaverien yaouank, hiziv an deiz, ne vezont ket karet nemeur. Evel ma 
oar pep hini n'o deus na skiant-prenet, na poell, na gouiziegezh. N'o deus ket 
komprenet c'hoazh e veze furoc'h adsevel e vro diouzh foñs e gadorvrec'h tomm !

Hag ober a reont traoù ! Sellit ! Da skouer o deus lavaret d'ar C'hlaziged
(1) e oant... divinit 'ta... otonomisted !... Ya, evel m'hel lavaran deoc'h ! Ha
skrivañ a reont « Breizh dishual » ha tout !... un druez ! Bezañ deut a-benn da 
virout ar peoc'h e-pad pemzek vloaz, ha kas pep tra d' an traoñ en un nebeut 
mizioù !

(1) Bugale Mari-Robin, eneberien ar C'habigoù-glas.
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Ha n'eo ket echu c'hoazh ! Dalit : ma oa ur brezel hag a oa diriskl ha na 

zedenne ket evezh ar polis gall, e oa hini an doare-skrivañ ? Ma, ar re-se o 
deus nac'het, ya, nac'het kemer perzh ennañ ha treitouret o deus zoken : roet o 
deus dorn an eil-re d'ar re-all  a-us d'ar stign-houarn breizhek. Hag i da 
ziskleriañ : ni 'zo distag-krenn diouzh tabut ar reizhskrivadur ; un trede nerzh
n'omp ken, hag a zo e bal adsevel ar vro, hepmuiken.

A, ken peoc'hus e oa an traoù pa n'oa mui a dud yaouank en Emsav !

GERIOU

gant ABENNEZ



« Deskit din ar gerioù a zihun ur bobl. » 
(Y. B. KALLOC'H).

Pa sellan e kuzh va ene,
Pa furchan e sol vas ene,
Me 'gav ennañ gerioù, hep gaou, 
'Vito mont a rin d'an Ankou
Gant ur gwennc'hoarzh war va genou.

Gerioù, heñvel ouzh ar vein, kri (1) 
Gerioù, heñvel d' an dour, disi ; 
Gerioù, heñvel ouzh stêr, luc'hus ; 
Gerioù, heñvel d' an Den, fichus ; 
Gerioù, war ar genou, tuzhus...

Gerioù, atav ! Dalc'hmat gerioù ! 
A garantez, a gas ; gerioù
Hag o deus warnomp beli griv (2), 
Gerioù hag a laker dre skriv. 
C'hwi o lenno... ha me o liv...

Gerioù.

14-10-1959.

(1) Kri : Gwenedeg evit « kriz ».
(2) Kriv : Gwenedeg evit « kreñv ».

PAJENN AR RE YAOUANK aozet gant KAVY
Renerezh : Erwan EVENOU, 10, rue Perrault,
Fontenay-le-Fleury (Seine-et-Oise)
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NOTENNOU

HOR MIGNONED.

Christine Erwan hag Herve Jestin a zo laouen o kemen deoc'h ganedigezh o breur 
Yann e Brest d'an 13 a viz Here 1960.

Abanna hag e wreg, Gwihen, Genovefa hag Iwan Etienne a gemen deoc'h eo kresket 
an dud e Maen ar ya : Brenda Brec'hed Anna a zo bet ganet e miz Here 1960.

Hor mignon Langleiz a zo laouen o kemenn deoc'h eured e vab Mikael gant Isabelle
Hulot de Collard en iliz Ste-Madeleine de L'Herbergement (Vendée) d'an 29 a viz 
Here.

Mari-Josefa, Herri, Yann-Lukaz, Mari-Annig hag Armella ar Floc'h a zo laouen da 
gemenn deoc'h ganedigezh o breurig Ronan, d'ar 27 a viz Gwengolo, e Pariz.

Hor mignon Olier Loyer a zo laouen o kemenn deoc'h e vo lidet e eured d'an 31 a 
viz Here e parrez Kerber (Aodoù an Hanternoz) gant Anne Mallet.

Hor gwellañ gourc'hemennoù d'hor mignoned.

KAÑV.
Klevet hon eus keloù mantrus marv gwreg yaouank Loeiz Bothorel, rener Kendalc'h-
Pariz ha koumananter feal d'AL LIAMM. 
Da geñver an darvoud kriz-se e kinnigomp da Loeiz Bothorel ha d'e diegezh hor 
gourc'hemennoù a gengañv.

PROFOU. - 
Setu roll ar profoù graet d' Al Liamm e-korf an tri miz diwezhañ :
EOST : 
Dr Gwilhou, 3 lur ; J. Bizien, 2 ; M. Aodig, 8 ; Jermen Breton, 8 ; Per Roy, 
10 ; It. E. Galbrun, 3 ; Loeiz Bihanig, 38 ; Dll Gwenn de Parcevaux, 10 ; M. 
Colleau, 8 ; Ronan Morel, 7,50 ; Rojer Brisson, 38. 
- War un dro, 135,50 lur nevez.
GWENGOLO : 
L. ar Floc'h, 5 lur ; Erwan Troal, 8 ; Paol Gwilherm, 8 ; Dll Mari Urvoy, 3. - 
War un dro, 24 lur nevez.
HERE : 
Erwan Gwegen, 18 lur ; Lusian Chalier, 13 ; Ronan Chevalier, 3 ; F. Kervella, 26
; Jorj Le Cler, 8 ; Yann Menez, 3 ; Erwan Ropers, 5 ; Dll St Gal de Pons, 3 ; 
Yann Soulard, 8 ; Jakez Daniou, 8 ; Loeiz Guilleux, devezh ar brezhoneg, 20 ; A.
P., 36 ; It. Vefa a Sant-Per, 100. 
- War un dro, 251 lur nevez.
Abaoe derou ar bloaz, hon eus degemeret 1.677,70 lur nevez a brofoù. Bennozh 
Doue d' an holl o deus hor skoazellet. Warlene hon eus bet 200.000 kozh profoù, 
goulenn a reomp diganeoc'h ober eus ho kwellañ evit m' hor bije kemend-all er 
bloaz-mañ, 33.000 lur kozh a vank c'hoazh.
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LIZHIRI. - 

Eus ar C'hanada : « E keleier etrevroadel an « Newsweek » ur gelaouenn 
lennet gant milionoù a dud en Amerika an hanternoz, ez eus ur pennadig e korn « 
Bro-C'hall » anvet « Up the Rebels ». Harpet gant ur gartenn eus Breizh (Naoned 
warni e plas Kemperle) eus Iwerzhon (evit diskouez kontelez Wichlow), eus Bro 
Saoz hag ur skeudenn eus Santez Anna e tezreveller un tammig istor Vreizh, ha 
mennad Charlig da zisrannañ Bro Naoned eus Breizh... ».
E. K.

« Lenn a ran war « L'Avenir » di-warbenn kest disul evit ar brezhoneg : 
« ...fonds destinés à aider les éditions en breton ». Daoust hag un emglev a 



vefe bet graet evit lodenniñ an arc'hant etre an holl embannerion levrioù 
brezhonek ? Ma n' eo ket gwiz e toueller an dud o skrivañ kement-se. »
A. O.

REIZHADENNOU. - 
E-barzh niv. 81 « Al Liamm », p. 214, trede linenn e barzhoneg Abanna ez eo ret 
lenn : a zev da deod, e-lec'h : a vez.
E troidigezh « Hipolitos » embannet en niverenn 81, e vank ar ger bet, p. 235, 
er werzenn :
Gant kounnezh neuze eo ez on bet muntret ?
Ha p. 236, bolontez a zo bet moulet dre fazi e-lec'h bontez er werzenn :
Bontez ho tad a zo bet deoc'h ur gwalleur.

TREC'H KENTAÑ. - 
Gounezet o deus an Trec'h kentañ : e Douarnenez d' ar 15 a viz Gouere 1960 :
Alan ar Berr gant ar meneg mat-tre ha meuleudioù ar varnerien ;
e Plouenan d' ar 24 a viz Gouere 1960 :
Yann Kadoret gant ar meneg mat-tre ha meuleudioù ar varnerien ;
e Kerroc'h-Moelan d' an 2 a viz Eost 1960 :
Yann-Ber Piriou gant ar meneg mat-tre.
Fransez Kerrain gant ar meneg mat-tre.
Gwenola ar Beg gant ar meneg mat.
Erwan Vallerie gant ar meneg mat.
Garnenig Ihuellou gant ar meneg mat.
Yann-Cheun Veillard gant ar meneg mat a-walc'h.
Herve Maze gant ar meneg mat a-walc'h.
Garlone Le Goarnic gant ar meneg mat a-walc'h.

SAV. - 
Ne chom mui nemet an niverennoù 16, 17, 27 hag 31 da werzhañ. Goulenn digant R. 
Huon, 132, rue de Verdun, Brest. C. C. P. 1629-14 Rennes.343
Gallout a reer kaout c'hoazh : L. N.
IMRAM, Maodez Glanndour (ed. Sterenn) 2,50
AR GRILHETA E BREIZ, Farnachanavan (ed. Sterenn) 2,50
MAKBEZ, Shakespeare, Roparz Hemon (ed. Sterenn) 2,50
ENVORENNOU BEAJ II, Fransez Vallee (ed. Sterenn) 2,50
ENVORENNOU EUR BREZONEGOUR, Fransez Vallee(ed. Sterenn), 2,50
AR FARVEL COAPAER, Paskal Kerenveier (ed. Sterenn) 2,50 
YEZHADUR BERR AR BREZHONEG KRENN, Abeozen (ed. Sterenn) 2,50
ENVORENNOU BEAJ III, Fransez Vallee (ed. Sterenn)  2,50
SKRIDOU BREZHONEK KRENN, Abeozen (ed. Sterenn)  2,50 
GERIADURIG BRFZHONEK KRENN, Abeozen (ed. Sterenn) 2,50 
TRI GLEC'HAR AN DANAVELLAN, Tr. Roparz Hemon(ed. Sterenn) 2,50
KANENN HINI LANGENAU, R. Maria Rilke  2,50

343
DEVEZH AR BREZHONEG. - 

Devezh ofisiel ar brezhoneg a zo bet graet d'ar 16 a viz Here. Kas a reomp
da soñj d'hol lennerien ne resevomp betek-hen gwenneg ebet eus ar gest-se, nag 
evit hol levrioù kelenn (6.000 skouerenn, 2 vouladur) hor geriadurioù ha 
yezhadurioù, nag evit al levrioù lennegezh nag evit Al Liamm (82 niverenn).

Abaoe 16 vloaz e stourmomp evit hor yezh hep sikour ofisiel ebet na 
bruderezh er c'helaouennoù na gopr ebet.

Mignoned ' zo o deus kredet e oamp lodennek er gest ofisiel warlerc'h ur 
pennad e niverehn 33 « L'Avenir » o komz eus « ...fonds destinés à aider les 
editions en breton. » Kement-se a zo faos. An arc'hant-se a vez lodennet hepken 
etre Bleun-Brug, Ar Falz hag Emgleo Breiz, lakaet er-maez holl embannadurioù « 
Al Liamm ».

Goulenn a reomp eta digant hor mignoned hon sikour war-eeun. Kasit ho 
profoù da sekretour pe da rener Al Liamm pe c'hoazh da Guzul ar Brezhoneg (L. 
Morvezen, 6, Av. de la Gare, Concarneau, C. C. P. 1316-63 Nantes).
Trugarez en a-raok.

O C'HORTOZ AN EMBANN. - 



Tremen bloaz, zo hon eus daou romant o c'hortoz bezañ embannet. Met evit 
embann ez eo ret kaout muioc'h-mui a arc'hant. Pegeit e c'hortozo c'hoazh 
pennoberenn Roparz Hemon « An tri boulomig kalon-aour » hag e romant-polis « 
Diamantoù Keroulaz » ?

LEVRIOU WAR BAPER KAER. - 
Chom a ra da werzhañ un nebeut levrioù war baper kaer :
Istor al lennegezh, gant Abeozen
ur skouerenn war Alfa  12,00 L. N.
2 skouerenn war Rives  15,00 L. N. 
Dremm an Ankou, gant Abeozen
4 skouerenn war Arches  6,00 L. N. 
An Aotrou Bhnbochet e Breiz, gant R. Hemon
war Arches  6,00 L. N. 
Tristan hag Izold, gant Langleiz
1 skouerenn war Offset  15,00 L. N.

GWERZH LEVRIOU BREZHONEK. - 
D'ur c'halvadenn o c'houlenn tud evit gwerzhañ levrioù en deus ur paotr yaouank 
en em ginniget, hag aet war an hent.
Hor gourc'hemennoù a reomp dezhañ rak muioc'h a galonegezh a vez ret evit ober 
labourioù a seblant dister ha ne gasont enor ebet eget traoù war an ton bras hag
a gas deoc'h azaouez an dud hag enorioù e-leizh.
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BARZAZ BREIZ. - 

D'ar re o deus rakprenet al levr araok ar 1 añ a viz gouere 1960 e kinnig 
an Emgleo Sevenadurel kement a skouerennoù ha m' o deus prenet gant un distaol 
50 % da lavarout eo
6,25 ar pezh evit ur skourenn.
5,75 ar pezh evit 5 skouerenn.
5,50 ar pezh evit 10 skouerenn.
Kaset franko. Paeañ war-eeun d' ar C. C. P. 97.92.77 Paris, Entente Culturelle 
Bretonne, 3, Rue F.-Garnier, Paris (XVIIP).

E GWERZH. - 
Chom a ra un nebeut skouerennoù eus «Chas Breizh el lagenn », ul levr savet en 
envor eus an devezhioù tremenet e toull-bac'h Sant Charlez e-doug ar bloaz 1944.
El levr e kaver div ganaouenn savet eno, ur rakskrid e brezhoneg ha 43 poltred 
diwar zorn an Dr H. Delaporte. An oberenn-se gant ur golo kartons tev ha 
kinniget en ur gouhin a zo diskouezet ha moulet kaer-tre, 108 pajenn a zo ennañ.
50,00 L N ar skouerenn, Goulenn digant ar rener.

KAIEROU AN EMSAVER YAOUANK. - 
Komzet hon eus dija eus ar follennoù-se hag a zo o fal reiñ keloù d'ar re 
yaouank eus kement a vez graet a-enep ar yezh hag ar vro pe a du gante!
Sed amañ un alberzh eus ar c'hudennoù studiet er follennoù-se.
Niv. 3 ha 4 : Naoned ha Breizh - Ar c'henvarc'had.
Niv. 5 : Un nebeut kudennoù diazez d' an Emsav.
Niv. 6 ha 7 : Pennadoù tennet eus Le Breton Socialiste a-enep ar « Vro gozh » ha
stourmadeg ar bagadoù e Brest e 1959. Ar menoz kevredadel.
Niv. 10 ha 11 Stad, broad, mamm-vro gant Y. M. Gouyon-Matignon ha P. Denez,
Niv. 12 : Respontoù d'an digarezioù a-enep deskadurezh ar brezhoneg.
Niv. 13 : Diskleriadur Kambr Breizh ar micherioù da M. Debré. 
Niv. 14 : Gwerinoniezh ha sevenadurezh.
Niv. 15 : Ar c'hiboutz.
En tu-hont d'ar pennadoù-mañ e kaver war bep niverenn pennadoù digeriñ poellek 
war an darvoudoù a-vremañ sinet gant J. Y. Veillard.
Koumanant-bloaz : 3 L. N.
J. Y. Veillard, 30, Boulevard de la Liberté, Rennes.

DISKOUEZADEG LIVADURIOU. - 
Al livour brestad Marsel Miles, ginnidik eus ar Gêrveur a ra un diskouezadeg eus
e daolennoù diwezhañ e stal labour Françoise Besnard, 3, Cour de Rohan (Metro 



Odeon) eus an 28 a viz Here betek an 12 a viz Du, eus 17 eur da 20 eur 30. Mar 
plij deoc'h marzh al livioù tomm ha nerzhus hag ar varzhoniezh kit da welout an 
oberenn gaer hag arnevez-se awenet gant kêrioù ha maezioù hor bro. M. Miles n'en
deus ket da ruziañ e-kichen liverien vrudet hon amzer.
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DEIZIADUR GODELL AL LIAMM. - 
Deiziadur godell Al Liamm a zo gwerzh da 3 lur nevez an dek. Ne vez ket gwerzhet
a-unanoù. Grit plijadur d'ho mignoned en ur ginnig dezho deiziadur Al Liamm. Bez
ez eus skouerennoù hep bruderezh war o c'hein hag a c'hell servij evel kartenn 
hetoù da geñver Kalanna. P. Bodenan, Verger St-Yves, Stang ar C'hoad, 
Kerfeunteun, C.C.P. Rennes 212-23.

DIWAR-BENN « FEST-NOZ » Youenn Olier. - 
Sed amañ un droidigezh eus ur pennad embannet war Douar Breizh, niverenn 

an 22 a viz Here, diwar-benn « Fest-noz », al levr kontadennoù hon eus embannet 
un nebeut mizioù 'zo : « An oberenn a zo un dastumadenn kontadennoù e brezhoneg,
hag an talbenn n'eo nemet anv an danevell diwezhañ. Evel-se Youenn Olier a vo 
feal penn-da-benn da stumm ha da spered oberenn gaer Jakez Riou : Geotenn ar 
Werc'hez hag a zeu diouzzhtu d'ar spered.

Pep danevell a zo klok drezi hec'h unan. Ar skrivagner a gemer ul lodenn 
vuhez amañ hag ahont hag gant un arz disi e tispleg an istor en ur lezel gant 
ampartiz al lenner war e c'hoant.

Eus ar strollad kontadennoù-se avat e tiwan ur brederouriez trist eus ar 
vuhez degemeret evel m'emañ. Bez ez eus er vuhez mareadoù teñval, met bez ez eus
ivez re laouen. Bez ez eus en-dro dimp tud en enkadennoù poanius hag hep 
diskoulm evit an den met bez ez eus ivez familhoù ma ro Doue dezho un eurusted 
peoc'hus ha don. Jakez Riou, Youenn Olier a zo bet dedennet gant al lodennoù 
trist, en eurioù du nemetken, Olier muioc'h c'hoazh eget Riou ha displeget int 
gant gerioù don ha denel leun a from. Pajennadoù hir a zo dreist da lennegezh 
vihan ur c'hornad hag a c'hellfe kavout o lec'h en un dibab skridoù war 
dristidigezh an den. Marteze n'eo ket pinvidik al lennegezh vrezhonek dre niver 
an oberennoù, met gallout a ra tennañ lorc'h eus oberennoù a dalvoudegezh. « Ar 
an Deulin », « Geotenn ar Werc'hez », « Fest-noz », dre ma'z eo don enno ar 
from, a zo eus ar greunvaen-se a chomo solud e savidigezh al lennegezh-se.

STURIER-YAOUANKIZ - 
Niverenn 14 - Mezheven 1960. Kelaouenn drimiziek - Komanant-bloaz : 6 L N (2 
skoed). Yann BOUESSEL du BOURG - 38, Av. Emile-Zola - Paris 15e C. C. P. 1374-03
Rennes.

Evel bep tro, un niverenn fetis, enni deskadurezh yac'h, dudi, goanag. Ul 
labour sirius ! Krog eo STURIER da strollañ an holl gazetennoù kinniget d'ar re 
yaouank : YAOUANKIZ (kannad kevredigezh ar Vrezhonegerien yaouank), 
KERYAOUANKIZ(kannad an Ti-Yaouankiz), ar STIVELL (kannadig al levraoueg-red), le
MILITANT BRETON (kannadig-diabarzh reoù yaouank ar MOB). Ur seblant dreist evit 
an amzer da zont gwelout seurt kenlabour ! Ha pebezh arouez a fiziañs e-keñver 
Strollad Bleimor, ken kalonek ha ken uhel e obererezh !

En niverenn-mañ, ur pennad heverk digant Per Geraod war gudenn an Naoned, 
ha roll istorek Roazhon ; hag ouzhpenn-se ur bern keleier, menozioù, fentigelloù
h. a.., STURIER-YAOUANKIZ : ur gelaouenn da strewiñ stank e-touez ar re yaouank,
e Breizh dreistholl, lec'h a vank dezho siwazh boued yac'h ha reizh d'o spered.
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BREZHONEG EBET EN ARNODENNOU. - 

Kemen a reer deomp penaos ar rann-arnodenn gant yezhoù rannvroel n'eus ket
mui anezhi kerkoulz evit ar vachelouriezh hag evit ar B. E. P. C. Evit ar B. E. 
P. C. : Arrêté du 21 septembre, ler degré, 2e bureau. Evit ar vachelouriezh : 
Décret et arrêté du 12 septembre.
F. Ters, rener Ker Vreiz, 72, Rue Henri-Regnault, St-Cloud, a ginnig kreizennañ 
ar stourm a-enep an divizoù-se.

AR YEZHOU AOTREET ER VACHELOURIEZH. - 
Diwar an divizioù nevez (n° 60-974 eus an 12 a viz Here 1960) e tennomp kement-
mañ o sellout ouzh arnodenn ar vachelouriezh.



- Er vachelouriezh nevez ez eus danvezioù ret ha danvezioù diret. Unan eus
an danvezioù diret a c'hell bezel an tresañ, ar sonerezh pe ar c'heginerezh. An 
eil a zo anezañ un arnodenn dre gomz war ur yezh bev estren all eget an hini pe 
ar re dibabet gant an arnodennad evel danvezioù ret. Ar yezhoù-se a gaver war ur
roll bet roet gant ministr an deskadurezh.

Setu amañ eta roll klok ar yezhoù aotreet el lodenn diret-se : alamaneg, 
amhareg, saozneg, arabeg, arabeg rannyezhel, arminieg, berbereg, bulgareg, 
kambodjeg, sinaeg, daneg, spagnoleg, finneg, gresianeg a vremañ, hungareg, 
italianeg, japaneg, laotieg, malgacheg, norvegeg, hollandeg, perseg, poloneg, 
portugaleg, roumaneg, rusianeg, serbkroateg, svedeg, tchekeg, turkeg, vietnameg.
(Décret 12 septembre 1960. Sinet : L. Joxe).

Evel ma weler n'emañ ket ar brezhoneg war ar roll yezhoù estren-se, en 
desped da rannadur an emsav lennegel etre ar re « fall » hag ar re « vat ».
Ankounac'haet eo bet ivez e-touesk ar yezhoù ret dre skrid. Kement-se holl 
moarvat evit trugarekaat ar Vretoned eus o fealded.

LE CANARD ENCHAINE. - 
Da geñver beaj prezidant ar Republik gall e Breizh ez eus bet embannet un 
niverenn a-ratozh eus ar gelaouenn « Le Canard Enchaîné », warni ur varzhoneg e 
brezhoneg gant Ch. de Gaulle, breur tad kozh rener Bro-C'hall ha bet embannet e 
1866. Merzet hon eus ivez un dresadenn gant skritelloù brezhoneg evel « 
Donedigezh vat », « Breizh brezhoneger », « Hor salver hollc'halloudek de Gaulle
» hag ur banniel breizhat. Dindan ar skeudenn e c'heller lenn : « Krediñ a reont
ez oc'h deut da reiñ dezho an dishualded ».

ISTOR AN EMSAV. - 
Emañ o paouez dont er-maez eil levrenn « Istor an Emsav » gant Youenn Olier. 121
pajenn roneoskrivet. Ar re o deus ezhomm da vezañ sklerijennet war istor an 
emsav a gavo amañ pep tra o deus ezhomm. Ne vo ket mui posubl digareziñ an 
diouiziegezh war gudennoù pouezus evit an Emsav politikel. Sed amañ talbennoù 
bras ar pennadoù : War-dro ar brezel kentañ - An emsav broadel etre an daou 
vrezel - Emsav ar Falz - Emsav Bleun-Brug hag an emsav a-berzh stad goude an eil
brezel.
Koumanant 8 niverenn : 24,00 L. N. ; 4 niverenn : 12,00 L. N.
Dr Etienne, Châteaulin - C.C.P. 16.093-13 Paris

LABOUR Dispac'h a ginnig

Breizh hag El Djezair
ALJERIA gant Erwan Mikael BIGET

Algeria a zo anezhi ur proviñs eus ar Frañs evel Breizh o deus lavaret hag
adlavaret dibouez tud ar stad gall evel de Gaulle, Bidault, Soustelle, Debré hag
all...

