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VA LEVRIG-SKEUDENNOU

gant Maodez Glanndour

PRENV-GOULOU

Ur preñv-gouloù war ribl an hent ! 
Preñvedenn-den a sell outañ
Daoust hag ennout e ve lugern ?

AR MELEZOUR KOZH

Ar braventezioù a-wechall hiziv gweñvet, 
Daoust ha bev ez int bepred,
Melezour kozh, ez eñvor ?

O, al lagad-se intret ha skuizh 
Dre forzh bezañ sellet
Ouzh monedone ar bloavezhioù !

AVEL DU

Nann, n' hall ket al laboused kanañ. 
Pa yud ar gorventenn o'n em weañ,

BRAVERI

Emañ ar vaouez kozh o'n em fichañ dirak he melezour. 
Sur mat, ar gazeg-koad he deus he gwelet dre ar prenestr : 
Klevout a ran he c'hoarzhadenn o sklokal dre al liorzh.
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AR SKLUZIOU

Gant RONAN HUON

De grandes oeuvres déjà tressaillent
dans vos seigles et l'empennage de vos blés..
SAINT-JOHN PERSE.

Ar skluzioù bras a zo freuzhet !
An doureier melen a gas gante limouz don ar stêrioù, broenn ha korz ar pradoù 
bet morgousket hag e-lec'h ma eve, sioul, an tropelloù babouzek.
An nadozioù-aer n'aent ket mui da droiellat war o zro, na da ziskuizhañ war o 
c'horzennoù.
An dourioù a zo dispac'het hag ar c'hemener dilu ha bresk eo echu e rikladennoù 
warne, en endervezhioù gor.
Amourouzien landrennek an dourioù n' eus mui anezhe. 
An avel eo a gomz, diredit !
An dourioù a zo koeñvet,
hag en ur vourbouilhat o deus freuzhet skluzioù kantvedel o c'harc'har.
Emañ an edoù o tiwan kaeroc'h.
Er gwez e tarzh un eil broñsadur !
Mor ar parkoù melen a 'n' em zispak o vougañ dreog ha louzoù. 



Ar skluzioù a zo freuzhet.

Ha setu a-greiz-holl ma tav d'am skouarn soroc'h an doureier ! 
A-greiz-holl ma tav d'am sell ar parkeier o tiruilhal. 
Daoust hag ar broñsoù o c'henel ne zaskrenont ket mui ? 
Ar skluzioù bras a zo freuzhet.

Nann ! Ar skluzioù kantvedel a zo bepred eno
e poultrenn o spoum beuzet.
Un huñvre e oa.
Hag an nadozioù-aer a ra bepred o lez d' ar broenn.
Nann, un huñvre e oa, ar skluzioù, siwazh n' int ket freuzhet ! 
N' eus avel ebet, sioul eo an oabl, ar c'horz ne fiñv tamm, an dud a zo kousket,
evel kent, evel kent siwazh !
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AN TREIZHAD

gant Youenn OLIER

Kaset eo gant ar frond, 
stag ouzh ar wern,
hep martolod na loman,
moraer digenvez ha treizhad mut.

Dreistdiraez e tibun prim
kêrioù dilavar ha drant,
dremmoù tener ha divouezh, 
tasmantoù herr a deuz war ar ribl.

E pelec'h e touari, 
ma touarez un deiz, 
pirc'hirin peluzet ?

E riez ar poanioù,
e bro ar skorn,
e glad an tanioù ?

« Ne vern, tremener !
Mont a rankan bepred, bepred, 
tostoc'h, donoc'h
ha va un da viken ! »
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AN TEOGER

gant Youenn OLIER

Netra met broutac'h didorr 
al lijor bac'h am gwask 
en ec'honder divevenn.

UI lagad trellus ha balc'h
am dalc'h hep damant na span : 
pe dre ode e achapin ?



Un oabl didermen e ploum 
e koumm ar sec'hor hir 
a astenn e graban.

Tec'hout !
Huñvre aner,
rak bepred
e rank va sell
stagañ ouzh an teoger.

Roazhon, Here 1960.

7

E BEG AN DUCHENN

Gant Youenn GWERNIG

'beg an duchenn
'lec'h ma teuz goustadik c'hwervoni 
ar roc'h e c'hoarzh an heol glan

'beg an duchenn
'lec'h ma vouskan a-hed an deiz 
dieubidigezh an avel

'beg an duchenn
el liorzh leun a vleunioù dianav 
e kavi
(ha te skuizh-divi
diveret pell-zo da wad yaouank 
diouzh pep gouli)
bleunioù-hud da c'hoant

'beg an duchenn
lec'h ma c'hoarzh an heol madelezhus 
war roufennoù rouz ar roc'h kizellet.
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BRO C'HENIDIK

gant ABANNA

Sed ar plas resis
e-kreiz al lanneg trous
e skeud ar gelennenn
ar roc'h
ma voen ganet gant an Awen

Sede roc'h va yaouankiz 
gwriet an amzer outi 
kenhent da gement barzh 
aet tre 'n e vervel
e vrusk holenet
gant ar maen genidik



Sede roc'h ar c'hendegouezh anterin

Ken kreizon 'met pouez ar maen 
ken dremm an anal he fulluc'h 
me zo gwrizienn va barzhoneg.
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MA FELL DIT...

Ma fell dit va c'harout, klev, ra vezo
Dre garantez. Siwazh din ma vefe :
« M' he c'har 'vit he mousc'hoarzh, 'vit he doare 

Da gomz ken flour - 'vit he spered a ro 
Din plijadur - evit al levenez

Silet ennon ganti un deiz a oa. »
Rak kement-se, karet, a c'hell kemmañ,

Koll blaz evidout ; hag ar garantez
Ganet 'vel-se, evel-se 'c'hell mervel.

N' am c'har ket 'vit an daeroù a vagas
Da druez ; rak ma teufe da devel

Va glac'har, ez afe da galon sklas. 
Va c'har dre garantez ; ha peurbadel 

'Vo dit neuze breoù va lagad glas.

Hervez ELIZABETH BARRETT BROWNING.
(troet gant PER DENEZ.)
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BARZHONEG

gant M. L. G.

Sevel a rejomp gant ar seurt biñs euzhus.
Hag a-daol-trumm e verkis 
da stumm pounner ha louet 
da neuz a basianted
da anevalidigezh skuizh. 
Hag e lavares
Laourez Ahes
En ur berr gomzoù eeun 
Ster da vuhez.
- Dic'hoarzh -
Hag e fiñvas em eñvor ar ganenn a oas.
« Mervel, neoazh, mervel 
eo ret din, va unan penn. »
En em ziwisk a rejout, en em astenn a rejout. 
Hag e c'hortozes
- ez vicherek -
Hag em eus poket d' az torn.
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AR C'HOAD

gant BLEU BENAL

Me zo me ar c'hoad bras a anavit marse ! 
Oadet on, oadet bras met yaouank on ive
Rak gwez tener a gresk stank war ma bevennoù 
Ha ne vo ket warc'hoazh e welin an Ankou.

Me zo me ar c'hoad bras a zeleer kavet
Vit ma vo koc'hadenn tan flamm war bep oaled, 
Un daol endro dezhi tud o kemer predoù 
Hag ivez gweleoù vit tremen an nozioù.

Me 'zo me ar c'hoad bras ma vo 'hed ar bloazioù 
Dour sklaer er feunteunioù ha dour-red er goazhioù, 
Aer yac'hus vit an dud a-ziwar ar maezioù
Hag ur waskedenn glouar evit re ar c'hêrioù.

Me zo me ar c'hoad bras ha me strew ma frondoù, 
Dindan c'hwezh an avel, gwelit ma houlennoù, 
Me gan ha me ziskan gwell evit an delenn ; 
Da Zoue eo ma c'hanenn, da vab-den ma sonenn.

Ez on vel un iliz gant pilerioù uhel
A sav trema an neñv dindan bolz glas ma deil. 
Ur sioulded hep par ganin a vez kavet
Hag ar bedenn a nij trema kroueour ar bed.

Me 'zo me ar c'hoad bras ledet war un dorgenn, 
Lec'h karet gant ar barzh a gav ganin awen, 
Repu an huñvreour en e soñjoù kollet,
Darempred an den fur ha braventez ar bed.
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MERC'HIG AN AELEZ

Gant Fañch ELIES

Ur pennadig 'oa edo distro ar merc'hed diouzh an interamant. Chomet e oa 
ar wazed da evañ ur banne pe zaou en ostalerioù stok ouzh bered ar barrez. 
Dizale, avat, e tostafent ouzh ar gêr, d' o zro, rak noziñ a rae ha lous e oa an
hentoù.

Mall warni, Anna Jafrez a stalie an daol a-benn koan. Ur gastelodennad 
soubenn a domme war un tantadig lann hag ar chotorounad rata a verve goustadik 
war an eil trebez, izeloc'h an tan dindanañ.

Ur vaouezig, daoulagad glas sioul o skediñ en he dremm mistr a oa endeo 
azezet ouzh taol, tamolodet en he frileuzenn zu.

- Ma ! petra ' faot deoc'h, Jani gaezh, eme Anna outi, setu mamm, Doue d' 
he fardono ! aet d' ar bed all d' he zro, hag un disamm eo bet eviti koulz hag 
evidomp, keit amzer ma oa war he gwele, seizet hec'h izili hag hep gallout 
rannañ ger.

- Ya, mervel a zo alies bezañ disammet, Anna, eme Jani ar Bras gant he 
mouezh habask, ha padal, abaoe dek vloaz ma vezan o laret pedennoù an Anaon, bep
gwech ma tostaan ouzh ur varvskaoñ da stagañ ganto, em eus aon na ve erru dizale
va zro din ma stago un all da zibunañ e-tal va relegoù :

O Gwerc'hez Vari leun a druez...

Boas e tlefen bezañ deut da vezañ. Mat, kredit mar kirit, sklasañ a ra bep
tro ar gwad em gwazhied.

- Ya, daoust d' ar vizer, e chomomp stag ouzh an tamm pri-mañ. Neket n' ho
pefe ket bet ho lod a drubuilh abaoe ho pugaleaj, Jani.

- Va Doue benniget, Anna gaezh, paouroc'h egedomp n' helle ket bezañ er 
barrez d' an ampoent. Ha da c'houde n' em eus ket bet nemeur a chañs kennebeut. 
N' eus nemet bremañ, p' emaon va unan-penn em zammig ti ma c'hellan laret on 
eürus pe dost... Marteze, avat, ez eo abalamour da se end-eeun e krog ennon ken 
alies aon da vervel...
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Anna Jafrez a bellaas etrezek traoñ an ti hag e teuas da eñvor Jani ar 

Bras tamm pe damm eus he buhez tremenet.

* 

D' he daouzek vloaz he doa staget Jani da vont da zevezhiañ war ar maez 
gant Seza, he c'hoar goshoc'h, a oa kemenerez.

Bevet e vezent dereat er mereurioù hag e teue ganto un nebeut gwenneien d'
ar gêr. Dre wenneg e konted neuze, rak en amzer-se e oa rouez ar skoedoù hag al 
lurioù e godell an devezhourien. Mat, en un doare pe en un all, e teuent a-benn,
he c'hoar hag hi, da dapout penn ar bloaz hep ober dle hag, un nebeut 
bloavezhioù diwezhatoc'h, pa voe Jani deut da vezañ ur wir gemenerez, ampart war
ar vicher, e stagjont da lakaat ur gwenneg bennak a-gostez en ur voestig houarn 
gwenn en armel.

Didrabas e troas an amzer betek ma teuas Jani d' he bloaz warn-ugent. He 



c'hoar, kalz koshoc'h egeti, a oa neuze krog en he femp ha tregont. Troet e oa 
da blac'h yaouank kozh ur pennad mat 'oa ha marteze n' oa bet morse gwall glañv 
gant ar c'hoant fortuniañ. Jani, avat, a oa koantik-holl d' hec'h ugent vloaz. 
Blev du lufrus he doa, divoc'h flamm ha daoulagad glas hag e selle ar baotred 
yaouank gant plijadur outi pa zeue d' an oferenn bred en he dilhad sul, eeun-
kenañ, hogen kempenn-dreist ha fichet a zoare.

Un tamm melkoni a c'hournije e spered Jani ar Bras, zoken bremañ m' edo 
deut d' ur vaouez kozh, krog en he daou ha tri-ugent abaoe Kala-Goañv, en ur 
soñjal en he yaouankiz sioul ha fur. Darbet, ya, darbet e oa bet dezhi fortuniañ
gant ur c'harter-mestr mar plij.

Herve Bennorz a oa e anv. Mab e oa d' ur marichal a Lambaol. E foar ar 
Gousper eo en doa graet anaoudegezh gant Jani. N' oa ket aet Seza da Landi. 
Chomet e oa er gêr. Hag ar c'hoar yaouank a oa aet da vragal d' ar foar gant 
plac'h ar burev-butun. Ne blije ket ken d' ar c'hoar henañ mont d' ar pardonioù 
na d' ar gouelioù, met ne viras ket ouzh Jani da vont a-gleiz hag a-zehou gant 
merc'hed eus he oad da boent ar gouelioù. E-keit-se ez ae-hi d' ar gousperoù 
gant un toullad merc'hed yaouank kozh all. Met, pa zeuas Herve Bennorz betek an 
ti, da sul d' abardaez, war-lerc'h foar ar Gousper,  e teñvalaas penn Seza. 
Morse n' he doa soñjet betek neuze e c'helle he c'hoar yaouank fortuniañ. Ur 
wech aet ar martolod en he hent, e kendalc'has ar c'hoar henañ d' ober he fenn 
mousklenn kement ma c'houlennas Jani :
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- Fallgontant out 'ta, Seza, da welout ar paotr yaouank-se o tont war-dro 
an ti ? Ur paotr seven eo koulskoude.

- Ne laran ket nann. Seven eo...

Hag e tavas ur pennadig.

- ...Met petra ' teuin-me da vezañ pa vi fortuniet, Jani ? a c'houlennas-
hi ur pennad diwezhatoc'h.

- Va Doue, Seza, ne welan ket perak e rankfes-te mont eus da du. Krediñ a 
ra dit 'ta e vo ret dimp dispartiañ ur wech ma vin deut da vezañ gwreg Herve 
Bennorz ?

- Sur a-walc'h, merc'h kaezh-me. Chom a rin da goshañ va unan-penn em 
zoullig ti, e-pad ma 'z i-te d' an Oriant pe da Doulon gant da hini yaouank. Me 
'grede din e vijemp chomet hon div asamblez hor buhez-pad !

Ha sammet trumm e oa bet he c'halon da Jani pa welas daeroù sioul o 
tiskenn war divjod he c'hoar.

Diaes e kave koulskoude pellaat Herve Bennorz diouzh he soñj. Dont a reas 
hemañ c'hoazh ur wech pe ziv d' an ti hag an dro ziwezhañ e chomas e-unan gant 
Jani. Seza a oa aet d'ar pedennoù.

- Jani, warc'hoazh eo din an deiz da vont da Cherbourg. Ne zeuin ket en 
dro ac'hano a-raok c'hwec'h miz d' an abretañ. Lar din ha gallout a rin skrivañ 
dit ?

- Ne welan ket perak e larfen nann dit, Herve. Nemet Seza ne vefe ket 
kontant, n' em eus abeg ebet da nac'h da lizhiri, ar c'hontrol eo.

Herve Bennorz en doa krizet e dal.

-Alato, Jani, ez out deut en oad da ober da benn da unan. Ret mat e vo 
dit, ur wech dimezet, mont diouzh da du ha lezel da c'hoar diouzh he hini.

Un dorn yen en doa stardet bizied skorn war galon Jani en he c'hreiz. 
Dilavar e chomas gant an enkrez. Herve Bennorz n' oa ket dall.



- Poan am eus graet dit, Janig-me, gwelout a ran. Re drumm ha re zievezh 
em eus distaget va soñj. Te ' garfe chom gant da c'hoar zoken ur wech fortuniet,
'm eus aon. Gwir eo oc'h deut boas da vevañ asamblez bep deiz-Doue.

- P' eo marvet va c'herent, o daou er memes bloavezh, oan c'hoazh nemet 
seizh vloaz, Herve. Seza eo a zo bet va mamm, e gwirionez ha diaes-spontus e 
kavfen he dilezel p' eo marteze chomet dizimez abalamour din.
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- Kompren mat a ran, Jani. Koulskoude n'em bije ket kavet direzon da 

welout o tont d' am heul pa vefen e gortoz da chom mizioù ha mizioù e Toulon pe 
e Cherbourg. Mar n' hellit ket dispartiañ, da c'hoar ha te, ne vo ket ken akomod
demp hon daou.

Hag e tavas ur pennad.

- Evel ma klaskfes mirout evidout da-unan ul lodenn eus da galon eo, Jani.
Me a zo prest da reiñ va hini dit hep distro hag hep marteze... Ha mar ne vez 
ket padus an emglev etre da c'hoar ha me ?... N' on ket bet hep santout, adal an
dro gentañ m' on deut amañ, ne blij ket kalz dezhi va gwelout o tont war dro an 
ti. Me ' grede din, avat, ne vije ket kement-se nemet ur reuziad diaes evidoc'h 
ho tiv hag e vijec'h deut buan d'en em ober ouzh ar soñj da gimiadañ an eil 
diouzh eben ur wech deut demp ar poent da zimeziñ. Anzav a rankan, avat, Janig, 
n' oan ket chomet da soñjal pizh en doare buhez a zeuje da vezañ hini da c'hoar 
en tammig ti-mañ.

- Ne vije ket gwall blijus sur, Herve, eme Jani. Marteze, avat, e kavimp 
an tu da renkañ hor buhez hep teurel Seza krenn a-gostez, evel un emzivadez.

- Me ' raio va gwellañ, Jani, a c'hellez krediñ. Re a c'hoant am eus da 
ober da volontez war an tu-se.

Trouc'het e oa bet o diviz dezho gant Seza o tont en dro diouzh ar 
pedennoù. Hag evet gantañ ur banne kafe, ez oa aet Herve en e hent.

*

Hag ez oa aet ar goañvezh e-biou dezho, lugudus evel boaz, nemet e teue ur
wech an amzer paotr al lizhiri betek an ti. Levenez Jani o resev keloù digant 
Herve a voe buan trenket, avat, diwar welout Seza oc'h ober he fenn mousklenn da
bep tro. Moustrañ a ranke Jani war he rann-galon hag e responte hegarat d' ar 
paotr yaouank gant ar spi e teufe Seza a-benn ar fin d' en em ober diouzh o 
flanedenn nevez ha da zegemer ur gwaz en o buhez. Morse, avat, ne gomze he 
c'hoar eus Herve Bennorz. Trenkañ a rae he spered a-zeiz-da-zeiz hag ur 
beurevezh, pa zeuas Jani en-dro a brenañ he defotachoù er burev-butun, e kavas 
al lizher, degouezhet en derc'hent digant Herve, roget ha foetet e korn an ti e-
touesk ar bernig skubachoù.
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Gant yenijenn miz Chwevrer e pakas Seza ur c'horfad anoued hag e chomas 

klañv war he gwele. Jani a grogas aon enni da vat. Chom a reas war he zreid a-
hed ar sizhun gentañ hep kousket nemet div pe deir eur bemnoz a frapadoù berr e-
tal gwele ar glañvourez. Goustad-goustad e wellaas da Seza. Da Bask edo c'hoazh 
war he gwele, barrek a-benn neuze, avat, nemet gwan evit meur a sizhun, pa zeuas
Herve da dremen ar gouelioù er gêr.

Kavet en doa Jani gwall-gastizet kentañ tro ma teuas betek enni. Enkrez ha
spouron en doa lennet e daoulagad ar plac'h paret warnañ, e-pad m' en em roe pe 
ma rae ar glañvourez ar van d' en em reiñ da gousket, ha, war dreuzoù an nor, 
kent kimiadañ, e lavaras d' e zous :

- Petra ' zo o sammañ dit da galon, Janig-me ? Strafuilhet-holl az kavan ?

- Div zaeraouenn a ziskennas war divjod disliv ar plac'h hag e respontas e



vouezh izel :

- Aon bras am eus bet na vade Seza muioc'h gant ar jagrin eget gant hé 
c'hleñved. Ha me eo a vije bet kaoz, Herve, ha krignet e vije bet va c'halon 
gant ar morc'hed. lakaomp e vefe aet va c'hoar da fall.'
Dilavar e chomas Herve, un estrenvan vaut ouzh e waskañ. Ur c'hruz a reas d' e 
zivskoaz a-benn ur pennadig hag e tistagas gant bec'h :

- Ha neuze, Jani, petra ' fell dit ober ?

- Netra, Herve, netra 'bet. Chom evel m' emaon d' aon n' arrufe ur 
gwalleur... Gwell dit klask e lec'h all, Herve. Kompren mat. Me ne laran ket 
nann dit. Gouzout mat a rez va soñj diwar da benn. Nemet ne fell ket din e 
chomfes da c'hortoz en aner ha Doue hepken a oar pegeit!

- Evel a giri, Janig. Klask a rin kaout pasiañted. Marteze e teuio soñj da
c'hoar da gemmañ gant an amzer.

- Marteze, Herve. Me ' garfe sur, nemet n' em eus ket kalz a spi, te ' 
oar.

- Neuze, Janig, ha va lizhiri ?

- Arabat dit o c'has amañ war-eeun. Skriv din er burev-butun dindan anv va
c'hamaradez Mari-Louiz Rannou, mar kerez.

- Hag e rin, Janig. Kenavo an hañv-mañ marteze.

- Kenavo, Herve.
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Treiñ a reas an amzer hep degas nemeur a gemm e spered Seza. Ur vorenn a 

zisfiziañs a vanas stignet etre an div c'hoar. Kerkent ha lennet ganti, e 
tistruje Jani kement lizher a zegouezhe eviti er burev-butun. Ne zeue ket a-benn
da gaout an tu da respont dezho bep gwech hag e rouesaas Herve da skrivañ. War-
dro dibenn eost ne resevas mui eus e geloù.

Ur sul vintin, pa zeue Jani eus an oferenn gentañ, e reas Mari-Louiz 
Rannou sin dezhi diwar dreuzoù ar burev-butun. Mont a reas Jani daveti, ul 
levenez aonik o klask digeriñ en he c'hreiz. Drouklivet-holl e oa Mari-Louiz, 
avat, ha n' eo ket ul lizher a lakaas dirazi, met ur pennadig moulet war 
niverenn ar C'hourrier ar sizhun-se :

UN DEN BEUZET. - Cherbourg 1tañ a viz Here. - Dec'h da veure eo bet kavet 
gant ar valtouterien war lenn-vor ar porzh, etre ar c'hae hag al lestr-splujer 
VENDEMIAIRE, korf ur c'harter-mestr, Herve Bennorz, 25 bloaz, ginidik a Lambaol-
Wimilio. Krediñ a reer eo riklet ar paour-kaezh paotr en dour en ur glask sevel 
war vourzh dre an noz teñval.

Dallet-trumm e voe Jani gant an daeloù o sevel d'he daoulagad. Monstrañ a 
reas gwellañ ma c'hellas war he glac'har evit distreiñ d' he zi hep diskouez 
hec'h estrenvan d' an holl.

Buan e welas Seza ez oa c'hoarvezet un dra bennak gant he c'hoar. Abaoe ur
pennad e teue da soñjal a vareadoù ez oa kriz kenañ dezhi mirout, evel ma rae, 
he c'hoar da fortuniañ gant ur paotr a zoare. Hag e klaske gounit war hec'h 
emgarantez hag he gwarizi. Nemet an aon da chom da goshañ hec'h unan-penn a oa 
bet trec'h betek neuze. Glac'har he c'hoar a lakaas diaes he fenn.

- Petra ' zo erruet, Janig, ma 'z out-te ken morlivet ?... Klañv out pe 
betra ?

- Beuzet eo bet Herve Bennorz. - Doue d' e bardono ! - eme Jani en ur 
zifronkañ hag e kouezhas d' an daoulin e-tal he gwele, he fenn kuzhet ganti etre



he daouarn.

Seza ar Bras a reas sin ar groaz hag a chomas dilavar e-kichen he c'hoar 
sammet gant he doan, he divskoaz hejet gant an difronkadennoù.

*
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A-nebeudoù he doa trec'het Jani war he rann-galon. Ret e oa bevañ, neketa,
ha labourat bemdez-Doue evit gounit o zammig kreun hag ur begad amann da ledañ 
warnañ. N' heller ket chom bepred da soñjal er re a zo aet da anaon. Dantet kriz
e voe c'hoazh koulskoude he c'halon da Jani en deiz ma klevas gant Mari-Louiz 
Rannou hiroc'hik diwar-benn Herve. Ur c'hamarad dezhañ a oa deut en derc'hent da
noz gant un toullad martoloded all da evañ banneoù er burev-butun en enor d' ar 
Bloaz Nevez. Deut ' oa ar gaoz war Herve Bennorz hag en doa laret ar c'hamarad-
se ez oa deut e-leizh a gemm er c'harter-mestr abaoe ur miz pe zaou. Staget e oa
da evañ banneoù sonn, eñ ken fur betek neuze ha moarvat e tlee bezañ un tammik 
tommet d' e benn an nozvezh ma taolas e droad e-kichen ar plankenn en ur 
zistreiñ war vourzh.

Miret he doa Jani eviti hec'h unan ar flemm nevez-se gant aon da greskiñ 
c'hoazh morc'hed Seza a oa bet gwall skoet he c'halon gant keloù marv trumm 
Herve Bennorz. Droug a save ouzhpenn er plac'h yaouank kozh outi hec'h unan, pa 
zeue d' he spered he doa graet fae, dallet ha diskiantet ma oa bet gant ar 
warizi, war ar skoazell en dije roet dezho da vevañ lod-pae ur c'harter-mestr 
yaouank speredek, galvet da vezañ eil-mestr a-raok pell. Un dra hepken a zeue d'
habaskaat he c'heuz : mar doa tonket ar paour-kaezh paotr da vervel e-giz-se, ne
vije ket bet avañsetoc'h o vezañ aviz gant Jani. Setu perak e viras houmañ 
aketus eviti hec'h unan ar c'heloù he doa bet da ziwezhañ gant plac'h ar burev-
butun.

Hag ez oa aet ar sizhunioù, ar mizioù, ar bloavezhioù e-biou d' o buhez 
siouloc'h-sioul, dre ma teue an oad da louediñ o blev ha da dreutaat o dremm 
habaskaet evit mat.

Pa varvas Seza e oa deut Jani, pell a oa, da vezañ boas da vevañ gant he 
soñjoù hep bezañ trubuilhet ganto. E oa deut an traoù kozh-se da vezañ eviti 
evel ma vijent bet bevet ganti en ur vuhez all.

Kemer a reas, nebeut goude, lec'h Mari Riwall aet re gabac'h da c'hallout 
kenderc'hel gant pedennoù an Anaon dre ar bourk. Hag e tremene abaoe he buhez o 
kemer perzh e kañvoù hec'h amezeien. Ur wech graet an obidoù e teue gant he fred
da di an dud e kañv hag e tibune dezho neuze n' eo ket ken ar pedennoù 
klemmvanus dirak ar varv-skaoñ, met marvailhoù sederik, a-liv gant he daoulagad 
glas, boull evel re ur bugel en he dremmig mistr, krinet evel un aval-mir pa zeu
miz Meurzh.
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Tennet e voe Jani eus hec'h eñvorennoù gant mouezh Frañsa Jafrez oc'h 

azezañ ouzh taol en he c'hichen :

- Ac'hanta, merc'h an Aelez, setu c'hwi fur aze evel ur santezig plastr. 
'M eus aon emaoc'h o lonkañ soñjoù. Gwell eo deoc'h stagañ gant ho soubenn a-
raok ma vo yen en hoc'h asied.

- Gwir a larit, Frañsa. Aet e oa va spered da bourmen e bered va 
yaouankiz. Ne deo ket tomm d' ar galon dre eno ha ne ra ket kalz a vad din chom 
re bell da droidellat war an tu-se.

- Met perak e ra va zad ac'hanoc'h merc'h an Aelez, Jani ? eme Loeiz 
Jafrez, mab henañ an ti.

- O, va faotr kaezh-me, an anv-se a zo bet roet din gant va zad evit ar 
wech kentañ tost da dri-ugent vloaz 'zo, p' edon bihanik-bihan.



« Edomp neuze o chom en ur c'hozh ti-soul war hent Krec'h ar Bleiz. Paour-
razh e oamp ha n' helle ket zoken va c'herent derc'hel a-ratre an doenn o 
vreinañ war an ti. Ur goañvezh kriz-kenañ a voe p' edon o vont war va femp 
bloaz. O kousket e vezen gant Seza en ur gwele a oa just dindan ur pezh toull en
doenn hag e welemp dre eno ar stered o krenañ en oabl don. Un nozvezh yen, war-
dro Nedeleg, edomp hon div, Seza ha me, o klask tommañ deomp dindan hon dilhad 
gwele ha ne zeuemp ket a-benn da gousket. Edo mamm o paouez kontañ demp istor an
aelez diskennet diouzh ar baradoz da reiñ keloù d'ar bastored eus ginivelezh ar 
Mabig Jezuz. N' oa ket steredennek an neñv en nozvezh-se, du-pod ne lavaran ket,
hag e stagas souden an erc'h da ziskenn warnomp dre an toull en doenn.

« Me n' ouien ket c'hoazh petra ' oa an erc'h d' an oad-se ha stagañ a ris
da huchal a-bouez-penn en ur welet ar pluñv gwenn o plavañ war ar gwele.

- Mamm, mamm, an aelez gwenn o tiskenn warnomp ! «Ha setu penaos, Loeiz, 
on deut da vezañ lesanvet Merc'hig an Aelez. » 

Nedeleg 1944.



20

SKOL-LOUARN VEIG TREBERN

(Kendalc'h)

GANT  YOUENN DREZEN

V

Antronoz.

- Che ! ivez. Che ! ivez. Bremaik e vo ar re-mañ war vale, a-raok tarzh an
deiz, siouazh !

N' eo ket da Baotr-Teo eo ez ae an estlammadenn, ar mintin-mañ. Da Veig 
Trebern an hini oa. Kennebeut ha gant Paotr-Teo, n'oa ket dav ken kemer gantañ 
ar forc'h, evel ma lavarer, d' e ziloñchañ da vont d' ar skol. Ha lorc'h e Mari-
Gorantina Menez Piked gant ur mab ken dibikouz, mil bell ma oa soñj ar vaouez 
yaouank diouzh an abeg nemetañ a sache hec'h amprevan davet ar maez : digêrin. 
Kuit da luziañ e deod e kaozioù re hir diwar-benn ar skol. An taol-mañ, avat,
e oa un digarez eus ar c'hentañ da vont kuit abred. Ha va eontr ha displegañ ken
difrom ha tra :

- Ar c'habiten bras a ya kuit e vatimant hiziv, mintin abred. mamm. N' am 
eus ket bet soñj larout deoc'h, dec'h da noz. Me garfe larout kenavo d' ar 
c'habiten bras, a-raok mont d' ar skol.

- N'oas ket kad da larout dezhañ kenavo, dec'h da noz, eme C'haid, gant he
spilhoù etre he muzelloù, rak o lakaat he bigoudenn e oa, e penn an daol.

- Beñ, nann ! N' oa ket ar c'habiten aze, dec'h. Sañset e oa gant 
komisionoù e kêr.

- Feiz ! sur, a c'hoapae ar c'hagn-se a C'haid ; - flemmus oa honnezh ! - 
Chomet oa da gabiten da vouchañ d' e blac'h yaouank, un tu bennak, ha n' oa ket 
chalet gant ur jañbleo egistout.
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- Da bet eur emañ uhel ar mor ? a c'houlenne mamm an daou gi-ha-kazh.

- Dec'h...

Harpañ a rae krenn ar paotr war e respont. Edo o vont da lavarout : - War-
dro dek eur...

E vamm, marteze, n' he dije ket bet taolet evezh. Ar vopenn a C'haid, 
avat, n' he dije ket manket goulenn : - Penaos ouzez an dra-se ? Te oa war ar 
c'hae ?...

Soutiloc'h e oa treiñ penn d' ar gaoz, - amzer en doa da vont war ar 
c'hae, - hag ober an ezvan da gemer e amzer da gas war-draoñ e soubenn-gafe. N' 
en doa ket naon. Ha neuze, c'hoant bras en doa Veig ober ur goulenn, a darode 
dezhañ e deod, abaoe an deiz all:

- Mamm, emezañ, en ur sevel trumm e fri. Setu, neuze, eo gwir ar pezh a 
lar ar baotred ?



- Hag e lar petra, ar baotred ? va faotr bihan.

- N' eo ket ar Mabig-Jezuz a zeu dre ar siminal da lakaat deomp traoù en 
hor botoù, da noz ar Pellgent ?

- Che ! va mabig bihan paour. Hag e pelec'h out bet o teskiñ ar son nevez-
se ?

- C'hwi oar mat, mamm. Ar voutailhad traoù am oa degaset, evit tad, eus 
bag ar c'habiten bras.

- Ya ! va faotr bihan.

- Hama ! Klevet 'm eus ac'hanoc'h, an deiz all, - me oa va skouarn o 
selaou, - o larout, gant va moereb Katell, eo c'hwi an hini a lakafe e galopinad
rom da dad, en e votez.

- Ya ! Hag eo gwir.

- Neuze n eo ket ar Mabig-Jezuz.

- O !... Soñj en niver bugale ez eus dre ar bed-holl, ha ken nemet amañ, e
Pont-'n-Abad ! Ne zeufe ket ar Mabig-Jezuz a-benn d' ober e dro dindan ur bloaz,
na daou na dri, ma rankfe diskenn e kement siminal a zo. Ni, ar mammoù, a ro an 
dorn dezhañ da lakaat traoù er botoù, pep hini en he zi.

- Hama ! Gwelloc'h eo e-giz-se. E-giz-se, e komprenan gwelloc'h. Mes domaj
eo.

- Che ! va mabig paour. Petra zo domaj ? Ha petra 'ta a gomprenez 
gwelloc'h ?

- Ar Mabig-Jezuz a zo mab d' an Aotrou Doue, n' eo ket gwir ? mamm.

- Biskoazh seurt goulenn !... Ne vez ket desket dit da relijion e skol ar 
Frered ?... Mab eo ar Mabig-Jezuz d' an Aotrou Doue. Pehini zo en Neñv, sur ha 
serten. Hag eñ ivez a zo Doue, ken sur ha ken serten all.
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Ma ! mamm. Me gav gwelloc'h gouzout n' eo ket an Aotrou Doue eo a ziskenn 

dre ar siminal. A-hend-all, ne vije ket bet just.