An heñvelidigezh loskus-se a vez embannet muioc'h-mui, adkemeret e vez er 
mereurioù, er straedoù hag er c'hazarnioù.

Evit ar wech gentañ e gwask Breizh, Erwan Mikael Biget, ur rener sindikad 
e Naoned, ur breizhad emouestlet el lu Euskarat oc'h en em gannañ a-enep Bro-
Spagn Franco a ziazez gant mestroni ar genlinenn istorel : Breizh hag El 
Djezair.

E niverenn 18 Labour, kelc'hwelad klok buhez kevredadel, speredel hag arzel 
Breizh.

LABOUR-DISPAC'H
2, Rue de la Herse ST-MALO (Bretagne)
Komanant 5,00 L N evit ur bloaz. 
An niverenn : 1,00 L N.
Studierien, soudarded, kloer hanter priz.

Gwengolo-Here 1960
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Unvaniezh pe Huñvre

Gant Ronan H U O N

Nedeleg.

Peoc'h d' an dud a volontez vat.

Ar re yaouank tamallet er mare-mañ gant tud 'zo evit o oberiantiz hag 
c'halonegezh, da lavarout eo o yaouankiz o deus ivez ur ger-stur hag a zo ur 
c'halvadenn d' ar volontez vat « Unvaniezh a ra nerzh », ha fellout a ra dezho 
lakaat an holl d' en em glevout.

An unvaniezh-se, etre ar strolladoù breizhek, ar peoc'h-se d' an dud a 
volontez vat, n' int ket ar re gentañ o klask o seveniñ. Tud all, meur a wech, 
tud a volontez vat, yaouank alies ha marteze hegredik evelto o deus hen 
c'hlasket ivez. N' o deus ket gwelet e oa rannet an emsav-se gant ar 
politikerezh gall ha digarezioù estren da Vreizh. Da skouer, evit nac'h outo o 
lod eus kest ar brezhoneg ez eo bet tamallet da zarn gant Bretoned all bezañ 
Galloued fall ! E 1958 e voe kaset, en anv ar Skol Veur Gall, ur c'helc'hlizher 
o tifenn implij al levrioù ha skridoù er skritur unvan. Kement-se holl a veze 
graet evit mat hor yezh hervezo met siwazh a-enep da dud o doa a-wechoù aberzhet
o buhez a-bezh dezhi. Bremañ ar re yaouank a fell dezho diverkañ hag 
ankounac'haat an disemglev diwanet diwar gement-se daoust ma chom ar skoilhoù. 
Aze avat emañ an dalc'h.

*

Ha koulskoude ar wirionez a zo ganto pa gomzont eus unvaniezh. Na kreñv e 
c'hellfe bezañ an emsav, lakaomp sevenadurel, hepken ma ne vefe ket harzoù ar 
politikerezh gall en tu-hont d' ar harzoù all a zo bet ijinet evit abegoù yezhel
hag ivez re bolitikel, estren da Vreizh.
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Pep den en deus e venozioù hag e pep bro e vez rannet ar gevredigezh. Met 

hon hini a zo re enk evit gouzañv kement-se ha ma ne vefe ket ar rannadur a 
anavezomp etre ar re o deus feiz gwirion hag ar re all, e c'hellfe levezon an 
emsav evit ar yezh bezañ kalz brasoc'h e-touez ar bobl.

En ur gêr evel Brest hon eus gellet hep kenemglev hag hep bruderezh bodañ 
tud a-ziavaez d' an emsav evit komz ar yezh, selaou ur brezegenn hag ur pezh-
c'hoari. En ur patronaj laik eus Rekourañs e c'heller bep bloaz reiñ ur pezh-
c'hoari brezhonek. Holl gement-se a vefe tu d' ober war un dachenn kalz 
ledanoc'h. M' en em glevfe an holl strolladoù a zo sanset o labourat evit ma 
vevo hor yezh e vodfemp kantadoù a vrezhonegerien en ur gêr vras (1).

Ret e vije sevel ur seurt oaled, gant reolennoù heñvel ouzh re an ONU. Ne 
vije ket goulennet digant an dud dilezel o soñjoù politikel pe relijiel. Komzet 
e vefe ar yezh, un dra bouezus dija ha diaes meurbet evit darn.

Un nebeut bloavezhioù 'zo ez eo bet klasket sevel e Brest un oaled boutin 
d' ar strolladoù breizhek a oa e kêr. Krouer an oaled en doa kavet ur sal. 
Goulennet en doa digant pep strollad mont e-barzh.

An traoù a seblante mont war-raok, asantet en doa pephini. Hogen goude ur 
pennad en em soñjal e voe nac'het gant daou anezho. Tremen a ran war draoù 'zo a
voe lavaret d' an unvaner ! Berr ha berr, n' afent ket en oaled-se ma teufe Al 
Liamm e-barzh « ne fell ket deomp en em gomprometiñ gant ekstremisted », emezo !
Ne voe ket savet an oaled dre ma n' o doa ket ar renerien-se lezet o c hasoni pe
o menozioù politikel a-gostez. 



Unvaniezh ? Ar skouer-mañ a ziskouez pegen diaes eo ober unvaniezh, zoken 
war draoù dister. Nerzh a re yaouank a zo koulskoude o unvaniezh. Deut int a-
benn evit meur a abeg, met dreist-holl dre ma 'z int yaouank ha n' eus ket bet 
c'hoazh disemglevioù sirius etrezo, na troioù kamm c'hoariet gant an eil d' 
egile. Hini ebet n' en deus c'hoazh tamallet d' ar re all o brogarouriezh 
kennebeut.

Istor an emsav a ziskouez an holl abegoù o deus gellet dispartiañ an 
emsaverien hag a-raok diskoulmañ ar c'hudennoù-se eo ret o anavezout avat.

353
Klask ober unvaniezh a c'heller atav, war draoù 'zo da vihanañ, war al 

labour sevenadurel da skouer, rak graet eo bet a-raok ar brezel diwezhañ (Yann 
Sohier, Yann-Vari Perrot, Roparz Hemon).

Hogen ret e vo, evel d' ar c'houlz-se, lezel a-gostez an istorioù ne 
sellont ket ouzh hor bro. Arabat e vo dreist-holl en glevout gant enebourien 
vrasañ hor yezh a-enep an emsaverien all dre ma n' o deus ket ar memes soñjoù.

Kement-se n' eo ket dellezek eus tud a enor. Lakaomp ar fiziañs da ren. 
Labouromp etre Bretoned hag hep flatrerezh neuze e vo tu da gomz.

(1) Beilhadegoù Bro-Dreger a zo ur skouer dreist er mare-mañ.
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AN EUR ISKIS

gant Maodez GLANNDOUR

Nann, n' eo ket en un taol lemm,
N' eo ket kleze un taol-kurun
O regiñ trumm ar ouel... 
Hag an ene braouac'het
O c'hortoz ar bed da gouezhañ en e boull.

Nann, n' eo ket un Ael a spouron
O tougen en e zorn kalir ar c'hwerventez 
En un diougan a reuz...

Met hepken, bizied diverzus
O tont eus ur vro a sioulder 
Hag o tennañ goustad
Diwar boudoù an Tir
O gorre boutin.

Hag ar re-mañ o sellout ouzhin 
Gant o dremm gwirion, don, iskis, 
En tarzh o bezañ nerzhus,
Genou tremenus ul lavar divent.

Hag an tan-artifis da vervel em ene,
D' am soñj da vezañ gwiroc'h eget va c'homz, 
Ha va me gwiroc'h eget va soñj, 
Ha dirazon va boud, a-greiz-holl iskis.

Hag en donañ va bezañs
Unan kuzh, diheglev,
O vouskanañ din hepken, 
A vouezh sebezus,
Va anv dianavez nemet dezhañ 
Va anv dilavarus.

Eost 1960.
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EUR ESPAR

gant Maodez GLANNDOUR

O, na foranez ket moneizig an eurioù ! 
N' out ket un Ael evit bevañ en diamzer. 
Rankout a rez-te gounit a wenneion 
Teñzor da binvidigezh peurbadel.

O, na foranez ket distervez an eurioù ! 
Ro anezho endro, a galon, d' an Aotrou, 
Evel an intanvez hec'h obolenn :
Hep krezni, ro dezhañ moneiz da zienez.

O, na foranez ket karantez an eurioù ! 
Rak un eur a zo bet, unan espar, 
E tenn peb eur diouti talvoudegezh, 



Mar fell dit bevañ enni, mar fell dit...

1959-60.
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AN TOUR PLOMB

Kenta vellas an tan en tour plomb
Voa eur chloarek he distrei deus rom

A lavaras da Kemper illis
E mañ krog an tan en ho c'hillis

E mañ krog an tan ebars an tour 
Na vo ket lazet evit dour

Gant bara guinis a les bron
e voa lazet an tan en tour plomb

Nag ar sakrist a lavare
dan otrou person eun deis a voe :

Me a vel an erouan var beg an tour 
hag en enon evel eur skour

An otrou person a lavare
Dan otrou kure eun deis a voe :

- Kerc'h ar siboerou hag ar Sakramant 
da chasseal an erouant

An otrou kure a lavare
dan otrou person eun deis a voe :

Me non ket evid entren amañ 
gant ar plomb bervet e diveran 
hag elec'h ma koues dewi a ra
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An otrou person a lavare 
d' an erouant an deis a voe

Petra klaskes var dro va zi
Me nen dan ket var dro da hini

Da ti te a zo diviniget
Gant eur plac'h iaouank hag eur c'hloarek 
O pec'hi eni noz Nedelek

Jannet Puill, Klasquerez a henvic
13 janv. 1851

DASTUMAD PENNWERN, D. 89, f. 156.
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SKRAPER

GANT FANCH ELIES

Sklerijennet-holl oa an iliz gant ar gouleier tredan hag ar piledoù koar 
war elum. Sioul-kenañ engroez an dud deredet da oferenn ar Pellgent. Un nozvezh 
Nedeleg kaer-meurbet, hep avel na fank, nag erc'h, na skorn kennebeut.

Laz-kanañ ar merc'hed yaouank, bodet en dro d' an armoniom a oa prest da 
gregiñ gant an Adeste Fideles. Paret oa o daoulagad war an aotrou kure, savet e 
zorn d' ober sin dezho e poent. A-vec'h m' oa diskennet an dorn ma voe klevet en
iliz didrouz-krenn ur vouezh o sevel :

- Icht ! Icht !

Sentiñ a reas al laz-kanañ hag e chomas a-sav e-kreiz ar ger kentañ. 
Souezhet an holl. Hag e voe klevet adarre diouzh tu ar porched :

- Emañ ratet !

Ha kadorioù o wigourat ha trouz botoù war ar pavez. P' erruas ar « chasse-
gueux », droug ennañ ken na vesteode, e traoñ an iliz, e oa re ziwezhat. Un anv 
a c'hournije en dro dezhañ dre ma tostae :

- Skraper eo adarre... Skraper eo !

- An istrogell echu ! eme ar « chasse-gueux » en ur serriñ dor ar porched.

*

Hag un istrogell e oa Skraper e gwirionez. Brezel ' oa etrezañ hag ar « 
chasse-gueux ». Neket e vefe Skraper un den fall na difeiz, nann, un den iskis 
kentoc'h, gouest da c'hoari troioù kamm en iliz kenkoulz hag en aod, evit lakaat
en egar ar re ne blijent ket dezhañ ha bras 'oa o niver. Difennet groñs ' oa 
outañ dont en iliz-parrez ha setu perak e oa deut, diarc'hen evel boaz, rak n' 
ouie ket petra eo gwiskañ botoù, hag en doa kavet fentus lakaat ar merc'hed 
yaouank da strebotiñ en o c'hanadeg. Graet an taol en doa skampet dillo, hep 
gortoz bezañ taolet er-maez gant un taol bazh war e beñsoù.
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Un den sonn e oa Skraper ha yac'h da welout. Un dremm gramennet. Bepred ur

mousc'hoarzh war e vuzelloù, ur skleur goapaus en e zaoulagad bliv. Soudard e oa
bet en trevadennoù hag eno eo, moarvat, en doa paket un taol bambouz, evel ma 
lavar an dud a vicher. Goude un dek vloaz bennak servij e oa bet kaset kuit. N' 
oa ket mat evit ospital ar re sot, n' oa ket fur a-walc'h kennebeut evit bevañ e
peoc'h e-touesk an dud yac'h o spered. N' hellas ket chom da vevañ gant e wreg 
hag ez eas da lojañ en aod en un ti-gward kozh a voe lezet dezhañ gant ar barrez
evit koulz lavarout netra, paneve nemet evit mirout outañ da lakaat an tan er 
bernioù kolo gant e gorn-butun, mar rankfe chom da gousket er-maez.

Hag e rene Skraper, e-unan-penn, ur vuhez disoursi ha leun a froudennoù. 
Mont a rae da rigadella er goañv ha da chifreteza en hañv, a reuziadoù ha n' oa 
den barrek d' ober gwelloc'h egetañ war an dachenn-se etre Brignogan hag ar 
C'hernig.

Met, pa droe en e benn, ne rae netra. Chom a rae da labaskenniñ war-dro e 
diig maen-benerezh pe c'hoazh, dre an nozioù loar-gann, ez ae da lapineta en dro
da devinier ha da goadoù Keremma. Setu m' en doa brezel ivez ouzh gward-chase ar
Ru Segal, evel ma reer eus an hent a gas eus Goulc'hen da Bont-Krist, en ur 



dremen e-tal kenkizioù lorc'hus Keremma. Gwidreüs, avat, e oa Skraper evel ul 
louarn kozh ha ne chome ket da werzhañ e lapined er barrez. Mont a rae ganto da 
Lesneven, d' ar piltrotig penn-da-benn d' an hent, e sac'had jiber ouzh e skoaz.

*

Ur beurevezh a viz Mae, an alc'houeder o tridal en oabl glas, Skraper, eus
e du, en em sante laouen-holl paneve ne chome en e di-gward nag un tamm bara nag
ur begad amann. Ket zoken peadra soubenn an tri zraig. Hag en e c'hodell an 
nemorant eus e zanvez a save d' ur pezh daou wenneg.

Trouz a rae e vouzelloù dre ma kerzhe gorrek war lez an hent, e fri en 
avel kenkaz e kasfe keloù dezhañ eus e lein, rak war-dro dek eur hanter oa.

Jakou Olier, an torrer-mein, a oa war bennoù e zaoulin gant e labour kant 
metr bennak diouzh e di soul, pa zeuas Skraper en e buch e-kichen ar bern 
kailhos.
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- Tapet lein, Jakou ?

- Ket c'hoazh, Skraper. C'hoant em eus da echuiñ terriñ ar bernig-mañ a-
raok mont da larout daou c'her pe c'hwec'h d' ar pladad kig-ha-fars lezet gant 
Soaz e-kichen an tan evidon.

- Soaz n' emañ ket er gêr, 'ta ? eme Skraper.

- Nann, aet eo da Blouneour ha ne vo ket en-dro a-raok koan.

- Añ ! eme Skraper, staget da lonkañ soñjoù.

- Me ' barife, Jakou, emezañ, a-benn ur pennadig, n' out ket barrek d' 
ober an dro-mañ.

Hag e lakaas e bezh daou wenneg war ur maen plat hag, e zaouarn kroaziet 
a-dreñv e gein, e tapas peg er perzhig gant e zent.

- Va Doue 'ta sur, eme Jakou, c'hoazh mar pije goulennet diganen redek ker
buan ha te, em bije laret nann, rak re lijer out. Met an dro-mañ a rin, avat.

- Mat, an daou wenneg a vo dit, nemet em eus nemet hanter fiziañs ennout, 
Jakou. Te ' zo ul louarn kozh. Lez ac'hanon da stagañ dit da zaouarn a-dreñv da 
gein a-raok ma ri un taol-esa.

- Stag kement ha ma kiri, Skraper.

Ne voe ket pell Skraper oc'h ober ur skoulm martolod a-zoare d' ur 
gordennig en dro da zaou arzorn an torrer-mein. Met hemañ ne voe ket 
seizhdaletoc'h evit-se da bakout gant e zent ar pezh daou wenneg.

- Mat, dit eo Jakou. Gounezet e peuz, eme Skraper en ur stampañ etrezek ti
ar c'hantonier.

- Da belec'h ez ez, Skraper ? eme Jakou, diaes e benn. Distag din va 
daouarn 'ta.

- Bremaik, Jakou, Bremaik. Pa 'm bo laret daou c'her pe c'hwec'h da gig-
ha-fars Soaz.

Prennet ' oa an nor war di Jakou, nemet digor e oa ar prenestr avat, hag 
en ul lamm kazh e nijas Skraper e-barzh an ti. Hag ar pladad kig-ha-fars lakaet 
war an daol da zivogediñ ha Skraper azezet dirazañ o tibriñ, digor e galon.

Jakou Olier, e zaouarn a-dreñv e gein evel ma vije bet lakaet e pinijenn, 



a zeuas betek ar prenestr da sellout ouzh Skraper a-zevri gant ar c'hig bevin.

- Dispar eo, te ' oar, Jakou. Poazhet mat ar c'hig ha bruzunus ar fars. 
Ya, 'vat, ur pred a-zoare 'oa bet aozet dit gant da hini gozh !
361

- Ur pemoc'h n' out ken, Skraper ! eme Jakou, e-tal ar prenestr o 
c'hlaouriñ gant an naon hag an imor, dirak al laer ouzh e daol.

O, Jakou, da lodig a lezin ganez. Bremañ me 'zo barrek. Doue d' ho paeo ho
taou, Soaz ha te ! Kenavo, Jakou Olier.

Hag e lammas er-maez dre an hevelep hent m' oa deut e-barzh, en ur reiñ ur
bountadenn d' an torrer-mein a gouezhas war e benn a-dreñv.

- Distag din va daouarn, ta, Skraper. Petra ' soñjez ?

- 'M eus ket amzer, Jakou, 'm eus ket amzer.

*

Meur a wech troioù kamm Skraper o doa kaset al lakepod dirak al lez-varn 
hag eus al lez-varn d' ar Bougenn. Pa c'hoarveze an dra e-pad ar goañv ne rae 
ket Skraper kalz a viloù. Goudoroc'h oa ar Bougenn eget e di-gward war an tevenn
ha soubenn ar prizon, daoust dezhi da vezañ treut ha goular, a zalc'he tomm d' e
ziabarzh.

Un dro en doa ur miz d' ober e Brest hag e oa deut an archerien un tammig 
diwezhat d' e gerc'hat da vont gantañ da bakout an treñ da Lesneven.

- Sed aze un afer, avat, eme Skraper. C'hwi 'zo ho kezeg-houarn ganeoc'h. 
Me a oar redek madik a-walc'h ha n' on ket klañv gant ar berr-alan. Kit en a-
raok. Me ne vin ket pell war ho lerc'h oc'h erruout e Lesneven.

- Deomp ! eme an archer kozhañ d' egile. Pa lavar demp e teuio, e talc'ho 
d' e c'her hag e-giz-se e c'hounezimp un devezh war hon tro e Brest.

Hag e voe gwelet un dra eston. An daou archer war o c'hezeg-houarn a 
blante tro en troadikelloù ha, war o lerc'h, pellik pe dostoc'h, e teue Skraper 
d' ar piltrotig ingal hep gorrekaat morse. D' ar savioù e c'houneze war an 
archerien, d' an diskennoù, avat, e kolle tachenn. Met erruout a rajont e 
Lesneven e kentel da sevel en treñ abardaez.

Met un dro all ne deas ket heñvel an traoù. Miz Eost e oa anezhi, kaer an 
amzer, un drugar. Pa zeuas paotred Mari Robin da gemenn dezhañ dont d' o heul, e
soñjas Skraper o dije gallet gortoz miz Gwengolo da nebeutañ evit e lakaat er 
gaoued. Ne enebas ket, avat, hag e daou gurust gwisket e glas a zeue ken 
disoursi ha tra ur c'hammed pe zaou war e lerc'h. En un hent karr, kleuzioù eus 
an daou du gant lann fonnus warno, Skraper a chomas a-sav. Pa voe an daou archer
stok ennañ e stampas ledan e zivesker en ur dapout krog e kilpenn an daou archer
gant e zaouarn ken nerzhus ha bizied kranked hag o stlepel a reas o-daou war o 
genou d' an douar. Hag eñ un toull en aer ha kuit dreist ar c'hleuz.
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Ne voe adtapet nemet teir sizhun goude. Diwar neuze, avat, n' o doa mui an

archerien fiziañs ebet ken ennañ.

*

A-benn an diwezh e trenkas ivez da vat ar soubenn etre Skraper hag Olier 
Fichou, gward nevez an Aotrou Gouraud eus ar Ru Segal. Ur miz prizon, daou viz 
prizon da Skraper evit un dousen lapined pe ziv ha prizon d' ober e-pad ar 
mizioù-hañv ma teue Skraper a-benn da vevañ ken didrabas gant e chifretez hag e 
higennoù-noz en aod. Ne c'hoarzhe ket ken, nann, pa zistaged dirazañ anv ar 
gward hag ober a rae an dro pa wele e enebour a-bell war an tevenn.



Un nozvezh, e dibenn miz Gwengolo, e oa bet Skraper o stignañ lasoù er 
c'hoad etre ar c'henkizioù hag an tevenn ha da darzhig an deiz e oa deut gant ur
sac'h da zastum ar jiber deut ouzh ar groug. Gwelet e oa bet gant ar Fichou pa 
oa o stignañ ha deut e oa hemañ da ober ged er strouezh war ribl ar wenodenn 
nepell diouzh ar c'hroug-lasoù.

P' edo Skraper a-zevri o tigrougañ e gonikled hag o teurel en e sac'h, e 
tibouchas ar gward eus e riboul er brouskoad, e fuzuilh buket gantañ war ar 
bigrier.

- Paket out, Skraper. Da zaouarn er vann, va faotr, pe e tapi plomm en da 
skasoù !

- Alato, Fichou, ne rafez ket un taol vil e-giz-se !

Ha sentus evel ur bugel aonik, e tostaas Skraper ouzh ar gward. Hemañ, 
lorc'h ennañ, a c'hoarzhe judaz, p' en em gavas souden war c'houen e gein. Un 
taol biz-troad gant Skraper en doa roet lamm dezhañ ha ken buan all e voe ar 
bigrier a-c'haoliad war e vruched o tistagañ gantañ karvanadoù sonn. P' en doe 
kastizet a zoare ar gward e tennas Skraper ur gordennig diouzh e c'hodell. Ur 
mailh oa da skoulmañ hag e voe buan ereet daouarn ar Fichou a-dreñv e gein, 
hualet e zaou-ufern ha stouvet dezhañ e c'henou gant e lien-fri.

- Ac'hanta, va mignon-me, setu-te koantik-holl, eme Skraper en ur stlejañ 
e brizoniad betek ur riboul konikl. D' aon na bakfez sifern a-benn ma teuio unan
bennak betek ennout, emaon o vont da lakaat da benn dit er goudor.
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Ha, dre ma komze, en doa troet ar gward war e c'henou hag e vounte e benn 

dezhañ er riboul betek e gilpenn.

- Tomm e vo d' ho fri aze, neketa, Moucheu le gardechass ?... Met n' eo 
ket echu.

Hag e tapas krog en ur post neud orjal diwar ar c'hleuz e-kichen, etre ar 
c'hoad hag an tevenn. Sankañ ar post don en traezh, a daolioù troad fuzuilh, ur 
wech foetet an tennoù kuit, etre divhar ar Fichou, stok en e c'haol ne voe nemet
ur c'hoari evit Skraper hag evit peurgempenn ar stal ec'h ereas daouarn ar gward
ouzh ar post gant un tamm kordenn all.

- Hep kenavo, mapkagn ! eme Skraper en ur dapout krog en e sac'h hanter 
leun a jiber. Aze ho po amzer da brederiañ a-zoare war finvezioù diwezhañ an 
den, ar marv, ar varn, an ifern yen.

Ha Skraper kuit d' ar piltrotig.