- O, Itron Varia Garmez benniget ! Emañ va faotr o koll e skiant-vat.

- O nann ! mamm. Nemet e oa un dra, ne gomprenen ket. Ar Mabig-Jezuz oa 
paour gant ar re baour, ha pinvidik gant ar re binvidik. An dra-se n' oa ket 
just. Mes, bremañ, e komprenan. Ar wirionez a oa gant ar baotred : ar mammoù eo 
a laka traoù deomp en hor botoù, hervez o moienn. Domaj eo. Ar Mabig-Jezuz, me 
zo sur, en dije degaset an traoù bravañ e botoù ar re baour, boñboñ mat, avaloù-
orañjez. Me 'm ije karet kaout jeuioù brav ivez, e-giz ar re binvidik.

- N' eus ket mui bugale, a huanade mamm Veig, mantret.

Kreskiñ a rae he faotrig. Echu oa eviti maread, ken tomm da galon ar 
mammoù, al luskellerezh hag an dorloi, adal ma ne grede ken he faotrig er Mabig-
Jezuz.

A drugarez Doue, e oa ar c'hoar Gaid, gant he zreid war an douar, da 
lakaat mamm ha breur da ziskenn diwar uhelderioù ar feiz hag he c'hredennoù o 
vrallañ.

- Lar 'ta ! Veig. Me soñje din e oa mall warnout mont da larout kenavo d' 
an den-se war ar c'hae.



Mamm, evel o tihuniñ : - Ya ! 'vat, siouazh. Treiñ a ra an eur, hep 
gouzout da unan. Fust buan, Herve da lavarout kenavo d' an den, ha, dreist-holl,
mil gwech : bennozh Doue ! Muioc'h eget mat eo bet hennezh da geñver...

Gaidou, o c'hoarzhin : - Ha lar ur mell mersi, eus perzh tad, evit rom ar 
Mabig-Jezuz.

Veig : - Genaouegez !

Tost e oa ar gourlanv, damdorret herr ar mor, etre ar c'haeoù mein-ben.

Lirzhin ar mintin. Kaset gant un avelig reter, sinik, koabrennigoù gwenn a
rae o hent, uhel en oabl ; diougan amzer gaer. Koad Karmez, war e dorgennig, ha 
koad Sant-Lorañs, soubet e sklêrijenn an heol yaouank, a hirise bep ar mare, 
gant sourradoù an aezenn, a lakae o delioù glaz, e-giz nevez-gwelc'het, da 
lintriñ. Ha lintriñ a rae gorre an dour etre ar c'haeoù sonn, hag a-hed 
moñselloù al listri.

Savet e oa bet an eorioù. Ha kuilhet e oa, war ar pont, an darn vrasañ eus
ar pennoù-fard, a eree an «Inga Harner» ouzh bonnoù maen ar c'hae. E-tal ar 
bonnoù, e oa ur martolod, pare da largañ an daou vos diwezhañ. Paotred ar 
gwernioù, diarc'hen ha war gorf o stammennoù roudennek, a oa war ar pont, nepell
diouzh ar skeulioùigoù kerdin, a gase d' an delezioù.
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War c'hed ivez, pep a sparl ganto, e oa martoloded all en-dro d' ur 

gwindask. Diouzh pellenn ar gwindask ez ae ur fun hir, ha laosk en dour, d' en 
em skoulmañ, war ribl an tu all, ouzh un ailhedenn houarn, simantet er roc'h.

Klozet klenk e oa bet war ar c'halioù hag o fred peulioù min gant strapoù 
fetis, goloet gant ur pikol bach eoulet.

Ne c'hortozed mui, evit digaeañ, nemet tarzh an dichal.

Erru abred, Veig Trebern hag Ifig Korku, - diskennet e oa Veig betek ti 
hemañ d' e gerc'hat... lakaomp, da vont d' ar skol gantañ - ne gollent ket ur 
begad eus fiñvoù ha troioù martoloded o blev melen an teir-gwern veur.

Gortoz a raent ma touarje, ur wech c'hoazh, ar c'habiten bras, da lavarout
dezhañ kenavo, bennozh Doue hag, ivez, beaj vat !

Kenavo !... Beaj vat'!... Feiz ! ya, 'vat. Edo ar vatimant-se o vont kuit.
Kas a rae ganti e vignon estrañjour. Santout a rae Veig un taolig gwask en e 
galon.

Edo, hag hep meizañ evit c'hoazh petra oa an anwaz-se, a lakae berr e 
anal, oc'h ober anaoudegezh gant « melkoni ar C'himiadou Bras ». En em gavout a 
reas tristik.

Treiñ a reas ouzh Paotr-Teo da c'houlenn digantañ hag eñ n' oa ket trist 
ivez. Paotr-Teo, avat, digor e c'henou, evel boaz, evit gwelout gwelloc'h, hag 
ur biz sanket gantañ en e fri, a oa re zalc'het e evezh gant an daolenn evit 
santout estreget bam.

Eno e oa, pep hini gant e gefridi, moarvat, ar gabitened, a oa fichet ken 
kaer, gant o galoñsoù aour war o milginoù ha war o c'hasketennoù, p' o doa 
dilestret, ar wech kentañ, da vont e kêr. Hag eno oa ivez paotr e founilh 
mentek, prest da huchal e urzhioù, d' ar c'houlz ha d' ar mare. Sellout a raent,
pep an amzer, ouzh an oabl hag ouzh an dour.

Stlakal a rae ur banniel splann, - hini bro-Norvej, anat eo, - ouzh e 



fust, war benn a-dreñv al lestr, a-us d' an dour.

Ouzh e sav, war an dunetez, dirak ar rod-stur, e oa paotr ar vaol, ar 
roñfl e vlev hag e varv melen. En e gichen, e oa un den all, bihanoc'h, aotennet
pizh e zremm rouz, muzelloù hag all, ha dic'hoarzh. Marteze oa gant an droug 
dent, rak koeñvet oa unan eus e jodoù. Bez' en doa, war e benn, ur gasketenn 
den-a-vor e mezer glas-du, hep galoñsoù, gwisket e oa gant dilhad mezer glas-du 
ivez hag ur stammenn c'hloan a starde e c'houzoug. Sokoù du lufrus a wiske e 
dreid.
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Ha, ken habask ha landreant ha biskoazh, gant e sigarenn en e veg, ar 

c'habiten bras, o tiviz gantañ.

D' ur mare a voe, e oa pignet war an dunetez, dre an diri serz, ar 
c'homandant kofek e vale prim. Sellet en doa ouzh an dour hag ouzh an oabl, ha 
dalc'het ur pennad kaoz ouzh ar c'habiten bras hag an den all. Neuze en doa ar 
c'habiten bras lavaret dezhañ un dra bennak, en ur ziskouez gant e chink an daou
gantolor plantet war an hent. Ur skruz en doa graet ar c'homandant d' e 
zivskoaz, graet ya ! gant e benn, en ur c'hoarzhin, ha diskennet en-dro.

Nijellet en doa ivez ur mousc'hoarzh moan war vuzelloù an den dic'hoarzh, 
dre ma rae ya ! eñ ivez, gant e benn, da asantiñ mechañs. Bremañ, e lec'h e jod 
kleiz, e jod dehou an hini eo a oa koeñvet. Hennezh a chike butun karot.

Hogen petra ' rae ar c'habiten bras, pa ne ziskenne ket war ar c'hae ? 
Karet ervat en dije Veig lavarout dezhañ kenavo hag, evel just, hervez 
gourc'hemennoù e vamm, mil bennozh-Doue bras evit e vadelezh. Mechañs ne yafe 
ket kuit ar vag, a-barzh m' en dije lavaret kenavo d' ar c'habiten bras, a oa 
bet ken mat en e geñver !...

Nann ! Setu ma tevale hemañ gant e gerzhed brañsellek ha dibrez davet 
aspled houarn an dunetez. Ober a rae sin gant e viz d' ar baotredigoù.

- Come ! Come here ! e lavare.

- Deus 'ta ! Paotr-Teo, a zielehe Veig, peget an derzhienn ennañ. Larout a
'ra deomp pignat er vatimant.

- Nann ! eme Baotr-Teo.

- Quickly !... Petite promenade... Lok-Tudi !... Sailhet en doa an ofiser 
da c'hoarzhin mao, gant ar fentus en doa kavet, sur a-walc'h, distagañ daou 
c'her gallek.

- Deus buan 'ta, « frai » !

Ne bade ket Veig gant ar mall pignat er bourzh.

- Yan ket 'vat ! eme Baotr-Teo, ur moulbenn moñs stag ouzh e fas brizoù, 
hag e turie an hent gant beg e votez koad. - Evit petra ?

- Me 'm eus aon.

Ne yeas ket hiroc'h ar vreutadenn etre an daou bihan. Tarzhet he doa un 
harzhadenn diouzh ar foulin mentek.
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- Larget bos ar penn a-raok !

Diskregiñ a rae ar martolod al lagadenn fetis a rae tro ar maen-bonn, ha 
kuit kerkent ar fun davet pont al lestr goude ur spluiadenn en dour, tra ma 
chaloupe ar martolod d' e vourzh, dre an dreuzell.



Ha Veig d' e heul. E-unan. Chomet oa Paotr-Teo, sonnet, war an hent.

Ar mor, goude un astal, a zalc'has e c'horre difiñv ha lenkr e-giz 
melezour ul lenn, en em lakae bremañ da gas goustad war-du ar c'hal Fereg ha 
meilh Porzh-Moro, du-hont, dirak korn-tro koad Menez-Bihan. Edo o trec'hiñ.

Kollet e oa Veig, un tamm, war bleñchod ar vatimant bras-divent-se, e-
touez kemend-all a ramzed melen, holl war c'hed. Ken uhel e oa ar speurenn, ma 
skoache outañ, ar c'hae, ha Paotr-Teo.

- Here ! Boy.

Stouet war aspled an dunetez, e rae ar c'habiten bras sin dezhañ pignat d'
e gaout, dre an diri serz. Amzer dezhañ krapat da laez, e harzhe paotr e 
founilh, sko en e skouarn :

- Hala !

N' ouie ket Veig ouzh pe du treiñ e zaoulagad... Paotr-Teo, war an 
hent !... Ya !... Ya ! sur... Mes ivez fiñv, striv ha difrae ar vartoloded 
diarc'hen ha war gorf o rochedoù divañch !

Er penn a-raok, e oant un nebeut reoù, bec'h warno, o tibordiñ ar vatimant
bonner diouzh ar c'hae gant bidevioù hir. Paotred ar gwindask, c'hwec'h anezho, 
o vountañ kalonek war bep a sparl, o doa en em lakaet da dreiñ, da dreiñ en-dro 
d' an traouilh, e-giz roñsed ur mekanik-dornañ. Hag e kanent, en o yezh, war 
donioù, n' oant bet klevet biskoazh gant diskouarn ar paotrig.

Hag an dortisenn, un dortisenn kanab ken teo ha penn Veig, dre m' en em 
rolle en-dro da bellenn ar gwindask, a 'n em stigne, reutoc'h-reut, dreist ar 
stêr, an dour o tiverañ puilh diouti, eus penn a-raok ar vag betek ar ruilhenn 
houarn sanket er garregenn, war ar ribl all.

Drasket he doa an « Inga Harner » en he fezh : staoñ, klorenn ha gwernioù.
E-giz izili un den yac'h, o 'n em zic'hourdañ, da heul un diskuizh re hir. Ha 
setu an dolzenn ramz anezhi o loc'hañ gorrek, dre gaer, dre he fenn a-raok, da 
heul ar fun, war stribourzh. Mont a rae, war he fouez, a-dreuz d' ar ganol, evel
o vont da vroudañ moger ar c'hae all gant beg he gwern valouin. Mes kenderc'hel 
a rae da dreiñ goustad, sentus ouzh ar fun, ken en em gavout e-kreiz ar stêr, 
graet tro ganti penn evit penn, hag o kregiñ da vont divall gant kas an dour.
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Maouez he bronnoù fonnus hag he lost pesk a bare bremañ he sell otus, eeun

dirazi, war veilh Porzh-Moro ha korn-tro koad Menez-Bihan.

A-benn neuze e oa bet larget ar bos diwezhañ, war ar c'hae. Dilammet e oa 
ar martolod er bourzh, dre an dreuzell skañv. Ha frapet e oa bet an dreuzell war
e lerc'h. Ar martolod all, diskoulmet gantañ an tortisenn diwar hec'h ailhedenn 
houarn, en doa lammet en e blatenn, hag e oa deut davet an « Inga », en ur 
bolinat ken e ouie.

Ha pep embregadenn kaset da benn, ha prim, diouzh ma chalpe : - Aou !... 
Aou ! - paotr e founilh, da heul ur ger lavaret dezhañ gant ar c'habiten bras. 
Treiñ-distreiñ a rae ar rod-stur etre pikolioù daouarn blevek ar roñfl melegan.

- Taol e laez al lien-kastell !... ar gouelioù bras !... ar fokoù !...

Pebezh dispac'h, war veno Veig atav, ha pebezh dispak !

Krapet o doa paotred ar gwernioù penn-da-benn ar skeulioù-kerdin. Krapet ?
Nijet.



Edont - e-giz gwennilied war o neud orjal - pintet a-hed an delezioù ; ha,
harpet o zreid noazh war ar stleugoù, ar c'herdin-se, a ya eus ur penn eus pep 
delezenn d' ar penn all, e tifretent da ziskoulmañ ar rabankoù, a zalc'he ar 
gouelioù paket start. Hag ar gouelioù o tifarleañ, gant trouz ha nij. Ha 
martoloded all o tapout peg er skoudoù d' o skoulmañ prim-ha-prim e pep a 
ailhedenn. Hag e terkent, reut kofoù o ziouc'har spelc'het en o oteier hanter-
droñset. Tiouital a rae ar poleoù, e-giz filiped. Hag an avel reter, evel m' en 
dije klevet galv paotr-e-founilh, ha deredek eus ar maezioù don, a-dreist ar 
parkeier tommheoliet, ha 'n em deurel a-benn-herr, ha drev, war al lien dispak, 
ha c'hwezhañ, ken na wigoure ar gwernioù.

N' oa ket diaesoc'h eget se. Hag an « Inga Harner », al lestr gwenn ha 
lorc'hus, e oa bremañ ur c'haer dezhi mont war-raok, dre he hent dour, kalz 
uheloc'h he fenn ganti eget kribenn an torgennoù.

Pa stouas e fri, Veig a voe e gentañ sell evit Paotr-Teo, kement a c'hoant
a oa ennañ truchañ e gamarad, ur wech muioc'h, da grapat ivez er bourzh. Tripal 
a rae gant ar blijadur, hag e heje e zivrec'h, e-giz da ober dichoù ! d' ar 
brini.
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Ma ! Sell aze ur souezh ! Pellaat a rae Paotr-Teo. Hep fiñval diwar e blas

!...

Evel-se, diwar laez dunetez ar vatimant uhel-se, Paotr-Teo a oa bihan, 
avat ! N' oa ket brasoc'h mui eget ur c'hwil-derv, gant e sac'h-skol war e gein,
hag e zivrec'h a-istribilh. Pep an amzer, e torche e fri gant e vañch, hag e 
leze e zaouarn da gouezhañ en-dro a-hed e gorf.

Ya ! feiz. Tra ma chome ar vatimant en he flas, hag eñ, Veig, ivez, a-
dreñv ar rod-stur, ur rod-stur a yae en-dro, hi, etre daouarn blevek paotr ar 
vaol, Paotr-Teo a bellae goustadik a-zirazañ, hag eñ stag e votoù ouzh an hent. 
Ha pellaat a rae aspled houarn ar c'hal Fereg, hag ar c'hal Fereg e-unan, hag 
ivez serzennig Keratur, gant he dirioù mein ledan hag he bochad gwez evlec'h, a-
us da hent ar c'halaj. Ha war hent ar c'halaj, ar gwez evlec'h hag ar bankeier 
evit ar bourmenerien a yae e-biou, an eil da heul egile, dirak e selloù.

Pa daolas kont en ur ragaj ingal, a save diouzh traoñ al lestr, eus kostez
ar stur. Dañsal a rae an dour, aze, dindan e dreid, gant ur ganaouenn drant, ha 
lezel a rae war e lerc'h ur roudenn o vourbouilhat, a yae he gwagennoùigoù 
eonennek war ledanaat betek mont du lipat ar chaoser pavezek, en daou du d' ar 
stêr.

Ha setu, o vont e-biou, Feunteun ar Skudell, e traoñ he mein strouezek !

Anat e voe neuze da Veig n' eo ket ar c'hae an hini a dec'he, nag ar 
ribloù, en daou du dezhañ. Ar vatimant bras « Inga Harner » an hini a yae war-
raok, douget gant an dichal hag ouzh c'hwezh an avel en he gouelioù dispak-kaer.

Kas a rae ar paotr ur sell sabatuet davet ar pevar den, m' en em gave 
ganto war an tilher : paotr ar rod-stur, paotr e founilh, den e sokoù du, hag ar
c'habiten bras.

- Joli... promenade... Enjoyed ?... eme, hemañ tra ken, en ur 
vousc'hoarzhin. Moarvat, n' en doa ket kavet tu da zeskiñ kalz galleg pe saozneg
na, gwazh a se, brezhoneg zoken, e kêr Bont-'n-Abad. N' oa ket ken puilh e gaoz,
war bell, hag hini ur vigoudenn.

Moursc'hoarzhet o doa ivez ouzh ar paotrig an daou Skandinaviad all. Den e
sokoù du n' en doa ket.

Neuze 'ta, edo Veig o vont da veajiñ, e bourzh ar vatimant vras-se !... 
Betek ar mor don !... Betek bro an Añglichenn, marteze !... Biken ne gredo ar 



baotred !..
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Kavout a reas da Veig, bremañ m' edo o vont kuit e wele, evit ar wech 

kentañ, kae hir e gêr c'hinidik, gant e listri, hag, en tu all d' an hent, 
savenn koad Karmez, gant he gwez kozh, ha pradenn c'heotek koad Sant-Lorañz, 
glas he deil ken e oa glas, tour, toet gant mein sklent, iliz e vadeziant, 
toennoù o lintrañ en heol !... Na brav !...

Stêr Bont-'n-Abad a zo anezhi, e-giz div zousenn stêrioù all eus arvor 
Breizh, - re an Alre, Landreger, Dinan, Kemperle, - ur wazhredenn, a doull, 
davet ar mor, he naoz leun a gamm-troioù, etre torgennoù izel ha roc'hek, gant 
gwaremmoù lann ha brug, ne gresk warno ervat nemet gwez pin, o fustoù hir ha 
moan.

Hep ar mor, ne vefe eus ar stêr nemet ur gouer enket etre daou bikol 
lec'hideg louet ha re vlot.

Gant al lanv, avat, o tont div wech bemdeiz, d' he leuniañ muioc'h pe 
nebeutoc'h, hervez al loarioù, e c'helle listri-samm, ur vent kaer dezho, evel 
an « Inga Harner », sankañ en douaroù, tre betek porzh Pont-'n-Abad, tost ul lev
hanter diouzh ar mor, da zegas pe da gemer fred.

Peul-linennet eo naoz kildroennek ar stêr, a dra sur. Mes, ken anat all eo
ne vefe ket diriskl, avañturiñ, pa vez uhel ar mor, war an hent-dour-se, ledan 
mes trais e c'houeledoù d' an neb n'anavez ket ervat an ardremez. N' eo ket ur 
vad chom sac'het el lec'hid.

Setu perak e weled aze, war an dunetez, e-kichen ar rod-stur, an den all-
se, a lakae nec'het Kristof Kolomb an XXvet kantved, en hent war-du an Inizi. 
Loman ar stêr, e oa hennezh, - pezh ne ouie ket hor C'hristofig, eveljust, - ar 
garg dezhañ bleniañ al listri, adalek Lok-Tudi hag adalek Pont-'n-Abad, dre 
gildroennoù ar ganol, diwelus pa veze bras ar mor. 

Merzet en doa Veig n'oa ket heñvel an den-se, tamm ebet, ouzh ar veleganed
bras all o jodoù roz hag o daoulagad glas. Tennañ a rae, memes, da vartoloded ar
vro, pa vezont gant o dilhad sul ; an hevelep javedoù askornek dezhañ, daoulagad
du-polos, muzelloù moan, kroc'hen rouz liv an amzer, ha blev du o vont louet, e-
kichen an divskouarn, dindan e gasketenn mezer glas-du. Hag ar chik-butun-se, o 
vont, pep ar mare, eus ur jod d' ar jod all, hag ar memes mod mont da grañchat 
en dour, ur wech an amzer.

Nemet, ur mod dezhañ en doa ivez, pa gaozee gant ar c'habiten bras, da 
sellout ouzh ar mous-se ambarket hep roll, - e kave da hemañ, d' an nebeutañ. 
Gwir eo ne c'heller ket plijout d' an holl. Setu pezh a soñje Veig.

29
Un taolig-brañsell, ul livardenn, ha setu bannie] ha stur al lestr tal-

ouzh-tal, da stokañ outo, gant meilh-mor Porzh-Moro hag he rod-balek, hanter 
veuzet en dour, chaoser ar veilh gant e skluz du, hag al lenn, war an a-dreñv. 
Edont e korn-tro ar Menez-Bihan.

Diwar neuze, ken a Baotr-Teo. Aet Paotr-Teo diwar wel, war un dro gant ar 
c'hal Fereg, bagoù ar porzh, ar gwez bras ha tour iliz Karmez. Ha gwasket adarre
kalon Veig. Perak ivez n'oa ket deut ar «goi»-se gantañ da bourmen war ar mor ? 
Na brav ! ma vijent bet o daou.

A-daol-trumm e teue dezhañ, neuze, soñj e vamm, ha Gaidou, e ziv c'hoar 
vihan, ha Gwenole bihan mignon, chomet, du-hont, er gêr, war ar Waremm-Mên.

N' en devoe ket amzer da deneraat. Ur sach war lerenn e sac'h-skol. Treiñ 
a rae e benn. Edo ar c'habiten bras o tennañ e sac'h digantañ. E zibouezañ a rae
gant an ezvan da grediñ e oa gwall-bonner ar samm-se da skoaz ur skoliad, ha 



didalvez hiviziken. Ober a rae an ezvan da deurel anezhañ dreist bord, en ur 
c'hoarzhin. N' oa ket da nac'h, den fentus e oa ar c'habiten bras-se, pa droe en
e benn.

Deredet e oa ur mous d' e galv, - ur mous gwirion, hennezh, hini an « Inga
», trizek bloaz bennak, ha melegan, ken e oa ur vez, - hag eñ kuit gant sac'h ar
paotr Herve dre ar skeul, dindan an tilher. Hag ar paotr Herve war e lerc'h.
- Here ! Here !... a gemenne an ofiser, hep ehanañ da c'hoarzhin. Komprenet en 
doa Veig. Ne felle ket da hemañ ez aje da gantren dre ur vatimant ken bras, gant
aon en em gollfe.

Edont erru e korn-tro ar c'hal bihan, en ur hedañ gwaremmoù karregek, war 
an tu kleiz, ha, war an tu dehou, fustoù hir diniver gwez pin koad Menez Bihan. 
Mont a rae ar c'hoad pin betek lennig Travenneg, rannet diouzh ar stêr gant 
chaoser ar c'halaj. Ha, goude-se, koadoù pin, en daou du, war an torgennoù, ha 
lennoù bihan, er gwasked, a-dreñv o chaoser. Oufig Rozkerno, e-kreiz ar gwez 
evlec'h, gant saout oc'h evañ dour, e poull ur feunteun, hag un ebeul gell o 
denañ e vamm kazeg. An Ti-Gwenn war dirienn e veg-douar digenvez.

Trumm, hep gouzout dare da Veig, e tibouke al lestr, en ur sklêrijenn 
drellus, war ul lenn bras, bras, a lintre he gorre dindan an heol, e-giz kant 
mil melezour. Kelc'hiet-kloz e oa al lenn gant douaroù izel, stank warno ivez ar
c'hoadoù pin, heñvel ouzh ur voger voulouz glas.
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E-lec'h mont war-eeun, a-dreuz an dachenn dour, a oa n'ouie ket pet gwech 

ledanoc'h eget lenn Pont 'n-Abad, - ul lenn vras, koulskoude, - evel m' en dije 
graet Veig, merdead a zaou wenneg ma oa anezhañ, e troe al lestr war vabourzh, 
penn war un aber ledan, riblet gant parkeier a rez an dour. Dre eno, e krede da 
Veig e oa an hent. N' oa ket. Harzet e oa an hent, du-se, gant ur chaoser, a 
vire da vont en tu all.

Forzh penaos, a-benn nemeur, da izel-vor, an doureier-se, fiñv-difiñv, ha 
ken brav d' al lestr kantren war o gorre, a reno al lec'hideg en o lec'h, ul lag
louet ha spegus, ne c'hell na bag, na pesk, na troad mab-den daremprediñ he 
domani. Neb na sent ket ouzh ar stur, ouzh ar garreg e ray, sur. Heñvel : neb ne
sent ket ouzh ar ganol, ouzh al lec'hid e ray, sur !... Ne ouie ket Veig ar 
vicher. Al loman, eñ, a ouie, hag anavezout a rae ar c'hrenn-lavar, hag an hent 
a ranker heuliañ.

Hedik-hedañ a rae, bremañ, ar ganol, hag an teir-gwern, eveljust, un aod 
grouanek strizh-strizh a oa hini enez Sant-Mark, - an Enezenn, - dianav da Veig,
evit c'hoazh. Gwelout a rae ar saout o peuriñ, ar verjeoù gant o gwez-avaloù, ar
c'hêrioù diwar ar maez e-touez ar gwez evlec'h. Mes ne welas ket kañval ar 
maner. Ne ouie ket, a-hend-all, e c'hell bevañ eno un aneval ken dic'hiz. Ar 
c'hañvaled a vev er Sahara, ha n' eo en ur c'hoad pin...

Saflikat a rae an tarzhioùigoù, un dudi, ouzh staoñ al lestr hag e 
voñselloù gwenn, trouzal a rae an avel er gouelioù, gregachat a rae al laboused-
mor en-dro hag a-us d' ar gwernioù, ha lintriñ a rae al lenn divent-se, ken e 
trelle, dindan un oabl dizolo ha ken trellus all. Gouel-lid evit Veig !...

Ha setu ma souezhe adarre. Ar gourizad koadoù pin, a grede dezhañ e oa hep
ur frailh, a oa toull e-giz ur sil ; enezennoù e oa eus an douaroù-se, a rae tro
al lenn : Sant-Mark, Keffen, Ar Razed, Haro. Tizh a rae ar mor dre an digoroù-
se, en e red kompez ha diharzus, war-du mulgul Lok-Tudi hag an Enez, a skede du-
hont, pell, pell, mogerioù gwenn o ziez hag o zoenioù mein-glas.

- Oi ! Ma vije bet Paotr-Teo ganin !... Mont a rin da vartolod, ha Paotr-
Teo a vo ivez martolod ganin.

(Da genderc'hel.)
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Va zroiad en Iwerzhon

gant Jord KLER

N' oa ket brav da welout an tri mouskeder er mintin-se o tifoupañ diouzh 
ur c'harr-tan e Kervourc'h ! Pell'zo hor boa lakaet en hor penn mont da Vro-
Iwerzhon. An tikedoù karr-nij er godelloù, ur pok diwezhañ da houmañ, ur serr- 
dorn ha hennezh ha setu ni, tri aotrou aotennet mat, o vont lost ha lost davet 
ur pezh karr-nij, sioul met meurdezus evel ur glazard ramzel prest da lonkañ an 
denig paour a hilligfe e gorf...

An heol o parañ gant e holl vannoù a seblante hetiñ deomp ur a veaj vat 
» ! N' em eus ket da lavarout deoc'h an trubuilhoù hor boa da c'houzañv - dija -
a-raok bezañ  floupet gant hor glazard difiñv : paperoù amañ, paperoù ahont, 
tremen-hent da ziskouez d' ar valtouterien taer. Goude bezañ soursiet ouzh ar 
malizennoù, setu ni e-barzh ar c'harr-nij.

Ar wech gentañ em buhez e oa din da bignat en ur c'harr-nij. Ha ma vefe ar
wech diwezhañ ! Ha ma tarzhe ar c'harr ! «Anken am ren, Ankou am doug », ha ma 
vefe gwirion evidon komzoù Malmanche, hiziv, d' an 25 a viz Gouere 1960 !

Diazezet en ur gador, prennet mat ar gouriz, e sellis a-dreuz al lomberig.
Ne welen nemet ul lodenn eus ar c'heflusker hag an divaskell. N' eus forzh, dre 
stouiñ e verzen an dachenn. An ostizez a dremenas, o kinnigañ da bep hini ur 
madig da chugal « made in Ireland » rak, va digarezit, n' em eus ket lavaret 
deoc'h, d' hor menoz n' eus nemet un doare da vont da Iwerzhon : dre « Aer 
Lingus » ; gwelloc'h eo reiñ gwenniein d' hor mignoned eget d' ar re all.

N' hon eus ket gortozet pell. A-vec'h va madig em genou e klevis 
roc'hadenn, c'hwitellerezh, puferezh : ar glazard morgousket a zihune a-daol-
trumm ha me da sellout a-gorn davet ar sac'hig paper lakaet dirazon... evit pezh
a ouzoc'h !... Ur ruilh trouzus ha bouzarus ha setu mab e dad dilamet diwar an 
douar patatez heñvel ouzh aeled an Aotrou Doue. Darbet e voe din kas ar madig 
dre an toull-gaou... Edomp o nijal...
32

Deuet eo va huñvre da wir !

*

Padout a ra ar veaj ouzhpenn div eur hanter. Brav eo an amzer. Dindanomp 
Mor Breizh a skede evel ur melezour bras warnañ bagoùigoù niverus a seblante 
difiñv. Steuziet e oa va anken ha zoken kavout a raen plijus-tre ar veaj. N' en 
em gaven ket nec'het tamm ebet hag eürus e oan evel ur silienn er wazh. Levrioù 
a oa ganin met kavout a raen gwelloc'h butuniñ ha gwilc'hañ dre al lomber. 
Kinniget e voe deomp un tasad kafe hag ur pakadig gwestell « Jacob's biscuit » 
Dublin.

Nijet hon eus a-zioc'h Bro-Saoz, goude-se a-us « Irish sea ». Pemp eur 
hanter oa pa verzis Dun Laoghaire eno kalz a deltoù kamperien evel ma vez kavet 
bremañ war aodoù an holl vroioù e-pad an hañv.

Pa zouaras ar c'harr-nij war aerborzh Dulen e savas levenez em c'halon ken
ma ne raen van ebet ouzh an ostizez deuet d' hor diambroug a-dreuz ar salioù. N'
hor boe ket kalz amzer da c'hortoz : ur pikol maltouter, o hejañ un tamm kleiz, 
a c'houlennas diganeomp hag « un dra bennak » hor boa da ziskleriañ. « Me faotr 
bihan (evel a lavare va mamm-gozh), ne don ket deuet amañ evit gwerzhañ 
sigaretennoù ha gwin ruz dindan ar vantell », met da bep hini e labour, neketa ?
Hop, e-barzh ar c'harr-tan boutin, ar « bus », dezhañ daou estaj. Poan gollet 
lavarout deoc'h ez eas an tri « sav-e-fri » war-laez al lestr-se, mall warno 



leuniañ o daoulagad !

Ugent munud ' zo ret evit mont eus an aerborzh d' O'Connel street, straed 
veur Dulen. E pep lec'h, tiez nevez ha dereat, an holl savet e brikennoù, pezh a
gavjomp iskis. Iskisoc'h c'hoazh gwelout stignoù-telegwelerezh a-us d' an 
toennoù, ken niverus hag ur goadeg. (Diwezhatoc'h e voe lavaret din n' he doa 
ket Iwerzhon telegwelerezh : kaset e vez ar rolloù digant Bro-Saoz, setu perak 
ne vez ket kavet telegwelerezh e kornog ar vro).
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Dislonket al lestrad dirak burev « Aer Lingus », da belec'h mont ? Poent, 

ha poent bras zoken e oa kiask ur gambr rak ouzhpenn c'hwec'h eur a lennjomp war
an eurier ha n' oamp ket e sell da c'hwennat straedoù Dulen ! Eürusamant emañ 
burev an douristed tost-tre ouzh « Aer Lingus » ha ne voemp ket pell o redek 
betek eno, sammet gant hor malizennoù. Met ur gudenn all da ziskoulmañ : Piv 
ac'hanomp a vije barrek da gomz e saozneg ? Andrev n' anaveze grik, Yann 
kennebeut hag ho mevel dister e valbouze, met netra ken ! Er burev, den ebet da 
gaketal e galleg, setu un abadenn all ! Gant keuz e krogis gant an diviz, mat a-
walc'h a gredan, rak an den a savas uhel e lunedoù war e fri hag e respontas 
din... ya, eñ a respontas din, met chom a reas va genou war nav eur... rak ne 
gomprenen netra : re vat em boa distaget va c'haoz hag e kredas d' an implïjad e
oan ampart war ar saozneg evel « speaker » ti ar C'humunoù ! Mut e chomis ! An 
Iwerzhonad a wilgas, a gabridas, a c'hrougnas... Hakal a ris : « Kousket... 
French... room... » mesk-ha-mesk met hon den ne oa ket en imor da selaou ouzh un
istrogell eveldon ! Sin a reas da gemer ar pellgomzer... da bellgomz ! Doue 
benniget, da biv ? N' eo ket ur jeu memes tra ! Erfin, an den-uhel-e-lunedoù- 
war-e-fri a youc'has un dra bennak deomp en ur ziskouez ur gartenn-vizit, 
warni : « Mrs Hanley, 2 Eglinton Terrace ». Ur « Good-hight » hag ur « happy 
holidays », setu ar c'henavo eus an implijad-se.

Un hanter-eur goude, an tri firc'hirin, veudet ken ma oant veudet, a 
bigose ouzh dor ti Mrs Hanley. Paotr-ar-polis e oa hec'h ozhac'h met, d' am 
menoz, e bried vuiañ-karet a rene en ti !

Kinniget e voe deomp vioù fritet, silzig ha, da ziskenn ar boued, un tasad
te... an hini kentañ ! Ur gambr vras, kaer ha naet hor boa etrezomp, pallennoù 
dreist enni : pallennoù-daol, pallennoù-leur, pallennoù-wele, un dudi !

Eürus ha disammet o c'halon, an tri Breton a gouchas o c'horn-butun ha dav
d' ar moged, ar belost yennet mat en ur gador-vrec'h.

Ne gredit ket, koulskoude, e chomjomp da vazailhat eno. Goullo ar c'horn-
butun ha diskuizhet ar c'horf e tiskennjomp d' ober un droiad e kêr.