*

Pa voe adkavet ar gward e oa hanter varv, met graet e voe war e dro hag e 
teuas teod dezhañ. Kaset e voe Skraper d' ar bidouf, ha barnet didruez en taol-
mañ d' ober ur bloaz prizon.

P' oa o tistreiñ d' ar Bougenn diouzh al lez-varn, e lavaras d' un archer 
a oa eus Plounour :

- Kenavo er bed all, Yannig Kaer. Me ne zeuin ket ken er-maez en taol-mañ.

- Penaos, Skraper ? Ur bloaz ne deo ket un eternite, evelato.

- Eo, evidon-me en ur gaoued, Yannig. Me ' zo-me evel ar filiped. Bevañ ' 
reont tost d' an tiez. Mont a reont e-barzh zoken, d' ar goañv, pa vez re griz 
an amzer. Aner dit, avat, klask o derc'hel en ur gaoued. En em lezel a reont da 
vervel gant an naon. Me ' raio heñvel.



- Alo ! Alo !  da ket da zenotiñ, Skraper. Re vrokus out aet en dro-mañ 
ivez gant ar gward... Petra ' soñjes 'ta ?

- Horrol ' oa, Yannik Kaer, kaout dalc'hmat ar spontailh-se war da 
groc'hen... Evit un dousen lapined pe ziv e-lec'h ma 'z eus kantadoù o 
tic'hastañ an trevadoù tro-war-dro. Sed aze un afer, avat ! N' en doa nemet 
serriñ e zaoulagad evel ar re all en e raok... Mat, graet en deus va stal din...
Me 'zo foutu en dro-mañ.

Ha ne rannas grik da c'houde.
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Kinnig a ran ar pezh-c'hoari-mañ
d' an Aotrou Fr. AR GOFF (1)

Person Plouneour-Trez,
ur Breizhad evel n'en n' eus ken
nemeur, siwazh dimp, ha d' ar vro..

J. P.

GOUEL SANT JAKEZ

pezh-c'hoari en 1 arvest
gant JARL PRIEL

Va Doue, na bardonit ket dezhañ,.
rak gout oar petra emañ oc'h ober.
(AR ROUANEZ VARV, Ell arvest,
Herri a Vontherland.)

(1) An Ao. Ar Goff, Doue d' e bardono, a zo aet da anaon e 1956.
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Ur gambr e ti-meur ar Roue Fulup II, e kêrbenn Bro-Spagn, an dri warn-

ugent a viz Gouere, er bloavezh pemzek kant eizh ha tri-ugent, derc'hent gouel 
sant Jakez a Gompostella.

N' eus neblec'h na taolenn, na melezour, na tanfoeltr klink ebet, ha 
heñvel eo ar gambr-mañ ouzh kell ur manac'h, pe zoken ouzh un arched maen-
benerezh, ken izel ha ma 'z eo ar solier, ha ken dihetus da welout ha ma 'z eo 
ar mogerioù. Bez' eus er c'horn dehou, e don al leur-c'hoari, un nor grommvegek 
livet en du, gant daou vorailh tev-tev, ur grogenn alc'houez divent ha pikoloù 
tachoù evel ma sanker e dorojoù un toull-bac'h. Er c'horn all, ur prenestr 
bihan, pe gentoc'h ul tomber gant ur roued-orjal warnañ. E kleiz tre an nor hag 
al lomber, stok ouzh ar voger, un tammig gwele dister ha kuit a stign, hini ur 
brezelour gant ur ballenn soudard a dap betek al leur. E tu kleiz, un nor all 
stummet ha livet evel eben. War an hevelep tu, e penn tostañ d' an arvestourien,
gwintet war ul leurenn a ziv bazenn, e weler ur pikol kroaz derv, tolzennek ha 
divrazet war ar prim ; bez' eus, e pign ouzh divrec'h ar groaz-se, ul lienenn 
ledan ha damvelen, evel pa vijed o paouez da lemel alese korf marv Salver ar 
bed. War an tu dehou, rak enep d' an nor gleiz, ur prenestr krommvegek e zaou 
stalaf, gant gwerennoù munut damc'hlas, sterniet e plom e-giz ar prenestroù iliz
: diouzh voulouz du. Bez' eus dirazañ un daol gistin hep kizelladur, un daol da 
labourat warni, ha tennañ a ra zoken war hini ur c'halvez. Bez' eus warni div 
c'houlaouenn-goar sanket e kantolorioù arc'hant ; plu gwazi ha kement tra all da
skrivañ ; ur potev strink gant ur c'hib, hag ivez ur voest-relegoù stummet evel 
ur chapelig. Bez' eus dirak an daol ur gador-vrec'h turniet ha kizellet kaer, ha
rak enep d' ar prenestr, ur skabell. Noz eo, diwezhat a-walc'h eo anezhi zoken, 
ha dleout a ra ar c'hlinkadur a-bezh sammañ war an taol spered an arvestourien 
ha gwaskañ o c'halon evel pa renfe eno n' ouzer ket ervat petra, met da vihanan 
un aergelc'h yen ha pounner, ken reut, ken strizh ha ma 'z eo didruez.

Pa sav ar ouel, emañ Fulup II ouzh e daol, o lenn hag o sinañ paperennoù-
stad. Heñvel mik eo ar roue-mañ ouzh e skeudennoù, gant e zilhad mezher du, e 
zremm treut ha morlivet, e zaoulagad diverv, e c'hroñj harpet war ur frezenn-
gouzoug start ha kalet. Goude n' eo ket aet c'hoazh gwall-bell e tu-hont da 
zaou-ugent vloaz, kalz koshoc'h eo da welout ; o vezañ ma liv e vlev hag e 
dammig barv krog da louediñ, seul vuioc'h e tenn e groc'hen war hini ur 
c'hlañvour war var da vezañ nouet ha douget raktal d' ar bez. Gwech ebet ne stag
da vlejal na da zifretañ ; mar degouezh dezhañ mont e gouez, n' eus forzh, 
derc'hel a ra da gomz war e blaen, ha dalc'hmat e vez trec'h d' e gounnar, evel 



pa ne vanfe takenn wad ebet dindan e ivinoù.

366
Ruy Gomez - ur rener emañ holl fiziañs ar Roue ennañ - a zo en e sav e-

kichen e vestr. Daoust d' e dri-ugent vloaz, miret en deus ar pezh den-mañ nerzh
ha yec'hed ; pell diouzh plegañ d' ar gozhni, n' eo ket dare e chouk da vezañ 
kromm. E vouezh, un dudi he c'hlevout, a zo bepred skiltr ha flour, ha chomet eo
e vlev hag e varv ken gell ha krev ul louarn. Doujus-tre e vez eveljust d' e 
Aotrou, met biskoazh n' eo bet tuet d' ober kudoù, ha bez 'vez dalc'hmat lorc'h 
e-leizh en e selloù kerkoulz hag en e holl zoareoù. Bez' eo e frezenn ken reut, 
ha marteze zoken uheloc'h eget hini ar roue, ha war vete nebeut gwisket eo e-giz
hemañ, met e zilhad a zo e voulouz mouk, gant ur chadenn aour en e gerc'henn. 
Bez' eus en e dreid heuzoù ler melen gwevn, ha tapout a reont dezhañ betek e 
vorzhed. Ur c'hleze hag ur goustilh a zo e-pign ouzh e c'houriz.

Un den all a zo o valeata a-hed hag a-dreuz ar gambr, en ur seniñ gant ur 
gitar stag ouzh ur seizenn ruz-tan, douget gantañ a-dreuz skoaz. Gant ur 
furlukin hon eus d' ober, a-walc'h eo dimp teurel ur sell war e wiskamant : ur 
justenn enk-tre gant ur bern karrezennoù a bep seurt liv, hag e vragezennoù 
'ta !... unan a zo glas teñval, hag eben hanter-wenn, hanter-velen. War veg e 
votoù « à la poulaine », hervez ma lavarer e galleg, hag ivez en-dro d' e 
zaoufern, e zaoulin, e zaou-arzorn ha d' e ilinoù, bez' eus regennadoù 
brizilhonnoù arc'hant. Tri c'horn hir-hir en deus e dog : unan du, unan gwenn 
hag unan ruz, ha war o fennig bez' eus ur brizilhon skiltroc'h eget ar re all. 
Seniñ ha stirlinkat a ra an holl vrizilhonnoù-se kerkent ha ma tegouezh d' o 
ferc'henn ober an distarañ fiñf. « El Pajarito » (« An Evnig » - evel ma vez 
graet dioutañ) a zo ur c'hanfard divalav, ha zoken un urupailh rik, gant e fri 
togn ken ruz hag hini ur mezvier, e lapennoù Morion, hag e zaoulagad dilontret 
evel re ur glesker. Tort eo war ar marc'had ha jilgammat a ra un nebeudig, met 
n' eus forzh, mar plij d' ar roue evel m' emañ, se ne sell ket ouzhimp.
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A-greiz-holl, e stag ar furlukin da ganañ a-nerzh e benn :

Daou bok am eus bet, daou bok mat 
Ha soñj am bo diouto dalc'hmat : 
Hini diwezhañ va mamm gaezh,
Ha kentañ pok ar plac'h a raen dezhi al lez
Ra-la-ihi !... Ra-la-iha !...
Baha !

(Kenderc'hel a ra da seniñ goustadig.)

AR ROUE. - Mat !.. N' eus netra da reizhañ kennebeut-all war ar baperenn-mañ. 
(Tapout a ra e bluenn da sinañ.) Ha bremañ, Gomez ?

GOMEZ. - Ne van nemet houmañ, Aotrou.

AR ROUE. - Ac'hañ !... va lizher da gannad ar Pab diwar-benn arc'heskob 
Sevilla ? (En ul lenn al lizher.) Komzet hoc'h eus outañ hiziv ?

GOMEZ. - Ya, Aotrou, aet on beure-mat da di ar c'hardinal.

AR ROUE. - Ha peseurt keloù en doa da gemenn din a-berzh an Tad Santel ?

GOMEZ. - Hini ebet, emezañ. 

AR ROUE. - Penaos se ?

GOMEZ. - Diouzh ma lavar, ne fell ket c'hoazh d' ar Pab respont na ya na nann.

AR ROUE. - O c'hortoz petra emañ 'ta ? N' am eus ket graet bete-vremañ, a gav 
dezhañ, trawalc'h evit e Zoue ha va hini ?

AN EVNIG. - Siwazh, eontr kaezh, marteze n' int na kar na par, Doue ar Pab ha da



hini-te.

(Kregiñ a ra adarre da ganañ.)
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A-walc'h a gan, paouezit hep dale ! 
Eme an eskibien.
Ma ! eme va mibien,
Kit 'ta, Aotrounez, da vale ! 
Rrrrabom-ho, rrrabom-ho 
Bom-ho !

AR ROUE. - Tamm ebet ne blij al lizher-mañ din. Gwelloc'h e vefe skrivañ un all,
kalz garvoc'h, peogwir emañ ar wirionez ganimp. (Regiñ a ra al lizher.) Nann, n'
on ket evit intent abalamour da betra e chom ar Pab ken pell amzer da dermal... 
Roue on, kerkoulz hag eñ, ha dre-se e-tailh da blediñ evel ma tro em penn gant 
kement-tra em rouantelezh. Pleget am eus dre zoujañs hepken da c'houlenn 
digantañ aotre da c'hervel va mab dirak al lez-varn, ha keit ha ma tav er giz-
se, harpañ a ra, pe da vihanañ ober a ra evel pa fellfe dezhañ skoazellañ ar re 
a-enep dimp ha na glask nemet un abeg nevez da glakenniñ.

GOMEZ. - A dra sur, Aotrou, meur ha meur a hini a zo c'hoazh a-du gant ar priñs 
Charlez.

AR ROUE. - Ha piv 'ta, da skouer ?

GOMEZ. - Va feiz, an Aotrou Yann Borjia, hoc'h hanter-vreur ar priñs Aostria, 
roue Portugal ha...

AR ROUE. - Dal 'ta ! mat e rafe ar penn-skañv-se en em reiñ d' an traoù a sell 
outañ. Gout ' ouzon, emichañs, gwelloc'h egetañ petra ober gant ur fallakr n' en
doa ken c'hoant nemet klask sikour an estrenvro evit brezeliñ a-enep d' e dad, 
d' e roue ha d' e bobl.

GOMEZ. - Evit ar pezh a sell ouzh an torfed tamallet d' ho mab, n' hoc'h eus 
netra, eme an Aotrounez-se, da ziskouez splann ha sklaer en deus ar priñs...

AR ROUE. - Netra, a gav dezho ? Hag e dro-spered ? hag ar c'homzoù diflipet 
digantañ dirak testoù pa veze tomm dezhañ ? hag al lizheroù diwar e zorn, tapet 
ganimp e stumm pe stumm ?
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GOMEZ. - N' eus forzh, emezo, n' eo ket gwall vras e bec'hed peogwir n' en deus 
ket kaset e venoz da benn.

AR ROUE. - Daoust ha n' eo ket Charlez va mab ? Dre-se, rankout a rae e pep 
lec'h, e pep tra hag e pep keñver, skoueriañ evel ma 'z eo dleet e sujidi da 
zont.

GOMEZ. - A zo gwir, eme ar re a-du gantañ. Mab ar roue eo, ha setu perak n' 
heller ket stekiñ outañ. Anez-se, da ziwall hoc'h eus, Aotrou, rak hervez ma 
lavaront, da gentañ holl e strinkfe ar vezh warnoc'h-c'hwi ha war ho kurunenn.

AR ROUE. - Gwelout a raint 'ta ! (D' ar furlukin, krog da seniñ skiltroc'h-
skiltr.) En anv Doue, Evnig, tav ur pennadig gant da venveg milliget !

AN EVNIG. - Am eus aon, va eontr, n' out ket troet henozh da selaou kanaouennoù 
fentus.

Menel a ra en e goazez war bazenn izelañ at groaz.

AR ROUE. - Kenteliet on bet evel-hen gant va zad, Doue d' en pardono : Ar gwir 
strishañ, al lezenn, ar garantez evit ar vro, an dlead e-keñver ar roue, setu 
petra a dle bep tro bezañ trec'h da gement tra all.



GOMEZ. - Ya, Aotrou, met diouzh klevout ar re-mañ, arabat eo da neb a zo tad 
ankounac'haat nag an anv nag ar stad-se. A-dal ma voug ur roue en e greiz ar 
garantez evit e vugel, ne zibun nemet gevier, emezo, pa fell dezhañ tremen evit 
tad e bobl hag e vro.

AN EVNIG (en ur deurel ur pezh arc'hant war daol ar roue). - Arsa, va eontr, 
skeudenn piv an diaoul a welez aze ?

AR ROUE. - Va hini-me, genaoueg !

AN EVNIG. - Ma ! biken n' am bije kredet, rak krogmat eo da steuziañ. Ac'hanta, 
paour-kaezh, deut da vezañ un tad kriz ha didruez, ha kent ne vo pell ne vano 
netra diouzhit, n' eo ket hepken war ar pezhioù moneiz, met ivez e kalon an dud 
emaout o ren warno.
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AR ROUE. - Tanfoeltr van ne ran ouzh ar re a gomzez diouto. A-walc'h o devez ar 
gozed d' ober gant o zoulloù, hep koll amzer da glask war pe du e tro an heol. 
Diouzh da glevout, e tlean 'ta gouzañv e vefe graet fae warnon em zi, ha chom 
daoust da se ken dibreder hag ur sant derv a c'hell bezañ diskaret er fank gant 
neb a gar ?

AN EVNIG. - Allas, ne dez ket da zrougkomz eus ar fank. Ar fank a zo sioul, ar 
fank a zo gwak, ha den ne vez gloazet o kouezhañ warnañ ; ur si hepken en deus, 
lous eo un nebeudig, met n' eus forzh, ra vezo kanmeulet ar fank !

GOMEZ (dastumet gantañ e holl baperennoù). - Ha bremañ, Aotrou, gallout a ran 
tec'hel kuit ?

AR ROUE. - Gortozit c'hoazh ur pennadig. Penaos emañ ar bed gant ho prizoniad ?

GOMEZ. - Va feiz, diouzh ma vez troet... A-wechoù e stag da glemm, da skuilh 
daeroù, mantret ha faezh, dimp da welout, gant ar vuhez-mañ. Tremen a ra hep 
tamm na takenn, ha kregiñ a ra zoken da bediñ Doue, pe da vihanañ ober a ra an 
neuz... Bemdeiz e teu Olivarez, ar mezeg, war e dro.

AR ROUE. - Hag e gofesour ?

AN EVNIG. - Hervez ma lavar da vab, kalz re alies en em sil an den santel-se d' 
e vete. Gwelloc'h e vefe dezhañ, emezañ, plediñ gant ur vaouez goant, ur penn-
skañv bennak eveltañ, ha d' am meno, ar wirionez a zo gantañ.

AR ROUE. - Serr da c'henou, pec'her !

GOMEZ. A-wechoù, ez a en gouez evel p' en defe kollet e skiant-vat. Eoniñ a ra 
neuze en ur vallozhiñ hag en ur vlejal a-enep deoc'h, Aotrou, traoù euzhus, ur 
vezh hepken o selaou. Ar beure-mañ, en em strinkas a nerzh e gorf ouzh ar 
voger...

AR ROUE. - Ha keloù ebet n' am eus bet a gement-se ? Perak-se ?

AN EVNIG. - Ataoe, va eontr, en derc'hent gouel sant Jakez arabat e oa 
trubuilhañ e-pad e bedennoù un denig Doue eveldout.
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GOMEZ. - Ne dale ket ar boan, Aotrou, ober gwad fall ; hervez ar mezeg, n' en 
deus netra, nemet ur gignadenn war e dal.

AR ROUE. Ya, kaletoc'h eo e benn eget ar vein. Met, evitañ da vezañ ur c'hastiz 
kaset din a-berzh Doue, fellout a ra din gouzout kement tra, ha zoken an 
disterañ, a sell ouzh va mab. Na fiñv, na komz, mann ne dle bezañ kuzhet ouzhin,
ha n' eus forzh petra a c'hoarvezo gantañ, ra vezo diskleriet din ar wirionez !

AN EVNIG. - Fent a rez dimp gant da wirionez. Gwirionez ar rouanez a zo ur 
c'hast hakr ha mezhek ; war zen ebet ne gredfe parañ he selloù, rak un darluchez



' eo, ha c'hwez fall a vez ganti.

AR ROUE. - Ha peseurt brud a red en-dro din diwar-benn kement-mañ ? Teodadoù a 
vez klevet, moarvat, du-mañ ha du-hont ? Petra, da skouer, a lavar ar rouanez ? 
(Dre an nor gleiz e teu tre Elesbed, gwreg ar roue ha mont a ra he fried d' he 
bete.) C'hwi eo, Itron ? Daoust ha n' emaon ket oc'h huñvreal ? Dre bebezh 
burzhud, pe gentoc'h, pebezh madelezh dispar e teurvezit en em ziskouez henozh, 
ken splann hag ur steredenn, amañ, em log ?

Stouiñ a ra Gomez e benn dirak ar rouanez ha mont a ra er-maez, prim ha 
prim. Elesbed a zo ur plac'hig yaouank-flamm, ur goantenn ouesk ha mistr, tener 
meurbet da welout. Gant he sae wenn hag he blev melen-aour diblañsonet, tennañ a
ra war un ael, nevez gollet gantañ e delenn hag e ziveskell. Daoust ha ma 'z eo 
un dudi sellout ouzh he mousc'hoarzh flour, a-wechoù e vez ivez un druez gwelout
mor glas he daoulagad o vont war deñvalaat gant an anken pe zoken ar spont, evel
pa vefe kerse gant an ael-se bezañ kouezhet diouzh e varadoz.

ELESBED (en he c'hoazez war gador he den). - Ret mat eo din, Aotrou, pignat d' 
ho pete, rak bemdeiz bemnoz e kenderc'hit da labourat ha hogos biskoazh ne gavan
tu d' ho kwelout.
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AR ROUE. - P' am bez an eurvad da vevañ en ho kichen, kerkoulz ha pa rankan 
pellaat diouzhoc'h, redek e korn pe gorn ar rouantelezh, rak ur vicher start eo 
va hini, n' eus forzh, Elesbed, c'hwi, ha krouadur all ebet; a vez dalc'hmat an 
tostañ d' am c'halon.

ELESBED. - An tostañ ? Marteze a-walc'h !... Tost evel ur c'hlaskerez-bara en he
sav war doull ho tor, o c'hortoz aluzon, ha pa na vefe taolet mann pe nebeut a 
dra en dorn astennet ganti a-hed ar bloaz.

AR ROUE. - Gwell livet fall ho kavan, Itron, ha ken tomm e oa ho pizied pa 
stokis outo, ma kred din emañ an derzhienn ganeoc'h. Klañv oc'h, am eus aon.

ELESBED. - N' on na klañv, na yac'h... Ho tigarez, Aotrou, met allas din, n' on 
ket evit en em ober gant ar vro-mañ devet ha suilhet gant un heol didruez.

Kregiñ a ra an Evnig da seniñ goustadig-tre gant e venveg.

AR ROUE. - A zo mat !.. Kerkent ha ma vo lidet evel m' eo dleet gouel an Aotrou 
sant Jakez, mont ez aimp hon daou da ziskuizhañ ul lajad el lec'h ma plijo 
deoc'h, en ti-meur a vo gwellañ deoc'h, en Eskorial, da skouer...

ELESBED. - O nann, n' eomp ket d' an Eskorial. Hervezon, ken laouen hag ur vered
ar c'hastell-se, hanter-savet en ur gompezenn skubet gant ar pevar avel, hag en-
dro dezhi menezioù gouez ha rous, evel ur bern leoned en o c'hluch, dalc'hmat o 
c'hedal... Nann, kas am eus ouzh an Eskorial, ouzh ar barrioù traezh ha poultr a
darnij eno e-pad an deiz, ha war o lerc'h c'hwez trenk ar geot kras.

AR ROUE. - Arabat eo deoc'h ober fae war c'hwez-vat ar gwez alamandez pa grog an
aezenn noz da luskellat o brankoù, rak n' eus ezañs ebet par d' ar frond a sav 
neuze eus bleuñvioù dizeliet.
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ELESBED. - E kred deoc'h, Aotrou ? Degas a ra soñj din ar c'hwez-se eus ar flaer
pounner ha louet a van da blavañ a-us d' ul leur iliz en-dro d' ar volz-kañv, 
goude ma vez bet kaset d' ar bez unan eus pennoù-bras ar bed-mañ.

AR ROUE. - Eomp 'ta neuze da gastell Aranjuez ?

ELESBED. - O nann, mar plij ganeoc'h ! rak da c'houloù-deiz am eus gwelet eno 
meur a alc'houeder hag a wenneli lazhet moust dre o nij gant an heol, evel pa 
vijent bet brevet gant un taol kurun... Eveljust n' oc'h ket kiriek da gement-
se, Aotrou, na me kennebeut all. Va Doue, droug a dle bezañ ennoc'h, mar sellit 
ken pizh se ouzhin !



AR ROUE. - Tamm droug ebet, va muiañ-karet, met biken ne vin faezh o sellout 
ouzhoc'h e-giz-se, rak en ho taoulagad e lugern mil ha mil dra, traoù e-maez a 
veiz, hen touiñ a rafen met traoù kuzhet ouzh va spered, kement ha ken bihan ma 
krog ennon a-wechoù c'hoant c'hoarzhin ha c'hoant gouelañ war un dro.

ELESBED. - Gout ' ouzon, neblec'h ne gaver war an douar Aotrounez sevenoc'h e-
keñver ar merc'hed eget tudjentil Bro-Spagn, evito da vezañ ar peurliesañ ken 
dic'hoarzh ha ken evezhiek ma krenan dirazo.

AR ROUE. - Dirazon-me, Elesbed, ha perak-se ? Ha pa na vefe nemet ur rozenn pe 
ul lilienn en ho tornig, galloudusoc'h eo c'hoazh eget va hini, daoust ma toug 
houmañ pounnerañ bazh roue er bed-mañ.

ELESBED. - Abalamour da betra ne weler kammed dre amañ evel e Bro-C'hall na 
glizh na latar, ledet e-kerz an hañv e-giz ul liñsel arc'hant a-rez ar 
pradeier ? Biskoazh ne ra glav, koulz eo lavarout. Na kaerat tra koulskoude, an 
dour !

AR ROUE. - Hag ar stivelloù e pep liorzh, e kement porzh, dindan ho prenestroù, 
ken brav da welout pa vezont o vranskellat a-youl an avel ha pa strink diouto un
eonenn vunut a bep seurt liv ?

ELESBED. - Ya, met petra eo dezho gouelañ ha klemm dibaouez ? Em bro, netra ne 
ra an holl feunteunioù nemet kanañ ha c'hoarzhin, ha zoken an disterañ mammenn, 
kuzhet dindan ar spoue e don ar c'hoadoù...
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AR ROUE. - War a welan, va flac'hig, tapet oc'h gant kleñved ar vro. Met deiz pe
zeiz e teuot da bareañ ; ur wech an amzer e tegouezh din magañ un tammig spi, a-
dal ma welan ac'hanoc'h o vale dre al liorzhoù, skañvoc'h eget ur gannerezig-
dour, ha neuze e lavaran ouzhin va-unan : « Sell, Fulup, emañ he diveskell o 
vont da zispakañ ! »

AN EVNIG (o vouskanañ). - Gant an diveskell na weler ket e nijer ar primañ hag 
ar pellañ !

Paouez a ra da ganañ ha da seniñ ; den ne rann ger evel pa vef e kouezhet 
e-kreiz ar gambr ur sioulder ken pounner ha plom.

AR ROUANEZ (en he sav). - Gwall ziwezhat eo, Aotrou, hag ho nec'hañ a ran, 
emichañs, gant va melkoni.

AR ROUE. - Allas din, va flac'hig, biskoazh em buhez n' on bet ur c'hanfard 
laouen.

ELESBED (e-keit m' emañ he den o pokat d' he dorn). - Hag ho mab Charlez, ac'han
da begeit e vo dalc'het pell diouzh e vignoned ? Petra en deus graet a-enep 
deoc'h ?

AR ROUE. - Peoc'h, Elesbed ! Ne fell ket din komz eus se.

ELESBED. - Na zoken ganin-me ?

AR ROUE. - Na ganeoc'h c'hwi, Itron.

AN EVNIG. - Bez' eus war spered va eontr paour traoù na oar den nemetañ, ha 
krenañ a ra dalc'hmat betegouzout na ziflipfent diouzh e deod dre e gousk.

ELESBED. - Ma ! yaouank-tre eo ivez ar priñs, ha truez am eus outañ, rak hervez 
' glevan gouzañv a ra meur a...

AR ROUE. - Dal 'ta ! ha digant piv hoc'h eus bet keloù a gement-se ? Daoust ha 
skrivet en defe deoc'h ?
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ELESBED. - Penaos e c'hellfe hen ober ?

AR ROUE. - N' ouzon ket, Itron, ha dre-se hen goulenn a ran diganeoc'h.

ELESBED. - Klevet am eus komz dioutañ, ha setu eno.

AR ROUE. - Mar dle ur roue ober e vut a-wechoù, mat eo d' ur rouanez bezañ 
bouzar ar peurliesañ, pe da vihanañ, stouvañ he divskouarn. Truez, e lavarit-
hu ?... Netra ne c'hoarvezo gant Charlez, mar plij gantañ chom sioul ha fur. Pas
un cheveu ne tombera de sa tête, evel ma lavarer en ho yezh.

ELESBED. - Trugarez deoc'h evit ar c'heloù-mat-se.. Gwall yaouank omp hon daou ;
alies e tegouezhe din mont da vale gantañ du-mañ ha du-hont ; fent a rae din, 
hag aozañ a rae evidon kanaouennoù ha rimadelloù...

AR ROUE. - Ha bez ' ho po ar vadelezh da ziskouez din e oberennoù ha zoken d' o 
c'hanañ ?

ELESBED. - Ho tigarez, Aotrou, met ankounac'het int dija, am eus aon... Ya, n' 
hellen ket tremen hep bezañ nec'het diwar e benn, rak dibabet e oa bet gwechall 
din da bried.

AR ROUE. - Ha kerse eo ganeoc'h, emichañs, o vezañ m' hoc'h eus ranket dimeziñ 
d' unan all ?

ELESBED. - Kerse ganin ?... Diaes-tre eo kaout keuz d' un dra na vez bet 
biskoazh tañvaet... (Tevel a reont ul lajadig.) Met diwezhat eo anezhi...

AR ROUE. - Ya, kit da gousket, va flac'hig, ha nozvezh vat deoc'h !

ELESBED. - Arnev a zo henozh, a gav din.

AR ROUE. - Ya, un tammig. Aon hoc'h eus ar c'hurunoù ?

ELESBED. - N' eus forzh, mouchet e vo va frenestroù, tud a vano a-hed an noz en-
dro d' am gwele, ha difenn a rin outo lazhañ ar gouloù, ha neuze, an Evnig a 
sono ken goustadig ma teuin a benn ar fin da vorediñ, kaer o devo al luc'hed 
flamminan hag ar c'hurunoù strakal... Kenavo !
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Pokat a ra d' ar roue ha mont a ra er-maez gant ar furlukin war he lerc'h.
Kerkent all e teu tre Gomez. Aet eo dija Fulup d' azezañ ouzh taol, ha komz a ra
hep treiñ e benn war-du egile.

AR ROUE. - Ac'hanta, klevet hoc'h eus ?

GOMEZ. - Va zigarezit, Aotrou, met neb a ra va micher evel m' eo dleet a rank 
gwech ha gwech all pegañ e skouarn ouzh krogen-alc'houez.

AR ROUE. - War a welan, gwell douget eo va gwreg evit va mab.

GOMEZ. - Kalz muioc'h c'hoazh emañ ar rouanez war spered ar priñs.

AR ROUE. - He c'harout a ra ?

GOMEZ. - Ya, diouzh klevout e vignoned, met a-viskoazh e plijas dezhañ ober e 
baun.

AR ROUE. - Ha hi ?

GOMEZ. - Yaouank flamm eo, Aotrou, ur grennardenn, koulz eo lavarout.

AR RODUE. - N' omp ket bremañ o plediñ gant an oad he deus. E garout a ra 



hi ?... Petra eo deoc'h tevel, Gomez, ha stouiñ ho penn ?... Aon ho pefe, pe 
druez hoc'h eus ouzhin ? Ha marteze fent a ran deoc'h o c'houlennata e giz-se ?

GOMEZ. - Aotrou, na dit ket da grediñ...

AR ROUE. - Tuet on da gredin kement tra, ha zoken ar gwashañ a-dal ma stagit da 
dermal. E garout a ra hi ?... Ya pe nann ?
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GOMEZ. - Ya, eme darn 'zo.

AR ROUE. - Ha perak 'ta n' hoc'h eus ket graet din teurel evezh war gement-se ?

GOMEZ. - Ha talvout a rae ar boan ho trubuilhañ gant ar seurt brudoù na n' int 
d' am meno nemet droukkomzoù laosket da redek gant teodoù fall ?

AR ROUE. - Met da vihanañ, n' eo ket ur gontenn vorn karantez Charlez evit e 
vamm-gaer ? Gwir eo, hep mar na marteze ? Ha diouzh ret, prest oc'h d' hen touiñ
?

GOMEZ. - Evit ar pezh a sell ouzh se, nec'het e vefen o tont da...

AR ROUE (en e sav). - Ac'hanta mat ! Digantañ e klevin ar wirionez.

GOMEZ. - Digant piv, Aotrou ?

AR ROUE. - Digant va mab. Kit d' e gerc'hat dirazon hep dale.

GOMEZ. - Tremen hanternoz eo, Aotrou, ha pell 'zo, moarvat, ez eo aet ar priñs 
da gousket.

AR ROUE. - Kousket, e lavarit-hu ? Ha me, daoust ha n' on ket war vale ?

Mont a ra Gomez er-maez dre an nor gleiz. N' eo ket peurserret an nor, ma 
red ar roue betek ar groaz, hag eñ da gouezhañ war e zaoulin.

AR ROUE. - Va Doue, gout ' ouzoc'h, kwita, piv on, an dalvoudegezh am eus, petra
am eus graet bete-vremañ, petra a rin c'hoazh, evit ma vo kanmeulet hoc'h anv 
benniget ?... Gortoz a rit, marteze, ken na vin galvet er bed-all evit reiñ din 
ar gopr am eus gounezet dre va oberoù ? Met abalamour da betra e fell deoc'h va 
c'hastizañ ken didruez, ken garv war an douar-mañ ? Evit petra hoc'h eus roet 
din ur mab hepken, peogwir n' eo ar mab-se nemet ur fallakr, un dornad fank, ur 
breinadur, mezh an dud, ha netra ken ?... Gout ' ouzon, va Doue, arabat eo dimp 
klemm. Re gaer, re vat holl e vefe ar vuhez ma na ziskarfe ho tan kurun nemet an
derv krog da breñvediñ, mar na lonkfe ho mor nemet al lestr a zoug ar vosenn, 
mar na doullgovfe ar c'hleze nemet ar grenerien war an dachenn-emgann... Ra vezo
'ta graet ho c'hoant e pep tra, e pep amzer hag e pep keñver !... Hogen, va 
Doue, mar don bet gwintet a drugarez deoc'h war ur gador-roue ken uhel ha ken 
brudet, aotre am eus, neketa, da grediñ hoc'h eus laosket etre va daouarn paour 
un tammig, ur rann, ul lodennig eus hoc'h Hollc'halloud, din-me d' ober gant an 
drailhenn-se evel ma plijo din, er c'houlz hag er stumm e kavin gwellañ ?... 
Evel-se bezet graet !
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Mont a ra prim en e sav rak deut eo tre Ruy Gomez.

GOMEZ. - Aotrou, emañ ar priñs Charlez o tont war va seulioù.

Klevout a reer e gwirionez ur bagad tud o tont herr warno, ha klezeier o 
stirlinkat. Aet eo adarre ar roue en e goazez ha dont a ra tre e vab e-kreiz tre
daou soudard gant un tog dir war o fenn hag un alabardenn war o skoaz. Yaouank-
kenañ eo ar priñs Charlez ha liv ar c'hleñved a zo en e gerc'henn ; bevennet eo 
e benn gant ul lien gwenn-erc'h. O paouez emañ da lammat e-maez e wele, he dre-
se n' eus warnañ nemet ur sae-gambr voulouz du, gant ur gouriz arc'hant en-dro 



d' e vandenn. Bez' eus en dreid solennoù ler ruz.

CHARLEZ (war doull an nor).- Ac'hanta, va zad, daoust ha krog e vefe an tangwall
er c'hastell ?

AR ROUE. - Gra diouzh ar c'hiz a ren amañ em lez ha lavar : Va Mestr ha va 
Roue... (Ober a ra d' ar soudarded mont kuit ha c'hoantaat a ra Gomez mont war o
lerc'h.) Nann, Gomez, chomit amañ, mar plij.

CHARLEZ. - Eveljust, rak menel a rafe ar c'hozh louarn a-dreñv d' an nor da 
selaou dre doull an alc'houez. Hag e tu-hont da se, mat eo kaout dindan dorn un 
den akuit ha divorc'hed pa vez d' ober gant ur c'hwil eveldon, neketa, va Mestr 
ha va Roue ?
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Tapout a ra ar skabell ha mont a ra en e goazez warni, gwell seder ha 

dibreder da welout. Manet eo e dad da sellout pizh outañ.

AR ROUE. - Fellout a rae dit 'ta en em lazhañ ?

CHARLEZ. - Ret mat eo din diverrat gwech ha gwech all an amzer e stumm pe stumm.

(Stagañ a ra da c'hoari gant pennoù e c'houriz.) 

AR ROUE. - Daoust ha n' ac'h eus ket levrioù da lenn ?

CHARLEZ. - Geo 'ta, bez' eus em c'hell ar pevar Aviel, ar Skritur Sakr penn-da-
benn, Buhez ar Sent, ur bern sermonioù, den ne oar pet prezegenn santel, hag 
arabat eo din ankounac'haat pedennoù ha kuzulioù va c'hofesour, ur beleg a-
zoare, ne lavaran ket, met kement ha distreiñ diwar va c'haoz, c'hwez ar 
c'hignen a vez dalc'hmat gant e alan... An Aviel hag ar Skritur Sakr, ya !... 
hogen, n' eus forzh pegen saourus e vez ar boued skuizhañ a reer abred pa vez 
bemdeiz-Doue an hevelep tra da lonkañ. Koulskoude dre un taol-degouezh, mignoned
nevez am eus, harperien, mar deo gwelloc'h ganeoc'h...

AR ROUE. - Ha piv 'ta ?

CHARLEZ. - Da gentañ, ul logodenn vesk a zeu bep tro da grignat kement tra a van
eus va frejoù. Bez eus ivez e korn ar solier ur pikol kevnidenn vlevenek, kant 
vloaz bennak he deus, emichañs, ar wrac'h-se, ha gouez daonet e chom betek-hen, 
met spi am eus d' he doñvaat dre hir-amzer, nemet ha war hoc'h hent e vefe, ha 
dre-se barnet d' ar marv ?

AR ROUE. - N' ac'h eus ket mezh ? Komz a rez evel un tammig krennard.

CHARLEZ. - Met dont a rin da furaat, kwita, seul vui ma tiwano va barv ha ma 
teuyo va blev da louediñ ? Met perak-se, va zad, ne dennit ket lagad 
diwarnon ?... Ha bez e vefe mastaret va zal gant liv du, pe marteze n' emañ ken 
va fri en e lec'h ?

AR ROUE. - Mar don feuket, n' eo ket gant da gomzoù divergont, rak kustum on 
diouto pell 'zo, hogen sebezet krenn e vanan dirazout o vezañ n' eus netra ez 
penn nemet ludu pe vrenn-heskenn. Gomez, setu aze va mab, hag hini-all ebet n' 
am eus nemetañ ! An dra-mañ a vo 'ta galvet da ren em ziwar-lerc'h va faour-
kaezh bro ha va fobl !
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CHARLEZ. - Evel-se 'mañ, va zad ! Daoust ha ma kouezh meur a aval diouzh an 
hevelep skourr, da bep hini e stumm hag e vlaz !

AR ROUE. - N' ac'h eus ket ezhomm da gaout aon, n' eo ket du da dal, ha siwazh 
dit n' eo ket evit ruziañ ; da fri a zo bepred, e-kreiz tre da zivjod, met 
evidout da vezañ mab ur roue, n' eus ennout nemet sioù ha techoù fall ur paotr 
saout pe ul lakez.



CHARLEZ. - Ha piv, Aotrou, a zo kiriek da gement-se ? Pa zegouezh d' ur poder 
c'hwitañ war ur skudell pe ur c'hib, da biv e vez tamallet, d' an oberenn pe d' 
ar micherour ?

AR ROUE. - Mont a ra a-wechoù ar micherour en gouez hag e-tailh e vez neuze da 
vruzuniñ ar skudell ha d' ober darboudoù gant e gib. Diwall na c'hoarvefe ganit 
an hevelep tra !

CHARLEZ. - Ankounac'haat a rit ez on me ho mab ?

AR ROUE. - Mar deufe, Doue da viro, va brec'h da vreinañ, he zroc'hañ a rafen 
hep dale, eviti da vezañ lodenn eus va c'horf.

CHARLEZ. - Kuit a druez, a geuz, a ranngalon ?

AR ROUE. - Gouzañv a rafen, moarvat, evel pep den moñs e vez kerse gantañ goude 
e vrec'h nevez gollet. Met n' eus forzh, ar boan a zo un dra vat, un dra n' 
heller ket tremen hepdi, ha n' eus ket er bed-mañ talvoudusoc'h pinijenn.

CHARLEZ. - Ac'hanta, mar fell deoc'h deiz pe zeiz en em dizober diouzhin, ezhomm
ebet n' ho po da wiskañ dilhad all, peogwir emaoc'h bemdeiz Doue e kañv. Ha da 
biv an diaoul, va Mestr ha va Roue, e tougit ar c'hañv-se ?... Daoust ha deut e 
vefec'h er bed-mañ gwisket penn-da-benn e mezher du ?
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AR ROUE. - « Doujañ a ri d' az tad ha d' az mamm ! » setu unan eus 
gourc'hemennoù Doue.

CHARLEZ. - Ne don ket eveljust ken aketus ha c'hwi evit ar pezh a sell ouzh ar 
Skritur Sakr, met lennet am eus ar gerioù-mañ e tu bennak en Aviel : « Deut on 
da lakaat an disparti etre mab an den hag e dad ! »

AR ROUE. - Neuze 'ta, re a zo ac'hanomp hon daou war an douar ken ledan ha ken 
hir ha ma 'z eo ? Pehini a ranko kilañ dirak egile ?

CHARLEZ. - Prennit warnon da viken, mar kirit, dorojoù ur manati bennak, evel m'
ho poa c'hoant d' hen ober n' eus ket gwall bell, hag eno e chomin keit ha ma 
vin bev da bediñ Doue evit ho silvidigezh.

AR ROUE. - Serr da c'henou rak oc'h ober goap emaout ! 

CHARLEZ. - A gred deoc'h ?

AR ROUE. - Kerkent ha ma vefen douget d' ar bez, skarañ kuit a rafes diouzh da 
vanati, hag a-vec'h e vefe dit lakaat va c'hurunenn war da benn, prim ha prim e 
vefe rannet ha distrujet rouantelezh Spagn, kollet ganti a drugarez dit galloud,
pinvidigezh ha brud vat.

CHARLEZ. - Va laoskit da vihanañ da...

AR ROUE. - N' out nemet ur gaouiad, hen gouzout a ran fraez mat, met selaou !...
Mar dout den da douiñ amañ war relegoù an Aotrou sant Jakez a Gompostella, en 
derc'hent e c'houel, e seveni da c'her, en em zigargi da vat ha da viken diouzh 
da holl wirioù da vezañ roue em ziwar-lerc'h, am bo c'hoazh marteze un tammig 
fiziañs ennout.

CHARLE,Z. - Ha war an diviz-se, torret krenn e vo d' ho kcunnar ouzhin ? 
Ankounac'haet ha pardonet e vo ar gaou am befe graet ouzhoc'h, va enebiezh, ha 
kement tra all tamallet din ?
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AR ROUE. - Ya, n' eus sant ebet er baradoz e toujon dezhañ muioc'h eget da sant 
Jakez, ha dre se mar fell din astenn va brec'h dehou a-us d' e relegoù benniget,



ken sur ha ma kredan en Doue, e vin den d' am le. (En ur dostaat d' e vab ar 
chapelig aour a zo war an daol dirazañ.) Dal ! gra eveldon, hag evit va c'heloù,
setu fin d' an droukrañs etrezomp.

CHARLEZ (en e sav). - Fent a rit din, va zad, gant ho le ! Ne vo ket diaes 
deoc'h kavout menec'h, beleien, eskibien pe gardinaled, gouest d' ho tistagañ 
diouzh ho le. Ne vint ket pell o klask tu d' ho tisammañ, kuit a bec'hed, rak 
bez' int ivez ho sujidi leal ha sentus. Met me n' on ket evelto. Kammed ne 
blegin ha pa vefen brevet ha friket ganeoc'h.

AR ROUE. - Sellit ervat, Gomez, sellit ouzh an amprevan-mañ. Bez' eus dirazomp 
un enebour touet, un dispac'her ken diboell ha ma 'z eo divergont. N' eo ket a-
walc'h dezhañ en em sevel a-enep d' e dad, d' e roue ha d' e vammvro, fellout a 
ra dezhañ war ar marc'had leuskel gwall-vrud da redek diwar-benn ar rouanez, ur 
vaouez direbec'h ma 'z eus unan er bed-mañ...

CHARLEZ. - Dal 'ta ! daoust hag aet e vefe ar rouanez d' ober klemm d' ho pete ?

AR ROUE. - Tevel a ri, pe me ' welo !

CHARLEZ. - Ne rin ket, rak eno emañ an dalc'h ! Dibabet e oan bet gwechall da 
bried evit ho rouanez, ha betek-hen n' am eus ket ankounac'haet kement-se, setu 
aze va zorfed, va fec'hed marvel, setu ar si n' hellit ket distaol din !... Va 
iriennoù, un taol kaer ! N' int nemet digarezioù ha netra ken, fentigelloù na 
dalv ket ar boan komz diouto. Sell ervat, Ruy Gomez, n' eus amañ na tad, na mab,
na roue, na sujed ; bez' eus tal-ouzh-tal daou waz, daou c'hour, o stourm an eil
ouzh egile abalamour d' ur vaouez goant... Bez' eus dirazout ur c'hozhiad a 
grede dezhañ bezañ trec'h d' ur c'hevezer yaouankoc'h egetañ. Anzav ar wirionez,
louarn, daoust ha n' eo ket ur vezh gwelout un durzhunell hag ur gaouenn o 
neizhiañ a-gevret ?
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AR ROUE. - Ur gaouenn 'on 'ta, diouzh da glevout ?

CHARLEZ. - Petra vern, ha pa laoskfec'h ac'hanon da beurvreinañ en ur manati pe 
el lousañ hag an donañ toullbac'h ? Mar deo gwir n' hell ket ar menezioù 
kerzhout an eil en arbenn d' egile, evit ar re unanet gant ar garantez n' eus 
netra aesoc'h, da vihanañ bemnoz e-keit m' emaint o huñvreal, ha neuze gwall a 
se d' ar mac'her ha d' an ozhac'h !

AR ROUE. - Gomez, a-walc'h am eus klevet.

Mont a ra Gomez da zigeriñ an nor ha raktal e teu tre ar soudarded.

CHARLEZ. - Kaer ho po c'hoari, va zad, biken ne vago karantez evit den all, 
kalon an hini e komzomp diouti o vezañ n' eo ket bet tonket ar galon-se da 
lammat stok ha stok ouzh va hini me. (War doull an nor.) Nozvezh vat deoc'h, va 
Mestr ha va Roue, ha kouskit e peoc'h, mar gellit !

Mont a ra kuit gant ur soudard. Chomet eo Gomez da sellout ouzh ar roue 
difiñv ha stouet e benn gantañ.

GOMEZ. - Aotrou, ma kredfen ho...

AR ROUE. - Diskennit din, mar plij, ur werennad dour.

Sentet en deus Gomez hag evañ a ra Fulup goustadig hep tennañ lagad a-
ziwar egile.

AR ROUE. - Ret eo plediiñ gant an dra-mañ da vat ha hep dale.

GOMEZ. - Raktal, Aotrou ?... Met n' eo ket echu an enklask ; n' hoc'h eus ket 
galvet ar varnerien ha n' emañ ket an darn vuiañ diouto o chom er gêrbenn.



AR ROUE. - Poan dent hoc'h eus bet a-wechoù ? 

GOMEZ. - Siwazh, ya Aotrou, evel pep den.

AR ROUE. - Komz a ran me eus ur boan dent spontus, ur c'hloaz n' heller ket 
padout ganti, gouest d' ober da n' eus forzh piv koll e skiant-vat, en ur ger, 
un ifern da c'houzañv.
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GOMEZ. - Intent a ran, Aotrou.

AR ROUE. - Ha petra a raec'h er stad-se evit lemel diwarnoc'h ar gwall ?

GOMEZ. - Va feiz, redek a raen da di ar barvier o chom an tostañ din, pe diouzh 
ret lemel a raen va-unan, e stumm pe stumm an dant milliget-se.

AR ROUE. - Ac'hanta, evel-se e ri ivez gant va mab.  N' am eus ket ezhomm a 
varnerien, rak barnet eo ganin dija.

GOMEZ. - Petra ? e lazhañ ?

AR ROUE. - Ya, ha n' eo ket a-benn eizh deiz, na zoken arc'hoazh, diouzhtu war 
an taol !

GOMEZ. - Ho mab, Aotrou, ha n' hoc'h eus nemetañ !

AR ROUE. - Yaouank eo ar rouanez ha genel a rayo mibien all. Ober a rin diouzh 
se.

GOMEZ. - Ha petra a lavaro an dud ?

AR ROUE. - Un den poellek ez oc'h bet a-viskoazh, Gomez, ha mar grit evel m' eo 
dleet, roet e vo da grediñ da bep hini e c'hoarvezas gantañ ur gwalleur bennak.