Emañ Eglinton Terrace pell a-walc'h diouzh kreiz Dulen met fromus e 
kavjomp bale a-hed ar straedoù, bamet dirak meur a stal. Dre-holl tiez savet e 
brikennoù, dezhe peulioù a bep tu d' an nor... ar memes stumm d' an darn-vuiañ 
anezhe. Klask a rejomp un ostaleri pe un davarn bennak, met pelec'h kavout un 
davarn ? Sioul e vez ar c'harter, pell diouzh todilhon O'Connel street, met an 
tavarnioù n' int ket niverus. Lenn a rejomp « Lounge » ha « Select Lounge » 
zoken, met petra a sinifie an anv-se ? Erfin « Bar » skrivet a-us d'un nor-dal 
ha ni da vont e-barzh.
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E Breizh, e vez lorc'hus doare an ostalerioù. Ar ger « Café » a zo skrivet

e lizherennoù bras, taolioùigoù a bep stumm er-maez hag e-barzh, lakaet e vez 
bleunioù war ar siminal, a-us d' an nor, war an taolioù... ne vez ar mitizhien 
na tort, na born, na gargamm... En Iwerzhon, ur « Bar » a vez kuzhet, ha kuzhet 
mat : liv-kistin war an nor eus an nec'h d' an traoñ... gwazh-a-se d' ar frioù-
furch ! Ur sal vihan, enni ur skabell pe ziv... teñval a-walc'h eo ar gambr (ne 
gomzan ket eus moged butun a c'hournij a-zioc'h d' ar penn... kurunennoù ar sent
marteze !). Ma fell deoc'h lipat ur bannac'h en ho koazez dirak un taolig, it en
ur « Lounge » rak pezh a vez anvet « Café » e Breizh a zo ur Lounge, ur ger 
n'anavezemp ket ! Ur valeadenn hir evit netra hor boa graet rak bez e oa ur 



Lounge tost da di an Itron Hanley... met, mignoned, ret eo gwelout reor al loar 
a-raok kanañ e litanioù...

Hag amañ, na c'houlennit ket ur bannac'h gwin ruz rak n' eus ket a win du-
hont pe re ger eo ! En-dro dimp ar glianted. a glouke evajoù du ha spoueek ! « 
Guiness » e oa, ar « Guinness » brudet, prizet mat, ar « Guinness » broadel, ar
« stout » muiañ-karet !

An neb n' en deus ket evet Guinness ne c'hell ket gouzout petra eo : tenn 
a ra d' ar bier, met liv kafe du warnañ. Dre vras, setu penaos e vez graet :
Da gentañ e vez mesket heiz bragezet ( malt) gant heiz kraz, pezh a ro d' an 
evaj e liv hag e saour. Goude-se e vez malet ar meskaj gant dour tomm e-barzh 
listri bras anvet e saozneg «Kieves» (amañ e tenner sukr diouzh an heiz gant ur 
restell bennak). An teuz deuet diwar al listri-se a vez kaset dre bompad e-barzh
listri all, ar « Coppers », kalz brasoc'h eget ar k-C'hieves ; bervet e vez an 
dourenn gant houpez da reiñ saour mat ha kazi echu eo ar Guinness.

Emañ ar vreserezh e Jamme's street, tost a-walc'h ouzh «Kingbridge station
». An douristed a c'hell gweladenniñ anezhi bemdez, nemet d' ar sul eveljust. 
Bras-bras eo ar vreserezh-se : war-dro pevar warn-ugent kantar ! Kozh eo ivez : 
Arthur Guinnes a brenas ar vreserezh vihan e 1759. Dont a reas houmañ a vihan da
vras a-drugarez d' ar familh-se a roas e anv d' an evaj.

E gwirionez bez ez eo ar « Guinness » an evaj broadel. Bruderezh a vez 
gwelet dre-holl, war vogerioù, war skritelloù a bep stumm hag a bep liv, war 
vannieloùigoù... un diskan eo ! Da skouer :
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- Mat eo Guinness evidoc'h.
- Ha bet hoc'h eus ho kuinness hiziv ?
- Deuit-tre evit ho kuinness.
- Gwerzhet e vez Guinness amañ, hag all, hag all...

« Gwerzhet e vez Guinness e boestoù boued-mir ivez ! » E kornog ar vro, an
embannoù-se a vez skrivet en iwerzhoneg. Gwelet hon eus ur skeudenn o tiskouez 
ur gwaz o stlejañ ur c'harr, e-lec'h ar marc'h hag hemañ e-barzh, e-lec'h an 
den, liv ar marv en e gerc'henn ha dindan : « Evit guinness da vezañ kreñv ! »

Arouez Guinnes eo an delenn (telenn O'Neill a zo e Trinity College 
Library).

Gwechall e veze kanet gant teodoù fall e oa Iwerzhoniz techet d'en em 
vezviñ. N'eo ket gwir. Kavet hon eus un nebeut lakepoded ruz o fri, seier-gwin 
anezhe, met n' int ket niverus : dre-holl er bed e weler tud evel-se a gredan. 
A-hend-all ar « stout » n' eo ket kreñv ! Muioc'h : bez' ez eus pemp kant mil 
den er « Groaz Aour » ( Pioneer total Abstinence Association), soñjit : pemp 
kant mil ! Ar re-se a bromet chom hep kemerout na hier, na Guinness, na gwin, na
boeson ebet gouest da vezviñ ! War o chupenn e tougont un arouez wenn, ur galon 
sakr warni. Gwelout a raimp pegen pouezus eo levezon ar veleien amañ.

Edo an horolaj o paouez tintañ unnek eur pa weljomp ti an Itron Hanley, ha
daoust dimp da vezañ pikouzien ec'h evjomp ur bannac'h te kinniget ganti. Bez e 
oa eno ur Saoz ha pell e virin soñj eus e imor pa lavaris dezhañ e kave merc'h 
Churchill mat he banne !

Ne voe ket ret luskellañ ac'hanomp, me lavar deoc'h, hag an Itron « 
«Kousked », rouanez an noz, a lakeas buan he c'hrabanoù warnomp.

*

Antronoz vintin, da lavarout eo d' an 26vet a viz Gouere, hor boa graet 
hor menoz d'ober un dro-vale e Dulen. A-raok e voe ret deomp gouzout petra e oa 
ar pred-beure, ar «breakfast» ! Anzav a ran ne oan ket o klask ur pred lipous : 
ur banne kafe du a vefe bet a-walc'h evidon evel bep mintin, met en Iwerzhon, ar
pred-beure a vez un doare-lid : ar pep gwellañ eus ar prejoù eo.
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Setu pezh a vez kinniget deoc'h : da gentañ pamplemoù c'hwerv en ur c'hop,

goude un asiedad malzennoù-kerc'h gant laezh... pe un dra bennak heñvel-poch. N'
eo ket echu ar banvez : degas a reer kerkent un asiedad all ennañ silzig, ur vi,
div skejenn vorzhed-houc'h, ha pa 'z eo koeñvet ho kof dister, bara, amann, 
koñfitur ha da lakaat da ziskenn ar boued-se, te, te, ha te adarre... ur 
begeliad, tudoù ! Me ' zo boas da floupañ gwadegennoù bep an amzer, met feuket 
on bet gant an traoù-se lonket re abred. Hogen :

« Biskoazh den gant naon bras
Tamm bara fall ne gavas. »

...hag « ur sac'h goullo ne c'hell ket chom en e sav », neketa ?

Da c'hoiñ ar geusteurenn ez ejomp prestik da gantreal e Kêr. Da gentañ 
holl ez is da saludiñ hor c'henvroad Roparz Hemon. Ne felle ket din mont ken 
pell hep ober anaoudegezh gant un den en deus laboutet kement evit ober eus ar 
brezhoneg ur yezh bev. Ra resevo amañ va gwellañ soñjoù evit an degemer mat a 
roas dimp. Eveljust, hon eus komzet eus «Al Liamm » hag eus e rener en deus ivez
ur samm pounner war e choug.

Ha ni da fringal ! Ur gêr vrav eo Dulen, enni kalz a savadurioù leun a 
eñvorennoù. Ne c'hellan ket displegañ amañ dre ar munud an holl draoù hon eus 
arvestet outo... ur torr-penn e vefe...

O'Connell street, ar straed veur, a zo ledan ha bevus. Emañ an ti-post e-
kichen « Nelson' Pillar » : savet eo bet e 1818 : edo pennlec'h an dispac'h bras
e 1916. Ennañ e vez gwelet un delwenn arem eus Cuchulainn toc'hor ( e koun ar 
vrogarourien a roas o buhez evit un Iwerzhon dieub).

E Kildare street, un tammig pelloc'h, emañ an ti-breujoù, stok ouzh ar 
mirdi broadel. Nag a draoù kaer e-barzh ar mirdi-se ! Sebezet krenn e chomjomp o
welout kement a deñzorioù eus an amzer gozh : kroazioù keltiek, uhel, kizellet 
ken ma 'z int kizellet ! En armelioù-gwer e c'heller estlammiñ dirak un dastumad
henderioù eus oadvezh an arem (bravigoù, troioù-gouzoug, troioù-brec'h, hag 
all). Ne gomzan ket eus ornadurioù aour a bep seurt : armoù, goafioù, kregin... 
un dudi ! Amañ e kaver kounioù brudet eus istor Iwerzhon. Ma fell deoc'h 
gweladenniñ ar mirdi kaer-se, na chomit ket da logota rak n' ho po ket amzer da 
vabouzañ dirak an holl varzhioù.
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Gant diouer an amzer n' hon eus ket gwelet levraoueg Trinity College nag 

an dornskridoù...

Ur frapad e Kastell Dulen, un azez e St Stephen Green, ul liorzh boutin 
sioul, ha, skuizh evel tonton Leon o tont diouzh ar foar ez ejomp d' ar lojeiz 
hon tri, eveljust, rak :

« Lec'h ma staot ur c'hi
e staot daou, tri... »

*

Daoust da Zulen da vezañ ur gêr vrav hag hec'h annezidi tud karus, ne 
chomjomp ket da c'henaouegiñ du-hont. Ni a felle dimp mont d' ar C'honnemara : 
hor mignon Ronan Huon en doa aliet dimp gwelout ar c'horn-bro-se, kaer-tre, 
emezañ. Met ur gefridi am boa d' ober d' an trapiz Roscrea ( kontelezh 
Tipperary). Ambrouget gant an Aotrou Hanley, ar « policeman », ez ejomp da « 
Kingbridge' station ».

War-dro div eur e pad ar veaj etre Dulen ha Roscrea. Paour a-walc'h eo ar 
vro du-hont : lanneier, enno bandennoù deñved o peuriñ a-hed gwazhioù 
kammigellek. Bep an amzer e spurmant un dorgenn gras ha moal. Amañ hag ahont 



tiezigoù kluchet a-dreñv bodennadoù glas.

En hor c'hombod e kavjomp Iwerzhoniz divroet o vevañ e Bro-Saoz, met o 
tont bep bloaz d' o farrez c'henidik evit tremen ar c'honjeoù hañv. Diwezhatoc'h
e tisplegin deoc'h pezh em eus gwelet e Galway diwar-benn-se.

Pa errujomp e Roscrea e kouezhe glav puilh ken ma chome er-maez nemet ki 
ar pilhaouer. Ur vourc'h vras eo nemetken. Diaes e vo dimp kavout un ostaleri 
dereat, rak kreisteiz e oa ha mibien o zad o doa ezhomm da gemer ur c'horfad mat
a-raok krapat d' ar manati. Didrouz hon eus debret kig-bevin hag avaloù-douar, 
met peogwir n'hon doa gwerenn ebet dirazomp e c'houlennjomp digant ar vatezh ur 
voutailhad bier « Time ». Houmañ a chomas sebezet un tamm, o kavout iskis seurt 
goulenn. Prestik e voe diskoulmet ar gudenn : amañ ne vez ket kustum da lapañ 
nemet dour en ur zebriñ (evit lavarout ar wirionez, an dud n' evont netra an 
darn vuiañ anezhe !). Roet e voe dimp, eveljust, taolioù-lagad goapaus gant ar 
gouvidi ! Met buan e teujomp da vezañ gwidreüsoc'h : kerkent hag echu ar pred en
em strinkemp en ur « Lounge » d' ober noilhig d' ar Guinness :

« Kant maouez, kant hiviz,
Kant bro, kant iliz, » a lavar ar re fur !
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Diouzh an abardaez ec'h errujomp d' ar vanati, lec'h ma vev e peoc'h an 

Aotrou Doue c'hwec'h ugent manac'h. Tri devezh hon eus tremenet eno. Diouzh hor 
gwellañ a raemp evit kantreal war-dro rak brav eo ar vro. Gweladennet hon eus an
trap, divent eo ar savadur. El liorzh e welis, evit ar wech gentañ, ur magerez 
preñv-seiz, un tolpad preñved-blevek a-vordilh war zelioù krizet, heñvel ouzh ur
pikol krugell-verien o plaouiañ ken ma heuge ar c'halon o welout kement-se.

Nepell alese emañ ur vereuri-besked. Kejet em boa er manati gant un 
Iwerzhonad eus ar gwellañ : Mikael Reidy, eus Galway, un den speredek, seven ha 
gouiziek-tre ; hemañ eo am blenias d' ar vereuri. Kluchet a-dreñv ur vilin gozh 
en em astenn oglennoù niverus renket a bep tu d' ur park bras, enno miliadoù a 
zluzh o fifilañ : ne vefe ket diaes ober amañ ur pesketaerezh burzhudus evel 
hini an aviel ! Pell e chomjomp bamet dirak an arvest-se n'oan ket boazet da 
welout. War em eus lavaret, kalz a vereurioù-pesked 'zo en Iwerzhon, lec'h ma 
vez kavet muioc'h a besked eget a c'hwen !

Daoust din da vezañ ganet war ribl ar mor, n' on ket bet morse tuet war al
loened-se.

(Da genderc'hel.)
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DAMSKEUD eus AL LENNEGEZH VREZHONEK araok an Amzer Vremañ

GANT FANCH ELIES

I
Al Lennegezh kozh

1) - Aet eo da goll oberoù an amzer goshañ. 

Abegoù a zo, avat da grediñ ez eus bet anezho. 

1° Barzhed a oa e Breizh-Vihan evel e Breizh-Veur.

Da heul an dug Hoël a Gernev e kavomp, e 1069, ar barzh Kemperat, KADIOU e
anv.

2° Un doare gwerzaoua dezhañ e-unan a anavezomp d' ar brezhoneg-krenn. 
Ober a rae neket hepken gant klotennoù dibenn hogen gant klotennoù diabarzh.

Peogwir he deus padet ar werzaouriezh-se eo dre m' oa gwriziennet en 
oberoù aet bremañ da goll :

a) dre m' int bet ul lennegezh dre c'henou hepmuiken,

b) pe dre m' eo bet pulluc'het an dornskridoù re rouez a oa bet savet 
anezho.

2) - Da gaout un alberz eus ar pezh eo bet al lennegezh kollet-se hon eus dindan
zorn skridoù eus hon amzer.

1° Danevell ar Franklin, addispleget e brezhoneg bremañ gant Roparz Hemon 
diwar saozneg « Chaucer », e Gwalarn, niv. 6-7, 1926.
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2° Orfeo hag Herodis, barzhoneg anezhañ 580 gwerzenn, savet e saozneg war-

dro ar 14vet kantved. Addispleget eo bet e gwerzennoù brezhonek gant Roparz 
Hemon, e Liamm, niv. 51/33-49.

Ur c'hemmesk eo eus ur vojenn c'hresian gant ur vojenn geltiek.

3° Eaustic Sanct Malo, addispleget e brezhoneg krenn gant Roparz Hemon, e 
Liamm, niv. 70/387-9.

Un taol arnod eo da lakaat dindan hon daoulagad ur skouer eus ar 
marvailhoù a c'hell bezañ bet andon « Les Lais de Marie de France ».

4° Ar Marc'heg Graelent a zo bet addispleget e komz-plaen gant Yann ar 
Gevell (Istor..., p. 145) e Sav (niv. 30, p. 31- 54). Son Graëlent-Mor, e galleg
krenn, a zo un eil-stumm, koshoc'hik e spered, eus Lanval, a zo-hen eus oberoù «
Marie de France ». Ouzh ar barzhoneg disanv eo bet tostaet kement a lavar 
Marc'heg « Fréminville » diwar-benn testenn ur barzhoneg brezhonek, eus ar 6vet 
kantved, emezañ (« Antiquités du Finistère », 1835). Ne lavar dimp avat na 
penaos na pelec'h ez eo aet betek an oberenn-se, pe gant piv ez eo bet roet 
dezhañ da glevout kement a zispleg diwar-benn Graelent. Peadra a zo da vezañ 
nec'het. Da varn diouzh an doare m' en deus embannet Pennhêrez Kêroulaz (sell. 
Liamm 76/324), n' oa ket ur mailh war brezhoneg e amzer, hep komz eus hini ar 



6vet kantved, n' anavezomp ket kalz, siwazh !

Testenn Graelent a zo plijus, avat. Evel e gwerz an Aotrou Nann hag e 
mojennoù iwerzhonat (Gwarizi Emer, Kondle ar Flamm) en deus ar penn-roll 
darempred ouzh bed ar voudiged.

3) - Dimp da zerc'hel soñj ouzhpenn e kred start gouizieien hon amzer e teu a 
Vreizh-Vihan lod kaer eus Danvez Vreizh a zo aet da vleuniañ ken fonnus e broioù
ar C'hornog kristenaet a-zoug ar Grenn-Amzer en doare oberoù anavezet dindan an 
anv a romantou brezhon.

Levr kaer Langleiz « Tristan hag Izold », (Liamm, 1958), a restaol dimp en
hor yezh unan a gaerañ bleunioù al Lennegezh-se.
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II
Lennegezh ar Brezhoneg-krenn

1) - A drugarez d' ar moula levrioù e vez brasoc'h niver ar skouerennoù skignet 
eus ar skridoù embannet. Setu perak ez eo deut betek ennomp un toulladig eus an 
oberoù savet e kantvedoù diwezhañ ar brezhoneg-krenn (dibenn ar 15vet kantved 
betek ar 17vet).

Rouez ar c'homz-plaen. Menegomp :

1° Buhez an itron sanctes Cathell, troet diwar al latin.

Ul levr eo, ennañ 31 p., moulet e 1576 e manati Sant-Frañsez e Montroulez.

2° Divizoù Kiger a Rosgo («Dictionnaire et Colloques françois et bretons 
»), moulet e 1632, 1633, 1652, 1671.

N' eus na muioc'h na nebeutoc'h a lennegezh enno eget en holl Golloquou ar
c'hantvedoù da heul.

3° Catholicon Iehan Lagadeuc hag Auffret Quoatqueveran a zo da venegiñ 
ivez. Ar geriadurig-se e brezhoneg, latin ha galleg a zo bet savet evit sikour 
ar gloer yaouank da zont er-maez eus yezh o c'havell ha nann evit kregiñ gant 
studi ar brezhoneg.

Moulet eo bet e Landreger gant Iehan Calvez e 1499.

2) - Stankoc'h al levrioù e gwerzennoù.

Ha pa ve dister a-walc'h an danvez anezho evel lennegezh, talvoudus int da
studiañ e sell a) istor ar yezh ; b) istor ar menozioù e Breizh ar Grenn-Amzer.

Relijiel eo testenn al levrioù kentañ bet moulet en hor bro.

Ar misterioù, pezhioù-c'hoari diouzh giz an amzer-se, a zo anezho ar pep 
gwellañ eus ar skridoù deut betek ennomp.

Dre se eo aesoc'h stagañ gant ar re n' int ket eus ar rumm-se.

1° Barzhonegoù Brezhonek eus ar Grenn-Amzer (« Poèmes Bretons du Moyen-Age
»), adembannet e 1879 gant H. Kervarker, Didier, Paris.

N' anavezer nemet daou vouladur eus al levr m' emaint ennañ (1530 ha 
1622).

Tri fezh a zo anezho niverennet o fozioù eus 1 da 287.



a) Tremenvan an Ytron Guerches Maria, displeget e 190 poz peder gwerzenn 
eizh-sillabennek, gant klotennoù diabarzh. Gwerzennoù a zo, ar pozioù 152-158 da
skouer, hag a zo dezho 12 sillabenn.

Un droskrivadur eo en deus aozet an oberour eus ur brud latin : Transitas 
beatae Mariae Virginis. Kregiñ a ra, avat e labour evel « Le Trespassement 
Notre-Dame », mouler e 1484 e Bréhant-Loudieg. Moarvat en doa ivez ar skrid 
gallek-se dindan e zorn.

Sed amañ ur poz da skouer ( 31) :

En eff, Ytron, em guiryonEz, 
Maz pat bizhuiquen levenEZ. 
Hoguen tribuill, ma ytron qUER 
A vezo ne vezo distER.
« En neñv, Itron, e gwirionez, 
Ma pad birviken levenez.
Hogen trubuilh, ma itron ger 
A vezo ne vezo dister. »

N'anavezer ket patrom an div oberenn all.

b) Pemzec levenez Maria, displeget e 36 poz peder gwerzenn eizh-sillabenn.
An destenn-mañ a zo bet meret e pep bro eus kristeniezh ar Grenn-Amzer :

193. Guerches so Roanes en NEFF
Och pep pirill mir ma eNEFF ;
Pepret mall eu ! ha, cleau ma lEFF !
Ma ezrevent so en hent guen-EFF.
« Gwerc'hez zo Rouanez en neñv,
Oc'h pep pirilh mir ma ene ;
Bepred mall eo ! ha klev ma leñv !
Ma erevent zo en hent ganen. »

k) Buhez Mabden a zo displeget e 58 poz, c'hwec'h gwerzeenn eizh-sillabenn
enno peurvuiañ. En un doare kalz startoc'h eo kenstrollet klotennoù dibenn ha 
diabarzh (276),

Ha quen fornys dren ylisOU, 
Distac a cor, hac en morou
Splann dre lannou han hynchou mEUR
Ez redo scaff  an anaffoN
Da guyt ho corffou, dezrou SON 
Dre reson maz questionnER.
« Ha ken fournis dre'n ilizoù,
Distag, a-gor, hag er morioù
Splann dre'l lannoù, ha'n hentchoù meur 
E redo skañv an anaon
Davit o c'horfoù, derou son,
Dre rezon maz kestionneur (1). »

(1) questionher, amzer da zont dic'hour : « goulennor ».

43
Degas a ra da soñj an oberenn-mañ « Le Grant Testament », savet gant 

Villon er 15vet kantved. Ne lavarer ket, avat, e ve bet patrom Buhez Mabden. 
Evelato e c'heller lavarout ne deo ket hep talvoudegezh hag hep nerzh 
prederiadenn ar Breizhad diwar-benn an dister m' eo an den, brudet pe divrud, 
pinvidik pe baour, galloudus pe get dirak ar marv hag ar varn.

Diverrañ :

I, Er vered eo rentet an holl en un hevelep stad ( poz. 227- 236 ).



II, Fur eo d' an den soñjal adal bremañ pegen izel ha bresk eo e zoare 
(237-243).

III, Gwa an pec'her ne zistag ket e koulz diouzh follentez ar bed. An 
ifern eo a vo e lod (244-258).

IV, Madoù ha lorc'h ar bed-mañ ne dint netra. N' eus nemet un droug : 
bezañ daonet da viken (259-267).

V, Na spontus e vo ar varn diwezhañ pa zispartio Mab Doue ar re vat a-
douez ar re fall (268-285).

An daou boz peder gwerzenn a zeu da heul (286-287) a gloz al lodenn-mañ 
eus al levr. N' int ket da stagañ ouzh Buhez Mabden.

2) - Melezour ar Marv (« Le Mirouer de la Mort »).

« An leffr man a voe composer en bloaz 1519 gant Maestre Iehan an Archer 
Coz, a parhos Ploegonuen, hac a voe imprimer e S. Frances Cuburien en bloaz 1575
» .

Ur skouerenn hepken a vane eus ar skrid-se. Ar moulerezh zoken ne deo ket 
assur da virout ouzh ar skridoù da vont da get.

E 1914, ec'h aozas Emil Ernault un advouladur notennaouet puilh (Champion,
Paris) eus ar skouerenn nemeti aet da glask repu e Levraoueg Broadel Bro-C'hall.

Finvezoù an Den, setu testenn an 3.602 gwerzenn eizh-sillabennek (1-30), 
daouzek-sillabennek (31-2.702), eizh-sillabennek (2.703-3.134), dek-sillabennek 
(3.135-3.602), rannet e pevar fennad, a zo eus al levr-mañ :

I. - Marv ar C'horf (1-582),
II.  - Barn an Aotrou Krist (583-1.955),
III. - Poanioù peurbadus an Ifern (1.956-2.702),
IV. - Gloar diziwezh ar Baradoz (2.703-3.602).
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Gallek eo anv al levr. Gallek kement diskleriadur a gaver e derou ar 

pennadoù hag ar rannoù er pennadoù.

N' heller dastum nemet un dra. Dindan e zaoulagad en doa an Archer Coz ur 
skrid gallek m' en deus miret ar frammadur anezhañ ha da c'houde roet tro d' e 
awen da zisplegañ, en hir, menozioù kar tost da re barzh Buhez Mabden, evel ma 
oant boas da holl izili ar C'hornog Kristen.

(55) Pan deu hon azrouant cogant don tourmantaff 
An Quic, han drouc Speret hac an Bet a credaff 
Coufat an peder rot a dleomp d'an trot scaf
Han maru a Iesu Christ maz ray dimp resistaff. 
« Pan deu hon aerouant fonnus d' hon tourmentañ 
Ar C'hig, ha'n Drouk-Spered, hag ar Bed, a gredan, 
Kounaat ar beder rod (1) a dleomp d' an trot skañv 
Ha 'n marv a Jezuz-Krist, ma ray dimp resistañ. »

(1) Pep pennad a zo ur rod d' ar c'harr a gas ar c'hristen d' ar vuhez 
peurbadus.

3° An Dialog etre Arzur Roe d'an Bretounet ha Guynglaff (1450). - Koshoc'h
ar skrid-mañ eget ar re a zo meneget a-raok. Siwazh dezhañ diskrivet eo bet e 
derou ar 17vet kantved (1619) gant ur person a Vro-Gernev, Queau e anv. En ur 
glask moarvat rentañ ar skrid aesoc'h da gompren, en deus degaset dizurzh e 
gwerzaouriezh hag e tro-bluenn un oberenn savet gant un den a Vro Gwengamp er 



15vet kantved.

N' oa ket an Dialog, en e stad orin, marteze labouret ken start ha Buhez 
Mabden, dipitus eo, avat, e ve deut betek ennomp yaouankaet gant nebeut a 
ampartiz.

Embannet eo bet an Dialog en « Annales de Bretagne » e 1929. Staget en 
deus Emil Ernault ouzh skrid Largillière prientet evit ar mouladur-se, notennoù 
a zegas sklerijenn war meur a boent hag a ziskouez ivez pegen nec'het eo meur a 
dro gant labour an diskriver eus ar 17vet kantved.

Muioc'h a drouz en deus graet an Dialog a-raok beza adkavet eget n' en 
deus graet abaoe. Ur pennad mat eo bet Kervarker war e roudoù. Ha goap a zo bet 
graet outañ en amzer-se gant e « ziouganoù Gwenc'hlañ ». Neket rambreal a rae 
koulskoude. Douget a-walc'h oa an dud d' ar skridoù-diougan e Breizh ar Grenn-
Amzer. Ur pleg gouenn eo.

En 247 linenn an Dialog e tispleger da gentañ buhez Guynclaff (1-12). Dre 
fazi en deus diskriver ar 17vet kantved daouhanteret gwerzenndù dezho eus 12 da 
18 silabenn. Pevar goulenn a ra Arzur ouzh an diouganer. D' an hini kentañ e 
tispleg pe arouezioù a verko fin ar bed ( 24-31) ; d' an eil pe vurzhudoù a vo 
gwelet a-raok an amzer-se (32-65). D' an trede e pled gant darvoudoù ar 
bloavezhioù 1570-1588 (66- 132). Da heul ar pevare goulenn n' eus meneg nemet a 
zismantroù, a vrezelioù da damall d' ar Saozon (160-247). N' eus ket a glozadur.
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Ne deo eta na klok na miret mat ar skrid-mañ. Daoust d' e oad gwirion ez 

eo gwell lezel an Dialog gant skridoù un amzer ma oa doare gwerzaouañ kozh ar 
brezhoneg o vont da goll.

4° Nouelou ancien ha devot. - Embannet e voent e Kemper gant Dom Tanguy 
Guéguen, e 1650. Kempennet oa bet ar skrid gantañ ha lakaet da heul an noueloù 
kozh un niver a re nevez. Bez e oa eta al levr un doare advouladur kresket ha 
gwellaet, da veno an embanner da nebeutañ.

D' un amzer gozh a-walc'h e c'hell sevel lod eus an Noueloù. An niverenn 
21 da skouer a seblant ober meneg eus an dugez Anna (1488-1514) :

290. Hoz bet, Mary, devotion
Da pidiff Doue, guir Roue an Tron
Euyt Ytron an Bretonnet !
Nouel e quentel (1) don guelet.

(1) e quentel - e poent.

Staget en doa Kervarker da adembann an Nouelou (Revue Celtique, X, XI, XII
) etre 1889 ha 1892.

5° Nouelou e rann-yezh Gwened (« Christmas Hymns in the Vannes dialect of 
Breton »), embannet gant Roparz Hemon e Dulenn, 1956.

An dastumad-mañ a zo deut da reiñ dimp un derez ouzhpenn eus emdroadur hor
yezh eus ar brezhoneg krenn d' ar brezhoneg bremañ. Ouzh hemañ e stager, ne deo 
ket hep abeg, anv an Tad Maner (1606-1683). Dornskrid noueloù Gwened a zo bet 
skrivet war-dro 1680 hag ar c'hantikoù koshañ eus an dastumad ne savont ket d' 
ur c'houlz pelloc'h ac'hanomp eget dibenn ar 16vet kantved. Lod anezho a zo 
diazezet war doare gwerzaouañ ar brezhoneg krenn ma vo bet kemeret e lec'h gant 
an hini a anavezomp e dibenn ar 17vet kantved.

Daou nouel warn-ugent a zo bet miret en dornskrid, lod anezho diglok avat.
Daoust dezho bezañ kantikoù Nedeleg ne dint laouen tamm-ebet. Evit bremañ setu 
ar skouer koshañ hon eus a vrezhoneg Gwened.
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Sed amañ ur poz klotennaouet a c'hiz kozh :

1948. Dré pehet Eua hac AdAM,
E h-ouemp hep si en goual liam. 
Quanavé (1) voué clouer Map Mari 
E vezenn collet hem guet sI.

(1) quanavé - keneve.

AR C'HOARIVA

A-bell 'zo eo douget pobl Vreizh d' ar c'hoariva.

Adal ar brezhoneg-krenn ar skridoù niverusañ bet miret dimp a zo anezho 
pezhioù-c'hoari.

Kar int d' ar misterioù ha d' ar mirakloù a veze displeget e Bro-C'hall a-
zoug ar Grenn-Amzer.

Ne gaver ket da bep gwech gant pe oberenn eo bet awenet ar skrivagner 
breizhat ha ne deo ket eston.

Testennoù ar pezhioù-c'hoari, evel re al levrioù a zevosion all, a zo 
domani boutin ar C'hornog kristen. Perak klask bepred estreget ur gerentiezh dre
vras etre pezhioù-c'hoari Bro-C'hall ha re Bro-Vreizh ?

A zo gwell. Dont a c'hell ur pezh-c'hoari eus ur vuhez latin, marteze eus 
ur c'hantik « spirituel » evel ma lavared, lakaet da dalvezout gant aozourien ar
misterioù, anezho, moarvat peurvuiañ, beleien.

Orin relijiel oberennoù ar c'hoariva-se a zo anavezet mat. Deveret int eus
ofisoù an Iliz da goulz gouelioù brasañ ar bloavezh kristen.

Dilerc'hioù a van c'hoazh eus derezioù a zo bet d'an emdroadur-se :

Aviel ar Sul Bleunioù a vez dalc'hmat diskleriet gant teir mouezh : An 
Avieler e kreiz : uhelvouezh ar bobl a-gleiz hag, en tu dehou, isvouezh ar 
C'hrist.

Diouzh un tu all, evit chom en hor bro da glask, bugulgan Poulaouen, kanet
ha korollet da vare Nedeleg, a zo anezhañ ur skouer eus ar c'hoarioù o deus 
tamm-ha-tamm pellaet diouzh ar porched evit em zisplegañ war al leur-gêr.
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En amzer ma save Anatol ar Braz e dezenn (« Le Théâtre Celtique », 1904), 

ec'h asante an holl dud desket d' ar gredenn n' oa eus c'hoariva Breizh nemet un
heklev dister eus hini hon amezeien.

Nemet e teu un deiz ur penn aheurtet pe ur « fri kurius » da vont a-enep 
menozioù degemeret da wir gant o mistri : ur varnadenn re brim ha re hollek, 
emezo.

Iwan an Diberder, evel boaz, en deus displeget krenn ha krak e soñj 
disheñvel :

Ur c'hoariva brezhonek, dellezek da dennañ hon evezh, a zo bet anezhañ 
adal ar Grenn-Amzer ha ne deo ket bepred hep talvoudegezh breizhek. A-walc'h eo 



menegiñ misteriou Santez Nonn ha Sant Gwenole.

Betek gouzout, da frammadur hor studi e c'hellomp degemer taolenn ar 
Gwenedour :

1. Amzer Mezanstourm, hini ar gwir visterioù brezhonek-krenn.

2. Skolidi Mezanstourm. N' o deus graet ar re-mañ nemet yaouankaat en un 
doare diampart ar misterioù kozh. Kemer a c'heller da skouer : Cognomerus ha 
Santes Trefina, embannet gant ar Braz da harpañ e dezenn.

3. Trajediennou Laorañs ar Richou, avat, er 17vet kantved, a vefe anezho 
mestr-oberennoù (lenn darnoù eus ar Basion e «Feiz ha Breiz », meurzh-ebrel, 
mae-mezheven 1941).

4. E-kichen pe da heul ar re-se ez eus ur bern trajediennoù relijiel 
dister (Bue Jacob, h.a.).

5. Da ziforc'h outo pezhioù-c'hoari lik bet bras o brud evel Ar Pevar Mab 
Emon.

Hag e teuomp d' an 19vet kantved ma oa toc'hor da vat ar c'hoariva poblel-
se betek ma voe degaset d'ur vuhez nevez gant ar strolladoù parrez pe « 
patronajoù » dre Vreizh-Izel penn-da-benn.