GOMEZ. - Hag an Tad Santel ar Pab ?

AR ROUE. - Ar Pab a zo pell ac'han.

GOMEZ. - Doue a zo pelloc'h c'hoazh, ha koulskoude...

AR ROUE. - Peoc'h ! Ministr pe vesaer-deñved, pep den em bro a rank sentiñ ouzh 
e roue hep klemm na termal, evel ma pleg ar c'houmm dindan an avel hag ar geot 
dirak ar falc'h.

GOMEZ. - Ha penaos, Aotrou, dre ar c'hleze, ar groug pe ur c'hontamm bennak ?

AR ROUE. - Se sell ouzhoc'h. Na c'hoant nag amzer n' am eus da zisplegañ kement-
tra dre ar munut.
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GOMEZ. - An noz-mañ, Aotrou, derc'hent gouel sant Jakez ?

AR ROUE. - Gallet e vo tevel war se e-pad daou pe dri devezh, ha setu eno... Ha 
bremañ, bec'h d' ho labour !

Kerzhout a ra Gomez war-du an nor gleiz met chom a ra war an treuzoù.

GOMEZ. - En anv Doue, Aotrou, ho pediñ a ran c'hoazh ur wech da...

AR ROUE. - Ha taolit pled d' en em ziskouez dirazon kent n' ho po graet hervez 
va gourc'hemenn.

Mont a ra Gomez kuit. Kerkent ha ma 'z eo serret an nor, ez a ar roue da hanter-
zigeriñ ar prenestr.



AR ROUE. - Ya, arnev a zo henozh... ha degas a ra an avel c'hwez ar soufr betek 
amañ. Dal 'ta, emañ ul luc'hedenn o paouez da flamminañ a-rez an dremmwel, evel 
p' en defe ur ramz tennet e gleze e-maez ar feur. (Tevel a ra ur pennadig, ha 
klevout a reer an aezenn o sourral ha meur a eostig o vouskanañ.) Kompez, krenn 
ha ruz, setu al loar o pignat a-sur, ken skañv hag ur glogorenn, a-us d' ar 
gwez... Kas am eus ouzh ar blanedenn-se ; goullo ha digenvez eo, din da welout, 
ha dleout a ra bezañ enni holl skorn ha yenion ar beurbadelezh... (Serriñ a ra 
ar prenestr.) Ha mar befe an envoù ken digenvez, ken yen, hag al loar ?... Mar 
deo un huñvre, ur faltazi, ha netra ken, ar baradoz a gomz dioutañ al levrioù 
Sakr hag ar veleien ?... Petra eo dit, Fulup gaezh, prederiañ e-giz-se ?... 
Peseurt traoù an diaoul a zo war da spered ?... Gaou a lavare Ruy Gomez, n' emañ
ket Doue pell ac'han ; Doue a zo amañ, em c'hichen, va c'hlevout ha va gwelout a
ra... (Tostaat a ra d' ar groaz.) Va Salver, ledet he deus an noz he mantell war
rouantelezh Spagn ; met du-hont, tramor, emañ an heol o tarzhañ a-us da gêrioù 
ha da aodoù all. Du-hont, gant skoazell ha harp va soudarded, meur ha meur a 
veleg a zo o treiñ dre gaer pe dre heg pobladoù all war du da Aviel... Dalc'h 
soñj, Aotrou, eus an holl vrezelioù am eus digoret ha kaset da benn war zigarez-
mañ digarez, met e gwirionez evit difenn ar feiz n' eus hini santel ebet 
nemeti... Diwall d'ankounac'haat pegement a dud am eus kastizet didruez a-dal ma
krede din e vezent war var da dreiñ kein dit-ha d' az iliz... (Mont a ra war 
bennoù e zaoulin.) Met evit va gopr, Aotrou, daoust ha n' am bo ket aotre 
diganit da voustrañ ur velc'hwedenn na baouez ket da vabouzañ war va mantell-
roue ?... Lavar din, va Doue, daoust ha bez e vefe ur pec'hed bras lazhañ neb ne
oa ket dellezek da zont er bed ?... Ha mar deo difennet ouzhin ober kemend-all, 
gwalc'hiñ a rin va zorfed en ur ober muioc'h-mui buhez da gement hini a zo a-
enep dit... Savet e vo war va gourc'hemenn ha gant va arc'hant meur a iliz gaer,
ha kanet e vo enno ofernioù, pell pell goude na vo va eskern nemet ur vozad 
ludu, pell goude ma vo va ene, deut da vezañ peurc'hlan dre ar binijenn, 
degemeret e-touez ar re az po dilennet da vevañ da virviken dirazout... Evel-se 
bezet graet !... (Ober a ra sin ar groaz ha mont a ra d' azezañ war e wele, hag 
eno e chom da brederiañ ur pennadig, e ilinoù war e zaoulin hag e c'hroñj harpet
ouzh e zaouarn.) Perak-se ne ren ar peoc'h nag em spered nag em c'halon evel 
boas goude ar bedenn ?... N' on ket bet 'ta selaouet gant Doue ?... (Mont a ra 
adarre e-tal ar groaz.) Va Jezuz, pa oas war venez an Olived, lavaret az poa d' 
an diskibien : « Diwallit na gouezfec'h, rak trist eo va ene betek ar marv ! » 
Ha bremañ, va Salver, p' emañ ur c'hwezhenn ken put ha da hini o tiverañ 
diouzhin, daoust ha manet out kousket d' az tro ?... Ne c'houlennan ket diganit 
ur respont, netra nemet un arouez, ur merk, kement ha diskouez din ez eo bet 
klevet va mouezh...
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N' eo ket peurlavaret e gomz pa strak un taol-kurun gant ul luc'hedenn 

euzhus ; digoret eo bet a-stroñs daou stalaf ar prenestr ha lazhet eo bet ar 
gouloù war an daol. Souzañ a ra Fulup betek ar voger gleiz ha menel a ra peget 
outi, gant e zivrec'h e kroaz, evel ur pikol kevnidenn du. Neuze e weler tasmant
an Impalaer Charlez pempvet, daskrennus ha damc'hlas, met aes tre d' anaout, o 
sevel goustadig meurbet a-dreñv d' ar prenestr, e giz ma tarzh al loar a-us d'ar
gwez (1).

(1) Kement ha reiñ muioc'h a nerzh d' an diviz-mañ, un dra vat a vefe enskrivañ 
komzoù ar roue ha re an tasmant war ur bladenn pe ur « magnétophone ». Neuze, n'
ho devo ar c'hoarierien nemet ober an neuz da zistagaù ar gerioù.
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AR ROUE. - C'hwi eo, va zad ?

AN TASMANT. - Gra, mar plij, hervez ar c'hiz a renas em lez e-keit ma oan bev, 
ha lavar : Va Mestr ha va Roue !

AR ROUE. - Petra hoc'h eus da gemenn din, va Mestr ha va Roue.

AN TASMANT. - Edos o c'houlenn digant Doue ur merk, un arouez ha setu ma 'z on 
bet tennet diouzh ar bez gant an Hollc'halloudek evit dont d' az kaout kent na 



vo re ziwezhat.

AR ROUE. - Bet on, neketa, ur mab leal a-hed ho puhez, ho mignon nesañ, ho 
kenlabourer aketusañ, hag a drugarez-se lezet ho poa etre va daouarn ho kalloud 
hag hoc'h holl kurunennoù, kent na fellas zoken d' an Ankou serriñ ho taoulagad.

AN TASMANT. - Hag ur fazi a ris marteze, rak biken ne zeu mab-den da vezañ e 
gwirionez spisweler, kent na vez bet skarzhet poull e lagad gant preñved ar 
vered.

AR ROUE. - Dellezout a ra va mab e teufec'h c'hwi da gomz en e erbed ? Un diaoul
a vev en e greiz !

AN TASMANT. - Hag ennout, daoust hag heñ ne guzhez hini ebet ?

AR ROUE. - Eo, ha meur a hini zoken. Hogen, brezel a ran d' am re, ha Charlez ne
ra nemet magañ ha karout e hini.

AN TASMANT. - Mar gra brav Charlez d' e ziaoul evel pa vefe un Doue, te, Fulup, 
a ziskenn an Hollc'halloudek a-renk gant ar fallañ diaoul. Piv ac'hanoc'h a ra 
ar gwashañ pec'hed ?

AR ROUE. - Gwechall e varnas Brutus e vibien d' ar marv. Un dra aotreet d' ur 
republikan, daoust ha difennet e vefe ouzh ur Roue ?
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AN TASMANT. - Rankout a reas an tad-se bezañ ken didruez ha bouc'hal ar bourev 
evit ma vije savetaet kêr ha stad Roma. Met n' emañ ket, emichañs, da 
rouantelezh en argoll ?

AR ROUE. - Hag Abraham, daoust ha menel a reas da dermal a-dal ma 'z oa bet 
gourc'hemennet dezhañ a-berzh Doue lazhañ e vugel ?

AN TASMANT. - Kerkent ha ma savas Abraham e gontell a-us d' e vab, un ael a 
ziskouezas dezhañ ar maout da wadañ e-lec'h Izaag. En gortoz out e vefe hor 
Mestr ken madelezhus ez keñver, goude na sentez nemet ouzh da warizi, rak hen 
gouzout a rez, n' int nemet digarezioù, an torfedoù tamallet d' am mab-bihan.

AR ROUE. - Doue e-unan, Doue a ginnigas e vab d' ar marv ha pebezh mare euzhus, 
ha pebezh mab, an oan peurc'hlan !

AN TASMANT. - Ya, met hor Salver a varvas war ar groaz evit silvidigezh ar bed 
holl, ha piv 'ta, nemedout, en devo un dra bennak da c'hounit goude ma vo bet 
muntret ar paour-kaezh Charlez ?

AR ROUE. - Ho tigarez, va Mestr ha va Roue, hogen daoust hag heñ ne zegouezhas 
ket deoc'h ober a-hed ho puhez tra pe dra hoc'h eus mezh diouti bremañ ?

AN TASMANT. - Eo, ha kerse eo ganin, rak bet on ur pec'her bras, ha koulz eo din
hen anzav, un torfedour, ar seurt n' eus ket nemeur. Strivet am boa da bakañ 
dindan va c'hrabannoù ar bed a-bezh, ha heñvel e oan neuze ouzh ur c'hrouadur 
bihan c'hoant dezhañ ha zisec'hañ ar mor gant ur grogenn doull. Met allas, poan 
ha poan vras am eus betek-hen da c'houzañv evit va gwall oberoù.

AR ROUE. - Ha peseurt poan, va zad ?

AN TASMANT. - Siwazh, tevel a rankan ober war gement-se, va faotr, met fellout a
ra din e tremenfes hep bezañ enkrezet eveldon. Rak evidon da vezañ aet da anaon,
un tad on bepred. Un tad out ivez, Fulup ! diwall d' ankounac'haat an anv hag ar
stad-se !
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AR ROUE. - Netra n' am eus ankounac'haet, va Mestr ha va Roue. Dalc'het am eus 
soñj bete-vremañ eus ho kentelioù, ho kourc'hemennoù strishañ. Pet gwech n' am 



eus ket klevet diganeoc'h ar reolenn-mañ : « Mar degouezh d' unan bennak bezañ 
war da hent, lakaat da c'halloud en arvar, sko hep sellout berr nag ouzh renk, 
nag ouzh kerentiezh, nag ouzh liamm ebet ! »

AN TASMANT. - Na dez ket da livañ gevier ! Ur pried gwarizius out, ha netra ken,
un ozhac'h aet war gein ar marc'h. Fentus out evel ur c'hi o harzhal ken ma 
foeltr gant aon na dapfe unan all an askorn emañ o krignat, evel un tarzod en 
deus kas ouzh skeud e wreg, o vezañ ma vez dalc'hmat ar skeud-se da heul ar 
paour-kaezh plac'h bep tro ma ra heol.

AR ROUE. - Aner e oa din 'ta bevañ ken tost deoc'h, rak diouzh ho klevout 
dizanavezet krenn on ganeoc'h.

AN TASMANT. - A dra sur, gout 'ouzout gwelloc'h egedon piv out. Dre-se, ne gaver
melezour ebet nag ez kambr, nag en Eskorial, neblec'h en-dro dit, rak biken ne 
gredfes parañ da selloù war ur melezour gant aon rak gwelout ennañ da dalfas 
gwirion. Kenavo da virviken !

AR ROUE. - O va zad, na dit ket d' am dilezel war ar gerioù kriz-se !

AN TASMANT. - Gerioù, ya, ret mat eo din tremen gant gerioù na gavont ket zoken 
an tu da vont bete da galon. Gerioù hepken, allas, peogwir n' hellan ken mont 
dit dre nerzh, na kemer va c'hreñv warnout.

AR ROUE (war bennoù e zaoulin). - Petra, va zad, skeiñ a rafec'h ganin ?... 
Lakaat a rafec'h ho...

AN TASMANT. - Paouez da grenañ, gad a zo ac'hanout !... Ezhomm ebet n' ac'h eus 
da virout en-dro dit ur bern archerien ha lakizien. Pa vez da-unan penn, tridal 
a rez a-dal ma klevez an disterañ trouz ha sevel a ra ar blev a-bik war da 
gokenn. Bez dinec'h, n' out ket dare da vervel rak den ne gredo stekiñ ouzh neb 
a zoug war e dal ur merk sanket don eno gant meud an Hollc'halloudek, ur merk 
kant gwech mezhusoc'h eget hini Kaïn.
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Dallet eo an arvestourien gant ur pikol luc'hedenn c'hlas, ha pa zeuont da

welout sklaer adarre, n' emañ ken An Tasmant a-dreñv d' ar prenestr. Mont a ra 
diouzhtu ar Roue en e sav hag eñ da vlejal e-nerzh e benn.

AR ROUE. - Forzh va buhez !... Amañ din raktal !..... N' eus den ebet war-
dro ?... Ra vezo enaouet ar gouloù !... Sklerijenn, en anv Doue, sklerijenn !...

Klevout a reer dorojoù o tigeriñ a-stroñs, tud o c'harmiñ hag o tiredek. 
Dre an nor gleiz a zeu tre archerien ha lakizien, darn gant ur c'hleze en o 
dorn, darn-all gant pikoloù gouloù-rousin enaouet ha savet d' an nec'h. En o 
zouez emañ ar Rouanez gant div dimezell hag an Evnig.

AN DUD DEUT TRE. - Petra a c'hoarvez amañ ?.... Piv 'ta a glask gloazañ pe 
lazhañ ar Roue ?... Dav dezho !... Bec'h d' an ailhoded-se !... Met... n' eus 
den !...

Chom a ra an holl vagad e-don al leur-c'hoari, an eil stok ouzh egile. 
Mont a ra ar Rouanez betek he fried manet e-tal ar groaz, berr warnañ ha 
dispourbellet e zaoulagad evel pa vefe o paouez da zihuniñ.

ELESBED. - Petra ' c'hoari ganeoc'h, Aotrou ? Klañv oc'h ?

AN TASMANT (e pellder). Sent ouzhin, Fulup, taol pled na vefe re ziwezhat !

AR ROUE (o tapout krog e brec'h Elesbed, en ur ziskouez dezhi ar prenestr gant e
viz). - Ne welit ket anezhañ ? Ne glevit ket e vouezh ?... Dall oc'h 'ta, pe 
vouzar ?... Ha marteze an eil hag egile ?... Petore sikour am eus da gaout 
diganeoc'h ? Kit kuit, holl a zo ac'hanoc'h !



ELESBED. - O, va c'hloazañ a rit, Aotrou !
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AR ROUE. - Ha c'hwi 'ta, Elesbed, ha c'hwi, daoust ha n' am c'hloazit ket ?

Leuskel a ma anezhi da vont, ha souzañ a ra e wreg war-du ar re all. E-
keit-se deut eo tre dre an nor all, Ruy Gomez gant e gleze en e zorn ha war e 
lerc'h ur manac'h, an Tad Mendoza, kofesour ar Roue, un den kozh meurbet pemzek 
vloaz ha tri-ugent da nebeutañ, gant blev ha barv gwenn-kann.

AN TAD MENDOZA. - Aotrou, pa vezomp trubuilhet gant teuzioù teñval an noz, 
gwellañ tra hon eus d' ober eo stagañ da bediñ ha sevel hor selloù etrezek an 
neñvoù.

AR ROUE. - Petra ' ouzoc'h c'hwi, sorc'henner, diwar-benn an neñvoù, daoust ma 
'z eo ho micher plediñ gant-se ?

Gourc'hemennet en deus Gomez d' ul lakez serriñ ar prenestr hag e vouchañ 
gant ar stign du. Enaouiñ a ra ar gouloù war an daol ha goude-se lakaat a ra e 
gleze er feur.

AR ROUE. - Gomez, amañ raktal !... (E pleg skouarn egile.) Graet eo an taol ?

GOMEZ. - N' eo ket c'hoazh, Aotrou, rak c'hoant am befe da...

AR ROUE. - Netra ne fell din klevout ! Ne zistroan ket war va c'her... Kit buan,
ha sentit, anez-se gwazh a se deoc'h ! (Mont a ra Gomez er-maez.) Perak 'ta ez 
eus kement-mañ a dud en-dro din ? Petra eo deoc'h holl sellout ouzhin evel pa 
vefen ul loen gouez bennak degouezhet amañ eus ar broioù-pell ?... Laosket am 
eus ur griadenn ?... Un taol kaer !.. Piv a virfe ouzh ur roue morediñ evel pep 
den ha bezañ spontet gant ur gwall-huñvre ?... Skarit holl ac'han, ha prim, ha 
pephini d' e doull !.. (D' ar manac'h.) Met c'hwi, Tad Mendoza, chomit ur 
pennadig ganin. (En em ledañ a ra war e wele goude ma 'z eo aet ar re all er-
maez.) Ho tigarez, va zad, evit ar gerioù garv diflipet diganin, n' eus ket 
pell... Tostait din, mar plij, ha pedit evit ho roue, rak ur pec'her bras eo. 
(Tapout a ra ar manac'h ar skabell hag azezañ a ra warni e lost ar gwele.) Ya, 
pedit evidon a-hed an noz mar bez ret ; ha pa serrfen va daoulagad, ha pa gredfe
deoc'h ez on manet kousket, pedit daoust da se, pedit eus ho kwellañ, pedit hep 
paouez.
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AN TAD. - Ha plijout a rafe deoc'h, Aotrou, klevout salmon David ?

AR ROUE. - Ya, ur mab en doa ivez ar paour-kaezh roue-se, ur mab en em savet a-
enep d' e dad.

AN TAD (o lenn ar Skritur Sakr). - Kanmeuliñ a rin an Hollbadus, dre ma 'z eo ur
barner peureeun. Setu an den fall o klask ober an droug ; krouiñ a ra ur 
fallagriezh ha netra ne ziwan diouti. Kregiñ a ra da doullañ ur bez, e 
beurdoullañ a ra, ha kouezhet eo en toull en deus graet.

AR ROUE (en e goazez war e wele). - Kouezhet eo en toull en deus graet ?... Tad 
Mendoza, kit raktal da glask an Aotrou Ruy Gomez. Kit diouzhtu, ha n' ehanit ket
kent n' ho po kavet anezhañ.

AN TAD (e-tal an nor gleiz). - Ha petra am bo da lavarout diouzh ho perzh ?

AR ROUE. - Lavarit dezhañ : Gortozit ur pennadig c'hoazh.

AN TAD. - Gortoz petra, Aotrou ?

AR ROUE. - Intent a rayo ho komzoù. Met kit buan, taolit pled rak holl amzer. 
(Digeriñ a ra ar manac'h an nor.) Gwir eo, neketa, e sello Doue gant madelezh 
ouzh kement pec'hed a zo, ha zoken ar gwashañ ?



AN TAD (war an treuzoù). - Ya, Aotrou, gant ma rayo ar pec'her pinijenn a wir 
galon. Da skouer, truez en doe hor Salver ouzh sant Per, daoust dezhañ bezañ bet
nac'het gantañ teir gwech kent na ganas ar c'hilhog.

AR ROUE. - Ha Judaz, truez en dije bet outañ kerkoulz all mar n' en dije ket an 
treitour troc'het dirazañ hent ar silvidigezh ?
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AN TAD. - Techet on da grediñ kement-se, met evit pezh a sell ouzh Judaz, den ne
ouio ar wirionez kent na vo diskleriet an holl draoù e traonienn Josaphat.

AR ROUE. - Ac'hanta mat !. Chomit amañ, ra vezo graet da bep hini hervez e 
blanedenn... (Mont a ra ar manac'h en e goazez.) Kendalc'hit da lenn, mar plij.

AN TAD. - Az pez truez ouzhin, Hollbadus, rak dinerzh on. Pare ac'hanon, 
Hollbadus, rak krenañ a ra va eskern ha trubuilhet eo va ene. Ha te, Hollbadus, 
ac'han da begeit ?...

AR ROUE. - Petra, ne glevit ket an ograoù o seniñ, pe voudal a rafe va 
divskouarn ?

AN TAD. - Ne reont ket, emañ an ograoù o seniñ.. Emañ ho menec'h, bodet er 
chapel, o vont da ganan gousperoù kentañ an Aotrou sant Jakez peogwir e lidomp 
arc'hoazh e c'houel.

AR ROUE. - Gwir eo, ha gwell a se, rak seul vuioc'h a dud a bedo a-gevret, seul 
brimoc'h e klevo Doue va mouezh.

AN TAD. - Kenderc'hel a rin da lenn, Aotrou ? 

AR ROUE. - Ya, mar plij ganeoc'h...

AN TAD. - Deus war va zro, Hollbadus, ha digabestr va ene. Salv ac'hanon dre da 
vadelezh, rak neb a zo aet da anaon, n' hell ken derc'hel soñj ouzhit. Piv a 
ganmeulo da anv e-touez ar re varv ? Bemnoz war va gwele e...

AR ROUE. - Krog int, marteze, gant ar gousperoù ? 

AN TAD. - Ya, am eus ar gredenn.

AR ROUE. - Digorit 'ta, mar plij, ar prenestr bihan...

Raktal e klever fraez mat ar venec'h o kanañ, ha betek-hen ne oa o mouezh 
nemet ur voubou.

AR VENEC'H. - ...in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen
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Kregiñ a ra da dintal ur c'hloc'hig evel hini ar gorreoù, ha goude e stag 

al lidour, un den kozh-tre, diouzh klevout e vouezh, emichañs an Tad Abad, da 
ganañ ar salm kentañ war an ton bras.

AL LIDOUR. - Dixit Dominus...

AR VENEC'H. - ...Domino meo : sede a dextris meis.

Kregiñ a ra ivez ar Roue hag an Tad Mendoza da ganañ.

HOLL A-GEVRET. - Donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum...
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion, dominare...

AR OUEL
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SKOL-LOUARN VEIG TREBERN

(Kendalc'h)

GANT YOUENN DREZEN

Ur skrab d' e doull-kil, ha Veig hag ober tro, krog e zent en e vuzell-
draoñ. N' oa ket posubl treuzañ ar porzh ec'hon-se penn-da-benn, - du-hont, er 
penn pellañ e oa e sal-klas, - ha mont da azezañ war e vank, diwezhat adarre, 
dirak M. Karadeg. Debret e vije bet gant M. Karadeg.

Ha Paotr-Teo ebet tro-dro. Sell aze 'vat !

- Marteze, emañ ar « goi»-se, er vanell, o klask ac'hanon !.. Pe 'barzh ar
c'hoad !

Na « goi » na ki er vanell. Krapat a rae ar paotrig war ur c'hleuz, dre ar
riboulenn anavezet re vat hiviziken, da sellout en toull-kuzh. Ne oa ket sac'h 
Paotr-Teo e-touez ar strouezh.

- N' eo ket aze emañ ar skol. Diwezhat e vi er skol, a hope dezhañ ur 
vigoudenn dev, eus kreiz ar parkad kaol-saout.

Ar skol ?... Ha c'hwi ' yafe, hoc'h-unan d' ar skol c'hwi ? Hep ho kamarad
? Goude bezañ chomet keit-all hep mont tost.

Ha Paotr-Teo ebet, na tost na pell eus ar wezenn fav, er c'hoad. N' oa eno
nemet un armead kelien du oc'h ober chervat gant dilerc'hioù ar fest chokolad, o
doa graet va daou oustilh, en derc'hent. Ne ya netra da goll er Bed Krouet.

Dilugerniñ a reas Veig ouzh an daolenn gant ur sell drouk.

- Feiz ! Hennezh a dapo ganin, pa gavin anezhañ, a gounnare. Hennezh ' 
glevo diganin !...

N' ouie ervat dre be du treiñ. N' oa tamm ebet en e vleud. Ne rae ar 
Paotr-Teo-se nemet sotonioù, pa ne veze ket Veig war e gein.
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- Penn-laou, a larin dezhañ. E c'hell bezañ sur e larin dezhañ : penn-laou

!... Tout ar pezh a c'hoarvez a zo dre benn d' e laouenn vrein. Ha ma kred 
dezhañ emaon o vont da redek war e lerc'h.

Pa rae ur piklamm, gant ur meno savet trumm.

- Ya ! feiz... Marteze 'm eus ket sellet mat a-walc'h 'barzh ti Kerlenn. 
Marteze eo chomet azezet war ur gador, en ur c'hornig, e ti Kerlenn, da c'hortoz
ac'hanon.

War an taol, e save divaskell en-dro d' hor chaseour. Ha kuit d' an trot 
adarre etrezek kêr. Labour vo d' e dad lakaat tachoù nevez dindan e votoù.

Erru oa, ha tizh warnañ, hanter-hent eus ru Garmez, pa gleve :

- Ep ! ep !... Veve !...

Harpañ 'rae krenn. Ne wele den en-dro dezhañ.

- Ep ! Veve... Amañ emaon !



Ha setu ur penn o tiskoachañ eus a-dreñv dor diforlinket trepas un ti e 
mein-ben eus an amzer gozh, ur penn touz e-giz ur vi, war ur fas rouz leun a 
vrizhoù, penn Paotr-Teo, mavik hag aonik, war un dro, e zaoulagad glesker.

Veig : - A ! aze emaout ? Te oar anezhi, te !...

Paotr-Teo : - N' eo ket me. Ar Gallou bihan an hini eo... 

Veig : - Ha me, ha me... Petra 'n eus peget ennout mont da guzhañ ouzhin ?

Paotr-Teo : - Ar Gallou bihan, pa laran dit. Perak n' out ket chomet, te 
ivez, da c'hortoz ac'hanon ?

Veig : - Ha te, te n' oa ket dit mont kuit.

Paotr-Teo : - Ha te, te n' out ket chomet ivez. N' on ket bet keit-se, 
gant va blev.

Veig : - Ne 't oa nemet gortoz ac'hanon, ken na vijen deut en-dro. Ar 
beleg...

Paotr-Teo an hini a gavas ar c'hentañ penn e neudenn. Ha teod dezhañ. Evel
an dud tavedek-se, a flep hag a fistilh, ken a reont pa vez ur banne ganto 
dindan o fri, Ifig Korku, pa veze bet diwar boan spered, - tra ral kenañ, - a 
zeue dezhañ teod Chann Grall. Ha trevariet oa bet, rak mont a rae e deod en-
dro :
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- Ma ! N' oan ket kontant, pa n' am eus ket gwelet ac'hanout war ar ru, na
neblec'h. - Sell ! me lar. Aet eo Veve d' ar skol hep gortoz ac'hanon. - Hag on 
aet buan war da lerc'h. Ha pa on degouezhet dirak dor ar porzh, e oa ar c'hloc'h
oc'h echuiñ sonañ, ha tout ar baotred war renk evit mont d' o c'hlas. Ha 'm eus 
ket gwelet M. Karadeg. Ha 'm eus ket gwelet ac'hanout. N' oan ket kontant, te 
oar. N' am eus ket fotet din mont va-unan d' ar c'hlas, hag on deut endro eus 
kostez plasenn, hag e oan o klask ac'hanout, pa on bet tapet gant ar Gallou 
bihan. Hennezh zo ur polis « blech », avat ! Lammet 'n eus warnon 'giz ur 
bleiz ! - Petra 'maout oc'h ober aze ? 'n eus laret din. 'T eus ket klevet ar 
c'hwitell ? D' ar skol, diouzhtu ! - Peget 'n eus din 'barzh va brec'h 'giz gant
un durkez, ha stlejet ac'hanon betek dor skol ar Vistri, te oar, an nor vihan, a
zo etre skol ar merc'hed ha skol ar vugale vihan, evit kas ac'hanon betek ur 
c'hlas. - Me 'maon ket er skol-se, 'm eus laret dezhañ. - A ! Te 'maout ket e 
skol ar Gouarnamant ? 'n eus laret din, en ur zispegañ eus va brec'h. Te zo e 
skol ar Galotined ? - Ya ! 'm eus laret dezhañ. - Ma ! Troc'h buan, neuze, da 
skol da Frered, pe e vi kaset ganin d' ar prizon. - Hennezh zo ur polis « blech 
», avat !... Evuruzamant, 'n eus ket goulet va anv diganin. Me 'm eus graet an 
ezvan da gemer Hent ar Vered. Eñ zo diskennet eus kostez koad Sant-Lorañz, ha 
me, pa eo bet pell, me zo deut amañ da guzhañ. Me 'm oa aon mont va-unan d' ar 
skol. Mes me gave hir va amzer...

Paotr-Teo oa da vezañ kredet. N' oa ket ul liardad « fisel » en e gorf. 
Kontet en doa e « wall-eurioù », dres evel ma oant c'hoarvezet. N' oant ket 
mantrus ; n' oant ket fentus. Evitañ d' an nebeutañ. C'hoarzhin a rae Veig, 
memes tra. Re a blijadur a oa ennañ, oc'h adkavout e « frai kouz » yac'h ha 
dibistik, da heul un enklask, n' oa ket bet dienkrez ; mes re farsus e kave ivez
penn noazh hemañ.

- Da benn zo 'giz bolomig ar skalier, emezañ da Baotr-Teo.

- Va mamm 'n oa laret din larout da Chel ar grampouezherez troc'hañ din va
blev touz, touz, betek ar c'hroc'hen.

- Ha da voned ? Te 't eus kollet da voned ?

- 'M eus ket. 'Barzh va sac'h emañ ganin. Kouezhañ ' rae betek va 
divskouarn ha va daoulagad, ha me 'm oa mezh. Mes te, Veve... Da veleg...



Pa darzhe ur vouezh maouez, e laez an diri mein, a gase d' ar c'hambroù :

- 'P eus ket echu gant ho jolivari, e-barzh an añtre-se ? N' eo ket amañ 
emañ ho skol. C'hwi zo o c'hortoz ac'hanon da vont da gas ac'hanoc'h d' ar skol 
gant trojenn va balaenn.
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- Puff !... a rae Veig, en ur lakaat e zorn war e c'henou, evit mirout da 

c'hoarzhin re greñv. Deomp kuit buan !

Savet o doa an daouig o fri, ha bet amzer, a-raok skarzhañ, da spurmantañ,
war ar pondalez, a-zioc'h o fennoù, traoñ ur gotilhon ha reun melen ur 
skubellenn.

- A ! feiz, a c'hoarzhe Veig, torret da vat war e imor fall. N' emaomp mat
neblec'h. Fustomp d' ar c'hoad !

Ya ! Memes a-dreñv dor breñvedet trepas teñval un ti kozh, e tarzhe 
skandal dirukel ar re vras : - N' emañ ket ho plas amañ ! Ho plas a zo er skol !
- N' oa nemet ar maezioù don hag ar c'hoadoù dizarempred a gement a ouezfe, pell
diouzh kunuj ar re vras, reiñ degemer, evel d' al loened dizoñv, da zaou skoliad
enket, hag en o gwall.

- Ha ganit ? Veve, a c'houlenne Paotr-Teo, en ur redek skoaz-ouzh-skoaz 
gant e « frai » adkavet. Petra zo c'hoarvezet ganit ?... Te lare : ar beleg...

- Ma ouifez petra zo c'hoarvezet ganin, n' hallfez ket mui sarriñ da 
c'henou, eme Veig.

- O, me gred ac'hanout, Veve.

Hor « Veve » ne vije ket bet Herve Trebern e anv, ma ne vije ket bet livet
gantañ, da sabatuiñ e gamarad, ur rimadell, tres toniusoc'h dezhi eget n' oa bet
e avañtur, e gwirionez. Rak n' oa ket peadra c'houezhañ en e bluñv gant e 
dec'hadenn binouz diouzh ar sakristiri. Hogen n' oa ket difaltazi va aotrou.

- Hama ! paotr paour. Chomet e vijen da gaozeal gant Koko, kamaraded e-giz
ma omp, e-pad ma oas o troc'hañ da vlev. Mes, pa 'm eus gwelet Lili Kerlenn o 
tibriñ e lein, er gegin, em eus laret : - Gwelloc'h eo din mont pelloc'h. - Ni 
zo fachet, te oar, mes n' em eus ket mui malis deuzoutañ, hag hegas em ije bet o
plantañ ar yenn ennañ, ur wech all. Amzer din degouezhout e korn ti Fleiter, 
divun piv zo deredet d' am c'haout.

- N' ouzon ket.

- Ur beleg ! Ya ! paotr. Ur beleg !...

- A ! ya. Ar beleg... eme Baotr-Teo.

- Ya ! An Aotrou Gak, kure nevez ar presbital. Ur bouilh beleg, te oar. 
Deut da bediñ ac'hanon, mar plij, da vont gantañ betek ar sakristiri. Aet on 
gantañ, te oar mat. Ma 't ije gwelet ac'hanon o lenn latin, « frai » paour, en 
ur pezh mell levr ! ... Gant pezhioù lizherennoù a bep seurt livioù splann !... 
Ha ma 't ije klevet ac'hanon 'ta, o kanañ gant an armoniom !... Gant ur beleg 
kran, lunedoù aour war e fri ! An Aotrou Chaloni eo e anv. Ken istonet int bet, 
o daou, gant va mouezh, ma ne ouient ket mui petra larout... Morse n' o doa 
klevet.
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- Oi ! eme Baotr-Teo, bamet ma oa. Neuze 'n eus goulet ganit mont da 
vasikod. Pa lavaren deoc'h n' en doa ket komprenet ar ger : kurust !...



- Nann ! te.

- Marteze 'n eus c'hoant kas ac'hanout da vont da veleg.

- Da veleg ? eme Veig. N' en doa ket soñjet en dra-se. - Pe seurt micher a
ri, te, pa vi bras.

- Me ?... Pa vin bras, me ial da vevel war ar maez : te oar mat.

- Te zo e soñj mont da vevel war ar maez ? Te ' fot dit bezañ plouk.

- Ya ! Te oar mat ne zeskan netra er skol. War ar maez, eo ket dav gouzout
lenn, hag ez eus ur bern boued da zibriñ, hag ur mestr o komandiñ. Me gav 
gwelloc'h bezañ dindan ur mestr.

- Te zo 'giz ur marc'h, neuze ? eme Veig en ur c'hoarzhin. Te rank bezañ 
sternet, ha klevout larout dit : - Hei ! Bailhard.

- Ya ! eme Baotr-Teo.

- Hama ! Me, eme Veig, me gav gwelloc'h komandiñ. Ma yafen da veleg, ne 
fotfe ket din chom amañ, e Pont-'n-Abad, gant ur sae du. Me fot din bezañ eskob,
en ur maner cheuc'h, gant ur vantell aour, gant un tog aour uhel, hag ur vazh 
aour, hag ur bern tud, war o daoulin en dro din.

- Me gred ac'hanout, Veve, eme Baotr-Teo gant ur feiz divrall. Te zo 
desket.

- Ha n' ouzez ket, « frai », petra a blijfe din, muioc'h c'hoazh, 
bezañ ?... Amiral.

- Me n' ouzon ket petra eo an dra-se, eme Baotr-Teo.

- Un amiral, te, 'n eus ivez dilhad aour, ur gasketenn gant galoñsoù aour,
ha medalennoù, forzh pegement. Ar vatimant-brezel vrasañ a zo dezhañ, ha mont a 
ra da bourmen, ganti war ar mor, e penn ar batimantoù all, dre ar bed-holl, 
betek ar Chin.

Tra ma varvailhent kalonek diwar-benn o buhez da zont, e oa erru ar mevel-
peizant hag an eskob-amiral, e traoñ hent an tiez-skol, e-tal koad Sant-Lorañz, 
nepell diouzh ar c'hae. N' oa ket deut d' o soñj zoken mont da skoachañ o sïer e
park ar C'hoseg Ruz.
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- Oi ! Ar Gallou bihan ! a daole Paotr-Teo, a-greiz-holl, skoelf e 

zaoulagad.

- Petra, ar Gallou bihan ? a souezhe Veig, disoñjet-kaer m' en doa, a-benn
neuze, an darvoudig c'hoarvezet gant e gamarad, evel ma oa aet diwar e spered e 
varradigoù strafuilh. - Hennezh zo aet d' ar C'hastell, abaoe pell 'zo. Deomp da
welout ar c'habiten bras 

Uhel oa ar mor, ha war-nes kregiñ gant an trec'h.

Ken buhezek ha biskoazh e oa fiñv ar porzh gant ar c'hirri o vont hag o 
tont, e-tal ar bagoù, hag an dougerien sammoù o tifretañ. Edo an « Inga Harner »
o peurechuiñ he lestrad : ur fred peulioù-min da gas da vengleuzioù-glaou ar 
Saozon.

Divrazañ a rae a daol-lagad ar bern trojoù gwez pin, heskennet keit-ha-
keit, war-dro tri metr hed dezho, ha dastumet ouzh o sav, dindan ar gwez 
evlec'h, e-kichen ar plenk, eus ar broioù-krec'h nevez-dilestret diouzh an « 



Inga ».

Ur sac'h rouez ganto war o fenn, e doare ur c'hougoul, d' en em wareziñ 
ouzh ar rusk diskroc'henner hag ar rousin spegus, ar wazed a samme ar peulioù, 
hini hag hini, war o skoaz pe a dro-vriad, hag a dreuze an hent gant difrae da 
vont d' o stlepel war un treuzell trojoù pin taolet etre bord ar c'hae ha kal ar
vatimant. Ruilhal a rae ar peulioù gant un trouz boud e kof ec'hon al lestr, 
karget, a-benn neuze, ouzhpenn an tri-c'hard anezhañ. A-raok an noz, e vije 
pare.

En em silañ a rae va daou Yannig etre penn ur marc'h ha lost ur c'harr, 
ha, goude bezañ heuliet ar c'hae a-rezik bord an dour, hervez boaz kasaüs ar 
vugale, ez en em blantent a-sav e-tal penn a-raok an teir-gwern, eus tu ar 
vaouez he bronnoù fonnus hag he lost pesk.

Gortoz a raent ar c'habiten bras. Abaoe ur sizhunvezh dremenet, ma oa erru
al lestr er porzh, e oa deut Veig bemdeiz, ha Paotr-Teo kel lies all, da welout 
ar c'habiten bras. Deut e oant da vezañ mignoned, - « frai » an eil d' egile ! -
e gwirionez, ha n' eo ket Veig an hini a oa da glemm. Gwech pe wech, en deveze 
digant an ofiser, - peogwir e oa « poor », - un draig bennak da gontañ da di e 
vamm. Er gêr, eveljust, e oa eus ar pakadigoù-se goproù ar paotr evit ar « 
c'homisionoù » a rae va ibil, sañset, d' an den-a-vor, goude ar skol.
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Menegomp, p' emaomp ganti, unan eus ar « goproù»-se, peogwir e oa a 

dalvoudegezh ha dic'hiz a-walc'h, en ur mod, ha ma voe penn-kaoz d' un tammig 
kemmesk, kerkent ha degouezhet Veig er gêr, ha d' ur c'hemmesk kalz grevusoc'h, 
ur sizhun bennak diwezhatoc'h.

Aet oa Paotr-Teo n' oar den da belec'h, pa voe galvet Veig war bont an « 
Inga » gant ar c'habiten bras. Lakaet en doa hemañ dezhañ, en e sac'h, ur 
voutailh paket en un tamm paper, en ur lavarout un dra bennak evel-hen : - For 
your father !...

- Sed ! mamm, petra 'm eus bet, a daole Veig, ha lorc'h ennañ, en ur 
astenn ar pakad d' e vamm.

N' oa ket e vamm hec'h-unan en ti. Eno oa ivez he c'hoar Gaid, o voumounañ
war he barlenn ar babig Gwenole, hag e voereb Katell, eus Menez-Piked, fichet 
evel boaz, hag an div c'hoar vihan a-istribilh ouzh he zavañjer splann.

Primoc'h ha kuriusoc'h eget e vamm ha Gaidou, tapet he doa moereb Katell 
ar pakad degaset gant he niz. Ur voutailhad traoù mat e oa e-barzh, gant, war an
tikedenn, penn ur morian o c'hoarzhin leizh e zent gwenn, ul litrad rom-plouz.

- Ec'h ! m' en argas, a dufe Gaidou. Ne gavan ket mat ar gleupaj-se.
Ne gave mamm Veig da lavarout, war an taol, nemet :

- Biskoazh war an douar !...

Moereb Katell, avat, n' en em vage na gant doñjer na gant estlamm. Barner-
enklasker he dije moereb Katell gallet bezañ, ma vije bet bragou ganti e lec'h 
he dilhad bigoudenn tonius. Ur gwir voereb ar peragoù hag ar penaozioù anezhi !

Ranket e voe displegañ dezhi dre ar munut istor darempredoù he niz gant an
ofiser-a-vor estrañjour, un den brokus evel an holl dud-a-vor.

Diskredik e tiskoueze moereb Katell bezañ. Frost eo ar vartoloded, ha 
digalzerien, ken ez int, an holl a oar an dra-se. Mes reiñ, evel-se, ur 
voutailhad rom-plouz, ur boeson ken ker, hep abeg na rezon, koulz lavarout, ha 
d' ur fri-marmouz a eizh bloaz, war ar marc'had !...



N' eo ket evidon eo, en em zifenne ar Veig, seul-galonekoc'h ma oa ar 
wirionez gantañ. An dra-se zo evit va zad. Deuit ganin betek ar c'hae, hag e 
weloc'h ne laran ket gaou !

- Hag ez in, eme voereb Katell. Dav vo din mont da « breg » ouzh an den-
se, ur wech bennak. Dont a reot ganin, Gaidou vihan. An dra-se a ray deomp ur 
bourmenadenn vrav, en aer vat, war vord ar mor.
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- Che ! paour-kaezh Katrinig, a rebarbe mamm Veig, en ur c'hoarzhin. 

Karout a rit chigardañ ar paotr-se. Kement-se ne gredit ket e vije bet laeret ar
voutailhad traoù-se gant va faotr bihan.

- Nann ! Mari-Gorantina. Mes n' eo ket difennet klask gouzout pizh ar pezh
a ra ar vugale, pa n' emaint ket er gêr. Pa vin dimezet...

Dirollañ a rae trumm da c'hoarzhin. Gwelet he doa, en ul luc'hedenn, dre 
he soñj, mourrennoù he breur-kaer ha birvilh e lagad, a-bann ouzh an evaj 
prizius.

- A ! feiz, Mari-Gorantina baour. Hag Herve Trebern ?... Gouest a-walc'h a
vefe da zont en ur redek eus Beg-Meilh, ma ouife ez euz ur voutailhad hini-kreñv
da lipat en e di.

- Che ! ivez, Katrinig. N' eo ket ken krever-se va gwaz. Ha neuze, ne vo 
evitañ na gour all, na c'hwez na blaz na gwel eus ar rom-se, a-raok ar gouelioù.
A-benn Noz ar Pellgent, e lakain dezhañ ur galopinad en e votez, hag ur 
galopinad all, da zerou-mat, a-benn deiz kentañ ar bloaz. Ha chichant va den, 
pell 'zo.

- Aze vo labour d' an Trebern ober bouchoù-mersi-bras, d' e « Vabig-Jezuz 
», a c'hoarzhe moereb Katell. Biskoazh n' en do kavet, en e votez, ur prezant 
Nedeleg da ober dezhañ kement a blijadur. Mes, ma gredfec'h ac'hanon, va c'hoar 
vras, e rofec'h din ar voutailhad traoù-se da gas ganin da Venez-Piked. Muioc'h 
dizañjer e vo du-mañ eget en ho ti.

- A, oah ! Ne zeuio ket Herve d' ar gêr a-raok ar gouelioù, nemet evit un 
tremen e ve ; ha morse ne laka e fri en armel. Ar voutailh-se a vo skoachet 
klok, ha neblec'h gwelloc'h em armel...

« Ha c'hwi, an daou vras, beilhit da ziwall ho teod !

- Sur 'vat, mamm, a responte Gaid ha Veig, a-unvouezh. Ne gouste ket 
dezho. Rom, ha pa vije Martinik, n' eo na gwastell na dour-regalis.

N' oa ket diskennet Veig ha Paotr-Teo war ar c'hae da niveriñ 
houlennoùigoù ar mor, a haste, herrusoc'h-herrus, war-du korn-tro Porzh-Moro, en
ur saflikat ge ouzh moñselloù difiñv an teir-gwern. Gortoz a raent ar c'habiten 
bras. Pasianted Job o deve ar vugale, pa garont.
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Aet e oa izelik ar mor, hag an heol o tostaat da varr an oabl, tomm ha 

laouen, pa weljont o tegouezhout, ha poent bras d' ar baotred redek d' o merenn,
dre wenodenn c'heotek koad Sant-Lorañz, un den kofek, prim e gerzhed, gant ur 
sac'h-ler plat dindan e gazel.

- Komandant ar vag ! eme Veig da Baotr-Teo, e pleg e skouarn.

- Ya ! eme Baotr-Teo.

Graet o doa anaoudegezh, eveljust, dre c'hrad ar c'habiten bras. Tennañ a 
rejont o boned d' e saludiñ, e-giz paotredigoù savet mat, pa lammas war an 
dreuzell da vont er bourzh. Mousc'hoarzhin a reas an den.



- O c'hortoz an Aotrou Olafsen ? moused, emezañ, en ur galleg reizhik.

Ober a rae Veig : ya ! gant e benn. N' oa ket hardizh gant hemañ evel gant
ar c'habiten bras.

- E kêr emañ, gant ar c'hefridioù diwezhañ, a lavare ar c'homandant kofek.
Warc'hoazh vintin, e lakaomp da ouel.

(Da genderc'hel.)
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F. VALLEE EN ISTOR HOR BRO

gant B...

Ret e vo dimp skrivañ dre ar munud buhez Fañch Vallée. Moarvat n' hellimp 
ket sevel diwar e benn ur pikol levr moulet brav gant skeudennoù : n' hor befe 
ket arc'hant evit hen ober, na sikour digant an Enklask skiantel. Rak tud 'zo o 
deus interest e chomfe dianav dimp hon istor tostañ hag ur bern reoù all a ra 
foueltr eus traoù Breizh. Ar pezh a vo d' ober eo sevel pennadoù studiet mat, 
diwar-benn poent pe boent, e brezhoneg pe e galleg hervez an degouezhioù. Tamm-
ha-tamm e teuio evel-se da splannañ dremm an hini a sellan evel an DEN-MEUR eus 
hon istor a-vremañ.

Klasket eo bet sevel war e dro evel ur vrumenn a viz Du, un aergelc'h a 
louedadur. Mousc'hoarzhet 'zo bet ouzh an den-se en deus tremenet an hanter eus 
e vuhez war e wele, hag an hanter all e-touez e baperoù, hep nebeut a don hag a 
son. D' ur mare ma vez dedennet an dud, muioc'h eget biskoazh, gant trompilhoù 
an embannerezh hag ar pompadoù, e vezer tromplet gant diavaezioù izelek Fañch 
Vallée. E uhelder a oa speredel, e greñvder a oa en-diabarzh, e dan a oa en e 
galon. Meiz peurlemm, youl dibleg, e-pad ma veze reoù all nerzhusoc'h d' o meno,
o treiñ-distreiñ hervez an avelioù.