Ne deo ket diwar mestr-oberennoù hepken e vev ur c'hoariva, hogen diwar 
pezhioù o plijout d' an arvesterien. Ne deo ket bepred uhel o zalvoudegezh na 
bremañ na gwechall nag amañ nag ahont.
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I. - Amzer ar Brezhoneg-krenn

Peurvuiañ n' anavezer ket anvioù skrivagnerien hor Grenn-Amzer.

Padal miret eo bet dimp anv unan anezho : Dom Fiakr Mezanstourm an hini 
eo. Ginidik a Lanhouarne e Bro-Leon, en hanterenn gentañ ar 16vet kantved e oa 
person e bro e gavell ha war-lerc'h 1544 e Plougoulm.

Dismantr Jerusalem, ur mister savet gantañ, en deus roet tro d' an Tad Le 
Pelletier da zibab skouerioù (ouzhpenn 160) da lakaat en e C'heriadur, echu e 
1725, embannet e 1750 gant Dom Taillandier.

Pell amzer eo bet dianket dornskrid kentañ al labour ha war un dro ar 
stagadennoù talvoudus-bras a zeue d' e harpañ (skridoù kozh diskrivet gant an 
Tad e-unan).

Adkavet int bet, e 1924, gant F. Gourvil e levraoueg « Maner Keromnès ». 
Abaoe eo bet embannet An Dialog etre Arzur... ha Guynglaff  (1929) ha Buhez Sant
Gwenole (1932). N' eus ket bet keloù, avat, war a gredan, eus an darnoù eus 
Dismantr Jerusalem a zo ivez er stagadennoù-se.

Misterioù

1° Buez Santes Nonn. - Embannet eo bet ar mister-mañ e 1837 gant an Ao. 
Sionnet diwar an dornskrid (« Fonds Celtique », niv. 5) miret e Levraoueg 
Broadel Paris. Eus dibenn ar 15vet kantved eo ar skritur. Keñver-ha-keñver gant 
ar skrid ez eus un droidigezh c'hallek gant ar Gonideg.

Reizhet skrid ha troidigezh, ez eo bet adembannet ar mister gant Emil 
Ernault (Rev. Celtique, VIII, 3, p. 230 h.a.).

Un ampladur a vuhez latin ar santez ez eo ar pezh-c'hoari. Padal n' heller



ket nac'h un elfenn a spered keltiek d' ur mister o taolennañ dimp buhez ar 
santez mamm sant Devi, enoret e Kembre, e Kerne-Veur hag e Breizh Vihan. Degas a
ra war al leurenn Ambrosius Merlinus, an diouganer, ha sant Gweltas. Lec'hiañ a 
ra douaridigezh ar santez e Dirinon.

Kentañ tra a denn evezh ar studier, pa stag gant ur mister e brezhoneg 
krenn, eo lies ment ar gwerzennoù strollet e pozioù. En abeg d' ar werzaouriezh 
eo :
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a) 12 silabenn :

Lauar dezaff parfet, diuset ez aedi (1)
Gant Doe iust ha leal real dre e alY
Da pen tregont bloaz eo, ez duy beo sant DevY 
Aman da bout ganet : proficiet edY.

b) 8 silabenn :

Hoz (2) recommandaf a graff nET 
D'an mab man pa vezo ganET 
Ha da roe'n bet, hep arretAFF, 
So instituet, credet glAN,
D'oz (2) quelenn en enesenn MAN. 
Me ya breman hep ehanAFF.

k) 16 silabenn :

Jesus hegar, oz (2) trugaaez : lamet eo an mez an guez man
Dre gracc roe'n sent, e pep quentEL, pan eo santEL ma bugUEL glan. 
Mir oz (3) sourcy ma mab bihAN pAN dui amAN da bout gANet, 
Ma'z viziff cuit, me NonitA, guerches Maria, me Az pet.

(1) ez aedi, edy = ez eo, edi, eo.
(2) Hoz, d'oz = Ho, d'ho ; oz trugarez = ho trugarez !
(3) oz sourcy = ouzh soursi.

2° An Buhez Sant Gwenole Abat ar Kentaf eus a Lantevennec... a zo bet 
embannet en « Annales de Bretagne » ha graet anezhañ da c'houde ul levrig a 131 
pajenn gant Emil Ernault e 1935. Diskrivet e oa bet ar pezh-c'hoari gant an Tad
Le Pelletier diwar daou eilskrid, unan eus 1580, an all eus 1608.

Savet eo ar mister e 1.278 gwerzenn 12 hag 8 silabenn.

Diverrañ ar mister. - 1) Kemennet eo gant daou ael a-berzh Doue da Fragan 
(Te haz Ytron... te haz quosquor) mont da glask repu en Arvorig. Amañ eo e tle 
genel Gwenole. - 2) Degemeret eo an divroerien gant o c'henderv ar roue Grallon 
(gw. 160). Diazezañ a reont er vro. - 3) Deut eo Gwenole da abad (400). Prezeg a
ra ar binijenn d' e eontr Grallon, madoberour e abati ha gourdrouz aheurterezh 
Kêr Ys en he fec'hed. - 4) Dinerzh e van e brezegennoù (500). Bourc'hizien ha 
merc'hed gadal kêr ne reont nemet goap outañ. - 5) Diouganet eo gant Gwenole 
linvadenn Gêr Ys a-benn tri deiz :

786 : Aet ynt oll en un stroll an foll gant an folles. 
805 : Enhy bras na byhan unan nen deus manet.

Saveteet eo bet Grallon dre hantererezh Gwenole (795). 6) Trugarez a lavar an 
abad d' ar Werc'hez Vari a zeu war wel da ziviz outañ. - 7) Un eil burzhud a 
c'hoarvez gant an pare degaset da vamm ur manac'h, Riou e anv. - 8) An trede a 
sko ur strollad laeron (1.150) o klask laerezh an abati. Kastizet int war an 
taol ha distroet ouzh ar binijenn.
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Meneg ebet eus Dahud er mister. Risklus eo, avat, dastum n' oa ket eus he 
mojenn d' ar c'houlz-se. N' eus ket meneg anezhi kennebeut e Buhez Sant Gwennole
( Montroulez, Hamon, 1898). Padal n' eo ket dianav ar plac'h gadal d' an Tad 
Alberz Le Grand pa zisplege buhez sant Gwenole en e levr « Vies des Saints de la
Bretagne Armorique » (1905, p. 63), er 17vet kantved (1636). Anaout a ra ivez 
burzhudoù dibenn ar mister : hini mamm Riou hag hini an tri laer.

Eus ar pevar mister ma komzomp diwar o fenn daou a zo eta gouestlet da 
sent ar vro. Ne deo ket eston e ve eus an trede an destenn hollgristen : Pasion 
an Aotrou Krist.

3° Aman ez dezrou an Passion ha goude an Resurrection... - Setu penaos e 
stag mouladur Eozen Quilliuere e 1530.

A. - Aman ez dezrou an Passion. - Komzoù an Test e pozioù 6 gw. 5 sil. a 
zo an ere etre arvestoù ar mister :

Dre compassion 
Ouz an passion 
On Roe deboner  
Ez dle pep heny 
Goelaff a devry (1) 
Nac eu mar fiER (2).

(1) a devry = a-zevri.
(2) Nac eu mar fier = daoust pegen lorc'hus (fier) eo.

1) Ar pred e ti Simon. - 2) Treisoni Juzaz. - 3) Pevar Requet Mari. - 4 ) Oan 
Pask. - 5) Liorzh an Olived. - 6) Jezuz dirak Annas ha Cayphas. - 7) Jezuz dirak
Pylat. - 8) Jezuz dirak Herodez. - 9) Jezuz skourjezet. - 10) An dibab etre 
Jezuz ha Barabbas. - 11) Simon eus Kurena lakaet da zougen kroaz Jezuz. - 12) 
Menez Kalvar. - 13) An daou laer. - 14) Tremenvan ar Salver. - 15) Jozeb 
Arimathia ha Nichodemus o sebeliañ ar C'hrist. - 16) Aotre da Annas ha Cayphas 
a-berzh Pylat da lakaat diwall ar bez.
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B. - Aman ez dezrou an Resurrection. - 1) Jezuz dasorc'het en em ziskouez 

d' e vamm. - 2) ... ha da Jozeb Arimathia en e brizon. - 3) ... da Vari Madalen.
- 4) ... d'an ebestel. - 5) Diskibien Emmaüs. - 6) Amgredoni Tomaz. - 7) Ar 
c'hantener ha Gamaliel a zeu a-benn da luziañ Annas ha Cayphas en o morc'hed. 
Jozeb Arimathia a zo war dec'h. Jezuz a lavarer e Galilea. - 8) Pylat a zistag 
mallozhioù ouzh ar Yuzevien hag o renerien, hag e tibenn ar c'hoari war gomzoù 
Tomaz oc'h embann e feiz en e vestr :

Guyr map Doe glan, Croer an bet  
Hoz eux hat humEN (1) dazprENet
Men cret parfet a coudet plEN (2).

Diskleriet e vo ar Basion betek en hon amzer. Ne deo ket aes merkañ 
bevennoù da levezon ar c'hoari relijiel se nemetañ ma kaver roudoù anezhañ e pep
tachenn a vuhez hor bro. Da veno L. ar Guennec (3) dellezek omp d' ar Basion 
Vras eus Kalvar Gwimilio savet e 1581. Ne roomp nemet ur skouer etre kalz.

(1) hat humen = gouenn (had) mabden.
(2) a coudet plen = a greiz kalon.
(3) Vieux Souvenirs Bas-Bretons, p. 33.

4° Buhez Santes Barba. - Koshañ mouladur a anavezomp eus ar mister-mañ a 
zo eus 1557, an eil eus 1647.

Aman ez dezrou Buhez Sante[s] Barba dre rym euel maz costumer he hoary en 



Goelet Breiz.

Adembannet eo bet gant Emil Ernault e 1887, evit kevredigezh « Les 
Bibliophiles Bretons » ha staget en deus ouzh ar mouladur : Dict. Etym. du 
Breton Moyen. Merkañ a ra ez eo kar tost ar mister d' ur c'hantik war follenn 
zistag embannet e ti Ledan : Histor eus a Vuez santez Barba... (niv. 779 B e 
0llivier, Catalogue...). Kar eo ivez en hevelep doare (ar goulenn e dimizi, ar 
groaz enlouc'het gant ar biz er maen, an tri fenestr arouez an Drindet : 
darvoudoù na gaver ket e Buhez ar Sent) da Cantiq ouar buhez Santes Barba..., 
diskrivet gant Gab Milin diwar Dornskrid Bodmeur a oa kent ar brezel diwezhañ e 
Levraoueg ar Verdeadurezh e Brest.

Evit lenneien a zo, ar c'hantikoù spirituel-se a zo evel dilerc'hioù eus 
pezhioù-c'hoari. E-touez ar seizh kantik dibabet gant Milin ez eus daou all m' 
eo bet an destenn anezho displeget e c'hoariva Breizh : Cantiq ouar buhez sant 
Guillerm pattrom ann oll penitantet ha Cantiq ouar buhez santes Genoffeua (a 
Vrabant).
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Diverrañ mister Santez Barba. - Kentc'hoari: 1. Displegañ a ra an Test 
istor santez Barba (pozioù 1 da 21). - 2. Rannañ a ra an diaouloù al labour 
etrezo evit lakaat an dud da bec'hiñ dre ar bed holl (22-31). - An Ystoar : 3. 
Dioscorus tad Barba a laka sevel un dourell da virout enni e verc'h. Divizoù ar 
vicherourien (32-80). - 4. Klask a ra an tad ur mestr-skol evit ober kentelioù 
a-zoare d' e verc'h (81-103). - 5. Tabut a sav buan etre ar mestr hag e 
skoliadez diwar-benn an doueoù. D' al lezenn gristen eo e fell d' ar plac'h 
gouestlañ he studi (125). - 6. Un ermid pirc'hirin o tremen dre aze a erbed 
dezhi kentelioù Origenes (130). - 7. Origenes a quacc e cloarec Valentin da 
comps ouz santes Barba ha d' he badeziñ (185). - 8. Dioscorus a grog ur c'horfad
droug ennañ pa gav e verc'h o tivizout ouzh Valentin. Mall eo gantañ e ve 
peurechu an dourell (203). - 9. Daou aotrou yaouank a gerentiezh Barba a zeu da 
c'houlenn digant an tad dibab ur pried dezhi. Nann a respont Barba (246). - 10. 
E-pad m' eo aet an tad da veajiñ, e c'houlenn Barba digant ar vicherourien tri 
fenestr ha nann daou (254). - 11. Tarzhañ a ra un eienenn diwar nerzh pedenn 
Barba ha gant he biz e ra ur groaz er maen (282). - 12. War e zistro an tad a zo
ur wech muioc'h taget gant an arraig (ar gounnar) pa wel tri fenestr e-lec'h 
daou. Gourdrouz a ra mestr ar vañsonerien. Hemañ a dec'h affo. Barba a zo 
goulennataet. Ne deo ket plac'h da guzhat he feiz. Barba a pet Doe de diffenn, 
ha neuse ur men bras en em digoras hac he cuzas ouz he tat a predere neuse he 
lazaff (358). - 13. Aman Gueguen ha Rivalen a ya dan menez da miret hoz deuet. 
E-pad ma c'hoariont horell da dommañ dezho e welont Barba o tremen war dec'h. 
Diskuliet eo d' he zad a zo ouzh he c'hlask gant Gueguen. Da hemañ e ro Barba he
mallozh. Neuse an drouc berger so conuertisset en ur men marbr hac e deffuet e 
quelhyen raden (382). - 14. Taolet eo Barba er prizon ha kaset dirak ar barner 
(418). - 15. Derc'hel a ra penn da hemañ ha lakaet eo etre daouarn ar vourevien 
(450). - 16. Adal bremañ n' eus mui nemet abadennoù bourreviañ hag etre an 
taolennoù skrijus-se e welomp Jezuz o tont da gonfortiñ e servicherez (501) d' 
he goleiñ gant un couricher guenn p' he stlejer a-dreuz kêr (625). - 17. Kaset 
eo en-dro d' he zad, ha gant hemañ d' ar menez. Stagañ a ra gant he fedenn 
ziwezhañ. Ra vo diwallet he mignoned ouzh ar marv trumm (656). Ne vo ket dizale 
dibennet gant he zad. Ur vreutadeg hir a vo da gentañ etrezi hag heñ(684-720). -
18. An diaouloù a zeu da atizañ hemañ (727). - 19. Dibennet eo Barba gant he zad
(782). - 20. Un taol kurun a sko Dioscorus. Ar beleg Valentin a zeu da zouarañ 
relegoù ar verzherez.
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Ur steudad taolennoù setu ar mister. Emdroadur ebet er penn-rolloù. 

Dioscorus eus an derou d' an dibenn ne deo nemet lorc'h ha brouez. Barba a zo 
feiz birvidik ha nerzh-kalon, hep nemeur a zousder nemet ouzh Doue, hep madelezh
ouzh he nesañ. Niverus hag hir an arvestoù skrijus. N' eus nemet sellout ouzh 
skeudennoù un Istor al Livouriezh evit merzout pegen douget oa tud ar Grenn-
Amzer da seurt taolennoù. Barr oa ganto ar buhezioù sent eus amzer gentañ ar 
gristeniezh.



Hag ar yezh ? Gerioù gallek a dra sur, muioc'h eget ne c'houzañvomp bremañ
en hor skridoù poblusañ, nebeutoc'h eget ne gaver el levrioù a zevosion eus ar 
c'hantvedoù tremenet. Ha ne deo ket diaes kavout e pep pajenn eus ar brezhoneg 
frammet start-se pozioù yac'h ha lemm o geriadur ha tamm ebet digened.

Barba d' he zad a-raok bezañ dibennet gantañ :

713. An moch hann con (1) hann leonet 
Hann chatal hann aneualet
A uez pepret nendeux guet sy
Cuff hac uffuel (2) ouz ho quelin (3) 
Hac ho mac quer hac anterin
Han yar he poucin han briny.

720. A te goar pez a lauarher ? 
Gant da drouc neux es discuezher 
Chede an cher a raher dit
Den en e coantis nez priso 
Oar an douar na nez caro
Na quen (4) ne uezo da proffit.

Ha war un derez uheloc'h pa stag da bediñ :

724. Autrou Doe roe'n ster, ma speret, 
Pa duy diff glan tremen an bet,
Oz ich (5) parfet a erbedaff 
Gruet en dez hiziu en diuez, 
Ma mestr douar, dre trugarez 
Entre'n aelez e annhezaff (6),

725. Em heur maruel em em guelaff (7) 
Na nem deur muy (8) contraliaff
Na resistaff ne mennaff guet
Rac raeson guiryon deboner
Eu diff quemeret ent seder (9)
Ann amser euel maz querhet (10).

(1) hann con = hag ar c'hon. - 
(2) Cuff hac uffuel = kuñv hag uvel. - 
(3) quelin =liester ar ger kolen. - 
(4) na quen = na mui... 
(5) oz ich = ouzhoc'h. - 
(6) annhezaff = annezañ. - 
(7) en em guelaff = en em welan. - 
(8) Na nem deur muy = ne fell din mui. - 
(9) ent seder = e seder. - 
(10) euel maz querhet = evel ma karit.
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Ur gomedienn

Adal ar brezhoneg krenn, evit doare, en deus graet hor c'hoariva e 
gammedoù kentañ distag diouzh an Iliz.

E stagadennoù Geriadur an Tad Le Pelletier ez eus darnoù eus ur gomedienn,
dizereat da veno an tad, ha n' en deus ket fellet dezhañ he diskrivañ penn-da-
benn.

87 skouer en deus kemeret evit lakaat en e levr. E nikun n' eus ouzhpenn 
div werzenn. Setu evit bremañ kement a c'hellomp lavarout eus al levrig-se a oa 
bet moulet e Montroulez e 1674.



Da anv d' ar gomedienn e oa :

Amouroustet eun den coz pehiny so orguet a uez ur plac'h...

Hiziv ez omp deut boas da lenn pe da nebeutañ da vreutaat diwar-benn 
lennegezh amzereat. Setu m' eo kerse ganimp chom hep gouzout hiroc'h diwar-benn 
ar gomedienn gentañ en hor yezh.

E brezhoneg krenn oa sur mat, da varn diwar ar gwerzaouañ :

Sellit an orgouill eux ar coz strouillart.
pe:
Quen roc evid stlapa pocq a rei taoll roquet.
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LEVRLENNADUR. - E « Revue Celtique » hag en « Annales de Bretagne » e 

kaver ar pep gwellañ eus ar skridoù brezhonek-krenn bet embannet pe adembannet:

Evit studiañ e c'heller kemer :

- J. Loth, Chrestomathie Bretonne, Paris 1890.

- H. Lewis, Llawlyfr Llydaweg Canol, Aberdar, 1922 (advoulet eo bet 
abaoe).

- Abeozen, (Levr dorn ar Brezhoneg Krenn) e Sterenn 1941 : Teir levrenn : 
1. Yezhadur ar Brezhoneg Krenn, Gouere ; 2. Skridoù Brezhonek Krenn, Gwengolo 
Geriadurig Brezhonek-Krenn, Here-Du (ar skouerennoù diwezhañ a gaved e Levraoueg
Al Liamm warlene. Reizhet al levrenn gentañ, kresket an div levrenn all e vefe 
ur benveg dereat).

(Da genderc'hel.)
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PAJENN AR RE YAOUANK

Unvaniezh a ra nerzh.

BARZHONEGOU

gant Gwennole Ar MENN

An noz a c'hlavenn 
War an douar yen. 
An amheol a denn 
Gantañ ur steredenn 
Hag hounnezh a gren 
Evel un daerenn 
O kinnig diskenn 
Da bokañ d' ar glen 
Yen dindan ar gleienn.

Va-unan
E kerzhan.

Tarzhadur ar stered 
O parañ,
O plavañ
Herrek a-us d' ar bed, 
War voulouz
Du, didrouz
An oabl, warnañ al loar
Moan, munut, melen-koar,
Gwaret dre vrav evel abrant
Ur plac'h yaouank koant ha drant.
Ar bleunioù 
A ziver
O frondoù
Tener.
An eostig ' gomz a garantez
Hag a levenez d' ar rozenn gaezh
A stard, lugernus,
57
Un dakenn glizh-noz,
Maenig burzhudus
En he delioù roz.
Ar stered o deus selloù
Goullo evel lagadoù

Freuzhet
Tarzhet. 

Hag an noz bras 
Sioul ha diriblus 
A voug hag a lazh
Pep tra ' zo skedus

Va-unan
E kerzhan. 

Pa oan bugel
E oan fur hag hirbadus
Bremañ diboell
Ez on un denig marvel

Va-unan
E kerzhan. 

Met daoulagad, 
Kevrin



Peurbad,
A sell ouzhin, 
A gomz din
Diouzhin
E-pad
An nozvezhiad, 
Diouzhin ha diouti
Rak ur plac'h eo, 
Ur plac'h hec'h anv
A zo un dudi.

Lavaret he deus din
Ganti ur vouezh sklintin :

Ur wech c'hoazh ez erru 
Ar gazeg gwenn ha du : 
An deiz hag an noz
D' an daoulamm ruz
O deus e-kuzh
Treuzet ar bed-kozh
Hag e choman
Me va-unan.
Un deiz a bouez
Eo pa vez
Meizet ez omp hon-unan ; 
Ne glevan nemet va c'han 
Evit mirout ac'hanon
Da vont buan d'an toull don. 
Trouz ar vuhez pemdeziek

A zasson 
Em c'halon,
Heklev
Er c'hev

Ruz a zo ken gloazet. 
Klask a ran 
Dizehan...
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« Neuze, » 'm eus respontet, 
« Neuze perak gortoz ? 
N' eus uhel-skouer ebet. 
Lak 'ta en un toull kloz 
Kelan da vuhez tremenet. 
An dizarvoud ne zeuio ket.
Ha ne dalv ket ar boan treiñ da benn
Pa vez an tonkadur o tremen, 
Ro da zorn dezhañ
'Vit kerzhout gantañ,
Klask an tu da vezañ  evurus, 
Ne chomo ket ganez warc'hoazh
Nerzh a-walc'h 'vit skeiñ ouzh an dir ruz 
A zo tommik a-walc'h c'hoazh. 
Me ' zo va-unan,
Te ' zo da-unan,
Kerzhomp asambles
Betek ar marv
En avel c'harv
A c'hwezh, a bouez gouez 
War hon divskoaz
Gwadet ha noazh.
A bell e teuan,
Edon va-unan.
Me ' grede an hentoù difiñv met
N' eo ket gwir : ganin o deus kerzhet. 

Sec'hed am eus,



Kavet em eus,
Dour sklaer ha fresk ha lor. 
Da zaoulagad digor
A zo un divunadell
A zo oc'h en em deurel
O tec'hout kuit koulskoude 
Buan, pell, pell-tre ac'hane. 
Da zaoulagad a zo
'Vel un heol mezo
O flammañ e div enezenn,
O neuial en arc'hant div lenn. 
N' int ket ur feunteun klozet. 
Kentoc'h ur mor kounnaret. 
Perak e vousc'hoarzhes
Gant tristidigezh ?...
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N' eo nemet ur maskl peget warnon 
Rak un difronkadenn ' dag ac'hanon, 
Va malvennoù a zo koeñvet 
Rak evel ur bugel kollet,
C'hwerv em eus leñvet,
Va c'halon he deus gouelet 
Gant un helavar mudet
Gwerzennoù takenn ha takenn, 
Ar c'hwervoni hag ar gourvenn 
Eus pep tra en deus touellet 
Va ene karantezus met...

Plac'hig vihan bennek, 
N'ouzez ket pegen brav 
Da selloù kafunek, 
Milliour ha bev
Dindan da vlev divlañsonet,
War gen da zivskoaz noazh, dispaket
Ar rodelloù gell-du 
Dalc'h kridienn ar fru 
A rod-heol
Ruz da zivoc h
Da vousc'hoarzh lorc'h 
Ha direol.
Da lagad en deus nerzh ar c'hevrin,
Goulenn a ran diganit : soñj ouzhin,
Mir don,
Dalc'h koun
Ac'hanon
E liv hegarat
Da zaoulagad. »

N' ouzon ket...
Karout hep bezañ karet 
A lak da vezañ speredek.



NOTENNOU

KAÑV. - 
D' ar 17 a viz Genver ez eo aet da anaon, goude ur c'hleñved berr, hor 

mignon ha koumananter feal Jul WERNIG eus Skaer.
Emsaver eus an deizioù kentañ e voe, ha miret gantañ betek an diwezh ur 

feiz divrall e dazont Breizh. Un dudi e veze e glevout o tisplegañ eñvorioù 
bodadegoù kentañ ar Strollad evel e Kastellin pe e Rosporden. Enebourien Vreizh 
a roas dezhañ enor an Toullbac'h evit e fealded d' ar Wirionez.

D' e wreg ha d' e vugale e kinnigomp hor gourc'hemennoù a gengañv.

Aet eo ivez da anaon, dre zarvoud gwellañ talabarder ar rummad yaouank 
Stefan RIWALLAN. E penn bagad sonerourien Boulvriag e oa.

D' e gerent ha d' e vignoned e kinnigomp hor gourc'hemennoù a gengañv.

Per MOCAER a zo set da anaon d'ar 4 a viz C'hwevrer d'an oad a 74 vloaz. 
Savet en doa ar gelaouenn « Buhez Breiz » e 1919. Skrivet en doa pennadoù war 
veur a gelaouenn en o zouez « Le Pays Breton », barzhonegoù war « Dihunamb », 
kontadennoù war « Arvor » e-pad ar brezel. E 1919 e reas war-dro oberenn 
Kalloc'h « Ar an Deulin ». Ezel e oa eus Unvaniezh Arvor ha Gorsedd ar Varzhed. 
E-pad ar brezel e voe ezel eus ar Framm Keltiek hag eus ar « C'homite 
Consultatif ». Edo bremañ e penn Kendalc'h, kevredigezh ar strolladoù folklorel,
hag ivez e penn Emgleo Breiz.

Un oferenn gaer ha fromus gant pedennoù ha kantikoù e brezhoneg a zo bet 
kanet en iliz Sant-Loeiz e Brest da geñver an douaridigezh.

N'edo ket Per Mocaer e-touez hor skoazellerien siwazh, ha nac'hañ a reas 
sikour hon embannadurioù e 1957, daoust ma oa bet goulennet gant Kelc'hioù 
Keltiek 'zo. « Ne oa ket a du gant hon doareoù politikel (!) d' ober ha da 
soñjal ».

PROFOU. - 
Setu roll ar profoù degemeret ganeomp e-korf an daou viz diwezhañ : 
KERZU 1960 : 
F. ar Bleiz, S lur nevez ; E. Konan, 2 ; It. a Rohan-Chabot, 11,75; Erwan 
Gwegen, 50 ; Ed. Bretonneau, 6 ; F. Nedeleg, devezh ar brezhoneg, 13 ; Loeiz 
Bothorel, 20 ; Dr C. Delalande, d. a. b., 8 ; F. Tourmen, 10 ; E. Bleuzen, 8 ; 
Dizanv, 12 ; R. Le Gleau, 8 ; H. Dorien, 3 ; Yann Thomas, 10 ; Jakez Gwegen, d. 
a. b., 200 ; Dom G. Godu, 3 ; D. Le Goff, 8 ; E. ar C'harrer, 3 ; J. Renault, 
5 ; B. Basclet, 5 ; K. er Brazideg, 3 ; Kab. E. Souffes, 10 ; R. Broudig, 20 ; 
evit difenn ar brezhoneg, kaset gant L. Lullien en anv Bretoned Dakar, 100 ; A. 
Gwilhou, 140. 
- War un dro : 666,75 lur nevez.
GENVER 1961 : 
B. Assicot, 6 lur nevez; G. Le Mentec, 3 ; F. Kemener, 8 ; Erwan Miniou, d. a. 
b., 8 ; R. Debroise, 10 ; A. Ar C'halvez, 12 ; Erwan Bonvallet, 5 ; J. Abarnou, 
10 ; P. Losquin, 6 ; Jerez Konan, 20 ; L. Guyomard, 5. 
- War un dro : 98 lur nevez.
En anv d' ar gelc'hgelaouenn, bennozh Doue d' an holl. 
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HOR C'HEF EVIT 1960 
FREJOU lurioù nevez
Moulañ 7.679,06
Mizoù-post 270,43
En holl 7.949,49

ENKEFIADURIOU lurioù nevez
Koumanantoù 4.488,50
Niverennoù gwerzhet 433,83



Profoù 2.396,45
Bruderezh 12
En holl 7.626,78

STAD AR C'HEF lurioù menez
Koll ar bloavezhioù all 3.315;04
 Koll 1960 322,71
En holl 3.637,75

Sifrennoù warlene a c'heller kavout c'hoazh digalonekaus. Lavaromp evelato
e oa dale gant kalz eus hor c'heneiled evit paeañ o  skodenn, hag ez eo 
degouezhet en hor c'hef e miz Genver un toullad arc'hant en dije dleet dont e 
1960. Gant se, lakaomp n' eus ket bet a goll, dre vras, e 1960.
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Evelato, n' hellemp ket en en dennañ en ur chom hep kreskiñ priz ar 
skodenn-vloaz. Ar mouler a ranker paeañ war an taol, ha n' eo ket gant meur a 
viz dale.

Sifrenn ar profoù a zo uhel, an uhelañ hon eus bet biskoazh !
Trugarez bras d'ar re o deus hor skoazellet evel-se. D' ar strad e vije 

aet « Al Liamm » paneveto.

LIZHIRI. 
- An Ao. Klerg, pennrener Kuzul ar Brezhoneg a c'houlenn diganeomp embann al 
lizher-mañ :

Keneil ker,
Mat-tre e oa da bennad-stur o tifenn labour ha spered ar reoù yaouank, ha 

mat ac'h eus graet ivez o pouezañ war an ezhomm a unvaniezh etre ar Vrezhoned.
Hogen un dra a zo hag en deus va lakaet souezhet en notennoù p. 424, 

niverenn 83 « Al Liamm » : Devezh ar brezhoneg e Roazhon.
Un dra vat diskouez d' ar re yaouank emaomp a-du ganto, met mont betek 

prestañ dezho levrioù, da geñver ur gest graet evit ur rumm hepken a skridoù 
brezhonek, se n' a ket ken.

Un dra vat diskouez d' an dud al levrioù brezhonek embannet er bloavezhioù
tremenet hag er bloaz 1960, met o diskouez da rein da grediñ d' an dud e vez 
kestet evit moulañ levrioù all savet er stumm-se ha skrivet er skritur-se, a zo 
touellerezh ha touellerezh diwar goust ar strolladoù bodet dindan anv Kuzul ar 
Brezhoneg.

E gwirionez, an dud yaouank vat-se a Roazhon n' o dije ket bet kalz tra da
ziskouez d' an dud, anez mouladurioù Kuzul ar Brezhoneg, ha setu perak o devoa 
ezhomm da gaout levrioù ar C'huzul. « Arabat digalonekaat ar re a stourm evit ma
vevo hor yezh », emezout. Lakaomp, met ar re a zo e penn Devezh ar Brezhoneg a 
c'hellfe neuze kompren kement-se ivez, na petra 'ta.

Ar re yaouank o deus ezhomm a-wechoù da vezañ kalonekaet ; peurvuiañ o 
deus gred a-walc'h evit mont war-raok da heul o fenn. Met mar fell dezho ober 
bruderezh evit al levrioù e Yezh Vreizh, mar fell dezho chom neptu, neuze ez eo 
sklaer an hent dirazo : rannañ etre an emglev hag ar C'huzul frouez ar gest pe 
diwall d' emellout en afer ar Gest, keit ha na vo ket ingalet ar jeu, hag ober o
bruderezh a-ziavaez da Zevezh ar Brezhoneg. Hir a-walc'h ez eo ar bloaz evit 
kaout tu d' ober ur « Sizhunvezh al levr brezhonek » lakaomp e-kerz Gouelioù Hor
Sant broadel : Sant Erwan.

Ar re yaouank n' o deus ket ezhomm da vezañ kalonekaet, met sklerijennet ;
kalonegezh a-walc'h o deus, ha stad a vez enno ivez pa c'hellont kaout ur 
bannac'h sklerijenn war o hent.
M. KLERG.

Respont : Ar gwir a zo gant an Ao. Klerg evit pezh a sell ar gest peogwir 
ur wech ouzhpenn ez eus bet kavet un digarez (ha n' eo ket an hini gwir) da 
nac'h sikour hon embannadurioù. Lavaret 'zo bet ne veze ket sikouret ar 
c'helaouennoù ! ! Moarvat « Geotenn ar Werc'hez » embannet gant Emgleo Breiz a 
zo ul levr hag  embannet gant « Al Liamm » ur miz a-raok n' eo ket mui, ha  
«Tristan hag Izold » ha « Va Zammig Buhez » hag an « Teirgwern » hag ar 
yezhadurioù, geriadurioù ha kement 'zo ! (72 titl).
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Mat eo d' an holl gouzout ez eo bet diskleriet « Al Liamm » evel ur 
gevredigezh hag a zo he fal difenn ar brezhoneg ha gwellaat sevenadurezh ar 
Vretoned dre embann levrioù ha kelaouennoù.

N' eus forzh penaos, ma 'z eus tud ha n' ouzont ket c'hoazh, e fell deomp 
resisaat ez eo « Al Liamm » un ti-embann en tu-hont d' ur gelaouenn.

Koulskoude fellet en doa din ober un taol-esa en ur brestañ levrioù « Al 
Liamm » ha gwelout hag eñ e oa youl-vat en tu all ivez, rak n'eo ket ur 
gelaouenn a zo bet diskouezet e stalioù Roazhon.

A-hend-all ar re yaouank e Roazhon o deus prometet prenañ al levrioù bet 
prestet dezho. Gant ar soñj da rentañ servij d' « Al Liamm » ha da vrudañ hon 
embannadurioù eo o deus goulennet levrioù diganeomp. - R. H.

DIWAR-BENN AN NIV. 82 ha 83. - 
Ar pennad « Beilhadegoù Bro-Dreger » war an niverenn 82 a zo bet skrivet 

gant Andrev Latimier. War niverenn 83, ar skeudenn a zo er pennad diwar-benn F. 
Vallée a gaver warni : Roparz Hemon, Abeozen (Fañch Elles), F. Vallée ha Meven 
Mordiern war-dro 1933.