Ret eo muzuliañ levezon an den-se. Hepdañ ne vije ket c'hoazh marteze ur 
yezh lennegel ; ne vije ket deuet Meven Mordiern d' ar brezhoneg, strivadenn 
Malmanche a vije chomet diheglev hag e vefemp c'hoazh o klask petra ober eus ur 
yezh banter-marv. Hepdañ moarvat ne vefe ket bet stummet ur spered broadel ; na 
zoken ne vefe ket bet eus Breiz Atao. Dindan va daoulagad am eus amañ ur ger 
berr eus Debauvais da Vallée (30 Mezheven 1936) gant ar frazenn-mañ ken 
talvoudus en e verrded : « C'houi hag hoc'h eus diskouezet d'eomp an hent ».
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Penaos eo deut da zizoleiñ Breizh, da garout ar brezhoneg, daoust d' e dud

bezañ gallegerion, bourc'hizion stag ouzh Bro-C'hall dre hengoun ha 
kelennerezh ? Eñ e-unan, bet desavet e-touez skolidi Sant-Charlez Sant-Brieg, e-
touez studierion Roazhon, penaos eo deut a-benn da zivinout ha da gompren ene 
don hor pobl, en doare m' en deus douget ennañ e-unan strivadenn ha stourm 
kantvedel ar bobl-se, he doan hag hec'h esper ?

Penaos eo deut da welout e oa ret d' ar bobl-se ur spered broadel, gant ur
yezh vroadel, n' helle ket an eil bezañ distag diouzh egile, ar menoz-se end-
eeun o tont da vezañ pennsoñj e vuhez a-bezh.

Ur yezh unvan, gouest da zisplegañ pep tra ha da vont diouzh an amzer hag 
ar vuhez a-vremañ, ur yezh oc'h implijout kement pinvidigezh a c'hell bezañ 
chomet er rannyezhoù, er geriadurioù kozh, er skridoù a-wechall, nerzh enni 
bepred evit ijinañ gerioù nevez diouzh an ezhommoù nevez. E penn Breuriezh Veur 
ar Brezhoneg (Académie Bretonne), bet krouet gantañ d' ar 14 a viz Du 1912, 
Vallée a oar, a-enep d' ar rannerion a bep seurt, pelec'h e fell dezhañ bleniañ 
ar yezh.

Met n' hall ket ar brezhoneg padout hep ur spered broadel : ur yezh n' 
hall bezañ nemet merk ha benveg ur soñj. Ret eo dre ar studi hag an enklask 
adkavout an herezh dispennet : Keltelezh, arz poblek, gwerzioù, sonerezh-pobl, 
lennegezh kozh, kelennerezh, politikerezh, n' eus tachenn ebet a vefe en diavaez
eus e breder ha na stourmfe ket warni.

Kompren a reer gant-se perak e felle da Fañch Vallée antren e kement 
kevredigezh a blede gant adsavidigezh ar Vro, pe a-bell pe a-dost, pe a-gleiz pe
a-zehou : ar Varzhed, Kevredigez broadus Breiz (Association Bretonne), Unvaniez 
Arvor (Fédération bretonne), h.a. Gant ur spered ledan e venne bezañ, etre tud 



disheñvel, ur c'hevre. Er feur-se eo talvoudus lenn al lizher kentañ a 
embannomp, skrivet da Abalor a oa bet savet krog etrezañ ha paotred Breiz Atao ;
sklaer eo soñj Vallée, n' eus ket d' ober fae war labour kement-hini a striv 
evit mad ar Vro, met ar pal da dizhout, arabat hen ankounac'haat, eo adkrouiñ ur
vroadelezh.
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Eilskrid ul lizher skriverezet eus F. VALLEE da ABALOR - 1926.

Kenvarz ker,

Pa c'houlennit, e teuan evid an drede gwech da zevel amañ va mouez enep 
d'an dizunvaniez.

Penaos e c'hellfemp gortoz bennoz Doue war ar bloaz nevez-mañ pa stagomp 
d'ezan dre en em rendaelat, hag a zo gwaz, evel m' hel lavare an aotrou Doktor 
Perquis en deiz-all, pa reomp an torfed-se e keit ha m'emañ hor Yez en argoll ?

Ar Rannvrôelerien o deus graet labour-vat, labour-dreist zoken, p' o deus 
dalc'het, ar re genta, sounn en e zav, banniel ar Yez hag ar Vro. Dre ze o deus 
dellezet, e gwirionez, ma vo skrivet o hano e lizerennou aour war levr-meur an 
Istor. Nemet n' o deus ket gouezet a-walc'h en em ziwall diouz klenved marvus an
dizunvaniez. Ha setu m' eo en em gavet, evel pa lavarfen, dam-zac'het ar c'harr 
ganto e-kreiz an hent. E-keit-se, war a zisklerie d'eomp, n' eus ket pell, Meven
Mordiern en e levrig « L'Enseignement du breton » : Les Tchèques élevaient leur 
langue du rang d'idiome de paysan à celui de langue de civilisation, capable de 
répondre à tous les besoins de la littérature, de la science, de l'enseignement 
et de la vie moderne. Ils ont créé une littérature riche, magnifique et variée. 
Comparez à cela ce qui a été fait en Bretagne pendant ce laps de temps... » Hag 
ar pez o deus graet an Dcheked e welomp an holl vrôadeleziou bihan all ouz hen 
ober hizio ; hag holl, beteg Euskaria, ar re nevesa-dihunet, e lezont, en hent 
an Adc'hanedigez, hor Breiz pell pell war o lerc'h !

Enor, eta, da Vreiz Atao he deus divorzet hon Emzav p'edo moredet ; hag 
adsavet hor banniel p'edo war goueza, oc'h enskriva en e blegou e hano gwirion :
BROADELEZ !

Enor da Walarn a zigor an hent reiz d'hol lennegez da zont !

Dalc'hent gand o labour ! Ha dalc'het ivez Yaouankiz Vreiz d' en em voda 
en-dro d'ezo ha da gerzout d' o heul, hep selaou ar flemmadennou hag ar 
c'huzuliou yud !

Hag evidomp-ni, Barzed koz, ra vo eur frealz d'hor c'halon gwelout ez eus 
e Breiz paotred yaouank barrek d' ober dioc'h hor reolenn-stur « Ar Gwir a-eneb 
ar Bed » ha roomp d'ezo, eus hor gwella, ar skor a zellezont.

A wir galon ganeoc'h evid ar Vro.

*
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Dija, mar en em lakfe unan ac'hanomp da sevel ul levrlennadurezh klok eus 
kement tra a zo bet embannet gant Vallée, e rafe labour dispar ; ne lavaran ket 
hepken al levrioù, met en tu-hont da se ar pennadoù a bep seurt e galleg, e 
brezhoneg, a zo bet roet gantañ a bep tu da gelc'hkelaouennoù Breizh, eus an 
Annales de Bretagne betek Breiz Atao. Ret e vefe adwelout a dost Kroaz ar 
Vretoned, ha me oar...

Hep kontañ ar paperoù ha lizheroù chomet war e lerc'h am eus adlennet en 
deizioù-mañ un toullad anezho. Evit ar mare eo diaes marteze embann meur a dra :
rak maz eus 100 vloaz ma oa ganet Vallée, d'ar 26 a viz Gwengolo 1860, n' eus 
nemet unnek vloaz m' eo marv (d' an 3 a Vezheven 1949) , ma ranker lezel d' an 
amzer teurel he sedernezh war gement a vefe c'hoazh re gizidik.



Tu a zo evelkent da zegas amañ un nebeut lizheroù bet skrivet da F. 
Debauvais a roio deoc'h un alberz eus an darempredoù stank a zo bet kenetrezo. 
Ar re gentañ a zo c'hoazh enno bommoù gallek : gant aon na vefe ket komprenet 
mat bepred gant e genskriver, deskard c'hoazh war ar brezhoneg. Met evel m' 
emaint e tiskouezont spered ha kalon F. Vallée. Adlakaat a reont ac'hanomp en e 
brederioù, en e labourioù, er c'hemmesk-se, leun a vouilh, a zo anezhañ gwir 
vuhez un den.

F. VALLEE da DEBAUVAIS

I

Sant-Brieg, 11 a vae (1)

Kaset em eus d'eoc'h Eire

Kenvrôad ker,

Dont a ran d' ho trugarekaat evit « Breiz Atao ».

Ya, kaera ha kelennusa kelaouenn Breiz eo breman, heb arvar ebet !

Trugarez evit ar pennad diwar-benn ar Sketla ! Trugarekaït ho 
kenlabourerien eus va ferz (Remerciez votre collaborateur breton) .
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A bouez dispar (d'importance capitale) eo beaj Brikler e Bro-Gembre.

Red e vo d'eomp bremañ pleustri war (studia) ar yez ( brezoneg-kembraeg) 
startoc'h-starta (de plus en plus) da wellaat bepred an darempredou etrezomp ha 
Kembreiz. 

Diwar-benn hon eskob setu amañ ar brud a zo o redek aman (le bruit qui 
court) : Eur beleg breizad a zo bet hanvet ha n'en deus ket digemeret ar garg 
(il a refusé). Ha setu digor adarre an hent d'eun estren ! (et voilà la route 
ouverte à un étranger) . 

Kenavo. Damglanv oun adarre (je suis souffrant). Pa c'hellin e labourin 
evit Breiz Atao.

F. VALLEE.

(1) E penn al lizher e kaver, skrivet gant Debauvais : R. 13-5-23.

*

II

(Deiziad ebet, met eus 1924)

Mignon ker,

Setu amañ eul labour gant M. Mordiern.

N'oun ket yac'h ha va labouriou-me a jom war-lerc'h. Bet oun e kendalc'h 
an « Association Bretonne ». Gwall-nebeut a dra da denna eus ar Vreuriez-se evid
ar vro ! Mar gallan e kasin d'eoc'h eur pennad e brezoneg diwar-benn ar 
c'hendalc'h-se.

Bet em eus kelou eus Mordrel a labour e Naoned.

Kelou ivez eus an Dr Perquis e Tours. Emañ o sevel enklask diwar-benn stad
ar yez gant ar Vretoned divrôet.



E Kemper, Goaziou, leorier, hag Ollivier, rener « Buhez Breiz », a zavo 
eur genstrivadeg gant mil lur a briziou etre studierien ar c'hloerdiou hag ar 
skolachou.

Kenavo. Skriva a rin d'eoc'h hepdale.

A wir galon d'eoc'h.

F. VALLEE. 

Setu amañ eur pennadig, da c'hortoz re-all.
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III

St Brieg, 11 a c'houhere 1924.

Cher Ami,

Merci de tout coeur ! Trugarez a greiz kalon ! Diskouez a rin ho lizer da 
Meven Mordiern a vezo amañ emberr.

Va gourc'hemennou start evid al labour vat graet e Guengamp gant Sohier !

Gourc'hemennou ivez da oberour ar gartenn « Resurrection ». Eus ar brava !

Emaoun o paouez kaout eul lizer kalonek digant kloer yaouank kloerdi 
Kemper (séminaristes de Quimper) . Goulenn a reont skridou war ar yezadur 
dreist-holl, o veza ma 'z int krog da vat da studia ar yez unvan gwellaet (ils 
me demandent des listes de mots pour l'étude de la langue unifiée littéraire. 
C'est un important progrès !)

Les listes que vous a envoyées Meven Mordiern - en envois recommandés, 
aussi je pense que vous les avez reçues - conviennent merveilleusement. Mais 
elle n'existent qu'en un seul exemplaire. Celui que vous a envoyé Le Roux.

Il faudrait les recopier pour les envoyer le plus tôt possible à M. l'abbé
F. Moal, de l'Académie Bretonne, Grand Séminaire, Quimper.

Ces listes seraient étudiées pendant les vacances par un groupe très 
important de bons écrivains bretons. De sorte que le travail porterait des 
fruits précieux immédiats !

Je vous envoie 100 francs pour ma souscription (abonnements d'essai à Y. 
Quérou, Lez-Kastel, Plougonver, s'il n'est pas déjà abonné) ; à Quilfen, 
menuisier, Fouesnant ; Le Normand, Kerilly, Guiclan, Finistère).

Pour les technologies de Le Roux, je paierais volontiers les frais pour 
les recopier. Il faudrait me les envoyer, au lieu de les adresser directement à 
Quimper. Je pourrais les revoir avant de les envoyer.

Et la brochure de Le Roux ? Où en est-elle ? Il faudrait hâter, si 
possible.

Skriva a rin d'eoc'h adarre p' am bo gwelet Ar Rous. 

Ar wir galon.

F. VALLEE.

Gourc'hemennou da Heliès ha d'ar re-all. Ar pennad re a c'halleg a oa mat-tre. 
Trugarez kalonek ivez da Heliès evid ar pennad skrivet ker reiz diwar-benn an « 
Notennou » !
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IV

St Brieg, kenta a ebrel 1925. 

Mignon ker,

Kaset em eus d'eoc'h an daou levr :
1 Manuel Ernault ;
2 Peredur J. Le Roux.

Trugarez evid Gwalarn

Evid Anwyl, n' em eus ket amzer d' hel lenn breman. Gortozit, mar plich.

Bet em eus eul lizer mat digant Nemo. Gwalarn a gavan mat-tre, dreist-holl
an troïdegeziou (Pwyll ha Graine ha Diarmuid). Grit va gourc'hemennou kalonek da
Elies evid e labour. Trugarez ivez evid e bennad war levrenn X an « Notennou ».

Amañ e labouromp war ar Geriadur (emañ el lizerenn M) ha war an diweza 
kevrenn eus ar Sketla a vo peurvoulet heb-dale.

Picard a zo klanv-fall e klanvdi Roazon. Emomp o c'hortoz bemdeiz ar 
c'helou eus e varo.

D'eoc'h a wir galon

F. VALLEE.

V
(Kartenn-bost eus Breuriez-Veur ar Brezoneg - hep deiziad, met merk ar post a zo
: 25-10-1926 (St Brieg).

Mignon ker,

Kaset em eus d'eoc'h en eul lizer - l° ar pez a c'houlennit evit Breiz 
Atao - 2° labour M. reizet, nemet n'em eus ket gallet e eil-skriva.

Pa skrivot d'in, mar plich, na laket ket hano Breiz Atao war ar c'holoenn 
lizer, ha na rit ket meneg a brof ebet pa gasit kartennou-post. E-touez 
enebourien emoun aman.

A wir galon d'eoc'h.

F. VALLEE.
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VI
(hep deiziad, eus ar bl. 1928).

Keneil ker,

Mat eo an traou evel-se. Likit hepken eun daou-boent (tréma) war an ï eus 
kenvroïz.

Kerkent hag e c'hellin mont d' an ti-bank e kasin d'eoc'h eun dra bennak 
diouz ar pez am eus. Eun dra a bouez bras : Emañ Mordrel o terc'hel war Abeozen 
evit ma ray displegadennou (conférences) e brezoneg e Kastellin. Arabad hen 
ober, rak amañ e vez spiet ar vistri hag e vefe Abeozen en arvar da veza kaset 
pell diouz Breiz. Kemend-all evit R. Hemon. Ma rankfe kuitaat, pebez koll e vefe
d'eomp !

Diwar an arc'hant a vo kaset d'eoc'h gand an ti-bank kemerit an hanter 



evid ar c'hevredad hag an hanter all evid ar c'hendalc'h.

D'eoc'h da vat

F. VALLEE.
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VII
(Kartenn-bost eus Breuriez-Veur ar Brezoneg - hep deiziad, eus ar bloaz 1928.)

Mignon ker,

Setu amañ ho lizer-pedi a gavan reiz-mat (nemet eun tired-unani da lemel 
etre « diwar » ha « goust » ha da lakaat etre « pep » ha « hini », hag ouspenn «
ar c'hiz vreizek » a zo reisoc'h eget « ar c'hiz b... » (o veza m' eo « giz » 
gwregel).

Ne gredan ket e vefe dizereat lavarout e vo ar pred diwar goust pep-hini 
hervez giz ar vro. E Treger, pa oan yaouank, e veze graet alïes ar prejou-eured 
diwar brof pep-hini, da lavarout eo e tegase pep-hini eun dra-pe-dra evid ar 
pred. Kement-se a oa aes war ar maez e lec'h ez eus e pep ti a bep seurt 
pourveziou : kig sall, anduilh, hag all. Emañ ar giziou mat-se o vont kuit, 
siouaz ! Adarre e hetan d'eoc'h peb eurvad !

Amañ oun gwall-ankeniet gant eur breur d'in a zo e par ar maro. Eur 
bedennig evitan mar plich !

A wir galon d'eoc'h.

F. VALLEE.

*

VIII

(War ur gartenn-bost eus Breuriez-Veur ar Brezoneg.)

St Brieg, 13 eost 1928.

Kenvrôad ker,

O veza n'hellan ket mont da Gastellin e teuan d' ho pedi da gas d' hon 
holl genvroïz, bodet er C'hendalc'h, va hetou ha gourc'hemennou kaloneka. N' 
ankounac'hit ket, eus va ferz, hor breudeur a Geltia, dreist-holl Kembreïz a 
lennan bep miz gant dudi o Draig Goch.

En dalc'h gouestlet d' ar brezoneg grit meneg, mar plich, eus hor 
Breuriez-Veur (Académie Bretonne) a labour start, a-du gant Gwalarn, - e sell d'
ar yez lennek unvan, red-tre d' hon Emzav.

A greiz kalon d'eoc'h. Breiz ha Keltia da virviken.

F. VALLEE.

Setu amañ 2 ganaouenn a zerefe ouz ar C'hendalc'h.
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IX

(Kartenn-bost eus Breuriez-Veur ar Brezoneg, skrivet warni gant Debauvais : R. 
25/5/29.)

Sant-Brieg, 22 a Vae 1929.



Keneil ker,

Kavout a reot e ti « Banque de Bretagne » 1.000 lur war ho ano. Fizians am
eus e c'hellot en em denna gant an arc'hant-se. Ar miz a zeu m'en em gavot berr 
adarre e teuin a-benn marteze da baea d'eoc'h eun dra bennak c'hoaz, hogen n'oun
ket evit hel lavarout da vat.

Setu amañ eur ger evit Berthou.

Trugarez adarre evit ho pizit vat ha va gourc'hemennou d' ho pried.

D'eoc'h a wir galon.

F. VALLEE.

X
(Kartenn-bost Breuriez-Veur ar Brezoneg - hep deiziad, met skrivet warni gant F.
D. R. 18/7/29.)

Kenvrôad ker,

Nec'het oun n' em eus ket a gelou eus an nebeut arc'hant (500) am boa 
kaset d'eoc'h e dibenn mezeven. Ha bet hoc'h eus anezo ?
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Evid ar miz-man ma hoc'h eus ezomm adarre skrivit d'in eur 15 deiz en 
araok, rak er C'hef-Espern eman ma yalc'hig hag e tleer goulenn da deiziou 
rekis.

Da zibenn ar miz-man em eus fizians e c'hellin rei eur prof bennak evid al
levriou-abostolerez.

A greiz kalon d'eoc'h.

F. VALLEE.

XI
St Brieg, 24 a Veurz 1935. 

Keneil ker,

Digemerit va c'haloneka gourc'hemennou evit ho pennad brezonek war an 
diweza « Breiz Atao ». Skrivet reiz-mat eo hag, ouspenn-ze, aliou leun a boell 
ha ret-tre a roït d' ar skrivagnerien. Ouz ho lenn e teuas koun d'in eus « Buhez
Breiz » an Aot. Mocaer, en em gavas en hevelep enkadenn, da lavaret eo oc'h ober
ouz kenskrivagnerien vrezonek n' o doa ket studiet awalc'h.

Savet em boa evit « Buhez Breiz » pennadou « Conseils aux Ecrivains » evid
o eeuna war skriva ar yez unvan-reiz.

Emoun stag bremañ d' ober kemend-all evit « Breiz Atao ». Setu amañ kenta 
pajennou va labour. Sellit outo, mar plich, ha roït d'in hoc'h ali.

Notennou am eus savet e doare da beurgas al labour-ze da benn dre verka d'
ar skrivagnerien an hent reiz a-hed ar Yezadur penn-da-benn.

D'eoc'h da vat.

F. VALLEE.

Klevet kelou maro Sohier. Gwasat taol da Vreiz !
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XII

St-Brieg, 37, straed St-Benead 
29 Mezeven 1937. 

Kenvrôad ker,

Emoun o paouez lenn « Breiz Atao », a zo mat, nemet an diouer a vrezoneg a
zo ennan, hag a vo feuket an holl gantan, beteg ar C'hallaoued, a gavo iskis, 
moarvad, gwelet difennourien eur Vrôadelez keltiek oc'h ober evel-se gant yez o 
gwaskerien dalc'hmat.

Setu amañ eur pennad em boa graet evit « Breiz » diwar-benn stad « Bro-
Gembre ». A vo mat hen advoula da denna sellou ouz ar vro geltiek nesa d' hon 
hini.

War va meno e tlefemp en em harpa muioc'h war hor c'herentiez keltiek : 
Kembre hag Iwerzon.

Eur frealz eo d'in gwelet e tilez an holl skrivagnerien an tabut skuiz 
diwar-benn kemma ar skrivadur, evit en em rei da labouriou talvoudus.

Pedet oun da gendalc'h Unvaniez Arvor : re fall eo aet va yec'hed evit 
mont.

D'eoc'h da vat.

F. VALLEE.

XIII

(Skriverezet.)

St-Brieg, 37, straed St-Benead 
26 C'houevrer 1938. 

Keneil ker,

Setu amañ eur bajennadig evit « Breiz Atao ». Berrik eo dre ma rit eun 
niverenn abostolerez, ha ne vo ket enni, moarvat, nemeur a lec'h evid ar 
yezadur. Eun tamm rimadell am eus lakaet en eneb d' ar skoliou kristen 
divrezonek a dalc'h d' ober reuz dre ar vro oc'h en em harpan war ar « slogan 
» : « Il faut apprendre le français » a dalv d'ezo kement ha « Il faut détruire 
le breton ».
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Mall ganin klevet diganeoc'h kelou eus hor « Grand Dictionnaire ». Setu 
Diberder o staga war « Zihunamb » d' hel labeza. Hag en hevelep niverenn, en e 
roll-gériou diaes, petra 'ra Herrieu ?... Kemer gériou diwarnezan : keflusker, 
arzour, delouenn, hag all, d'o lakaat en e « brehoneg biù ». Ne dalveze ket ar 
boan neuze dispenn ken gwaz all ar « brehoneg kadoer » e penn kenta e gelaouenn.
Daoust ha gwerzet e vez al levr en desped d' an holl flemmadou-ze distaget outan
? Skrivit d'in diwar e benn, mar plich.

Gourc'hemennou da Gaouissin, da Vordrel ha d' an holl genlabourerien. Amañ
e welan aliez izili ar « C'helc'h keltiek ». Unanig bennak a zesk ar c'hembraeg.
- D'eoc'h da vat.

F. VALLEE.

XIV



(Kartenn-weladenn, moulet warni : F. Vallée.)

13 a viz genver 1941. 

Keneil ker,

Kas a ran d'eoc'h dre ar post eur pakad. Ennan e kavoc'h eur pakad all, 
warnan ano ha chomlec'h an Aotrou Weisberger, Doktor war ar yezoniez keltiek, e 
Marburg. Eun den hegarat eo ; bet e oa ouz va gwelet amañ (1), hag am eus 
lavaret e kasjen d'ezan va levriou nevez. Hemañ eo va « 40 Leçons », advouladur 
nevez o paouez dont eus ar wasg. Dre ar « Komandantur » e c'hellfec'h kas 
anezan, moarvat.

Fall eo aet va yec'hed. Setu 8 deiz e rankan chom em c'hambr pe em gwele. 
Fizians am eus e talc'hit penn bepred. Bloavez mat adarre ha d'eoc'h da vat.

F. V.

(1) D' ar c'houlz-se emañ Vallée e Sant-Laorañs e-kichen Roazhon. Kuitaet en 
devoa Sant-Brieg, klañv ha dall pe-dost, e-pad an hañv 1938. Devezhioù 'zo e 
c'helle c'hoazh skrivañ un dra bennak e lizherennoù bras, krenus ha diampart. 
Diwezhatoc'h e klasko skeiñ lizheroù gant e skriverez, hag hen ober a rae hep re
a fazioù, betek maz aio tamm-ha-tamm kuit dioutañ pep nerzh ha pep sklerijenn. 
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XV 
(Skriverezet.)

Sant-Laorans, 4 a viz Genver 1941.

Kenvrôad ker,

Trugarez a greiz kalon evit ho kartenn ker karantezus. Digemerit diouz ho 
tu va hetou kaloneka evid ar bloavez a zo o paouez digeri. Yec'hed mat d'eoc'h 
ha d' an Itron, nerz ha pep harp digant Doue hag hor sent a Vreiz da genderc'hel
gand al labour evid ar Vro !

Dalc'het oun em c'hambrig en deiziou-mañ gand ar yenienn ha stad fall va 
yec'hed. Keit ha ma pado an amzer evel-se ne gredin ket mont er-maez. Kerkent ha
ma vo habaskaet ar goanv ha deut d'in un nebeut nerz, ez in d'ho kwelet. War va 
zroad ez in ha didrouz-kaer, rak amañ n' oun ket em frankiz, evel ouzoc'h...

D'eoc'h da vat, ha da Vreiz... atao ! !

F. VALLEE.

XVI

(Skriverezet.)

Sant-Laorans, 30 a gerzu 1941.

Keneil ker,

Trugarez d'eoc'h evit ho lizer karantezus. Degemerit diouz ho tu va hetou 
kaloneka a vloavez mat, d'eoc'h, d' ho pried ha d' ho preur-kaer, en deus desket
ar brezoneg en eun doare ken souezus dre lenn « Alanig al Louarn ».

Ha, gant skoazell sant Erwan, difennour ar Gwir ha paeron Breiz, ra vo mat
ar bloavez a zigor, mat ha frouezus d' hor Yez ha d' hor Brôadelez !

Ya, deskit ha pleustrit ar gwaregata. Mat eo d' ar re a zo tener o skevent
eveldomp-ni. Deut oun a-benn evel se d' en em zizober eus barradou berr-alan am 



skuize kalz. Dre an Aotrou Moyse e teuot aes da gaout anoiou marc'hadourien 
waregou e Bro-Flandres. Eno eo e vez kavet ar gwaregou gwella.
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Va hetou kaloneka ivez d' an Aotr. Moyse ha d' an holl genvroïz. Ha 
d'eoc'h a greis kalon.

F. VALLEE.

D' ar c'houlz ma skrive F. Vallée al lizher diwezhañ-mañ en devoa bloaz ha
pevar-ugent. Evit e gorf da vezañ deuet gwan ha toc'hor, e vire bepred en e 
greiz ur youl ken divrall hag ur c'hoant ken didorr da frankiz ha da 
adsavidigezh ar Vro. Aes eo kompren eo bet evitañ e chomadur e St-Laorañs un 
harlu poanius hag ur purgator kriz. Deut eo betek ennomp ur c'hri bennak a zihun
ennomp heklevioù doaniet, evel al linennoù-mañ bet kaset e 1947 d' ur 
c'henskriver all :

« Je suis maintenant très bas, perdant la mémoire, la vue et l'ouïe. Je ne
quitte presque plus mon lit. Je vous demande une prière pour la grâce d'une 
bonne mort. D'eoc'h a greiz kalon e karantez Doue hag ar Vro. »

Betek ar c'houlz ma n' eus bet nemet mouskan e bedenn evit Breizh, e 
zaoulagad serret d' ar sklerijenn, e gorf sonnet war e wele.

Ho pet soñj, kenvroiz ! Rak evidomp en deus bevet ha stourmet betek ar 
penn diwezhañ.



419
VA STEREDENN

barzhoneg gant RONAN HUON

SONEREZH gant P.-Y. MOIGN
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1. Roit din va steredenn, 
m'he lakain 'barzh va godell, 
m'he zennin pa garin, 
m'he diskouzin e kuzh e kornioù an oabl 
hag ar mor d'ar re a blijo din
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2 Roit din va steredenn, 
a c'hellin derc'hel em daouarn
evit o zommañ e goañv an deizioù
Un tamm anezhi a roin d'ar re a garan
E pradeier an hañv e kan c'hoazh ur wazh enni 
livioù va steredenn paz a an heol da guzh

Roet am eus tammmoù eus va steredenn 
ha bremañ am eus riw. 
Na sot, na sot e oan o reiñ va steredenn 
o reiñ va steredenn da n'eus forzh piw.
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NOTENNOU

HOR MIGNONED.
Annaig Boo a zo laouen da gemenn deoc'h ganedigezh he c'hoarig Gwenola, d' an 2 
a viz Du e Pariz.
Remont NOVION a zo laouen da gemenn deoc'h e eured gant Mona KOLLOREG, e Pariz, 
d' an 3 a viz Kerzu.
Hor gwellañ gourc'hemennoù.

KAÑV. - 
Klevet hon eus keloù marv-trumm an tad Gi Burlot, misioner e-touez an Indianed e
Bro-Ganada ha koumananter feal d' Al Liamm. Arroudenn ul lizher hor boa bet 
digantañ hor boa embannet en niverennet 73. Da familh an tad Burlot, ha d' e 
vignoned, e kinnigomp hor gourc'hemennoù a gengañv.

PROFOU. - 
Degemeret ho eus ar profoù-mañ e-pad miz, Du:
Jakez Ducamp, devezh ar brezhoneg, 10 lur nevez ; Chaloni Mari, 1 ; Dizanv, 
devezh ar brezhoneg, 150 ; Dizanv, 50 ; Yann ar Gall, 8 ; Fañch Elias, 20 ; V. 
de Bellaing, 20 ; Langleiz, 3 ; Jos Penneg, 18 ; H. ar Floc'h, 2. 
War un dro : 282 lur nevez.
Abaoe derou 1960 ez eo degouezhet ganeomp 1.959,7 lur nevez a brofoù, Bennozh 
Doue d' an holl re o deus hor skoazellet e giz-se. Spi hon e vo tizhet da 
vihanañ 2.000 lur nevez evel warlene.

SONEREZH P.-Y. MOIGN. - 
Ar varzhoneg « Va Steredenn » gant Ronan Huon a zo bet lakaet sonerezh warni 
gant P.-Y. Moign. E gwerzh emañ, distag, e ti « Al Liamm » : 0,60 lur nevez 
franko.

EMVOD SKOURR BREIZH AR C'HENDALC'H KELTIEK.
- Emvod a vo e Kemper, d' ar Yaou 29 a viz Kerzu. Emgav da 10 eur en « Hôtel de 
l'Odet », 41, ru Jean-Jaurès.
10 eur : Skoazellañ ar Beilhadegoù, hag o astern dre Vreizh-Izel a-bezh 
(kinniget gant P. Even).
12 eur : Pred a-gevret.
14eur:
1) Ha tu a zo da embann adarre un almanak evit ar bobl ? (Itron Kemere) ;
2) Ragaozañ Kendalc'h Keltiek 1962 (Itron de Bellaing) ;
3) Sevel deiziadur emvodoù 1961 (Roparz Hemon),
Holl izili ar Skourr a zo pedet, ha brezhonegerien all ivez.
Ar re a fell dezho kemer ar pred en ostaleri (priz : war-dro 7,00 lur nevez) kas
kemenn diouzhtu, mar plij, d' an Itron Kemere, 26, ru Elie-Fréron, Kemper 
(Pellgomz : 4-03).
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« GWREG AN TOER » SKINWELET GANT AR BBC. -
D' ar 25 a viz Here e voe c'hoariet pezh-c'hoari T. Malmanche « Gwreg an Toer » 
dre skinwel ar BBC, troet e kembraeg, dindan an titl « Gwraig y Towr », gant T. 
H. Parry-Williams hag Arzel Even (diwar « Ar Bed Keltiek ») .

DEVEZH AR BREZHONEG E ROAZHON. - 
Ur strollad paotred yaouank o deus divizet sevel « Sizhun ar brezhoneg » e

Roazhon da vare kest ar brezhoneg. Goulennet o deus diganeomp eta kas dezho 
levrioù evit o diskouez er stalioù e-pad ar sizhun-se. Asantet hon eus kas dezho
130 levr bennak ha sikouret hon eus en doare-se brudañ Devezh ar Brezhoneg. 
Fellout a ra deomp avat resisaat evit hor mignoned, ne vez betek-hen roet netra 
deomp diwar ar gest-se evit hon embannadurioù. Skoazellet hon eus ar re yaouank 
evit diskouez hepken hor youl vat, ha dre ma ne fell ket deomp digalonekaat ar 
re a stourm evit ma vevo hor yezh. Kas a reomp dezho hor gourc'hemennoù 



kalonekañ evit o labour.
Sed amañ roll an embannadurioù brezhonek n' o deus ket perzh er gest : 

Preder, Al Liamm, Hor Yezh, Barr-Heol, Ar Bed Keltiek, Skol, Ar Bedenn evit ar 
Vro, Embannaduurioù Ar Bibl, Embannadurioù Al Liamm.

KEMENNADURIOU.

An Itron DE BELLAING a gemenn he chomlec'h nevez : 28 straed an Tri Breur Ar 
Gov, Sant-Brieg.

Y. Ch. VEILLARD, rener « Kaieroù an Emsaver Yaouank » a gemenn ne vo ket savet a
fichennoù er bloaz-mañ. Chom a ra koulskoude un toullad eus re warlene gantañ.
30, boulevard de la Liberté, Rennes.

Yeun ar Gow a ginnig da rakprenañ « Ar Person Touer », c'hoari Trubuilhus e Tri 
Devez hag e gwerzennoù. Golo skeudennet gant J.-J. Sevelleg. Evit ar 
rakprenerien : war Alfa 9 lur nevez, war baper disteroc'h 7 lur nevez.
Evit an brenerien all : war Alfa 10 lur ha 8 lur nevez. Kas an arc'hant da : Mme
Marie Le Goff, Keranna, Gouezec. - C. C. P. 1413-28 Rennes.

« L'ABBE JEAN-MARIE PERROT », « L'HISTOIRE DE BRETAGNE ». - 
An daou levr-mañ a zo e gwerzh e ti an oberour, an Ao. Poisson, 22, rue Brizeux,
Rennes. Priz an hini kentañ 6 lur nevez (-I- 1,35 evit ar mizoù-kas) ; priz an 
eil, 12 lur nevez.
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HOR YEZH. - 

Sed amañ taolenn « Hor Yezh » niv. Nedeleg : Krennlavarioù dastumet gant 
Hingant (dornskrid kavet e paperoù Vallée) ; Paperoù pennadurel e brezhoneg (eil
pennad), gant Per EVEN ; Anvioù-lec'hioù Breizh-Uhel : Lanzolieg pe Sant-Elvez ?
gant T. JEUSSET ; Levezon ar brezhoneg war anvioù-lec'hioù Kreisteiz Normandi ? 
gant T. JEUSSET ; Dihelloù (lizher digant Y. FOUÉRÉ ; arroudoù diwar lizheroù 
kaset gant A. Merser da Ber Denez ha da Y. Olier, ha respont P. Denez) ; Petra 
eo « Gwerin » ? (o kemenn e vo kroget dizale gant ur gelaouenn nevez - gouzout a
rez petra eo, moarvat) ; Buhez Voizez (d. b. orin an dornskrid ; arroudenn diwar
En Bro Dreger a-dreuz parkou, gant Erwan Berthou). Stagadenn I : Skol vihan an 
iverzoneg (diwezh). Stagadenn II : Buhez Voizez (pp. 77-86).
Koumanant : 10 L N. Mlle J. QUEILLE, 47, rue Notre-Dame, Guingamp. - C. C. P. 
1240-22 Rennes.

AN AWAYL HERWYTH SEN MARK. - 
Setu o tont ermaez « An Aviel hervez Sant Mark ». An embannadur-mañ a zo 

bet aozet gant E. G. Retallack Hooper (Talek),
Lodennoù hepken eus testennoù kernevek ar Bibl ne oant ket bet distrujet. 

E 1936, A. S. D. Smith (Caradar) en doa troet hag embannet an Aviel-se, gant 
sikour an destenn gembraek, an hini saoznek hag an Testamant Gresianek. Implijet
en doa ivez an arroudennoù eus ar Skritur er Mirakloù. Neuze R. Morton Nance a 
geñverias e labour gant ar bibl e brezhoneg, al latin hag ar saozneg (R. V.).
Pell 'zo e oa diviet al levr. Ha pa ne vije ken evel liamm etre ar c'hembraeg 
hag ar brezhoneg e vefe ret kaout lod eus ar skriturioù e kerneveg.

Hogen evit meur a abeg un advouladur ne vije ket bet a-walc'h :
1) Anavezet eo donoc'h ar yezhadur kernevek evel m' hen diskouez an 

oberennoù embannet abaoe 1936 ;
2) Studi dornskridoù orin ha troidigezhioù adwelet Nance pe Smith ;
3) Prezegennoù Sakr Tregear (1560) a voe dizoloet e 1948 a zo enno 

arroudennoù evit an Aviel. Dastumet in bet ha studiet ;
4) Testennoù nevez gwellaet eus ar skriturioù, dreist-holl e brezhoneg, 

hag e saozneg (R.S.V. 1952).
Hag ivez studiadennoù Rieu, Phillips ha re all.
Embannet gant An Lef Kenevek, 16, Trevu rd. Camborne, Cornwall da 4/6 d 

hep kontañ ar mizoù kas.

AR SONER. - 
War an niverenn 118 e kavomp ur studiadenn war anvioù-lec'hioù ar Gerveur gant 



T. an Timeur, pajennadoù sonerezh hag ur pennad e brezhoneg gant Herri Leon.
An niverenn 119 a zigor gant ur pennad digeriñ diwar-benn ar yezh gant P. 
Montjarret. Kavout a reer ivez enni rentañ-kont kenstrivadegoù an hañv hag ul 
lizher souezhus da vaer Brest.
AR SONER, koumanant 10,00 L N. B.A.S. rue Maupertuis, Rennes. C.C.P. Rennes 
1244-77.

LE MILITANT BRETON. - 
Ar gelaouennig roneoskrivet-mañ a zo liamm tud yaouank an M. O. B. etrezo. Bep 
miz e tle dont er-maez. Koumanant evit ar re yaouank : 2,00 lur nevez timbrou.
Ar re all 4,00 lur nevez ha bezañ ezel eus ar M. O. B., R. Leprohon,. 69, rue 
Danton, Rennes.
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DOUAR BREIZ. - 
Trugarekaat a reomp ar gelaouenn DOUAR BREIZ evit pennadoù embannet nevez 'zo 
diwar-benn Fest-noz, an Teirgwern Pembroke hag Al Liamm. War niverenn Du-Kerzu 
BLEUN-BRUG hon eus lennet ivez ur pennad meulus war levr diwezhañ Jarl Priel.

L'AVENIR. - 
Gant kalz a blijadur eo hon eus kavet evit ar wech gentañ war niverenn miz Du 
L'AVENIR pennadoù a-zivout an Emsav sevenadurel. Ar gelaouenn a zo deut da vezañ
kalz fonnusoc'h (8 pajenn) hag a zeuio er-maez div wech ar miz hepdale, spi hon 
eus.

En niverenn-se e kaver ivez ur pennad sabatuus ha koumoulek, a drugarez 
Doue, gant Y. Poupinot. Breizh brezhoneger a zo anvet « Ploukistant » hag ar 
vrezhonegerien yaouank : « pensionnaires qui sortent le crâne bourré du Barzaz 
(cf. Gourvil) et de dictionnaires franco-bretons pour baragouiner couleur locale
». Un enebiezh a lezo souezhet-mik meur a lenner eus an « Avenir ». Eürusamant 
ar pennad digeriñ a zifenn ar « baragouin ».
Koumanant 5 lur nevez. Journal l'Avenir, B. P. 89 Brest. - C. C. P. 11.32.86 
Rennes.

KELAOUENN SKOL : UN NIVERENN E GALLEG DIWAR-BENN KUDENNOU AR C'HULTUR. - 
Ar rener, an Aotrou Kalvez, a c'houlenn bezañ digarezet evit an niverenn-mañ 
(niv. 11, miz Du) dre m' emañ e galleg. Ar pal a oa sevel un niverenn vruderezh 
war gudennoù ar c'hultur hag a c'hellfe bezañ skignet e skolioù an eskopti. Da 
heul ur pennad kentelius war ar c'hultur hag ar sevenadurezh gant Maodez 
Glanndour e kavomp testenioù ha lizhiri a-du gant kultur ar pobloù. Un niverenn 
e galleg eta, a dleit lenn ha reiñ dreist-holl da lenn d' an hol gristenien ha 
zoken da veleien 'zo evit digeriñ o daoulagad war gudennoù o bro, hag a zo 
Breizh hag o c'hultur hag a zo breizhek.
Revue SKOL, niv. 11, « Face au problème de la Culture dans la. Bretagne 
d'aujourd'hui ». 3 lur nevez. Plouézec - C. C. P. 1911 06 Rennes.

AR BREZHONEG HAG AN ARNODENNOU. - 
Hervez ar c'helaouennoù Breiz ha L'Avenir e vefe bet resevet gant 

ministrerezh an deskadurezh gall kannaded eus Breizh, Euskadi ha broioù ar yezh 
Oc. Prometet eo bet dezhe e vefe kaset hepdale ul lizher a kemenn ez eo miret ar
yezhoù rannvroel evel danvez da zibab er vachelouriezh.

KENDALC'H AN U. F. C. E. : AR BREZHONEG HAG AR STAD GALL. - 
Ur vodadeg eus burev-kreiz Unvaniezh Kevredadoù gouennel Europa (U.F.C.E.)

a zo bet dalc'het e Munich, d' ar 26 a viz Du. Divizet ea bet sevel ur gelaouenn
teryezhek « Europa Ethica » gouestlet d' ar broadelezhioù sujet. Kaset eo bet d'
ar c'hevredadoù etrevroadel ur mennad a-du gant Tiroliz an Hanternoz..

E-kerz ar vodadeg ez eo bet goulennet penaos e veze graet wardro ar 
brezhoneg gant ar stad gall. Kannaded Vreizh a zo bet karget da reiñ, er 
c'hendalc'h kentañ e Brugges (26-28 a viz Mae 1961), ur rental-kont war lodenn 
ar brezhoneg er skolioù, er radio hag er skinwelerezh stad, ha dre vras war an 
doare ma vez heuliet gourc'hemennoù an U.N.E.S.C.O. e-keñver ar yezhoù all eget 
ar galleg.
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YEZH KORSICA ER VACHELOURIEZH ? - 
Hervez ur pennad war ar gelaouenn « Le Télégramme de Brest », ar gevredigezh « 
lingua Corsa » bodet e ti-kêr Baracci he deus degemeret ur mennad o c'houlenn ma
vije kelennet a-berzh stad yezh Korsica e skolioù an eil derez evel eil yezh, 
diret er-maez an enezenn, ret enenezenn hag o talvezout evit an arnodennoù (6 a 
viz Gwengolo).



ROLL AR PENNADOU
embannet war AL LIAMM Bloavezh 1960 (niv. 78-83)
Anvioù an oberourien renket hervez urzh al lizherenneg
(79/71 a dalvez niv. 79 pajenn 71)

ABANNA
Barzhoneg miz an heol trec'h  79/71
Lunik  80/131
Tregont vloaz  81/214
Eus an Emsav d' an Emframm  82/312

ABENNEZ
War diwezh an deiz  78/61
Beurevezh  79/126
Gerioù  82/340

AR GOFF (D.)
An daou hoc'h bihan milliget eus Bro Silezia 81/249 

AR MENN (Gwennole)
Pariz, kreizenn ar Bed  79/127 

AR YANN (Y. V.)
Ar Goañv  82/285 

B...
F. Vallée en istor hor bro  83/404 

BLEUN BENAL
Braventez ma fenhér  78/46
Kanenn an Douar  80/132

KERLANN
Ar vuhez keltiek e Kernev-Veur 80/180

KONAN (Ivona)
Iwerzhoniz tud kalonek  80/196
Pesked bihan ar c'hanolioù  80/197

KONAN (Jakez)
Teir Barzhoneg   78/3 

DENEZ (Per)
Al levrioù evit ar vugale  79/108 

DREZEN (Youenn)
Skol-louarn Veig Trebern  78/24
Skol-louarn Veig Trebern  79/102
Skol-louarn Veig Trebern  80/146
Skol-louarn Veig Trebern  81/240
Skol-louarn Veig Trebern  82/300
Langaj-chon ar vilajenn gran  82/310
Skol-louarn Veig Trebern  83/395

ELIES (Fañch )
Marianna Fri Ruz  78/5
Juluanig an Trebez  80/134
Reder-foarioù  82/287
A-enep Kervarker ha Barzaz-Breiz 82/320
Skraper  83/358

EURIPIDES
Hipolitos  80/151
Hipolitos  81/215

EVENOU (Erwan)
En trammgarr  78/62
Ar Gornandoned  78/63
Ar c'habigoù-glas  82/339

GLANNDOUR (Maodez)
Va levrig-skeudennoù  82/282
An Eur Iskis  83/354
An Eur Espar  83/355

HEMON (Roparz)
An Ael Aour  79/85



Hipolitos (tr. Euripides) 80/151
Hipolitos (tr. Euripides) 81/215
Peder barzhoneg  82/279

HEUSSAFF (A.)
Labour d' an toer  80/140 

HUON (Ronan)
Goulennadeg  79/67
Unvaniezh pe huñvre  83/351
Va Steredenn  83/419

LATIMIER (A.)
Beilhadegoù Bro-Dreger  82/337 

MILIN (Gab)
Ar Pesketaer  78/34 

MOIGN (P.-Y.)
Va Steredenn (sonerezh) 83/419

MORDIERN (Meven)
Lizheroù  78/40 

OLIER (Youenn)
A-dreuz lennegezh Kembre 80/187
A-dreuz lennegezh Kembre 81/260

PENNWERN
An Tour Plomb  83/356

PRIEL (Jarl)
Ar Vorverc'h  79/72 
Ur gontadenn (tr. M. Zotchenko) 82/293
Gouel Sant Jakez  83/364
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	AL LIAMM 78
	TEIR BARZHONEG
	MARIANNA FRI RUZ
	AR SKEUDENNOU BEV
	AR PESKETAER
	LIZHEROU MEVEN MORDIERN
	Braventez ma fenhêr
	NOTENNOU
	PAJENN AR RE YAOUANK

	AL LIAMM 79
	GOULENNADEG
	Barzhoneg miz an heol trec'h
	ÀR VORVERC'H
	AN AEL AOUR
	SKOL-LOUARN VEIG TREBERN
	AL LEVRIOU EVIT AR VUGALE
	NOTENNOU
	PAJENN ar re YAOUANK

	AL LIAMM 80
	LUNIK
	Kanenn an douar
	Juluanig an Trebez
	LABOUR D'AN TOER
	SKOL-LOUARN VEIG TREBERN
	HIPOLITOS

	AR VUHEZ KELTIEK E KERNEV-VEUR
	A-DREUZ LENNEGEZH KEMBRE
	PAJENN ar re YAOUANK
	NOTENNOU

	AL LIAMM 81
	NOZ
	BRIZHEOL
	Tregont vloaz
	HIPOLITOS
	SKOL-LOUARN VEIG TREBERN
	AN DAOU HOC'H BIHAN MILLIGET EUS BRO SILEZIA
	A-DREUZ LENNEGEZH KEMBRE
	NOTENNOU

	AL LIAMM 82
	PEDER BARZHONEG
	VA LEVRIG-SKEUDENNOU
	Burzhudoù an Aotrou Doue
	AR GOAÑV
	REDER-FOARIOU
	Ur Gontadenn
	SKOL-LOUARN VEIG TREBERN
	langaj-chon ar vilajenn gran
	EUS AN EMSAV D'AN EMFRAMM
	A-ENEP Kervarker ha Barzaz-Breiz
	BEILHADEGOU BRO-DREGER
	PAJENN ar re YAOUANK
	NOTENNOU

	AL LIAMM 83
	Unvaniezh pe Huñvre
	AN EUR ISKIS
	EUR ESPAR
	AN TOUR PLOMB
	SKRAPER
	GOUEL SANT JAKEZ
	F. VALLEE EN ISTOR HOR BRO
	NOTENNOU
	ROLL AR PENNADOU