REIZHADENNOU DA SKOL-LOUARN VEIG TREBERN.  
Fazioù ha frazennoù luziet da reizhañ :
PAJENN 398, linenn diwezhañ, lenn « flamm » e-lec'h « splann »
PAJENN 399, 6vet linenn, lenn evelhen :

...ganit mont da vasikod.
- Nann ! te.
Pa lavaren deoc'h n' oa ket bet komprenet ar ger : kurust, gant Veig 

Trebern !... O kudenn hor rann-yezhoù !
PAJENN 400, trede linenn kent traoñ ar bajenn : e-lec'h « da gontañ », lenn « da
gas gantañ ».
PAJENN 402, eil linenn, echuiñ evelhen :

...en aer vat, war vord ar mor. Ha, mar deo bev ha gwir ar martolod-se...
PAJENN 403, eil linenn da adaozañ evelhen :

...oabl tomm ha laouen, ha poent bras d' ar baotred redek d' o merenn, pa 
weljont o tegouezhout dre wenodenn...

E GWERZH E TI SEKRETOUR « AL LIAMM » :
« Y GERIADUR NEWYDD », kembraek-saoznek ha saoznek-kembraek, 432 pajenn, oberenn
H. M. Evans ha W. O. Thomas. 17 lur nevez.
« GEIRIADUR », kembraek-saoznek ha saoznek-kembraek, 204 pajenn, gant T. Gwynn 
Jones hag Arthur ap Gwynn. 7 lur nevez.  
« DATBLYGIAD YR IAITH GYMRAEG », gant Henry Lewis. 6 lur nevez, . 
« THE LITERATURE OF FRIESLAND », gant E. Howard Harris. 5 lur nevez.
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GWERZH AL LEVRIOU BREZHONEK. - 
Bep bloaz e kas deomp an Itron Kemere munudoù diwar-benn al levrioù brezhonek a 
werzh en he stal e Kemper. Evel m' hon eus hen merzet ni hon-unan, morse c'hoazh
abaoe ar brezel n' eus bet gwerzhet kement a levrioù hag e 1960. Setu ar sifroù 
evit stal an It. Kemere : 1955, 367 levr gwerzhet ; 1956 : 488 ; 1957 : 523 (391
da zeskiñ, 132 da lenn) ; 1958 : 407 (316 da zeskiñ, 91 da lenn) ; 1959 : 449 ; 
1960 : 560 (391 da zeskiñ, 169 da lenn). Ne werzh an It. Kemere nemet al levrioù
embannet gant « Al Liamm » ha « Skridoù Breizh », pe embannet a-raok ar brezel. 
Pezh a ziskouez ez eus klask muioc'h-mui war hol levrioù. - Bennozh d' an Itron 
Kemere evit he labour : perak n' eus ket re all oc'h ober evelti e pep kêr ha 
kêriadenn eus Breizh ?

BODADEG AN U. F. C. E. - 
Unnekvet kendalc'h Unvaniezh Kevredadel broadelezhioù bihan Europa a vo dalc'het
e Brügge, Bro-Flandrez, d' ar 25, 26, 27 hag 28 a viz Mae 1961.
Sekretourva : Rolighed, Rungsted Kyst, Denmark.

« YOUENN VRAS HAG E LEUE ». - 
Ha lennet hoc'h eus holl « Youenn vras hag e leue » gant Youenn Drezen. Pemp 
pezhc'hoari a gaver en dastumadenn-mañ : Karr-kañv an Aotrou Maer, Youenn vras 
hag e leue, Anduilhenn ar person, Ret eo nouiñ ar Gurun gozh ha Mor Penn-Marc'h.



E gwerzh emañ al levr e ti « Al Liamm » evit 6,00 lur nevez. - P. BODENAN, 
Verger St-Yves, Stang ar C'hoad, Kemper.

SKOL VREZHONEK. - 
Skol vrezhonek a vez graet abaoe ar 7 a viz Genver 1961, e Sant-Brieg, bep 
sadorn da 18 eur, e Sal niv. 2, Kazarn an Ursulined.

AR BED KELTIEK, niverenn 26, C'hwevrer 1961. - 
Ma ne brenit ur gelaouenn bemdeziek nemet ur wech an amzer e vo prizius-tre 
evidoc'h an diverradurioù diwar-benn kudennoù tommaâ ar mare. Ur pennad a-zivout
an darempredoù etrekeltiek, keleier eus Skol St Erwan, barnadenn ar skridoù 
nevesañ e lennot gant dudi, koulz hag ar gontadenn e brezhoneg eeun. Daou labour
pouezus a zo kaset da benn ivez : un enklask war stad ar brezhoneg er parrezioù 
hag an embann eus kanaouennoù brudetañ Europa ar c'hornog gant an tonioù ha 
komzoù brezhonek.
AR BED KELTIEK, 21, rue Dixmude, Saint-Marc, Brest. - C. C. P. Rennes 1907-07. -
Koumanant-bloaz : 7 lur nevez.

DEGEMERET HON EUS :
- Trede Diskuliadur, liesskrivet, e brezhoneg penn-da-benn, embannet e Sao-
Paulo.
- Follenn-enklask Klevredigezh Selaouerien Vreizhat ar R. T. F.  Goulenn (ha 
leuniañ) skouerennoù anezhi digant M. MOREAU, libraire, Tréguier, Côtes-du-Nord.
- Follen Geleier Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien. Itron de Bellaing, 27 
straed an 3 Breur ar Goy, Sant-Brieg.
- Yezadur ar brezoneg gant A. Merser.
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KENSTRIVADEO DORNSKRIDOU BREZHONEK. - 

Ur genstrivadeg a zo aozet gant Emglev Sevenadurel Breizhek Pariz, evit 
dornskridoù brezhonek diembann, 1.500 lur nevez a zo kinniget ; e miz Mezheven 
1961 e vo embannet roll an drec'hourien.

Rannet e vo an dornskridoù hervez o doare, romantoù pe varzhoniezh diouzh 
un tu, labourioù gouiziek pe skiantel diouzh an tu all, prizioù da bep rumm.
Kas ar skridoù d' an « Entente Culturelle Bretonne, 3, rue Francis- Garnier, 
Paris (17°) », a-raok an 31 a viz Meurzh 1961. Distroet e vezint d' o 
ferc'henned kerkent ha barnet.

Ar gwir d' embann ar gwellañ danvez a vo miret gant an Emglev, an aozer o 
chom mestr war e dra. Kas dornskridoù a dalvo da blegañ da reolennoù ar 
genstrivadeg ha d' ar varnedigezh.

TOPONYMIE NAUTIQUE DE LA COTE SUD DU FINISTERE. - 
El levr-mañ e kaver frouezh un enklask graet gant Alan AR BERR ; n' eus 

amañ nemet lodenn gentañ al labour : an anvioù eus Kemperle betek Beg-Meilh. 
Enklaskoù war aodoù all Breizh-Izel a zo bet embannet endeo e kaieroù an Annales
hydrographiques, a drugarez d' an AoAo. Cuillandre, Guilcher, Dujardin, Ters, 
Bernier ha d' an Ao. Dyèvre, en deus renet al labour-se. Klasket eo bet kavout 
pe adkavout an anvioù-lec'hioù gwirion, evit lemel war ar c'hartennoù ar stummoù
direizh. Seurt oberenn a ra enor d' ar brezhoneg. Hor gourc'hemennoù d' an Ao. 
Dyèvre ha d' e genlabourerien.

BRETON NEWS. - 
Ar gelaouenn-mañ a gemenn penaos ur c'halvadenn a zo bet kaset gant Strollad 
Broadel Breizh en Iwerzhon d' ar Broadoù Unanet « o tamall d' ar Gouarnamant 
Gall bezañ gouenn-lazher (génocide) hag o c'houlenn gwarez al lezenn etre- 
vroadel » evit Breizh. An diskleriadur-se a gaver d' he heul ar studiadenn « 
Does the term genocide apply to the case of Brittany ? ».
B. N. Linton, Fassaroe Lane, Fassaroe, BRAY Co. Wicklow.

L'AVENIR. - 
Fonnus eo niverennoù ar gelaouenn viziek se, 8 pajenn enni bremañ. 

Pennadoù politikel, arboellerezhel, sevenadurel a zo savet gant tud a fell dezho
kemmañ an traoù e Breizh, n' eo ket evit kemmañ hepken, met evit gwellaat.
L'AVENIR, B. P. 89 Brest, Koumanant-bloaz 5 lur novez. - C. C. P. Rennes 1132-
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AR SONER. niverenn 120, Du-Kerzu 1960, Genver 1961. -
En niverenn, pennadoù fromus e brezhoneg hag e galleg, diwar-benn Stefan 

Riwallan, skoet trumm gant an ankou e-barr e yaouankiz hag e vrud. Ivez rentañ-
kont kenstrivadegoù ar bagadoù, e Gwened hag e Brest. Ha troidigezh unan eus 
barzhonegoù Youenn Drezen, « Nozvez-arkus e beg an enezenn ». Bev ha plijus eo 
ar gelaouenn evel boas.
Koumanant, 10 lur nevez, Polig MONJARRET, 18 boulevard Joffre, Lorient. - C.C.P.
Nantes 1436-15.
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KELAOUENNOU ALL. - 

Ar c'helaouennoù-mañ a drugarekaomp ivez evit ar vruderezh a reont evit al
levrioù embannet gant « Al Liamm » :
Mission Bretonne : Koumanant 5 lur nevez. Abbé E. Gautier, 8980-19 Paris ;
L'Avenir de Ille-de-France, rener J. Poilvet. Etampes, 40-42 rue de la 
République.

« BREIZ ». - 
Ur frealz hag ur blijadur eo bet evidomp gwelout kelaouenn ar c'helc'hioù hag ar
c'hevrennoù o vennegiñ evit ar wech gentañ « Al Liamm » hag hor yezh e-touesk 
kelaouennoù all eus an Emsav. 

WANIG HA WENIG. - 
Graet evit ar vugale, pennadoù enni diwar dorn bugale, e plijo ivez ar 
gelaouennig-mañ d' an dud vras. Liesskrivet-sklaer eo, ha gant skeudennoù brav. 
Koumanantit ho pugale, marc'had-mat eo ! 2 lur nevez ar bloaz, WANIG HA WENIG, 
Plouézec, C. C. P. Rennes 170-96.

AL LIZHERENNEGOU O TONT HAG O VONT pe... tonkadur ar yezhoù bihan.
« Adstummidigezh al lizherenneg a dalv un dispac'h er Reter » (Lenin).

N' omp ket ar re foll nemeto, a skrive Arzel Even, o kinnig deomp skouer 
ar romancheg. Met skouerioù all a zo, e-touez pobloù bihan an Unvaniezh 
Soviedel, ha du-se evel e Breizh e kaver ivez a-wechoù ar politikerezh dindan ar
yezhoniezh.

Re hir e vefe kontañ an istor-se, met dudius eo reiñ un nebeut skouerioù 
evit diskouez d' ar vrezhonegerien e c'hoarvez gwashoc'h e lec'h all.
Goude Dispac'h miz Here, politikerezh ar rusianekaat a zo bet dilezet hag ar 
gomunisted o deus divizet adreiñ da bep pobl ar frankiz yezhel. Met pobloù bihan
a zo n' o doa ket a yezh skrivet, ret e oa krouiñ yezhoù lennegel ha dilenn 
lizherennegoù, ha diaes e oa.

Da skouer 5 lizherenneg disheñvel a zo bet ijinet evit ar Yokouted - 
Turkegerien o chom e Siberia hag o kaout ur Republik emren. 3 lizherenneg a zo 
bet divizet evit an Turkmened e 1924-25, 5 evit ar C'hozaked-etre 1918 ha 1926, 
4 evit ar Bachkired etre 1918 ha 1926.

Met ar maout a ya gant ar C'habarded (Menezidi o komz ar rannyezh 
Tcherkesek) ; etre 1860 ha 1926 ez eus bet ijinet 7 lizherenneg evito, daou oc'h
ober gant lizherennoù kurillek (d. l. e. rusianek), 2 gant lizherennoù arabek, 
ar C'habarded o vezaen Muzulmiz, 3 gant lizherennoù latin ; etre 1923 ha 1926 an
tri lizherenneg latin o deus en em zistrujet, rak pep bloaz e veze kemmet al 
lizherenneg.
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Hag amañ n' eo kontet nemet al lizherennegoù ofisiel, rak gant ar re all, 
nann-ofisiel, an holl lizherennegoù Kabardek asamblez a a oa tost da 100.
Evel ma lavar ar c'helenner rusian Yakovlev « krouidlgezh al lizherennegoù nevez
a dle bezañ sellet outi evel un digouezhadenn naturel, o vont gant savidigezh ur
c'hultur vroadel, hag o skeudenniñ ez-feal an holl fedoù kevredadel ha 
sevenadurel a zeu ganti ». D' ar mare ma veze skrivet al linennoù-se, e oa al 
lañs gant al lizherennegoù latin ; ar re-mañ a gemere, e yezhoù 'zo, lec'h al 
lizherennegoù arabek, ar re-se o vezañ barnet « noblañsek » ha « krennamzerel » 
(1926).

Ne blije ket ar c'hemmoù-se d' an holl : e bro an Tchetchened, e oa bet « 
fuzuilhet » al levrioù-deskiñ ha kaset kuit ar vistri-skol. En 1928 en deus 



Kuzul ar Broadelezhioù roet an urzh da latinekaat al lizherennegoù nevez. Dek 
vloaz goude e oa cheñchet penn d' ar vazh ; urzh a zo roet ar wech-mañ da lakaat
e-lec'h al lizherennegoù latin lizherennegoù kurillek, da lavarout eo, rusianek:

N' eus nemet un nebeut pobloù, evel Georgiz hag Armeniz, o doa 
lizherennegoù dezho o-unan abaoe kantvedoù, o deus gellet mirout anezho. 
Rendaeloù taer a oa bet ivez diwar-benn dibab ur yezh lennegel, pep hini o 
fellout dezhañ ma vefe degemeret e rannyezh. A-wechoù ivez e oa an dud desket a-
enep deskadurezh ar yezh vroadel ; evel en Oukraina hag en Tadjikistan ; er 
broioù-mañ, o deus ar gouarnamantoù lakaet ar yezhoù broadel dre ret.
Netra nevez dindan an heol...      

SKINWELEREZH EVIT 250.000 A DUD. - 
Evel just n' eo ket e Bro sevenetañ ar Bed ! Hogen er C'hanada. E miz 

Kerzu 1959 ez eo bet echuet an teirvet skinva gallek er C'hanada (da lavarout eo
3 kaslec'h evit 4 milion a dud). Ar c'haslec'h-mañ a zo bet krouet e Noncton er 
Brunswick Nevez. Er proviñs meur (Ur « proviñs » kanadat = ur stad kevredet) e 
oa ar gallegerien 38,50 % eus ar boblañs hervez niveradeg 1951, bez e c'hellont 
bezañ bremañ war-dro 250.000 a dud.

BRUDEREZH E BREZHONEG. - 
Ar pallennoù ha liñselioù Volcano eus Naoned a ra bruderezh e brezhoneg war ar 
goloioù lizher « Nozvezh vat » a zo skrivet e bras a-us d' ar galleg.
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75

LUN FASK

Gant MAODEZ GLANNDOUR

Mar plij dit debriñ bepred bara ar vezh 
Gra, me n' hellan ken :
Re c'hwerv e vlaz d'am genou,
Re galet e greun d' am c'horzailhenn,
Ha klañv on gant ar c'hoant d' hen dislonkañ.

*

Ar gonnar am eus. 
Diwallit, chas doñv, 
Ar gonnar am eus !

'Mañ an tan ennon, 
An tan em daoulagad, 
An tan em genou.

Ha c'hoant am eus d' ho tantañ, 
D' ho kontammañ, chas kousket, 
Ma viot chas klañv da holl viken,

Hep gallout gouzañv ken
Nag ar vazh, nag ar vezh,
Nag ar chadenn, nag al lochenn, 
Nag ar chiboud, nag al lip-botoù.

Me 'zo ur c'hi klañv, 
Diwallit, tudoù,
Ar gonnar am eus !
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Deuit, paotred an urzh, 
Mevelion Gaesar,
Deuit da noz, gaouiat, 
Evit va lazhañ.

Ha mervel a rin, rok ha sonn,
Hep plegañ d' ho nerzh, hep gouzañv ho mezh, 
An tan em c'halon,
An tan em genou.

Goañv 1960-61.
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HYMEN

Gant STEN KIDNA

« O vierge pour la nuit future 
Dénoue, il est temps, ta ceinture. 
Tes nuits désormais sont à lui. >
(F. LE GUYADER.)

« Ra boko din eus pokoù he c'henoû 
Rak da garantezioù a zo gwelloc'h evit ar gwin. »
(KANAOUENN AR C'HANAOUENNOU.)

Setu tremenet ar goubannuel-noz,
Setu m'en deo kloz dorioù ar sal-gouel.

Setu tavet ar gannerion, 
Aet da gousket ar gouvidi, 
Setu sioul an ti.

Trouz ebet nemet hini hor c'halonoù,
O piltrotat, o taoulammat gant ar c'hoantoù.
Gant ar c'hoantoù brasoc'h-brasañ 
A deuz ar galon, a bistig ar c'hig,
A doemm al loen, a denn ar vaouez davet an den.

Muiañ-karet dilavar o krenañ gant ar from,
Deus etaldon
Tostoc'h,
Ma klevin da frond, 
Ma evin da ziweuz, 
Ma flourin da zivronn. 
Ma hilligin va dremm 
Gant da vlev kistin.
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O souezh eürus ! 
Dindan da hiviz seiz - gouhin dispar -
E welan 
Ur c'horf mistr ha moan, ha gwenn ha glan.

Ha deus bremañ, savomp ar ouel
Davet enez ar blijadur denel.

Kiterê, Kiterê, digor dimp da berzhier ! 

Dit-te hepken va c'hlanded, va nerzh ha va yaouankiz.
Din-me hepken ar frouezhenn miret din.

Da gorf 'zo un delenn a lakan da dridal,
Ur sumfonienn c'hadal, ul levenez hep par, 
A sav e noz klouar Mezheven.

Men Doue, ta viot meulet d' ho pout krouet ar vaouez ! 

Bremañ m' en deo distannet hor sec'hed,
Yenaet hor muzelloù, sioulaet hon ivouloù,
Va maouez sell ouzhin, ha lar din
Mar bez gallus terriñ ranjenn hor c'harantez ?



Met ne respontez tra : etre divrec'h an Hun,
Te 'zo o huñvreal er vleunienn c'hlas gollet.

Setu al loar o vont da guzh, 
Setu echu an noz eürus.
Setu an heol a-us da Verder : 
Trec'h ar vuhez a darzh 
E sklerder ruz un deiz nevez.

Ar vaouez, distaget « mouez » e gwenedeg.
Ivouloù : c'hoantoù bras-tre.
Berder, unan eus ar re-vravañ e-mesk inizi ar Mor-Bihan.
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MARVET OUZH AR STERN

Gant Fañch ELIES

- Tostait ouzh an tan 'ta, Ivon, da dommañ deoc'h a-raok mont d' ho kwele.
Yen e vo an noz adarre.

- Yen eo dija, Marivon, eme Ivon Salaun, en ur zont da azezañ war ar bank 
e korn an oaled.

- C'hwi ne rit ket gant ar butun, 'm eus aon, Ivon ? eme Varivon, lakaet 
ganti un tamm piltos en tan.

- Nann, na da fumiñ na da chikat. Ur brizenn a lakaan pa vez kinniget din,
met ne brenan morse a vutun.

- Pe oad oc'h bremañ, Ivon ? eme Varivon Kalvez, en ur azezañ en tu all d'
an oaled gant he stamm.

- Krog em eizh hag hanter-kant, Marivon. Ne dan ket war yaouankaat, eme 
Ivon, e zaouarn kropet astennet war-du ar flammoù.

- Me ' gav din, eme Varivon en ur vrechennat, eo deut ar poent deoc'h da 
chom war-dro ho kêr ha nann da genderc'hel da redek a-hed an hent-houarn evel ma
rit, en ur ober ul labour tenn zoken da dud yaouankoc'h egedoc'h.

- Petra 'fell deoc'h, Marivon ? Tud a zo, evit doare, ha ne dint ket graet
evit chom er gêr. Me 'zo eus ar re-se, 'm eus aon.

- Gwreg ha bugale hoc'h eus evelkent, ha zoken ti, ma 'm eus komprenet mat
en deiz all, p' oc'h deut da c'houlenn pañsion ha lojeiz amañ evit ur miz pe 
zaou.

- Ya, gwreg ha bugale em eus hag un ti ouzhpenn e Landi, eme Ivon, met mar
deo erruet ar vugale en oad da c'hounit o bara, an ti ne deo ket c'hoazh echuet 
da baeañ.

- Ya, kompren a ran, Ivon, n' hellit ket chom dilabour. Met, lakaomp e 
vefe feurmet deoc'h un tamm douar, tostik ouzh ho kêr, da c'hounit legumachoù a 
bep seurt, peogwir e ra ho tud ar c'henwerzh-se, aesoc'h e vefe deoc'h eget ne 
deo kenderc'hel d' hoc'h oad d' ober ar chiminaou, d' am meno-me.
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- Laret em eus deoc'h, Marivon, ez on-me eus ar re n'hellont ket chom er 

gêr.

- N' en em glevit ket gant ho tud 'ta ?

- Ne da ket fallik an traoù etrezomp, nann. Met ur c'henwerzh diaes 
evidon-me a zo ganto ouzhpenn al legumaj hag an ispisiri, hini ar boeson.

- Añ, Ivon ? Abaoe teir sizhun m' emaoc'h amañ, n'em eus ket santet ur 
wechig zoken ez oa ur bannac'h re dindan ho fri.

- Er-maez eus ar gêr n' eus riskl ebet, Marivon. Va banne gwin da bred ha 
netra ken. Met er gêr ahont ez eus re a voeson a bep seurt, hini kreñv dreist-
holl, dindan va dorn. Re bell amzer em eus labouret e magajen ur marc'hadour 
boeson. Alese eo deut an droug.



- Ya, ur vicher fall, mar deus unan. Ar c'hwezh nemetken, a lavar lod, a 
zo a-walc'h da sevel d' ar penn.

- A c'hell bezañ gwir, Marivon. Ar pezh a zo sur eo e teuer boas da evañ 
ingal, nemet un doare sant e vefer evel ar Prijant kozh a laboure ahont em raok 
hag em goude betek e varv, Doue d' e bardono !

- Pell amzer oc'h bet mevel e ti ar marc'hadour boeson-se ?

- Pemp bloaz warn-ugent bennak... abaoe m' oan distroet eus ar servij, 
Marivon.

- Paeet dister, moarvat ?

- Priz an amzer, tri ugent lur ar miz. Met va gwreg a zalc'he an debit war
ar Ru Nevez hag e-giz-se e oamp lojet war ar marc'had.

- A-walc'h da vevañ neuze. Hag eo troet an traoù da fall ?

- Ya, da fall, Marivon. Tamm-ha-tamm on en em lezet da vont. Ar jagrin 
ouzhpenn a zo deut da sammañ va c'halon, n' ouzon ket mat ken diwar be abeg, na 
mar doa gwir pe faos, ha d' am pemp bloaz ha daou-ugent, edon un den kollet,
poazh pe dost e ziabarzh gant an odivi.

- Hag oc'h deut a-benn da zivoazañ da evañ en ur vont kuit diouzh ar gêr ?
Me 'm bije kredet ar c'hontrol.

- E-giz-se eo koulskoude, Marivon. Distaget diouzh ar gêr, distaget diouzh
an hini kreñv.

- Ur vuhez tenn evelkent, Ivon.

- Tenn, ya, dreist-holl e-pad ar goañv. N' on ket mat ouzh ar riv.. 
Sonnañ' a ra ar gwad em gwazhied... Ma n' he dije ket va gwreg kendalc'het da 
werzhañ boeson, p' omp deut war hor c'hont, marteze em bije gallet soñjal chom 
er gêr... Bremañ, avat, n' hellan ket.
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- Mat, Ivon, kemerit tommder evit ho nozvezh ha serrit kloz prenestrig ar 
solier kent mont d' ho kwele.

- Hag e rin, Marivon. Arabat deoc'h bezañ chalet ganen. Me 'zo boas. Ha 
warc'hoazh, da c'hwec'h eur, dihunit ac'hanon. C'hwek e kouskan c'hoazh daoust 
d' am oad.

- Noz vat, Ivon.

- Ha deoc'h, Marivon.

*

Ya, ur vicher denn evit un den en e oad a rae Ivon Salaun, abaoe 
bloavezhioù ha bloavezhioù. Gopret e oa en ur strollad labourerien a gemme 
treustoù, railhoù ha kailhos war al linenn vras. Dilec'hiañ a raent hervez an 
darn o doa da adaozañ hag abaoe ur pennad e oant staget gant al lodenn a ya eus 
Plouared da Lanuon. Deut e oa e pañsion e ti Marivon Kalvez e Kerozern, hag 
alese ez ae d' e labour bep beure gant e lein en e zrouin ha ne zistroe d' ar 
vereuri nemet da boent koan.

Div wech ar miz ez ae da Landi da sadorn da noz hag e teue en-dro d'ar sul
d' abardaez hag e stage adarre gant e labour da lun veure.

Ur sul a viz Genver, yen ha sioul an amzer, sklaer an oabl stergannek, e 
kerzhe dillo war hent gar Landi da dapout an treñ eizh eur. Pounner 'oa e zrouin
war e gein - ur pod amann sall, un tamm kig-moc'h ha daou litrad gwin ruz. Ur 



bakadenn dilhad dindan da cheñch a-bouez un dorn hag e vazh kelenn en dorn all. 
Lakaat a ne Ivon Salaun an hent bras da zasseniñ dindan tachoù e votoù ler. 
Kanaouenn «Ar Paotr difoutre » a zeue war beg e deod hag e stagas da vouskanañ 
evitañ e-unan, ur wech aet e-biou da groaz Koad-Kelfen :

Pa oan-me krennardig flamm, o vesañ va chatal, 
Ne raen nemet c'hwitellat, kanañ ha riotal.

P' on bet galvet da soudard, 'oa rannet va c'halon, 
Dre ma lezen war va lerc'h, ur garantez wirion.

Ur wech distroet d' ar gêr, 'm eus kavet dimezet 
Ar plac'h he doa prometet, 'dije va gortozet.
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Neuze 'on en em roet, 'enep va foan-spered, 
Da redek an tarvarnioù hep soñjal er merc'hed.

Met morse n'em eus kavet, e goueled va gwerenn, 
Netra nemet c'hwervoni, keuz ha disouezhenn.

War ar c'hozh tamm douar-mañ, n'eus tu 'bet, e feson, 
Da dennañ frealz padus diwar lonkañ boeson.

Ha bremañ ez an em hent 'vel ur paotr difoutre, 
Hep ober nemeur a van ouzh plac'h nag ouzh banne.

Diskennet en doa prim sav ar gar hag ec'h erruas en ti-hent-houarn d' ar 
poent ma tigored d' ar veajourien da dremen war ar c'hae. Klevout a raed an 
treñ, o tiruilhañ a Landerne, o sutal en tu-hont d' ar Blêz. Moredet sioul 'oa 
gwez dizeliet Koad ar Gar en nozvezh goañv. A-vec'h ma kleved ar stêr Elorn o 
vouboual en draonienn. Stage a rae endeo ar yenijenn da gropañ an daouarn. Gras 
e kavas Ivon Salaun sevel war-eeun er vagon chomet a-sav dirazah hag, evel m' oa
leun-kouch ar c'hombodoù, e chomas en e sav en trepas.

- Sell 'ta, Ivon, te amañ ? eme Laou Gerherve dezhañ. Da belec'h ez ez 'ta
?

- Da Gerozern ez an, Laou, eme Ivon. A-hont emaon abaoe ur pennad o 
labourat war an hent houarn.

- Ya, gwir eo, war an hent-houarn emaout bremañ. Klevet em boa laret, ya. 
Mat, hent a raimp asamblez betek Sant-Tegoneg. Hag ar yec'hed ?

- Ne da ket fallik, Laou. Sampart ec'h en em gavan evit un den em oad. Ar 
yenijenn ne da ket kaer din koulskoude.

- Ha tu ebet da chom er gêr, Ivon ? Ya, goût a ran, troet 'oa an traoù da 
fall ganez un amzer 'zo bet... Me 'gav din memes tra ne glasker ket kalz da 
zerc'hel tost d' an ti.

- A gred dit, Laou ?

- A gav din, sur. Aesoc'h e ra da vugale o fenn o-unan en doare-se. Dont a
reont a-benn eus ho mamm, kompren a rez ?

- Ur vaouez start eo Katarin, koulskoude.

- Ya, ouzh al labour... hag ouzhit-te. Met da vab a vez re war-dro an 
ostalirioù daoust dezhañ da vezañ ur c'here eus ar re wellañ ha da verc'h n' eo 
ket direbech.

- Va Doue, Laou, un draig bennak a ouzon. Divinout a ran kentoc'h. Hag e 
tispignont kalz, Laou, war ac'h eus klevet ?
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- Ne respontin dit nemet dre ur goulenn, Ivon. Ha paeet eo ho ti 

ganeoc'h ?

- Ne deo ket Laou... Ma karfe va mab henañ bezañ chomet dizimez pelloc'hik
ivez, e vijemp sur deut buanoc'h a-benn.

- Eveljust... met mar ne zegas hennezh netra d' ar gêr, ne vez ket war ho 
tro kennebeut o sikour foranañ ar gounid... Mat. Ivon, me 'zo aviz out deut 
bremañ d' un oad ma vefe furoc'h dit chom er gêr... furoc'h evidout hag... evit 
ar re all.

- Nann, Laou, va flanedenn eo bezañ mevel va buhez-pad. Petra 'fell dit ? 
Mab ar Rubanig a zo gant da vezañ mevel e ti ar re all hag a varvo mevel er-maez
eus ar gêr.

Gorrekaat a rae an treñ. Oc'h erruout e oa e Sant-Tegoneg.

- Kenavo, Ivon. Chañs vat dit.

- Ha dit, Laou. Kenavo !

*

Teuziñ a rae ar skorn war an hentoù ha n'oa nemet yenoc'h a se an amzer. 
Penn-da-benn d' an devezh o doa labouret er fank, bec'h dezho o tistagañ o botoù
diouzh ar prigas pounner, ha koeñvet 'oa o daouarn gant ar riv.

Da lein, o boued yen n' oa ket deut a-benn da dommañ d' o diabarzh. Edo ar
goañv o skeiñ e frapad diwezhah kent kilañ dirak an Nevez-Amzer.

Mall oa doa da welout an noz o tostaat evit mont pep hini diouzh e du da 
dapout ur skudellad soubenn domm hag ur pennadig krazañ dirak an tan.

- Warc'hoazh, mar par an heol e vo gras ganeomp, eme Ivon d' e gamalad 
Herve Moñs.

- Gras e kavimp sur, Ivon. Me 'zo morzet va izili ouzhin hiziv evel pa 
vije ar remm o c'hoari en-dro din.

- Ha me 'zo savet ar gwad d' am penn, evel pa vefe bet an heol o skeiñ 
warnon e kreiz tommder brasañ an hañv... nemet yen-sklas eo va zreid.

- Ar goañv a zo ur c'hi a grog start er beorien, Ivon.

Un taol c'hwitell hir a gemennas dezho e oa echu an devezhiad labour. 
Renket e voe dillo ar binvioù er gabanenn ha prennet warno gant ar 
c'hontremestr. Hag e skoas pep unan etrezek e bañsion. Ivon Salaun a bellaas e-
unan-penn etrezek atant Marivon Kalvez dre un hent-karr leun a vouilhenn.
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Deut 'oa poent koan abaoe ur pennad mat. Skudellad soubenn Ivon Salaun a 
oa bet lakaet e-kichen an tan da zerc'hel tomm e voued. Ar mevel bras, tapet 
gantañ e bred, en doa lakaet tan war e gorn hag a oa deut da fumiñ dilavar war 
ar bank e korn an oaled.

- Na diwezhat eo Ivon, fenozh ! eme Varivon, en ur selaou ha ne gleve ket 
un den o kerzhout war an hent.

- Ya, diwezhat eo sur. Eñ bepred amañ da boent koan. Eston eo, eme ar 
mevel bras.



- C'hoant am eus da vont d' e ziambroug gant letern ar c'hraou betek ar 
c'hroaz-hent, eme Erwan ar paotr-saout. Du-pod eo an noz.

- Kae 'ta, Erwan, eme Varivon, hag e vi ur paotr mat.

Enaouet gantañ ar c'houlaouenn, e pellaas Erwan war an hent. Klevet e voe 
trouz e gammedoù o vont war zigreskiñ... Ur pennadig diwezhatoc'h e voe klevet o
tont en-dro d'ar red.

- Deuit 'ta buan, emezañ drouklivet-holl, Ivon a zo kouezhet ahont er foz 
e-kichen ar c'hroaz-hent. N' ouzon ket petra 'zo erruet gantañ.

Hag ar mevel bras ha lezel e gorn-butun war an daol ha mont da heul ar 
paotr-saout.

Marivon war an treuzoù, lamp an ti ganti en he dorn, a sklerijenne an noz 
du ha yen, dre ma teuent en-dro en ur zougen ar c'horf.

- Fatiket eo ar paour-kaezh den, moarvat, emezi, pa voe gourvezet Ivon 
Salaun war ar bank, e-tal ar gwele-kloz tostañ d' an tan. Kloz 'oa e zaoulagad 
ha morlivet e zremm, ken flamm peurvuiañ.

- Nann, Marivon, ne deo ket fatiket, eme ar mevel bras. Hemañ a zo un all 
marvet ouzh ar stern.

- Doue a bardono d' e ene ! eme Varivon Kalvez, en ur ober sin ar groaz.

Gwener 17-11-1944.
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Va zroiad en Iwerzhon

Gant Jord KLER

(Kendalc'h)

Daoust dimp da vezañ moumounet gant an abad hag e venec'h, ne c'hellemp 
ket chom eno da blantañ kaol na da zibunañ paterennoù. Kejet hor boa, pezh em 
eus lavaret deoc'h, gant un den a feson, Mikaël Reidy. Hemañ a ginnigas dimp 
mont gantañ da Ennis e-barzh e garr-tan, ur «Minor» a gredan, pezh a asantjomp 
diouzhtu, ha kenavo da Roscrea ha d' ar venec'h...

Soñj em eus un darvoudig a c'hoarvezas ganimp nebeut amzer a-raok loc'hañ 
diouzh Kêr. Prenet em boa un dra bennak ha mall warnon ez is davet ar c'harr-
tan, rak tremen poent e oa mont kuit hag edo va mignoned ouzh va gortoz. A-
greiz-holl e klevis un den o trotellat war va lerc'h hag ur vouezh raouliet da 
huchal mesk-ha-mesk gerioù saoz ha gall ! Sebezet, e verzis un den kozh, 
kramennek e zilhad, o jestraouiñ spontus... en em deurel a reas etre va 
divrec'h.

- « C'hwi 'zo French... ( Penaos en doa divinet ? ). Gwelet em eus Bro-
C'hall, brezeliet em eus du-hont e-pad ar brezel diwezhañ. » Ha setu ar 
brezelour o kanañ hag o vouskanañ din meulgan da Vro-C'hall dres e-kreiz al 
leurgêr, dirak selloù goapaus va mignoned damguzhet e-barzh ar « Minor »
Met :

« Goude dale
E ranker bale »,

hag e lezis ar c'hiniad-se o ouelañ dourek war blasenn Roscrea, beuzet en e 
eñvorennoù hag en e zaeloù...
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Parañ a rae un heol skedus hag ur veaj dispar a rejomp daoust d' an 

daoulin da vezañ yennet ouzh ar peultrin. Distruj a-walc'h e seblant bezañ ar 
vro dre-aze, distruj met brav. Amañ e vez gwelet lanneier gouez ha tiezigoù 
krommet dindan ur pikol toenn-soul. Peoc'hus e oa ar c'hêriadennoù ma dremenjomp
enno. Mikaël a felle dezhañ diskouez dimp dremm gwirion ar vro : dilezet en doa 
an hentoù-meur, gwelloc'h e kave dezhañ tremen dre wenojenn al louarn. Daoust d'
ar « Minor » eta bezañ troidellet en hentoù-dreuz ec'h errujomp e Limerick war-
dro peder eur. Ur gêr vras, kaer ha bevus eo Limerick. Eno e chomjomp da 
c'henaouegiñ dirak kastell ar roue Yann, hag Andrev a zispakas e venveg da 
dennañ ur poltred eus e vignoned a-c'haoliad war ur c'hanol eus an amzer gozh, 
aspadenn an emgannoù kriz a zrailhas ar gêr-se e dibenn ar seizhvet kantved. 
Amañ e stourmas Sarsfield enep ar Saozon didruez (war a lavarer, un istrogell 
bennak en doa diskleriet e vefe aes-tre diskar mogerioù Limerick ha pa vefe gant
avaloù-poazh ! D' am menoz ne voe ket ur jeu memes tra rak goude an avaloù e teu
ar splus... hag ar c'hanolioù a seblante bezañ eus ar re galetañ !! !).

Mikael a oa dimezet ha ne felle ket dimp e zispartiañ re-bell diouzh e 
vuiañ-karet, setu perak e lezjomp kêr Limerick, he harozed hag he c'hanolioù hag
e-barzh ar c'harr...

Dre wall-daol (evit gwreg hor mignon) e tegouezhas dimp tremen e-harz « 
Bunratty Castle ». A-viskoazh ez on bet dedennet gant kestell ha pa welis 
tourioù pevar-c'hornek ar c'hastell-se e sellis outañ gant kement a c'hoant ma 
fellas da Vikaël chom-a-sav daoust din da sevel klemmoù dereat !

Heñvel-poch eo kastell Bunratty ouzh re Bro-Saoz savet en amzer Elisabeth,
ar rouanez yaouank-kozh a chomas d' ober ur voereb. Ur savadur teñval eo. 



Gweladennet hon eus ar c'hambroù diniver, ar re vras koulz hag ar re vihan, enno
kalz a arrebeuri, an darn-vuiañ anezhe diouzh Bro-Alamagn ha deuet amañ dre n' 
ouzon ket peseurt mister an tonkadur ! Miret em eus soñj eus ur gambr, e-touez 
meur a hini, ken teñval ha reor ur morian, anvet « Kambr an Itron » ! Paourkaezh
Itron ! Pegen tenn e voe ho puhez e seurt trap-logod !

Bevañ a rae ar soudarded er c'hambroù-traoñ ; a-us dezhe e veze sal vras 
ar c'hont, lec'h ma veze friko gant ar gouvidi.
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Ne zisplegin ket deoc'h dre ar munut stumm ha neuz ar c'hastell-se, ennañ 
meur a doull-laeron distan ha leizh un tammig. Mar deo brav Bunratty, abalamour 
ma 'z eo kozh ha miret mat, kalz bravoc'h e vez pignat war-laez an tourioù : 
emañ ar c'hastell war ribl ar stêr Shannon ha diouzh an hentig a gildro war an 
tourioù, e verzer, pelloc'h, ar stêr lugernus heñvel ouzh ul lennad dour glas o 
ruilhañ sioul ha parfet ! Pegen talvoudus e tlee bezañ ar c'hreñvlec'h-se pemp 
kantved zo pa spie soudarded « Thomas de Clare » bagoù ar vrogarourien o vont da
benn ar Shannon prest da ziskar kastell gwasterien o fobl ! (1).

Ha war-raok, war-raok...

*

- « N'en em chalit ket, n'en em chalit ket, » setu pezh a voe kanet dimp 
a-barzh loc'hañ diouzh Roscrea. « Kavout a reot ul lojeiz bennak en Ennis, 
kambroù eus ar re gaerañ, gant gweleoù bouk.... un dudi... n' eus d' ober nemet 
skeiñ war an nor... »

Ha setu ar veajourien ac'hanomp oc'h ober chiboud dirak dor vras ar « 
Queen's Hotel ». Mikaël n' en devoa ket dilezet c'hoaz e vignoned hag hemañ a 
c'houlennas digant ar porzhier gwisket faro ha «posupl a vefe feurmiñ kambroù 
evit tri Vreizhad o kantreal en Iwerzhon ». E-pad an amzer-se, Andrev en doa 
dija diskarget ar malizennoù ha Yann, fri-furch evel ul louarn naoniek a selle 
pizh dre an dorioù gouzigor. Siwazh, goude an heol e teu ar glav... Seven met 
dichek e respontas ar porzhier e oa «full up » an ostaleri ha d' e venoz n' oa 
nemet un doare da gavout lojeiz : mont d' an eil ostaleri, an «Old Ground Hotel 
» ken brudet, e-lec'h ma tarzh ar gwenneien diouzh ar godell ken buan ha kagal 
diouzh feskenn un heizez heskinet gant chaseourien ! Ha ni d' ober ur penn-mouzh
hir, hir, me lavar deoc'h, rak treut e oa hor yalc'h dija ! Ne c'hellemp ket 
chom da geuneutañ e straedoù ar geoded, dre ma rede koumoul du divalo en oabl. 
Andrev a reas un azez war ur bank e-pad ma kendalc'he an amheuliadeg davet an « 
Old Ground » goloet he zalbenn gant iliav tev. Met, tudoù, pezh a zo aesoc'h da 
zeskiñ e vez an diskan hag ar porzhier a zibunas dimp an hevelep hini klevet ur 
predig a-raok !

(1) Kastell kentañ Bunratty a voe diskaret e 1332 gant Iwerzhoniz.
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Tapet, ha tapet mat e oamp ! An noz a c'holoe dija ar gêriadenn gant he 

mantell ruz-moug, glav munut a grogas da gouezhañ, ur c'houel a dristidigezh en 
em astenne a-us d' hor pennoù.

D' an ampoent-se em eus gellet prizañ herberc'h Iwerzhoniz.

« Pa 'z eo leun an ostalerioù e vo furchet e lec'h all, ne c'hellan ket ho
lezel amañ, » a lavaras Mikaël, hag e gomzoù displeget gant ur mousc'hoarzh 
peoc'hus a flouras hor c'halon ankeniet. Diwezhat e oa koulskoude ha poent e oa 
evitañ mont da bokat d' e wreg n' en doa ket gwelet ur frapad 'zo (edo o 
tistreiñ diouzh Bro-Suis).

Leuskel a rejomp an daou lakepod all gant ar pakadoù ha ni da ruzata groñs
a-hed ar straedoù gleb, par d' ar « Boudedeo a valeo endra vo daou zen bev »... 
Met a-walc'h a ziotachoù ! Da gentañ ez ejomp d' ar presbital : edo ar person o 
kofesaat... Kerc'het e voe ar person... Ne oui ket pelec'h kavout ur faou bennak
hag ez eas prim ha skañv war e giz da wennaat eneoù nec'het ar bec'herien ! 



Laosk da redek ! Goude ar person, ur fransezad (1)... fringolet e voe dimp ar 
memes komzoù kriz : « full up »... Kenavo d' ar fransezad ha d' an ilizoù... 
Bec'h d' an tavarnioù neuze ! Mikaël hag e grakaotrou ac'hanon da lammat diouzh 
un ostaleri d' eben... Guinness diouzh ma karer met kambroù ebet... Erfin, un 
ispiserez (ra vo benniget e-touez an holl Iwerzhoniz) a asantas reiñ dimp ur 
gambr evidomp hon-tri met, petra vennit, pa vez roget ar bragoù e lakaer ur 
sac'h !!!

A-raok kimiadiñ diouzhomp e fellas da Vikaël kinnig dimp ur greunenn ! 
Abalamour dezhañ hor boa gweleoù da resev hon eskern brevet. Dek eur a dinte 
ouzh horolaj an iliz pa 'z eas Mikaël da adkavout e bried.

Trugarez deoc'h, mignon ! Ma teuit e Breizh un deiz da zont e vo 
diskouezet deoc'h n'eo ket ar Vretoned tud dizanaouedek...

Skuizh, glebiet penn-kil-ha-troad e kouskjomp un nozvezh vat a-zioc'h an 
ispiserez.

(1) Ar fransezidi o deus un ti bras. Darempredet e vez o iliz gant kement a dud 
hag iliz ar barrez.

*
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Bevus e vez Ennis (Kontelezh Klar), dreist-holl e-pad an hañv, setu perak 
e voe ret dimp poaniañ kement evit kavout ur gambr. ( Emañ aerborzh Shannon tost
a-walc'h hag aes e vez mont d' ar C'honnemara ac'hano.)

Ma karit, deomp d' ober un droiad e kêr.

Da gentañ e vez gwelet « O'Connell Monument » : un delwenn gludet war-laez
ur pikol peul. Lavaret e voe dimp eo bet diazezet an delwenn-se e lec'h resis ma
voe anvet O'Connell danvez-kannad evit ar votadeg e 1828 (chom a reas O'Connell 
kannad eus ar gontelezh-se betek 1831).

Gweladennet hon eus ivez « Ennis Abbey » savet en daouzekvet kantved gant 
Caibreac'h O'Brien, hag un tammig pelloc'h diouzh kêr « Clare Abbey », un abati 
kozh savet e 1195 gant roue diwezhañ Munster. Ne don ket ur mailh war an 
henoniezh ha setu perak e lavaran : ma fell deoc'h gouzout hiroc'h, skarzhit da 
welout.

En Ennis e voe ganet Constance Smithson, ur c'hoarierez vrudet eus an 
naontekvet kantved : houmañ a zimezas gant ar sonour gall Berlioz. Siwazh ne 
chomas ket pell an daou eostig-se da c'heizañ war ar memes skourrig. Buan e 
lezas Berlioz e liboudenn prim ar gwad enni : tec'hout a reas e Bro-Alamagn oc'h
ober chourig gant ur c'hoarierez all, « Maria Recio » a raed anezhi. Paour-kaezh
Berlioz, dezhañ da ganañ gant ar re gozh :

« Ul louzaouenn a zo er prad
A reer anezhi huanad
Dimezit hag ho po anezhi ».

P'em bo lavaret deoc'h e weler ur volz-enor e koun Allen, Larkin hag 
O'Brien, brogarourien lakaet d' ar marv e Manchester e 1867 (Doue d' o fardono),
em bo dibunet deoc'h ar pep gwellañ eus an traoù din da vezañ gwelet en Ennis, 
kêr dudius eus Kontelezh Klar, en Iwerzhon.

*

Faezhet un tammig, hon doa ezhomm da gemer un devezh repoz ha pa oa brav 
an amzer ez ejomp d'an draezhenn e sell da lakaat hor begel dindan an heol 
benniget. N' eus nemet 19 « miles » diouzh Ennis da Lahinch, ur c'houronklec'h 
anavezet dreist-holl evit e dachenn-c'h-golf. Al lun a oa anezhi, ha ken lug e 
oa ar wrez ma lammjomp diouzhtu war an traezh, mall bras warnomp da baoata en 
dour gouyen. Goloet eo an traezh-se a vili kaset ha digaset gant al lanv, pezh 



na vire ket ouzh un tolpad a dud da lavigañ war ar grouan.
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Amañ e welis evit ar wech kentañ eus va zammig buhez petra e oa ar « Golf 

». An neb n' en deus ket arvestet ouzh ar c'hoari-se ne c'hell ket gouzout 
pegement a ardoù a vez evesaet outañ ! D' am menoz e kreden gwelout un dachenn 
lufr, plaen, gant geot touzet krak ! Tanfoeltr ! Nann, un trest boset, 
digempenn, leun a gampoulennoù hag ar stankennoù, re vras ha re vihan ha divent 
eo an dachenn-se war ar marc'had (6.600 yards war a lavarer !). Bep an amzer en 
em ziskoueze moused dillo o tougen gwialennoù krommet en ur c'houin hag, en o 
c'hicheñ, ar c'hoarierien, paotred ha merc'hed dihabask, dic'hoarzh hag evesiek-
kenañ evel chasgeued un iliz-veur ! E-touez ar re se e weljomp tud yaouank-flamm
gwisket faro an darn vuiañ anezhe, met ivez tud bigofek, treut, stumm ebet dezhe
pe drouk-neuziet. Ha dao war ar boulloùigoù hag a rede, a lamme, a lagadenne, a 
yenne, a gammigelle diouzh o faltazi (...a zo bras-meurbet war un dachenn ken 
ganas !). Spontus ! Hetùñ a ran deoc'h seizh plijadur ha dek ouzhpenn, 
choarierien-c'holf, va breudeur, met evit pezh a sell ouzhin ne chomin ket da 
zispourbellañ va daoulagad ouzh ho kwelout ober pao d' ur voullig ken bihan war 
an dachenn ken bras ! Met :

« A bep liv marc'h mat,
A bep tro tud vat »

...neketa ?

Timbroù hor boa da brenañ hag ez ejomp d' an ti-post. Eno, a-zioc'h an 
draf, peget war ar speurenn e lugerne div gleuzeurig a bep tu d'ur skeudenn 
Itron-Varia-Lourd ! Deol-kenañ eo Iwerzhoniz.

Ne ehanjomp ket da zibunañ chapeled dirak an imaj-se hag e troc'hjomp d' 
ar « Cliffs of Moher », war-dro daouzek kilometr diouzh Lahinch. Penn-uhelañ an 
tevennoù-se a valir a-serz a-us d' ar mor (tost da zaou c'hant metr, pezh a zo 
mat a-walc'h evit splujañ don). Mar deo brav an amzer e c'heller merzout ac'hano
inizi Aran, pleg-mor Galway hag an « twelve Bens of Connemara ». Siwazh ul 
lusenn skañv a c'hournije a-gelc'h war ar mor ha ne c'helljomp ket estlammiiñ 
ouzh an arvest ramzel-se. Kerse e oa ganin...

Poent e oa mont war hor c'hiz ha diwezhat e oa pan adkavjomp hon ispiserez
a ginnigas dimp un tasad te... Bouzelloù goullo n' int ket figus, ha gwir eo ?

Hag ar filiped da gousket !
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Antronoz vintin, war-dro unnek eur, e pignemp e-barzh ar « bus » hag e 
kemerjomp penn an hent : kenavo da Ennis... Edomp o vont da « Galway » dor ar 
C'honnemara. Leun-kouch e oa ar c'harr ha n' oa ket brav beajiñ, ken klenket ma 
'z oan etre an azezennoù kalet.

Pa errujomp e Cort, hanter-hent diouzh Galway, ar c'hontrollor, leun a 
druez em c'heñver, a ginnigas din diskenn ha gortoz ur c'harr all a zlee lochañ 
diouzh Cort a-barzh ur c'hard-eur :

- « Hep mar e kavot ur gador vak ennañ », emezañ ! Ne felle ket va 
mignoned va lezel va unan-penn war al leuriad hag int da ziskenn ivez, daoust 
dezhe da vezañ azezet eus ar gwellañ !

Edo deiz ar foar e Cort. Edomp 'ta o vale etre an deñved diniver nasket 
ouzh peulioù pe o penboelliñ war ar riblenn-straed : dre-holl un tolpad a dud, 
garmoù, trouz, begeliadennoù, safaroù spontus par d' ar re a vez klevet war ur 
marc'hallac'h e Breizh... Selaouit ervat : A-greiz-holl e tintas an anjeluz ouzh
an horolaj, ha setu pezh a weljomp neuze : kerkent ha ma sonas an taol kentañ e 
lamas an dud o c'hasketennoù pe o bonedoù diwar o fenn hag int d' aradennañ an  



anjeluz. Al leuriad a-bezh a zeuas da vezañ ken didrouz hag un iliz, ar 
gouerien, ar varc'hadourien a bede, pozet, ar selloù ouzh an traoñ, hep ober van
ouzh an deñved fifilus en o c'hichen : troc'het e oa bet pep dael, pep garm... 
Deut e oa mare da bediñ an Hollc'halloudek ha dilezet e oa traoù ar bed evit 
soñjal en traoù an Neñv !

Amañ em eus komprenet pegen gwir, pegen don ez eo feiz hor breudeur ! Pa 
zigoromp «Geriadur kelc'houiziek an XXvet Kantved » nevez embannet gant « Ti 
Larousse », e lennomp :

Niver hollel ar Gatoliged e-keñver ar boblañs :
Vatikan  100 dre gant
Spagn  99 dre gant
Iwerzhon  99 dre gant
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Petra a soñjan-me diouzh pezh em eus gwelet ? Setu un nebeut darvoudoù a 

lakay sklerijenn a gredan.

E dibenn miz Gouere edomp e Dulenn pa voe savet ar strollad soudarded en 
doa da vont d' ar C'hongo evit lakaat peoc'h etre paotred Lumumba ha re 
Kasavubu. Bodet e voe ar vrezelourien war leur an aerborzh a-raok pignat er 
c'hirri-nij, dirazo pennoù bras ar gouarnamant. Tost d' an dud uhel-se edo 
arc'heskob Dulenn : eñ eo a reas ar brezegenn ziwezhañ ha pa voe echu e gaoz e 
roas e vennozh d' an holl soudarded, a zegemeras anezhi war o daoulin, stouet o 
fenn !... Ne gredan ket e vefe gwelet e-lec'h all renerien ar gouarnamant eilet 
gant un arc'heskob en ul lid a-berzh-stad evel houmañ !

...A zo kaeroc'h ! Prientet eo bet e Dulenn c'hoazh ur gouel evit 
gwerinoniourien an holl vroioù. Bez' e weled bagadoù Iwerzhoniz evel just, 
Kembreiz, Skosiz ha zoken morianed. War al leur-c'hoari e oa bet aozet en ur 
c'horn ur sichenn warni un delwenn ar Werc'hez Vari kinklet gant bleuñv a bep 
liv. Echu an abadenn e voe kouviet ar c'hoarierien d' ul « lunch» bennak, met a-
raok mont ouzh taol, rener ar sal a laveras ar benedisite... hag an ha dud da 
bediñ ar Werc'hez, gwir rouanez ar vro !

Un afer all : warlene e voe diazezet maen kentañ iliz-veur Galway, ul 
lidadeg relijiel nemetken, a lavarot ! E-biou e skoit ! Renerien ar gouarnamant 
a zeuas a-benn-kaer eus Dulenn d' ober war-dro gant beleien vras Galway !

Iskis e kavomp an doareoù-se, boazet ma 'z omp d' abegiñ, da bismigañ war 
dra pe dra, dreist-holl war dud an iliz. « Ar beleg en e chapel » a vez 
lavaret ! ( Ne gomzan ket eus grugerien a vez tapet dezhe un taol-gwad bewech ma
welont ur soutanenn...) D' am menoz ez eus greun mat e pep grignol.

Sanket don e vez ar relijion e buhez Iwerzhoniz :

« En anv an Dreinded santel ma teu diouti pep galloud », evel-se e tigor 
al lezenn-stad iwerzhonat (1). Goude-se n'eo ket souezhus gwelout kement a 
bedennerien en ilizoù : it da n' eus forzh mare eus an deiz en ur chapel bennak 
hag e welot tud o pediñ, oc'h ober hent ar groaz, maouezed evel just, met ivez 
gwazed yaouank-flamm pe re grommet dindan ar gozhni !

(1) Savet eo bet al lezennn-stad-se e 1937.
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E Galway e kouskemp e ti un implijad oc'h ober war-dro al labouradeg « 

Skell ». Bep mintin, en ur vont d'e labour e chome a-sav ur predig amzer e 
chapel ar Jesuisted ! An darn vuiañ anezhe a rae sin ar groaz en o c'herc'henn 
en ur dremen dirak dor vras un iliz.. Ar veleien eo o deus broudet ar groaz- 
wenn, setu perak e kresk ken buan niver an heulierien.

Un deoliezh o deus Iwerzhoniz ouzh Itron Varia Lourd. Bewech ma voe 



lavaret dimp gant un den e oa bet e Bro-C'hall e oa e Lourd (teir eurvezh 'zo 
ret evit mont diouzh Dulenn da Lourd, dre garr-nij evel just).

(Da genderc'hel.)
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SKOL-LOUARN VEIG TREBERN

(Kendalc'h)

GANT YOUENN DREZEN

Ya ! Paotr-Teo !.. Hama ! Gwasoc'h eget mont da redek-mor, diaviz e-giz e 
skañvbenn a gamarad, en doa graet Paotr-Teo o chom en aod. Pezh a oa bezañ fur, 
koulskoude. Nemet, n' eus justis ebet war an tamm douar-me. Ar paotrig fur an 
hini eo a c'hoarvezas droug gantañ. Pa 'z eo gwir eo da bep hini e blanedenn.

Paret e zaoulagad ront war an teir-gwern, a gase ganti e gamarad brasañ, e
chomas ar paotrig istonet, a-dreñv aspled houarn ar c'hal Fereg. Gwelout a reas 
al lestr bras o troc'hañ an dour dirazañ, o pellaat war e bouez, war-du meilh-
mor Porzh-Moro ha korn-tro Menez-Bihan, tra ma tispake ar gouelioù, en o gloar, 
an eil re war-lerc'h ar re all, uhel ha ledan.

Gwelout a rae, a-zioc'h ar speur, war an dunetez, e-kichen an ofisourien, 
penn ha brec'h pe vrec'h Veig o firbouchal, hag o vont war vihanaat. Krediñ a 
reas dezhañ zoken klevout e vouezh skiltr oc'h hopal : - Deus ivez 'ta ! Paotr-
Teo. - Mes n' oa ket sur ; re wasket oa e galon. Ne welas ket re vat, gant an 
dour a zeue d' e zaoulagad, ar vatimant veur o vont diwar wel a-dreñv torgenn ar
c'horn-tro, ha, da c'houde, beg ar gwernioù o vont da guzhat d' o zro, a-dreñv 
gwez pin koad Menez-Bihan.

Chom a reas en alvaon, ur reuziad mat, plantet war an hent, dirak 
barrinier houarn aspled ar c'ha1 Fereg, mantr a sevel en e galon, d' he 
diwaskañ.

95
Aet e oa kuit Veig Trebern war ar mor. Morse james ne welfe mui e « frai »

nemetañ. Biken mui ne zeufe hemañ en-dro. Penaos e kavfe e hent, da zont en-dro,
war ar mor bras, kaer en doa bezañ fin, ken e oa ?... Aet e oa kuit, hep 
lavarout ger d' e vamm, na kenavo na tra !.. Ha petra a responto, eñ, Ifig 
Korku, da vamm Veig, pa c'houlenno digantañ petra en doa graet eus he mab ?

N' oa ket, e Pont-'n-Abad, hiziv, ur paotr bihan gwall eürusoc'h egetañ, 
ha muioc'h digompagnun.

Kenderc'hel a rae ar mor da ziskenn. Dispennet e oa bet gantañ, pell e oa,
ar roudenn wagennek, a oa savet war-lerc'h ar vatimant gwenn. Ha chom a rae 
Paotr-Teo da vagañ e dristidigezh, ouzh e sav, war ar c'hae.

Neuze ez eas da azezañ war an dirienn geot glas, dindan ar gwez evlec'h, e
traoñ an diri mein ledan, a gas d' ar Vanell-Zu. Kollet e sell war veilh-mor 
Porzh-Moro, hep gwelout netra. Morse mui n' en dije plijadur en e vuhez.

Ur mare 'voe, e soñjas en doa klevet youc'hadegoù bugale ar skolioù.

- Marteze n' eo ket pell diouzh kreisteiz, emezañ. Poent e oa mont da 
glask merenn. Arabat ankounac'haat ar c'hof, war zigarez e vez poan.

- Sell 'ta ! he doa souezhet Chann Grall, o welout hec'h Ifig, o 
tegouezhout gant e aac'h-skol war e gein. Hemañ zo e soñj deskiñ e gentelioù en 
ur zebriñ e voued ?



- Sell 'ta ! a responte Paotr-Teo, gant un neuz souezhet ivez, ar 
pilpouzig anezhañ. N' am oa ket taolet kont em oa degaset va levrioù ganin.

Gouzout a rit mat ne oa ket o vont da anzav ne oa ket bet tost ouzh Sant-
Gabriel.

Ne voe grik ebet, e c'hellit krediñ, diwar-benn Herveig Trebern, e-kerz ar
pred.

Ha, kuit da gaout kaoz hiroc'h, e save ar paotrig, kerkent ha skarzhet e 
volennad stlipoù berv, da lakaat lev etrezañ hag e di.

- Gortoz ac'hanon, Ifig, eme Lan Gorku, hag e raimp hent, asamblez, e-giz 
daou gamarad, betek dor an uzin.

Wat hent karter ar skolioù e oa, evel a ouzomp, ar stal aozañ ludu bezhin,
m' en doa ar C'horku e labour enni.
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- Ya ! tad. Mont a ran da c'hoari, da c'hortoz, dirak al lenn.

Dres a-walc'h, e kleved reuz, e penn ar vanellig, e-giz e foar ar moc'h 
bihan, gant ar baotred oc'h ebatiñ, a-raok mont d' ar skol.

Uhel e oa ar mor, el lenn, pa zeue an dour betek ar Poull-Bihan ha a-rez 
moger-harz ar chañter-heskennerez. Ne voe ket lezet amzer, avat, gant Paotr-Teo,
da gas e spered, en tu-all da bont ar Veilh-Vras, etrezek e gamarad war vordo 
war ar stêr, ha rentet, a-benn neuze, gant e vatimant, n'oar den e pe gorn eus 
ar bed.

- Deus buan ! Paotr-Teo. Un « a-dreñv » a vank deomp !

Un dousenn hanter a ziaouled bihan, eus traoñ ar Waremm-Mên, a oa o 
tispac'hañ, o redek, o tornata, o 'n em vountañ, en ur youc'hal a-bouez o 
fennoù, en-dro d' ur voull graet gant pilhoù ha bonedoù kozh gwasket reut gant 
pennoù fisel ; en ur ger berr, o « tisputañ un diael a bartiad fotball », ur 
c'hoari nevez-degaset er vro, ha n' oa ket divalo tamm ebet, war veno ar 
yaouankizoù.

Reolennoù strizh e oa d' ar jeu-se, eveljust, ret o doujañ rik.

Va stourmerien-me, d' an ampoent, n'anavezent nemet ul lezenn : disvantañ 
botezadoù, gant o holl nerzh, er volotenn, bilhoù reuzeudik, d' he c'has er-maez
« dre an nor ». An nor - unan a bep tu eus an dachenn-c'hoari - a oa merket gant
div gailhenn, a-hed daou vetr bennak an eil diouzh an hini all, ha diwallet gant
ur « gwardian ».

Ha Paotr-Teo er veskadeg, evit degas sikour e nerzh da unan eus ar 
c'hampoù, e poent hag e koulz evit dastumm war e ufern dehou ur makez taol 
botez-koad digant un « enebour » pe, ken buan all, digant ur c'hoarier eus e 
strollad.

Ne voe klevet netra. Ne voe graet van ebet, pa zisac'has Paotr-Teo ouzh e 
sav, krog en e droad gant e zaou zorn. Tapout a raed lamm evit un netra. Ha ne 
voe digemmesket, er vlejadeg, « aiou, va zroad ! » ar paotr paour, nemet pa 'n 
em lakaas da dorc'houenial, en ur grial forzh e vuhez :

- Aiou ! va zroad. Aiou ! va zroad. Aiou ! va zroadig paour.

Torret war o saouzan kentañ, tri pe bevar baotrig a c'halloupe, dre ar 
vanell, betek ti o c'hamarad bihan.

- Moereb Chann ! Moereb Chann !... Deuit buan ! e hopent diwar al leur. 



Kouezhet eo Ifig war an hent, ha n' eo ket kad da sevel.
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Klevet en doa Lan Gorku. Hag an den-se, a vije bet diaes da dangwall pe da

zour-beuz e strafuilhañ; a rae ur pezh lamm war e skabell. E vab ! Droug a oa 
c'hoarvezet gant e vab !... Laosket en doa war an daol, e-kichen e blad, yalc'h-
butun, paper sigaretez, mechenn-dir... Primoc'h eget e wreg, e oa erru war an 
hent, houpet ar paour-kaezh Ifig war ur vrec'h ha deut, buan-buan, en-dro d' an 
ti da lakaat ar paotrig war ur gwele en e c'hourvez.

- Lazhet ho peus din va mab, a hirvoude Chann Grall. Piv 'n eus skoet an 
taol ?

Ne ouie den, eveljust. Al « lazher » e-unan n' en doa «santet » netra. 
Mantret an holl, ha liv ar marv war o dremmoù.

N' oa ket Paotr-Teo ul leñver. Mes ober a rae : - Aiou ! me 'm eus droug !
- bep tro ma veze touchet ouzh e ufern, memes gant dorn e vamm. Ha, koulskoude, 
petra 'zo flouroc'h, war ur bloñs, eget dorn ur vamm ?

*

A-viskoazh, - gwir 'ta, n' oa ket ken oadet-se c'hoazh, - e ouie Veig e oa
dispar buhez an dud-a-vor, o veajiñ dre ar bed-holl war o listri herrus. Lennet 
en doa meur a levrig skeudennet-brav. Mes biskoazh n' en dije kredet e oa ken 
kaer gwelout ar vartoloded, skañv e-giz kizhier, o krapat gant ar skeulioù-
kerdin, hag o tifretañ war an delezioù, dibilhoc'h kalz eget paotred ar 
jimmastik.

Aet oa penngamm o sellout outo o tispakañ, uhel-uhel en nec'h, ouzh stlak 
taer o lien, ar gouelioù-se, a zeue reut kerkent gant an avel.

Ha tizh war al lestr ! Treuzet oa bet moger c'hlas an enezennoù, ha lezet 
a-dreñv e roudenn o virviñ, an enez Haro, gant e vaner kran, enezig ar Razhed, 
ront ha bihan, gant he strobad gwez pin hir ha treut, ha beg enezenn Sant-Mark. 
Klipenn a rae, bremañ, war ul lenn all, kalz ec'honoc'h c'hoazh; penn eeun war-
du tiez gwenn Lok-Tudi, du-se, pell, en tu-all d' al lenn.

Biskoazh n' en doa gwelet Veig kement a zour, ha bep seurt liv d' an 
dour : glas-oabl; glas e-giz ar foenneg, damwenn, louet, rouz... diouzh ma oa 
traezh, lec'hid, kerreg bezhin ha me oar ? er stradoù. Ha ragach d' e heul.
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Nann ! Biskoazh n' en dije kredet Veig e oa ken kaer navigañ. Sur, e yafe 

da vartolod, pa vije brasoc'h. Sur, avat, e yafe da vartolod.

N' oa ket bet hep merzout bagoù all, o vont ivez dindan lien rouz pe 
c'hlas. Mes bagoù du bihan e oa eus ar re-se, gant ur wern nemetken, bagoù 
martoloded an enez Tudi, pe re Lok-Tudi, bet o pesketa pe o vont da besketa, 
mechañs. N' o doa gobari ebet, ken dister e oant, e-skoaz e vatimant-eñ, an « 
Inga Harner », gant he zeir gwern uhel, taolet ganti, a-benn neuze, kement tamm 
lien, a c'helle bezañ dispaket en avel. Ha lorc'h em martolodig, o 'n em gavout 
e bourzh ur vatimant ken tonius ! Lorc'hus Veig Trebern, evel Kado, Roue ar 
Mor !

Deut e oa unan eus ar bagoù bihan, goude loveal, d' en em lakaat moñsell-
ouzh-moñsell gant al lestr ramz.

Ha Veig, hanter-drelatet, pa n'oa tamm en gortoz eus ar pezh a c'hoarveze,
en doa gwelet den e sokoù du, o stardañ o dorn d'an ofisourien ha da baotr ar 
rod-stur, o tiskenn a-ziwar an dunetez, o pignat dreist bardell al lestr da 
ziskenn er vag vihan, dre ur skeulig-kerdin, goude bezañ tapet, en ur dremen, 



sac'h-skol Veig, hag hep gouzout da hemañ, a-dre zaouarn ar mous melegan.

Ha Veig, ivez, e oa bet stardet, hag hejet zoken, an dorn dezhañ, e-giz d'
ur gwaz. Ar c'habiten bras en doa graet dezhañ, ouzhpenn, un allazig dindan e 
chink. ha mousc'hoarzhet outañ, chichant-tre, en ur lavarout :

- Finish... promenade... sorry !

Ha goude :

- Go now... to school !...

Sell aze kenavoioù graet prim ! Hep bouch, na leñv, na komz goullo !...

Sammet e oa bet, dindan e gazel, gant ur pikol Viking, melen-ruz, 
diarc'hen, ha kaset d' ar c'haloup betek bardell al lestr, ha diskennet, e-giz 
ur pakad war skotilh ar vag vihan. Bag an treizhour e oa. Dañsal a rae kement, 
ma kouezhas Veig war e reor.

Tec'hout a rae an « Inga » lark-kaer davet ar mor, a zigore bremañ dirazi 
e zomani glas diharz en tu all da vulgul an Enez ha Lok-Tudi.
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Graet he doa penn ar vagig dre lien war-du kae Lok-Tudi, ha, kent pell, ez

ae da stokañ he fri, e dour sioul, ouzh traoñ un diri mein serz ha strizh stag 
ouzh un dik berr, krenn e-giz ur fri hoc'h.

- Pign da laez ! va niz, en doa lavaret den e sokoù du da Veig. Ha gortoz 
ac'hanon war ar c'hal. Mes diwall da gouezhañ er mor !

Ha Veig d' an nec'h, souezhet gant e zivesker o vrallañ dindanañ, e-giz ma
vije bet un tammig mezv. Ha souezhetoc'h c'hoazh, o klevout brezhoneg o tont 
gant an den yen-se, tavedek ha dic'hoarzh. N' oa ket hennezh ur Saoz eta, hag 
eus ar vro e oa ! Ha setu perak ne yae ket pelloc'h. Kompren buan a rae Veig. 

- Netra da ziskleriañ ? paotr yaouank.

Ur maltouter a oa dirazañ, gant ur biz-meud en e c'houriz ler, moustachoù 
groz dezhañ, ha grosoc'h mouezh c'hoazh. Farsal a rae, eveljust. Karout a ra ar 
re vras añjinañ ar vousetaj.

- Hañ ! eme ar paotrig, en ur c'hourlammat. Va sac'h !... Aet eo va sac'h 
gant ar vatimant !...

- N' eo ket, n'eo ket, paotr bihan, a lavare den e sokoù du, en ur lakaat 
troad, d' e dro, war bavez ar c'hal. Stardañ a rae e zorn d' ar maltouter. - 
Ganin emañ da sac'h.

E-keit-se, taolet e lien en traoñ ha staget e vag ouzh ur ruilhenn houarn 
gant ur bos, e goudor an dik krenn, e oa pignet ivez an treizhour. Ha kuit o zri
: maltouter, sturier, treizhour, d' an ostaleri dostañ, e penn-laez plasennig ar
c'hal.

- Pa 't o sellet trawalc'h ouzh an « Inga », en doa lavaret den e sokoù du
da Veig, e teuy d' am c'haout en ti aze.

Diskouezet en doa gant e chink, hep diskregiñ diouzh sac'h ar paotr, an 
ti-ostaleri, gwennrazet e dalbenn, a-dreñv ur steudad karradoù avaloù-douar. 
Rak, dres e-giz e Pont-'nAbad, edod o tiskargañ eno sac'hadoù avaloù-douar e kof
don div c'hoeletenn saoz ereet ouzh ar c'hae.

Ne oa ket bet morse Veig e Lok-Tudi, n'emañ, koulskoude, nemet ul lev, dre
an hent bras, diouzh Pont-'n-Abad. Ur viken - peder eur ? pemp eur ? c'hwec'h 
eur ?... - e kave dezhañ he doa padet beaj ar vatimant vras, penn-da-benn 



kildroennoù ar stêr ha, da c'houde, a-dreuz al lennoù-mor, dre greiz an 
enezennoù.

Ne ouie ket e pelec'h e oa bet kaset d' an aod. Mes sur oa e oa erru 
pell : pell kenañ diouzh ar gêr. Forzh penaos, avat, n' eo ket e bro an 
Añglichenn an hini e oa bet taolet, na war un enezenn digenvez, e-giz Robinson 
Kruzoe. Ar merc'hed e oa ur vigoudenn war o fenn, hag ar baotred a-ziwar ar 
maez, e-kichen o c'harradoù patatez, o zogoù du ront teir bouloutenn. Ha 
brezhoneg gant an holl. Dres e-giz e Pont-'n-Abad.
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Hogen, dres e-giz gant Paotr-Teo, chomet plantet du-se, a-dreñv aspled 

houarn ar c'hal Fereg, e c'hoarveze gantañ Veig. Sonnet aze war ar sav-maen, 
heñvel ouzh ur pondalez uhel a-us d' an dour, dilezet d' e dro, hag outañ e-
unan, paour-kaezh Lazar, sellout a rae ouzh « e » vatimant, an « Inga Harner » 
kaer ha galloudus, o klipenn war an hent fiñv-difiñv, digor frank dirak he 
staoñ, war ur mor glas-gwer, ne weled un harz dezhañ, - ha ken izel ! - nemet e 
rez an dremmwell pellañ, war e zorn dehou. Biskoazh bravoc'h ne vransellas uhel,
uhel, he gouelioù gwenn, war oabl skedusoc'h. Sailhañ 'rae, skañv ha sart, e-giz
ma ra al loened yaouank, eürus e peuriñ glas o foenneg, hag e sanke he fri en 
houlennoùigoù, hag an eon a lakae dezhi moustachoù gwenn-kann. Stlakal a rae ar 
banniel splann, a-us d'ar stur, e-giz m' en dije bet diwaskell. Diwaskell ?... 
Ne vije ket bet bametoch, Veig, m' he dije dibradet an « Inga », ken prim e yae,
ha loc'het kuit war nij davet an neñvoù don.

Brav, sur, e oa an teir-gwern ramz o pellaat war ar mor. Mes kas a rae 
ganti, war he bourzh, e vignon bras, ar c'habiten estrañjour. Ne zeuio ket 
hennezh morse mui da Bont-'n-Abad...

Chom a rae Veig, e-unan, e penn ar sav-maen uhel evel ur pondalez a-zioc'h
dour. En alvaon. Ne ouie ket mat ha ne oa ket glac'har, kerse ha nec'hamant o 
sevel en e galon. Dreist-holl, pa 'n em lakaas an « Inga », moñsellet flour war 
stribourzh, da dreiñ war an tu dehou ha da lakaat penn war ur beg-douar goloet 
gant ur pezh bodad banal Spagn. Mont a reas da gentañ diwar wel, a-dreñv ar 
banal Spagn ar wern-valouin ha maouez he bronnoù fonnus hag he lost-pesk, da 
c'houde, korf gwenn divent al lestr a-bezh gant e lien dispak-kaer war e deir 
gwern, ha, neuze, ar banniel splann o stlakal sart en avel-vor.

Kuit oa aet ar vatimant vras. Ne chome mui, du-hont, nemet ar mor ha bolz 
dizolo ar neñv. Distreiñ a rae ar paotrig e zaoulagad a-ziwar ar beg-douar da 
sellout en-dro dezhañ. Ur ru ledan, gant un nebeut ostalerioù gwennrazet, e-giz 
du-mañ. Karradoù ha karradoù avaloù-douar, gant daou varc'h, alies, ouzh ar 
stern, a-heul-da-heul evel greun ur japeled, o c'hortoz o zro da vezañ diskarget
er bagoù saoz. N' eo ket gant seurt tablenn e oa e breder ; kemend-all wele e 
Pont-'n-Abad.
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Ha dirazañ ?... Du-hont, pell, a-gleiz da ziez gwenn an Enez Tudi, war 

ribl all al lenn, a oa bet treizhet bremaik gant e vatimant, moger voulouz glas 
ar c'hoadoù uhel, ne weled enni adarre na toull na digor. Ne ouie ket dre 
belec'h e oa deut betek ar c'hal-se, en ur porzh dianav, ha ne ouie ket dre be 
hent mont en-dro d' ar gêr.

Ne zivate ket. Sonañ a rae e benn, un tammig, gant ur vadinell gwrezus. Re
vuan e oa troet an traoù. War an taol, e soñjas e vije bet kalz gwelloc'h dezhañ
chom war ar c'hae, du-se, da c'hoari gant Paotr-Teo. Kollet e oa. Ha tristik.

Treiñ a reas kein d' ar mor, hag e treuzas ar japeledad kirri, etre 
fronell stouet ur gazeg kozh ha lost ur c'harr, da vont da gaout den e sokoù du 
en ti-ostaleri.

- A ! setu va c'hantolor paoioù gouloù rousin, en doa lavaret an den 
tavedek ha dic'hoarzh, p' en doa Veig astennet e benn, lentik, e toull-dor an 



ostaleri. - Deus da azezañ amañ, ouzh korn an daol ! - Diskouezet en doa dezhañ 
ur gador en e gichen.

Azezet e oant o zri : ar sturier, ar maltouter hag an treizhour, ouzh un 
daol vihan, e-tal ar prenestr, gant pep a vanne gwin gwenn. Dastum a rae ar 
maltouter ar paperennoù a oa ledet dirazañ. Stoket e voe ar gwerennoù : - 
Yec'hed mat ! - hag ar maltouter a savas da vont, an treizhour ouzh e heul.

- Tudina ! eme an den tavedek ha dic'hoarih, degasit un dra bennak da 
zibriñ d' ar paotr-mañ. Pelloc'h e tle mougañ gant an naon. Naon 't eus ? va 
niz.

- Ya ! eontr, a responte Veig.

Debret en doa gwastell ar c'habiten bras, e-doug ar mintin mes ar vugale o
devez atav ur vouzellenn laosk.

- Che ! ar c'hrouadur paour, a drueze Tudina, ur vigoudenn he divjod 
mirzin, n'o doa netra da rebech d' an dienez. - N' eus netra anezhañ. Petra ' 
gavez gwelloc'h, paotr bihan, bara amann, pe bara koñfitur ?

- Koñfitur, eme Veig.
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- Neuze out deut da Lok-Tudi gant ur vatimant, a lavare an ostizez, en ur 
droc'hañ ur mell felpenn vara gwenn eus an dorzh. N' out ket bet klañv gant an 
droug-mor ?

- O ! nann, eme Veig. Hag e c'hoarzhas.

- Ha da vamm n'he deus laret dit netra, pa out aet kuit ?

- 'M eus ket laret dezhi, eme Veig. Hag e soñjas e oa kurius merc'hed ar 
vro-mañ, e-giz ma oant en e di.

- Kuit out aet gant ur vatimant, hep larout netra da da vamm, va Doue 
benniget Jezuz !

Diwar hec'h estlamm, e leze ar vigoudenn he loa er sailhad koñfitur.

- N' en em chalit ket gant ar paotr-se, Tudina. Fiziet eo bet ennon gant 
eil-kabiten an « Inga Harner », ar vag norvegiat on bet o kerc'hat, e Pont 'n-
Abad. M' el lakay en-dro war hent ar gêr, p' en do debret e walc'h... ha p' en 
do klevet diganin un tamm katekiz e-berzh ar c'habiten Olafsen.

« Petra 'vez roet dit da evañ er gêr, gant da voued, paotrig ?

- Dour, eme Veig.

- Hama ! Amañ, evit ur wech, ez evi limonadez.

N' eus ket par da aer ar mor da lakaat ur galon yac'h da zigeriñ. Ur 
blijadur e oa sellout ouzh Veig Trebern o tirouestlañ e damm bara koñfitur.

- Peseurt micher e ra da dad ? a c'houlenne ar sturier, a-benn ur pennad.

- Mañsoner, eontr.

- War e gont ?

- O ! nann. War chañterioù ar Struilhoù. O sevel tiez nevez, eus kostez 
Fouesnant.

- Eus kostez Fouesnant. Bremañ e komprenan gwelloc'h. Pa vez da dad pell 
diouzh ar gêr, ez aes da skol al louarn.



-Hi! hi !

- Pe seurt micher a ri, te, pa vi bras ? Mañsoner, e-giz da dad ?

- Ha ne vin ket, eme Veig, a greiz e galon. Ne fot ket din mont da vous-
pri. Me ' fot din komandiñ-ur vatimant e giz ar c'habiten bras.

- A ! ya, va niz. Setu pezh en doa komprenet ar c'habiten bras, e-giz a 
larez. Mes, kred ac'hanon, komprenet en doa gwelloc'h c'hoazh en dije pradet dit
da reor, ma vijes bet dezhañ. Rak ur mab eus da oad en deus, du-se, en Norvej, 
ha setu perak e oa deut dezhañ mignoniezh vras evidout. Mes gwall-souezhet e oa,
ouzh da welout o lavagnonaañ war gae Pont-'n-Abad, e-lec'h mont d' ar skol. Ne 
ouie na brezhoneg na galleg, ha, gant-se, n' oa ket evit displegañ dit e soñj. 
En ur mod ivez, an dra-se ne selle ket outañ, - ken nebeut ha ma sell ouzhin, 
peogwir omp na kar na par, - kontant e oa o kaout ac'hanout da ober dezhañ e 
gefridioù. Echu c'hoari, bremañ, avat ! Gourc'hemennet en deus din lakaat 
ac'hanout da brometiñ din start ez i, bemdeiz, d' ar skol, hep mank, ha kerkent 
ha 'benn arc'hoarzh vintin.
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- Eontr, n' eo ket dre va fot...

- Komandiñ batimantoù bras a fot dit, e larez. 'T eus ket echu, neuze, 
dastum deskadurezh. Hag hep skol, deskadurezh ebet. A-boan e vefes mat da ober 
ur martolod-pont. Kompren a rez ?

- Ya ! eontr.

- Larout a rae ar c'habiten Olafsen e oas ur paotrig speredek, da welout. 
Krediñ ervat, a rafen, hervez da zaoulagad. Mes, ur wech c'hoazh, ne servijo dit
da spered da netra, ma ne 't eus ket, war ar marc'had, an deskadurezh, ne vez 
kavet nemet er skol. Er skol ! Kompren a rez ?

- Ma ! a soñje Veig, leun e gof, ha disammet ne ouie ket re a be seurt 
enkrez. N' eo ket an den-se ken mut ha ma krede din. Sur eo, ivez, e lar ar 
wirionez.

Mat e kavas e zour limonadez da evañ, gant ar pikouigoù farsus, a hillige 
dezhañ e staoñ.

- A !... Da sac'h-skol, eme ar sturier, en ur lakaat war an daol ar sac'h,
n' oa bet biskoazh ken c'houezhet, memes gant kistin, pe avaloù « falziget » el 
liorzhoù.

« Lakaet en doa ar c'habiten Olafsen en e benn e oa paour da gerent.

« Gwir 'ta, ne vez ket morse re binvidik tiad ur mañsoner. Karget en deus 
dit da sac'h gant traoù da gas da da vamm, eus e berzh. Da c'hopr eo evit ar 
c'homisionoù a raes evitañ.

Neuze, e lakae war an daol, dirak daoulagad Veig o tispourbellañ, ur pezh 
ugent real, gwenn ha lintrus.

- Ha setu, ouzhpenn, ur pezh ugent real, a roi, hep mank, klevout a rez ? 
da da vamm, da brenañ traoù da servijout dit.

- Mersi ! a lavare Veig. Mersi ! Eontr.

Ugent real ! tud paour !... Ur pezh ugent real a oa bet lezet gant ar 
c'habiten bras evitañ !...

Ne zeuas da Veig, nemet da c'houde, pa voe re ziwezhat, ar soñj goulenn 
digant ar sturier, chomlec'h ar c'habiten bras en Norvej, da skrivañ dezhañ, war



ul lizher,  mil ha mil bennozh-Doue, ha prometiñ dezhañ ne rafe biken mui e 
skol-louarn.
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- Pakadoù 'z eus evit Pont 'n-Abad ? Tudina vrav, en doa taolet ur gwaz 

yaouank drev, en ur vont war-eeun d' an daol-ostaleri. Ur banne gwin, buan ! N' 
emaon ket abred.

- Amañ 'z eus unan atav, eme ar sturier gant e vouezh parfet. Te gemero ar
paotrig-mañ en da charabañ, betek Pont-'n-Abad. Pegement eo ?

Ha setu penaos e oa tremenet e zevezh gant Veig Trebern. Aet kuit, d' ar 
mintin, hep ma oa en gortoz, e bourzh ul lestr teir-gwern, e tistroe da Bont-'n-
Abad, dre an hent bras, a-raok an noz, e charabañ ar « c'hourrier », azezet e-
kichen ur charretour drant, ne rae nemet kanañ pe c'hwitellat, hag hopal war e 
varc'h.

En ur sevel laezenn ar Suler, en doa c'hoarzhet gant ur soñj plijus-
dreist, a oa deut dezhañ en ur ober bekez - en ur vreugeudi, salokras ! - diwar 
e zour limonadez.

- Pa c'houlo M. Karadeg, 'benn arc'hoazh vintin, e pelec'h e oan chomet, 
abaoe ar geit, e larin dezhañ e oan aet da veajiñ e bourzh ur vatimant vras. Hag
e kredo, peogwir eo gwir.

- Mamm ! n' on ket bet er skol, hiziv. Divunit a belec'h emaon o tont !
Ne c'helle ket Veig kontañ bidennoù, an taol-mañ. N' oa ket deut da glask e 
verenn, da greisteiz, ha ret-mat e oa, evit ur wech, komz heñvel ouzh ar 
wirionez ha diskargañ e sac'h. E pep feson.

Kentañ tra a welas Gaidou hag ar c'hoarezed vihan a voe ar pochad boñboñ 
hag ar per. E vamm a welas un tamm kig-rost paket klok, boestadoù boued-mir, 
tablezennoù chokolad ha traoù ken talvoudus all. - Div segalenn ! Ur soñj e oa 
bet evit an tad mañsoner.

Birvilh e oa e goad Veig. E vamm, avat, he doa graet un dic'houezhadenn, 
hag hejet he fenn div pe deir gwech, e-lec'h c'hoarzhin gant ar blijadur, evel 
m' en dije Veig kredet he dije graet.

- Lar din ar wirionez penn-da-benn, Herve. Ne gavan ket ac'hanout gwall-
gatolik, abaoe ur reuziad.

- Ni ' soñje deomp e oas bet dalc'het e pinijenn, eme C'haid.
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Dont a reas soñj da Veig eus e bezh ugent real.

- Sed ! mamm. An dra-mañ 'm eus bet ivez digant ar c'habiten bras.

- Ur pezh ugent real, siouazh ! Da dad a c'hounez a-boan ur skoed 
bemdeiz !

- Arc'hant va c'homisionoù, mamm !

- Ya ! ya ! Degaset 't eus ganit ur fortun ha peadra sevel ur stal 
espisiri. War goust da skol eo, evit-se. Perak n' out ket aet d' ar skol ? Sed 
aze ha ne blij ket din, e mod ebet.

- Hama ! mamm. Pa on aet, e-giz ho poa laret din, da larout mersi ha 
kenavo d' ar c'habiten bras, eñ 'n eus graet sin din da vont d' e gaout e bourzh
ar vatimant, hag ar vatimant a zo aet kuit, hag on bet kaset ganti betek Lok- 
Tudi.



- Hep goul koñje diganit ? a c'hagouilhe Gaid, reut he jod gant ur 
voñboñienn.

N' oa ket bet seizhdaletoc'h ar plac'hig o regiñ ur poch, ha kargañ begig 
an div vihan, hag he hini, eveljust.

- Hennezh ne oar ket brezhoneg, c'hwi, na galleg... Forzh penaos, aet eo 
kuit, bremañ.

- Domaj eo, eme C'haid. Mat eo e voñboñioù.

- Nann ! N' eo ket domaj, a responte ar vamm. A-barzh pell, ma vije chomet
ar vatimant-se er porzh, n' en dije ket tennet hemañ e dreid diwar ar c'hae, 
betek koll soñj e voued hag ar skol, war zigarez ober kefridioù. Re vihan out 
c'hoazh, Herve, evit mont da vevel. Afer da dad eo gounit boued d' ar vugale. 
Ha, forzh pegen mat eo bet an den-se evidout, arabat dit fiziout re en 
estrañjourien. Ne welez ket e vijes aet betek bro-Saoz ?...

- Me vije bet kontant, 'vat ! eme Veig, kalonek.

- Drochig paour !... Ur chañs eo dit n' emañ ket da dad er gêr, na da 
voereb Katell. Desket o dije da da reor mont da bourmen war ar mor, e-lec'h 
bezañ er skol ; kred hardiz !

- Aet eo kuit ar vatimant, eme Veig en-dro. Ha bremañ e yan diouzhtu da 
gontañ da Baotr-Teo... da Ifig Korku...

- Da da wele, ya ! emaout o vont. 'Benn arc'hoazh 'vo deiz, hag amzer a-
walc'h da uzañ teod gant Ifig. Hiziv out skuizh-lazhet gant ar bourmenadenn... 
villiget-se.

- Vin ket pell, mamm. Mont ha dont ken, evit gouzout petra 'n eus laret M.
Karadeg.

- Sed ! gwir !... Penaos n' eo ket deut c'hoazh da gamarad bihan da c'houl
war da lerc'h ?
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Filet he doa ar vamm, sempl, ur wech ouzhpenn, gant he lavagnon.

N' oa ket bet skandalet !... Skandal, hep ur c'houblad flac'hadoù, d' an 
nebeutañ, pe an torch gleb war ar feskinnier, se n' eo ket skandal.

- Feiz ! a soñje va hinkin, m' am ije gouezet, em ije diwallet ar pezh 
ugent real. Me e vije bet traoù da brenañ, avat, gant Paotr-Teo !

Bremañ e oa dav mont da lakaat Paotr-Teo da skodegiñ - « kecha » anezhañ -
gant danevell ar veaj vurzhudus betek penn ar bed. C'hoari chilgammat ha 
piklammat a rae, en ur ziskenn gant ar Waremm-Mén, hag a-hed al lenn, betek penn
ar vanell, ha touigenniñ a rae evitañ e-unan :

- Da biou out mab ? D' ar Pab. Peseurt Pab ? Pab Rom. Peseurt Rom ? Rom 
vi. Peseurt vi ? Vi melen. Peseurt melen ? Melen...

Erru oa dirak ti Paotr-Teo, ha Chann Grall, mamm Paotr-Teo, a oa war al 
leur, dirazañ, diwalc'het he dremm dreut. Dic'hoarzh ha koumoulek. Merzout a rae
Veig, kerkent, e oa c'hoarvezet ur gwall-daol. Tapet Paotr-Teo, marteze, oc'h 
ober skol-louarn !... Dastum a rae ar paotrig ar mousc'hoarzh chichant a oa 
ledet war e fas. A-barzh m' en doe gallet rannañ grik, e lavare Chann Grall gant
un huanad :

- Emaout degouezhet eus ar skol ? Herve bihan. Da gamarad, siouazh d' e 
galon, 'n eus ket gallet mont. C'hoarvezet 'z eus droug gantañ goude e verenn. 



Un droug spontus, Herve baour. N' am eus ket bet amzer da gas keloù betek da di,
ken strafuilhet on bet. Torret, drailhet e zivisker, an aelig Doue !.. Lazhet-
mort eo bet din ganto.

- Oi ! va Doue... eme Veig, o strafuilhañ d' e dro.

- Deus da welout anezhañ en e wele ! Diwall da ober trouz !

Hag hi d' an ti, Veig d' e heul, war vegoù e votoù.

- Marv eo, moereb Chann ?

- N' eo ket, Doue ra viro ! Kousket.

En ur gwele bras e oa Paotr-Teo, astennet war e gein loñchet betek e 
chink, dindan an dilhad-wele, ha kousket dous. Hag un tres dezhañ da vezañ ken 
klañv ha ma vezen, em yaouankiz, pa vezen paotr-enor er frikoioù-eured.

(Da genderc'hel.)
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DAMSKEUD eus AL LENNEGEZH VREZHONEK a-raok an Amzer 
Vremañ

GANT  Fañch ELIES

(kendalc'h)

III
XVIIvet - XIXvet kantved

N' eus ket a drouc'h krenn etre amzerioù ur yezh. A-nebeudoù ha nann en un
taol trumm e teu ar c'hemmoù enni. Un abeg dioutañ e-unan a zo evelkent da 
asantiñ d' an dibab a zo bet graet eus an Tad Jaluan Malter evel digorer-hent d'
ar brezhoneg bremañ.

(Da stagañ ouzh LEVRLENNADUR ar Pennad kentañ) :
- Arzel Even, Istor ar Yezhoù Xeltiek. E niv. 15 « Hor Yezh» , p. 147 h.a., e vo
kavet ar roll, n' heller ober klokoc'h, a gredan, eus an holl skridoù 
krennvrezhonek deut betek ennomp.
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Kalz eo bet kemmet neuz diavaez ar brezhoneg gant ar Breizh-Uheliad-mañ 

(1606-1683). Kavet en deus e oa ret tostaat an doare da skrivañ ar brezhoneg 
ouzh an doare ma veze distaget en e amzer. Setu perak en deus skrivet ar 
c'hemmadurioù derou-ger hag eeunet skrivadurioù oa (da skouer ff e goaff, 
gueneff deut da vezañ goân, guenên).

Ne voe ket heuliet e skouer na diouzhtu, na gant an holl, nag e pep lec'h.
A-walc'h e voe sentet outañ, avat, evit ma vo gallet degemer gant gwir abeg 
Quenteliou christen (1659) ar misioner jezuist evel skrid digeriñ amzer vremañ
hor yezh (1).

War un dro gant an doare-skrivañ e kemmas ivez an doare gwerzaouañ.

Trajedien sacr (2) Dom Ian Cadec, Belec natif a Pares Plousal, en Escopty 
Treguer (Montroulez, 1651) a vez roet evel an taol-esa diwezhañ da genderc'hel 
gant ar c'hlotennoù diabarzh. Diwar neuze ne gaver nemet aspadennoù diratoz eus 
ar gwerzaouañ kozh. Diasur e seblant bezañ ar gredenn-se (sell. pelloc'h : 1° 
Genovefa...).

AR C'HOARIVA

« Ar C'hoariva brezhonek kozh a zo bet ur c'hoariva gwirion, bras, dreist.
Ur wech lavaret an dra-se ez anzavan n' eus ket bet a lennegezh dramael », eme 
Dangi Malmanche (Vie de Salaün, 1926, p. XIX). Nemet e lavar ouzhpenn en un 
notenn : « Ur sell pishoc'h ouzh [skridoù] ar c'hoariva-se a c'hellfe, mar n' eo
ket dizoleiñ teñzorioù, da nebeutañ pourchas dimp kavadennoù plijus ».

(1) Moulet int bet a-nevez gant Gab Milin, kemmet un tammik an doare-skrivañ 
anezho e Levr an Tad Maner, 1876. . .
(2) Touellus an anv Trajedien. Ne deo ket ur pezh-c'hoari hogen ur barzhoneg 
ennañ 54 poz 4 gw. (3 a 12 hag ar 4vet a 13 silabenn). Kentoc'h ur brederiadenn 



diwar-benn ar Basion.
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Sevel a ra a-enep da dezenn ar Braz : 1°) dre ma varn a-dreuz ur c'hoariva

a zo bet bev-buhezek e-pad meur a gantved ; 2°) dre ma varn a-drak da vezañ 
dister talvoudegezh lennegel skridoù n' ouzer ket penaos ha gant peseurt evezh 
eo bet lennet lod kaer anezho.

Studiadennoù a zo deut abaoe da harpañ barnadennoù hon dramaour meur.

Menegomp pennadoù Iwan an Diberder (« Feiz ha Breiz », meurzh-mezheven 
1941) diwar-benn Laurens ar Richou (1678) ; an daou bennad roet d' « Al Liamm » 
gant Roparz Hemon : O klask hol lennegezh kozh (32-33/104-125 ; 37/ 56-62), ha 
c'hoazh hini Jakez Konan : Hor c'hoariva kozh : Loeiz Eunius (71/458-469).

A-walc'h eo da reiñ da soñjal ez eo houmañ un dachenn ne deo ket bet 
difraostet a-zoare :

Perak ?

1° Niverus an dornskridoù : ouzhpenn daou c'hant skignet e Levraouegoù 
Pariz, Roazhon, Kemper, Montroulez, Gwened, Aberstouez, Dulenn, hep niveriñ ar 
re a zo perc'hennet gant hemañ-hen.

2° Bihan niver an dud a zo bet o pleustriñ warno. Diaes int da lenn. A-
wechoù hir da spontañ.

3° Brud fall a zo ganto. Ne veuler nag ar yezh nag an danvez. Re a 
c'herioù gallek. Testennoù ma chom yen outo peurvuiañ al lennerien a-vremañ ha 
zoken ar studierien a bep oad.

4° Ar skridoù embannet a zo bet dibabet gant yezhourien evit yezhourien.

Aviz eo Malmanche, an Diberder ha Roparz Hemon e ranker sellout da gentañ 
penn ouzh an dalvoudegezh lennegel pa 'z eus anezhi.

1° GENOVEFA A VRABANT (Sell. Al Liamm, 32-33/ 104-125). - Abegoù a zo da 
stagañ gant an drajedienn-mañ. Hep bezañ brezhoneg-krenn e ra c'hoazh gant 
klotennoù diabarzh hag a-hend-all da neb a fell dezhañ gouzout muioc'h diwar he 
fenn ne deo ket re ziaes mont betek ar gelaouenn a ro studiadenn Roparz Hemon.

110
Da studiañ pezhioù-c'hoari, gwerzioù ha kantikoù ar gwellan doare d' en em

gemer a zo o renkañ dre destennoù.

Mojenn Genovefa a zo diwar un darvoud eus an 13vet kantved. Er 17vet eo 
avat eo bet skignet he brud e kornog Europa.

Ur wreg yaouank, ur briñsez, tamallet e gaou, a zo bet barnet d' ar marv 
gant he fried. Ar re a dlie he lazhan o deus he lezet en ur c'hoad bras. Eno e 
vev gant al loened gouez. Un heizez a zeu da vezañ magerez he mabig Benoni. 
Bloavezhioù a dremen. Dont a ra ar pried da hemolc'hiñ er c'hornad. Dizoleiñ a 
ra an heizez, e wreg hag e vab. Hag e teu adarre an traoù war an tu mat.

Dek dornskrid, enno pezhioù-c'hoari war an destenn-mañ, a zo meneget gant 
Roparz Hemon. Yann Konan, gwiader e Plouillo, gwerzaouer ha diskriver gredus 
marvet wardro 1842, en deus savet unan a zo bet moulet e ti ar Govig, Lanuon, 
1864 : Buez Santez Genovefa, tragedienn en try act gant eur prolog en pep act, 
298 p.

Studiadenn Roparz Hemon, avat, a zo diazezet war daou zornskrid A ha B, 
kaieret e Levraoueg Dulenn. Distreset eo bet ar skrid orin gant an diskriverien.



Da c'hortoz ma vo embannet A en e bezh en deus roet un darn, war-dro pemp kant 
gwerzenn, eus ar bempvet arvest dreist-holl, a zo a- walc'h da reiñ dimp da 
c'houzout n'oa ket didalvez an drajedienn, savet moarvat en eil lodenn ar 17vet 
kantved. Betek karantez d'ar maezioù a gaver diskleriet enni.

Sed amañ ur vozad gwerzennoù gant klotennoù diabarzh eunoc'h eget er 
c'hantvedoù a-raok.

An Anco
Me eo ar Marv cruel, hac a falc'h evellen 
Quement den so e-r bet. Hinin ne ecsetten (1). 
Ne bardonin hinin, na Pap na cardinal,
Nag yve ar re so eur gurun voar o sal,
Nac otro nac itron, baron na barones, 
Na paour na pinvisic gant o gouiridigues. 
M-o falc'ho ur veaj a-blat voar an dachen, 
Divesat pe abret, hep clevet nep peden 
Tut cos ha tut yaouanc en-creiz o vaillantis 
Fur ha sot, crenf ha fal, pa vent leun a valis, 
M-o siso, sur a-voalc'h un de gant ar falc'h-mañ.

(1) ecsetten = ar galleg «excepter » = ecsepten. - Anavezet mat eo an Ankou en 
hor c'hoariva. Heñvel a-walc'h eo da bep tro e ziviz. Ijin ar skrivagner hepken 
n' eo ket bepred hevelep.
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Hag e tegas da soñj d' un den an hesonerezh didro-se pozioù an Ael Gwenn, 

ael ar Marv, e derou ar beurbadelezh a ra eus Gurvan ar vleunienn varzhus nemeti
digoret e liorzh dizarempred hor c'hoariva :

Me zo 'n hini a deu ken en deiz ken en noz, 
'n hini a oar antren ebarz enn tier kloz
me diz an neb a dec'h kouls ha'n neb a c'hortoz.

Me zo ar mignon mad o tont en eur bourmen 
me zo ar foeter-hent, al laer fall o tremen... 
Me zo ar bizitour diveza da bep den.

Da beb-unan er bed e verkann e dermen ;
ME HO LAZ HOLL, bihan ha braz, iaouank ha koz.
Em dorn kleiz e tougann an Heuz hag an Anken ; 
en dorn deou me zalc'h ar Peoc'h hag ar Repoz.

Meneget hon eus endeo ur c'hantik spirituel eus dornskrid Bonneur deveret 
eus Mister santes Barba. Un all a zo er memes dornskrid ouar buhez santes 
Genoffeua, ennañ 458 gw. 8 silabenn hag a zever moarvat eus an drajedienn. 
N'heller keñveriañ evit bremañ nemet ar 5vet arvest ha dibenn ar c'hantik. A-
walc'h eo, avat, da gavout en eil hag en all an diviz etre Genovefa hag ar 
grusifi (« Al Liamm » 32-33/111- 112)

373 : - Penos, emmezy, va Doue,
hac er guis-man e choumin-me ? 
Ha ne de quet aoualc'h pemp bloa 
da veza bet er poaniou-ma ?
. . . . . .
389 : - Na me, va merc'h, pettra meus greet 
da veza en eur groaz staguet ? 
C'huy lauar ho map a gresq ho poan. 
Va hini ne de quet bihan
guelet va mam, Ian, Magdalen,
rannet ho c'halon em c'hichen.

Ha kanet eo bet ar c'hantik-se, da grediñ eo, e pep korn a Vreizh-Izel pa 



lennomp dindan pluenn Glaoda 'r Prat ( kent-skrid Buhez Genovefa a Vraban, E. S.
I., Brest, 1926) :

Me ho suppli, kompagnunez,
Da glevet kana eur vuhez :
Da Jenovefa eo bet grêt
Kaera skouer d'an Itronezed.
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« Evelse em eus soñj mat da vezañ klevet ma moereb koz o kana e Kerzadiou 

(Plougastell-Daoulas) pa oan bugel.»  Ha sed amañ penaos e stag kantik dornskrid
Bonneur :

Me ho supply, compagnunez, 
Da selaou cana ar vuhez, 
Da Genoffeua ez eo greet, 
Mellezour dan ittronezet.

2° SANTEZ TRYPHINA HAG AR ROUE ARZUR (Kemperle, Clairet, 1863), 2 zevezh 
hag eizh arvest. - Kent stagañ gant ar c'hontadennoù hag ar c'hanaouennoù en doa
Fañch an Uhel dastumet pe diskrivet 87 pezh-c'hoari (Batany, Luzel, p. 119).

Eus an eost fonnus-se n' en deus gallet lakaat moulañ nemet daou vister.

Santez Tryphina eo an hini kentañ. Dibabet eo bet gant an Uhel dre ma oa, 
war un dro gant Buez ar Pevar Mab Emon, an anavezetañ dre vro-Dreger en e amzer.

Goulennet en doa skoazell an Ao. Herri, aluzenner ospital Kemperle. 
Divankañ a reas hemañ ar skrid brezhonek, en ur ober dezhañ ouzhpenn ur 
c'hempenn brasoc'h eget ne deo dereat hervez reolennoù an embannadurioù 
gouiziek. D' ar c'houlz-se, moarvat, ne gave ket d' an Uhel e oa seurt da abegiñ
en doare-se d' ober.

An eil mister a roas d' ar mouler a zo bet Buhez Sant Gwennole, abad 
(Cotonnec, Quimper, 1889). Kavet oa bet an dornskrid implijet amañ e 1848, e ti 
Thomas, e Roc'h-Laz, war zouar al Lev-Drêz. Diskrivet oa bet gant an Uhel e-
unan. Un devezh ha c'hwec'h arvest a zo anezhañ.

3° COGNOMERUS HA SANTES TREFINA (A. Le Braz, Champion, Paris, 1904). - An 
Uhel eo, eme Anatol ar Braz, en doa lavaret e vefe mat moulañ ar mister-mañ d' e
lakaat keñver-ha-keñver gant Santez Tryphina.

Trefina an istor eo hon eus amañ, an hini ma komzer anezhi e buhez latin 
sant Gweltaz hag e levr Albert Le Grand (Vies des Saints de la Bretagne 
Armorique).

N' eus nemet an anv da vezañ heñvel en daou skrid.
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Cognomerus (Konomor), kont Kernev, a fell dezhañ kaout da bried Trefina, 

merc'h Nerocus (lenn Uerocus = Werok), kont Gwened. Brudet eo da vezañ lazhet ar
priedoù a zo bet dezhañ a-raok adal ma veze keloù bugel ganto. Ret eo en dro-mañ
da sant Weltaz bezañ kred evitañ pe ne vo ket degemeret e c'houlenn.

Lazhañ a raio Trefina daoust da se. Degaset e vo d' ar vuhez en-dro gant 
ar sant hag ez aio da leanez. He bugel, avat, sant Tremeur, a vo ivez d'e dro 
lazhet gant an tad dinatur.

Eus an danevell skrijus-se e teu danvez ar mister e daou zevezh a zo bet 
miret dimp gant dornskrid Jakez ar Pikart a Bloueg savet e 1800.

N' oa ket bet miret a-zoare moarvat ar mister diskrivet gantañ. N' en deus



ket kavet dezhañ da vihanañ e oa fonnus a-walc'h an danvez ha staget en deus 
outañ amprestoù tennet eus misterioù all.

1. Diviz an Ankou (gw. 558-617) a gaver gant nebeud a gemmoù e Vie de 
Saincte Treffine (p. 121-123) eus dastumad Vallée.

2. Ar C'hourtisan hag an Ankou (gw. 700-804) a zeu eus Vie de Lantechrist 
et le Varn general.

3. Abrege ar Seiz Pec'hed Marvel a zo deut eus danevell Lazar distro d' ar
vuhez e derou ar Basion (1273-1342).

4. An Eneoù Daonet (1343-1493) a zo un darn o tont ivez eus ar Varn 
general.

Diaes e vefe d' un oberenn penseliet en doare-se bezañ kempouezet mat. E-
touesk an dornskridoù niverus a oa dindan e zorn ne vije ket bet diaes da Anatol
ar Braz kavout un oberenn dalvoudusoc'h eget houmañ, dellezek da vezañ moulet. 
Engortoz a gement-se e c'helled bezañ a-berzh un den kentoc'h lennegour eget 
yezhoniour.

4° BUEZ SANT PATRICE ARC'HESCOB (embannet gant Jh Dunn, kelenner e Skol-
Veur Gatolik Washington, Paris, Champion, 1909). - Eus dastumad Arzhur de la 
Borderie eo dornskrid ar mister-mañ. Sevel a ra da zibenn an 18vet kantved, 
nemet kalz koshoc'h eo ar pezh-c'hoari. Liv rann-yezh Bro-Dreger Vihan a zo 
warnañ. Ne deo ket evel Cognomerus peñseliet a dammoù kemeret amañ hag ahont. 
Daoust da se ne deo ket brasoc'h e dalvoudegezh lennegel.
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Gallek eo stumm an anvioù tud. Ar pezh a laka anat eo diwar ul levr gallek

eo bet amprestet an danvez.

Un dra a ro da grediñ ez eo bet savet ar mister e dibenn ar 17vet kantved.
Ne deo ket graet ingal ar c'hemmadurioù. C'hoarvezout a ra kement-se er skridoù 
o sevel d' un amzer ma n' oa ket c'hoazh degemeret gant an holl reizhadur an Tad
Maner (1).

N' oa ket ponner samm deskadurezh kristen an oberour. Degas a ra sant 
Jozeb en Eured Kana. Gant pistolennoù e ra lod eus e bennrolloù hag i o vevañ en
amzer sant Padrig.

Re a c'halleg a zeu en e werzennoù evit aotren dimp tañva plijadur gant ar
pezh a zo mat en e vrezhoneg. Ne lavaran ket e ve bras niver ar gwerzennoù par 
da houmañ (III, 291) :

Moienant asistanes auteur ar puisanso.

N' eus a vrezhonek nemet ar ger-mell. Peadra a zo da dagañ gant heuliad ar
gerioù gallek a zifluk diouzh e bluenn. Ma ne vefe e c'hoariva kozh Breizh nemet
pezhioù a zoare gant an div-mañ ( 3° ha 4°) e c'hellfer o lezel hep keuz da 
zanvez studi d' ar yezhoniourion.

Tri arvest gant pep a brolog a zo eus Buez sant Patrice.

1. Istor tad ha mamm sant Padrig. Ginivelezh ar sant : e vadeziant. Ur 
wech aet e dud d' ar gouent eo desavet Padrig gant e eontr. Reiñ a ra ar pare d'
un dall, ha difenn e vro diouzh an dour-beuz.

2. Skrapet eo Padrig gant un diaoul ha kaset da vesa deñved an impalaer. 
Gounit a ra d' ar feiz kristen merc'hed e vestr. Dasprenet eo ha lezet da vont.

3. Emañ e Bro-C'hall gant sant Jermen Auser. Mont a ra e pirc'hirinaj da 
Rom. Graet arc'heskob gant ar pab ez eo kaset da Vro-Iwerzhon da skignañ dre eno



ar feiz kristen. Santez Berc'hed a zeu da gemenn dezhañ pegoulz e vo dezhañ 
mervel. Kaset eo gant Doue d' ar vougev a zo bet brudet en e c'houde dindan an 
anv a Burgator sant Padrig. Eno e ro e ene d' e Grouer.

(1) Arabat ober re a stad eus ar merk-se. Itron Saint-Prix a zastumas 
kanaouennoù pobl en amzer Kervarker. Ne ra ket ingal kennebeut ar c'hemmadurioù.

115
5° « MYSTERE BRETON DE SAINT CREPIN ET SAINT CREPINIEN » (kentskrid ha 

notennoù gant Victor Tourneur, Paris, Champion, 1907).

« Lusk ha buhez a zo ennañ », eme Jh Dunn ( Vie de Saint Patrice, p. X).

6° « LOUIS EUNIUS OU LE PURGATOIRE DE SAINT PATRICE » ( kentskrid, 
troidigezh ha notennoù gant Jord Dottin, Paris, Champion, 1911).

Pell zo eo diviet ar mouladur-se. Re bell zo ivez eo bet ar mister-se etre
va daouarn e sal ar c'heltieg Skol-Veur Roazhon evit gallout barn va-unan. Tangi
Malmanche, avat, gwelloc'h barner egedon, a lavar (« Vie de Salaün n, p. XIX) : 
« en deus an embanner roet dimp da anaout aze un doare pezhc'hoari buhezek ha 
diardoù, ha leun-barr a verv-pobl ».

7° BUEZ LOUIS EUNIUS, DIJENTIL HA PEC'HER BRAS (trajedien en daou act gant
eur proloc evit peb act, Lanhuon en ti Intanvez ar Goffic, Mouler-Levrer, 1871).

Gras d' ar mouladur-se en deus Jakez Konan kaset d' Al Liamm (71/458-469) 
ur studiadenn gant bommoù hir a-walc'h dimp da gaout un tañva eus ar pezh-
c'hoari.

Niverus a-walc'h (seizh en holl) eo an dornskridoù a zo bet miret eus ar 
mister-se. Plijout a rae kalz, war a seblant d' an arvesterien. Leun a skrij hag
a virvilh eo an destenn anezhañ. C'hoariet e veze, diouzh reol, da heul Buhez 
Sant Padrig. Klevout a reomp Belzebuth o laret e dibenn ar pezh embannet gant Jh
Dunn :

Demp da gafet Louis, henez so er hartier
A diwar boez henez nin on bo hon afer.

8° LAURANS AR RICHOU (17vet kantved), - Ne deo ket alies ec'h anavezomp 
anv hor saverien misterioù. Pa laka un diskriver e sinatur war e zornskrid, n' 
oar ket hiroc'h egedomp peurvuiañ diwar-benn an oberour, pe ne deo marteze tamm 
ebet prederiet gant kement-se. Tra an holl eo ur pezh-c'hoari evel ur ganaouenn,
ha n' eus forzh pe ziskriver, mar kred dezhañ bezañ dornet mat a-walc'h, a gemm 
pe a gempenn hervez e froudenn. A-hed-ar-wech e seblant ar Vretoned bezañ bet 
douget da sellout ouzh ar skridoù evel ouzh traoù diberc'henn a zo da nep a laka
warno e graban.
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Evit Laurañs ar Richou ne deo ket heñvel. War ur c'haier fiziet ennañ gant

Frañsis Even (Karevro) a Landreger, Iwan an Diberder en deus lennet ( e 1941) :

Trajedien sacr euz a varo ha passion hon Zalver Jesus-Christ, dresset ha 
composet a neve, hag en carmou bresonnec, herve langaij ar vro hag ar hanton 
gant Missire Laurans ar Richou, bellec ha cure en parrous a Plounez, escopty 
Sambrieuc, er bla 1678.

Diwar zorn Frañsez Herri a barrez Plounez e 1773 oa ar c'haier-se. Un 
eilskrid eo eta eus un oberenn savet ur c'hantved a-raok gant kure e barrez.

Darnoù eus ar Basion-se a zo bet embannet war « Feiz ha Breiz », Meurzh-
Ebrel ha Mae-Mezheven 1941. Hervez an darnoù-se kalz dellezekoc'h e oa Pasion ar



Richou da vezañ moulet eget lod kaer eus an disterachoù a zo bet dibabet gant
al lenneien meneget uheloc'h.

An destenn a zo hini an holl Basionoù bet savet abaoe ar Grenn-Amzer. 
Patrom Pasionoù Breizh evel pezhioù-c'hoari a zo bet, war a greder, misterioù ar
C'hallaoued Arnould Greban ha Yann Michel. An andon nemeti dezho holl a zo bet 
ar Pevar Aviel hag ar mojennoù o deus bleuniet en dro dezho abaoe derou ar 
gristeniezh.

Hervez e ijin e laka pep skrivagner an danvez-se da dalvezout hag ijin ar 
Richou n' oa ket dister, war a seblant.

Sed amañ un darn eus an diviz diwezhañ etre Jezus hag e vamm :

Allas ! ma map clouar, pa glevan hou comzou,  
E teu ma daoulagat da scuill nombr a zaelou. 
Hoant hou hoes d'am huitat, ivez d'am dilezel, 
Evit moned ember var ur groaz da vervel ?
M'hou ped a wir galon, ma map, chomet gené 
Evit ma honsolin, keit ma fin en buhé... 
Me zo un intanvez, n'am eus den er bet-man 
a rahe zicour d'in mar choman ma-hunan. 
Ne gafen nep support er bed-man diouz den. 
Mil anken am bezou ma na deut d'am souten. 
N'am lesked en estlam ; en hirvout ha glahar.  
Pan deo me eo hou mam, n'am lesket er safar !
Otreet kement se d'ho mam pa hou pedan !
. . . . . . 
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Jezuz
Ma Mam, hui zo er bed, na santet bu ar boan 
a soufr an inevou zou aet euz ar bed man, 
a bed ha noz ha de ma teuhen da vervel 
evit pean an dlé d'ar guir Tad Eternel ?

Mari
Ha possubl eo, ma map, a ve hui a béè
ou dle hag ou hredit d'hou tat, ar guir Doue, 
hui, pehini n'hou hoes commetet nep pehet ? 
N'am bou biken eta nemet glahar er bet ?

Jezuz
...Calon trist ! ha te oar ha te a resistou 
ouz carante ar Vam hag ouz he froposou ?

Mari
- Red eo enta, ma Mab, ar wech-man hou cuitat 
ha bezan hirvoudus ? Penaus e hellin pat ? 
N'am lesket ma-hunan da vezan glaharet, 
Mes groit ma hin ganac'h en kement ma heet !

Jezuz
...Hui uélo ma astenn embév én ur lamgroaz 
traïnet dré ar ruiou gant poân ha fatic vras, 
foetet ha flajellet ha curunet gant spern 
péré a antréou, allas, bete me fen.
Dén erbet n'en devo ouzin nep sort truhé. 
Evelie, ma mamm ger, e rentin ma buhé. 
Piou biscoaz a welas kemend a dourmancho ? 
Ha c'hoaz e felle d'ah' dont ganin d'ar maro ?

Mari
- Ma c'halon a failla, pa glevan pebeuz poân 
a ranket, ma map ker, ér bet-man da soufran. 



Petra, allas, am mir, siwaz, na drelatan ? 
Jesus, ma map clouar, a galon hou pedan, 
groit, m'hou pet, ma vezou ma deyou diverret : 
euz a greis ma halon d'an dra-sé mé hou pet !

Jezuz
- Allas ! ma mam Mari, zé na vé ket raison, 
ken na vé en pep hent peurbéed ar ranson.

Mari
- M'hou pet, groit d'in eta ma chanchin a speret, 
na welin, na santin ar pez hou hoes laret !
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Jezuz
- Ar seurt maleuriou-zé, Mam, na dlé ked arrivout
gant groec fur er bet-man, mes genah' e nep rout, 
evit nep seurt glahar na annui ér bet-man 
ne dleet ket chanj spi na dont da drelatan.

Mari
- Groit d'in, d'ar bihannan, er momet ma ferfet, 
mervel én troad ar groaz ma féet crusifiet !

Jezuz
- Na mar mervet genin, piou a raï ma hanvou, 
Am lemmou euz ar groaz, na piou am interrou ?

Mari
...Penaus hag en pe giz e rafen biken joa ! 
Evit ma fedennou na obtenan netra ! 
Ma divoezan reket dreizan en hou pedan : 
Mar de ret e farfac'h, na vervet er vro-man.

Jezuz
- E creiz ma oll kerent ha ma holl mignonet 
certen, ma mammic paour, e fezin distrujet. 
Hui a vezo prezant, ive, voar ar mene.

Mari
- Groit ma fezou en noz, ha nompas voar an de !

Jezuz
- Nompas, nompas, ma mam : d'an eur eus a greiste, 
E barz etre daou laer e collin ma buhe.

Pasion ar 16vet kantved a ro dimp an hevelep diviz a zeu d' e zibenn 
evelhen :

Maria
Pell ahanenn hoz em tennet !

Jesus
E mesq ma querent, ententet 
En un lech uhel, da guelet, 
Dirac an bet, rac effet so.

Maria
En nos bezet, na fallet tro.

Jesus
Da  hanter an creis dez vezo, 
Ha quement re a baleo
Glan dren bro am gouelo oll



Gryet disaczun en un croas,
Dre ma membrou gant tachou bras, 
Entre dou lazr...
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Ma vefe moulet 4.650 gwerzenn Pasion ar Richou e vefe tu da geñveriañ 

kammed ha kammed ouzh an hini gozh. C'hoarvezout a ra gant c'hoariva Breizh ar 
pezh a zo anat war c'hoariva klasel Bro-C'hall. Bihan niver an testennoù, 
amprestet alies digant c'hoariva meur Bro Hellas. Ne zeu e penn den rebech d' ar
skrivagnerien ober gant an hevelep testennoù. Tennet e vez an evezh hepken gant 
ar vailhded hag an ijin diskouezet gant hemañ pe henhont pa laka da dalvezout un
destenn peuranavezet.

Misterioù all a lakaer war anv ar Richou. Karout a rafer gouzout hiroc'h 
diwar-benn an trajedienner-mañ.

9° BUHEZ MOIZEZ ( Dornskrid 1249 D e Levraoueg Vroadel Kembre, Aberstouez.
Roet gant Erwan Vertou - Kaledvoulc'h).

Staget en deus Arzel Even da embann an dornskrid-mañ war « Hor Yezh », 
abaoe dibenn 1954.

Sed amanñ, troet gantañ, an notenn a zo bet lakaet war an dornskrid gant 
tud al Levraoueg :

Skouerenn diglok hep derou na diwezh, eus ur mister e rann-yezh Treger, 
diazezet war istor mibien Jakob ha buhez Moizez. Sinet eo ha bloaziadet 1783 war
veur a bajenn. Ar sinatur klokañ a zo an hini e-traon ar bajenn 144 hag a zo 
evelhen : «fait par moi lorans lethomas filigittim de hari lethomas e 
deillasabet le coffer 1783. »

Mont a ra kentañ devezh an drajedienn betek ar bajenn 60, qw. 1.316.

Embannet eo eil devezh an drajedienn betek ar bajenn 93, gw. 2.144.. Un 
dalvoudegezh resis en deus amañ ar ger devezh. Selaouomp kentoc'h komzoù an 
Impilog e dibenn al lodenn gentañ (kempennet eo un tamm an doare-skrivañ) :

Kompagnunes tut urao pa hous ar uadelles 
da vout deut don guelet an derues a herie 
ho supliomp mar plij, mar deo ho pollante 
da donet disadorn don guelet adare.
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Ouzhpenn un abadenn a oa ret eta da ziskleriañ Buhez Moizez. Ne deo evit 

gwir nemet an Istor Santel aozet e taolennoù.

En « Act quentan » e tiskouezer dimp Faraon nec'het-marv gant kresk 
divuzul an Hebreed graet o annez ganto e douar Gessen. Klask a ra an tu d' o 
diouennañ dre lazhañ an holl baotred a-vec'h ganet (gw. 1-474).

En « douet (daouvet) act » e taolenner dimp bugaleaj Moizez hag e zibab 
gant Doue evit tennañ e vroad a-zindan yev Faraon. C'hwitañ a ra da gentañ.

Gant an « trede act » ( gw. 1.450) setu taolenn gwalinier Bro-Ejipt. Skoet
en o mibien henañ Faraon hag e bennoù bras a ro aotre d' an Hebreed da vont d' 
ar gouelec'h. Loc'hañ a raint goude fest oan-pask (gw. 2.154, p. 93).

Gwashoc'h brezhoneg a zo bet moulet. Gwashoc'h doare-skrivañ, avat, a ve 
diaes da gavout. Un nebeut gwerzennoù hepken da skouer:

.... .. .. .. .. .. se a sou uritap
ret a uo laquat remet pem groeint miserab
rac se argandour yen songet mar plis guennach  
ar uoian fasilan da uortifian o ras.



« se a zou veritabl
ret a vo lakaat remet p'em groeint miserabl. 
Rac se, achantourien, soñjet, mar plij genac'h 
ar voien fasilañ da vortifiañ o ras.

Dre eurvad, adal ar w. 365 e hañval pennadoù, eus ar skrid « bezañ bet 
skrivet gant unan all, akuitoc'h e zorn ha nebeutoc'h diampart e zoare-skrivañ 
», eme Arzel Even.

Dont a ra d' an eñvor ali Iwan an Diberder (Feiz ha Breiz, Meurzh-Ebrel 
1941) da nep piv bennak en deus afer ouzh ur skrid eus hon amzer dremenet : « Ne
deo ket a-walc'h, emezañ, damlenn ar skritur gozh... red eo kemer ar bluenn hag 
adskrivañ al labour en e bezh, en ur skritur sklaeroc'h hag aesoc'h da lenn, 
digammañ ar gwerzioù, o lakaat en-dro en o sav ».

Ur seurt labour a vefe da ober evit Buhez Moizez. Ne deo ket sur avat e 
talvez ar boan. Danvez evit yezhoniourien kentoc'h eget evit lenneien eo ar 
skrid-mañ.

Difiñv an taolennoù, lugudus kerzhed an drama. Pa soñjer n'hon eus ket 
c'hoazh kuitaet Bro-Ejipt daoust d'ar c'hantadoù gwerzennoù ponner o zreid 
dibunet gant ar « gomediancherien » e c'hellomp soñjal gant hiraezh e Menez Nebo
ma welimp diwar e lein marzhoù an Douar Grataet.

Hir eo an hent, pell eo mont di, 
eme hor gwerzioù kozh.

Ne deo ket hep abeg moarvat ma lakae an Diberder Buhez Jakob, Moizez, 
h.a., e tiretenn an trajediennoù relijiel dister.

121
10° BUEZ AR PEVAR MAB EMON (7vet mouladur, embannet gant Kamilh ar Merser 

Erm, « A l'Enseigne de l'Hermine », Dinard, 1928).

Troet eo bet an oberenn-mañ diwar ur romant e galleg war-dro 1780, gant ar
skolaer Per ar Bruno eus ar C'hozhVarc'had. Lakaet eo bet dre rim gantañ ivez 
nemet an « act » diwezhañ a oa chomet e komz-plaen ha na veze ket diskleriet 
moarvat. Ledan eo, e mouladur 1848, a roas an « act»-se e rimoù, savet gantañ da
grediñ eo.

Testenn orin romant ar Pevar Mab Emon a zo ur barzhoneg e galleg kozh 
gouestlet da « Renaud de Montauban ». « Dismegañset gant niz Charlez Veur, 
Bertolai, ar marc'heg a lazh hemañ hag a gemer an tec'h gant e dri vreur. Lakaet
an hu warnañ, e kendalc'ho pell amzer gant e vrezel aheurtet. Dont a ra da 
blegañ en diwezh. Mont a ra da zarbarer gant ar vañsonerien a oa krog da sevel 
iliz Sant Per e Kolin. Brud ur sant a oa dezhañ pa varvas. »

Ne deo ket er skrid kozh-se ez eo bet Per ar Bruno o klask danvez e bezh-
c'hoari. N' anavezed en amzer hor skolaer nemet adaozadurioù goular skignet gant
ar « Bibliothèque Bleue », anezho lennegezh didu evit tud aes da gontantiñ gant 
ma vo puilh an darvoudoù.

Diskrivet eo bet diouzhtu Buez ar Pevar Mab Emon. Un diskriver eo, Stefan 
ar Bourdonneg eus Kerdual er C'hozhVarc'had, a laka, e 1784, ar Vuez war anv Per
ar Bruno.

Lennet ha diskleriet eo bet ivez. Emil Souvestr a zanevell dimp un abadenn
e Lanuon e 1836 (Les derniers Bretons) hag Anatol ar Braz (en e dezenn, p. 473) 
un all en aber ar Gindi etre Priel hag ar Minic'hi e 1858. Moulet oa bet ar 
Vuez, avat, a-benn neuze. Evit ar wech kentañ e ti Alexandre Ledan e Montroulez 
e 1818. Mouladur 1848 eo a zo bet patrom an hini a zo bet savet gant ar Merser 
Erm e 1928 ha niverennet gantañ 7vet. Etre 1818 ha 1850, eme Ledan d' an Uhel en
doa gwerzet ouzhpenn 10.000 skouerenn eus ar Vuhez.
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Setu hep mar ebet un oberenn ma c'heller lavarout diwar he fenn ez eo bet 

poblel. Lennet hag adlennet eo bet, diskleriet ha selaouet gant ar bobl. En 
hec'h amzer ez eo bet ul lennegezh o plijout da vrezhonegerien Bro-Dreger, betek
bezañ desket dindan eñvor gant Kerambrun, gwiader e Planiel. N. Kellien a 
zispleg dimp an darvoud ( « Chants et Danses », p. 54 h.a.) Kerambrun daoust 
dezhañ bezañ bet « komediancher » n' ouie na lenn na skrivañ. Dek pezh-c'hoari 
bennak en doa diskleriet. Manet oa miliadoù gwerzennoù garanet don en e eñvor. 
Ha setu heñ o sevel, ur sulvezh goude an oferenn-bred, war maen an embannoù hag 
e tisklerias betek serr-noz dirak e genvroiz sebatuet Buez ar Pevar Mab Emon. E-
unan o terc'hel lec'h an holl rolloù. Ret e voe da archerien Lezardrev dont da 
glozañ an abadenn, rak deut oa an noz pell a oa.

E-korf an 19vet kantved, avat, evit dont da vezañ anatoc'h gant brezel 14,
ez eus bet degaset ur c'hemm bras etre Breizh a voe ha Breizh a zo. Un aspadenn 
deut betek ennomp eus donder ar Grenn-Amzer n' eo ken c'hoariva ar bobl e 
Breizh, hini ar gomediancherien. Ret eo merkañ spis perak ha penaos.

Gant Buez ar Pevar Mab Emon, hon eus un test dispar dirazomp : ul levr 
moulet mat ha sklaer, a c'heller lenn.

Daoust hag ul lenner brezhoneg eus hon amzer a c'hell kavout e blijadur en
ur seurt oberenn ? Greomp ur sell tostoc'h ouzh an drajedienn. Al levr a zo etre
va daouarn a zo aet 527 pajenn d' e sevel. Rannet eo e seizh « act » gant ur 
prolog da bep hini : 11.330 gwerzenn en holl . Peadra da lakaat dudi e 
beilhadegoù ar goañv... gwechall. Nemet war al leurenn pet abadenn oa ret evit 
mont da zibenn ar Vuez ? Un drajedienn glasel c'hall; e pemp arvest, ne da ket 
da hiroc'h eget 1.800 gwerzenn a zo a-walc'h evit leuniañ un endervezh. 
Kerambrun, komediancher Planiel, etre dibenn an oferenn-bred hag an noz teñval 
n' oa ket deut a-benn eus e abadenn unangomzet diwar maen an embannoù, pa zeuas 
an archerien d' e gas d' e glud. E «prologoù» an drajedienn ne gavomp meneg ebet
a « zervezhioù ». Ingal, avat, e teu gant ar « prologer » :

« Me ho ped da exerç c'hoas ho paciantet ».

Habaster hor re gozh a oa bras. Gwerzioù ha kontadennoù a zegas testenioù 
all. Evelkent mont a raed re bell alies. Gant 4 pe 5 mil gwerzenn e vefe bet tu 
da zisplegañ darvoudoù ar Vuez. Peadra d' ober daou zervezh. Evel m' emañ, Buez 
ar Pevar Mab Emon a zo kar d' ar filmoù dre zarnoù danevell a reas berzh daou-
ugent vloaz a zo ha na vezont mui gouzañvet bremañ.   
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Da neb a zeue da glask enni frond ar bloavezhioù bugel evel an Itron Mond,

maeronez ar 7vet mouladur, e vir an drajedienn un doare boem gevrinus na zeu ket
eus an dalvoudegezh lennegel. Evit ar re all, ar re zoken na vouzont ket ouzh an
destenn, ne deo nemet ur froud a ragacherezh en ur « langaj » peurvuiañ hegasus.

Ret mat eo dimp koulskoude degemer da wir eo an trefoed-se a oa evit hon 
tadoù ar yezh uhel a zeree ouzh an dud veur a zegased war al leurenn. Kemeromp 
ur bomm eus pezh a lavar Salomon a Vreizh (3de Act, Dialog X, p. 151) :

Ampereur puissant ! gant ho permission 
Me lavaro var ze va resolution,
Hac en hoc'h assuran evit nep seurt effort. 
Ne gouemerfomp dre nerz birviqen Rochefort. 
Ouspen, mibien Emon ma int tud redoutet, 
Emaint en eur c'hastel fortifiet meurbet, 
Hac a zo imprenabl, herves a zeblant din :  
Biqen n'o reduisimp nemet dre ar famin.

Da heul kantadoù ha kantadoù gwerzennoù par d' ar re-se en deus kollet al 
lenner pep goanag pa zegouezh (2il Act, p. 91) gant an « dialog » etre ar « 
Geant » ha Mogis, kenderv Renod, emganner kalonek pa vez ret, hogen achantour 



ivez pa vez ezhomm. Boyard ar marc'h burzhudus a zo dindan ar ramz hag ar 
c'hleze Flamberj ouzh e c'houriz. Krogad a vo eta. Rak Mogis a zo prener.

Mogis
...Salud dec'h, va mignon ; terrubl oc'h montet mad : 
Noc'h eus-u qet true ouz nep a zo var droat ? 
Ma carfec'h, va mignon, evit va oblija,
E yafen en ho plaç, ha c'houi deufe amâ.

Ar Geant
Pardie, va mignon, c'houi a zo eun drol den, 
Fellout dêc'h-u va marc'h hac ober din disqen ! 
Me meus ezom va marc'h evit distrêi d'ar guêr, 
Hac e rancan hasta, rac an amzer zo bêr. 
Ne zeus qet pell-amzer aboe ma meus-àn bet : 
Ma noc'h eus qet unan, me ne ràn van abet.
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Mogis
Hola-ta, va mignon ! berra da dêod afo : 
Disqen buan d'an traon, pe me a tisqenno.
Ma rancàn da bedi c'hoas hepqen eur vech all, 
Me a traillo munud evel eun tam qig-sall.

Ar Geant
Amàn, deus va c'hoste, a zo eul louzaouen 
Hac a rafe d'un den crena gant an derzien ; 
Ha ma rancàn assur teul d'an douar va zroad, 
Me rêi did e c'hrena ; rac-se, divoal ervat.

Mogis
Alon ! disqen buan ; ha te gleo, camarad ?

Ar Geant
Coll a res-te da benn ? Me camarad dide !

Mogis 
Perac ne vez-te qet ?

Ar Géant 
C'hoezadennic bue !

Mogis 
Ha te, cos flandéin bras !

Ar Geant
Ro peoc'h din, mar doud fur.

Mogis 
Coll a res da sqient

Ar Geant
Qé, cornec dre natur !

Mogis
O, va c'hamarad qèz, terrupl oud orgouillus ! 
Daouest dac'h oll bombanç, nout qet qer danjerus ; 
Mar doud eun nebeut sot, nebon me tisodo : 
Bremàn ni velo piou qenta a boeltrono.

Ar Geant
Ha possubl ve, paour qèz ! e pe an assuranç 
Hac an temerite da zont d'en em avanç ?



Mogis
En gard, loe bras.

Ar Geant
Ro peoc'h din-me, cos lorennec.
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Mogis 
Daoust did en pe fêçon

Ar Geant
Me zerro did da veg.

Mogis
Me vel ervat e zout guell derrupl insolant

Ar Geant
Lem ê beg da gleze ? lavar, den important.

Mogis
Partout ec'h antreo.

Ar Geant
En eur c'horf eveldon ?

Mogis
Meur a blaç a gavo.

Ar Geant
Divoal da gorf, haillon.

Mogis
Ha te voar sqêi eun tol

Ar Geant
Divoal ervat da guig.

Mogis
Da gôf, vel eur porc'hel, a drapin manific.

Ar Geant
An arrach ha furi a antre em c'halon 
Hac a ra din certen bea leun a eston,
O clévet ar c'hojou demeus eun tamic den 
A dolfen pemp cant lêo gant eur c'hoezaden.

Mogis
Arça, cleze en dorn, pe me dore da faç : 
Tremenet ar gomz-mâ, te ne po mui a c'hraç.

Ar Geant
Ah ! paour-qèz preon-douar ! pa fell dide mervel, 
Ret vo da gontanti, mes te ne vi qet voell. 
Tremen, poursu da chanç, hac e po marc'hat-mat ; 
Ne vi qet joaüssoc'h pa po scuillet da voad, 
Rac eur goad qen dister ne rêi enor abet
Da eun den eveldon a zo qen redoutet !
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Mogis
Teri a res va fenn gant da gomplimantchou, 
Crougaden milliguet ! Divoal deus va doliou ; 
Me rêi did displega ha coea d'an douar :
Piou on, va c'hamarad ? Ha bremàn te er goar ?



Ar Geant
N'ouzon qet da hano, mes da dol zo ponner 
Va glazet ac'h eus ferm, mes me pêo ember, 
Ha te allo souten eun tol deus va c'hleze ? 
Mar tizàn ac'hanout, m'em bo sur da vue.

Douguen a ra eun tol da Vogis, mes Mogis a zaill warnañ.. 

Mogis
Manqet out, camarad ; mes me ne manqin guet ; 
En creiz da vouzellou ez out bremàn tizet...

En diviz-se eo ar fent en deus degaset war c'hourre ar brezhoneg yac'h. Ur
wech all e vo ur glac'har gwirion o tarzhañ diouzh kalon ur vamm.

Ar Pevar Mab, goude m' eo bet lakaet an tan war o c'hastell, o deus bevet 
en dienez er c'hoadoù bras. Du gant an naon hag ar vizer e teuont un deiz da 
skeiñ war an nor er gêr. Da gentañ n'int ket anavezet gant o mamm (p. 191,. 3de 
Act) :

O Doue ! va zud paour, petore tud oc'h-u, 
Ma velàn ac'hanoc'h qen diform ha qen du ? 
Pe c'houi zo payanet, pe c'houi zo christenien ? 
Me gred oc'h eus ezom demeus an aluzen. 
Mar doc'h tud ezomec, ô laverit din-me, 
Ha me ho sicouro balamour da Zoue, 
Evit ma qemero true eus va mibien, 
Ha ma vint preservet deus o adversourien. 
Possubl ve, va Doue, n'ho pe qet agreab 
E velfen qent mervel eur vech va fèvar mab ! 
Me garfe o güelet sur el lec'h ar re-màn, 
Ia, pa goustfe din qement meus er bed-màn.

Renod cazi semplet, en em strinq da zaoulin e vam hac e coach 
e vizach en he robe. An Duqes, o vea anaveet he mab, hac hi beuzet en he daelou,
a losq eur griaden, a zaill gantàn hac a lavar :
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O Renod ! m'oc'h anav bremàn vit va mab mad, 
Diouz ar gleizen vian zo etal ho lagad.
O va mab qèz Renod ! pa velec'h va hirvoud,
Perac ne rêc'h din-me ractal hoc'h anavout ?
Autrou Doue ! va mab, pelec'h emàn 'r guenet
Demeus ho pizach caer, bremàn qen difformet ? 
C'houi voa eur c'hrouadur qer coant ha qer divlam 
A guement voe er bed biscoas ganet gant mam. 
Mes me vel en qichen ive va zri mab all : 
Ar goad em goaziet a gommanç da finval 
Gant ar gompassion o velet va fotret,
P'o güelàn em c'hichen qer mizerabl rentet ! 
Meulet ra vo Doue hac ar Verc'hez Vari :
Me ya da boqat dê a hini da hihi. (Poqat a ra dé tout.) 
Deut, va bugale guèz, da vit arc'hant hac aour ; 
Bugale eun Duqes michanç ne vint qet paour !

Diverrañ. - Klozañ niver an darvoudoù a ziruilh a-hed un drajedienn divent evel 
houmañ a zo diaes. Sed amañ, dre vras, pezh a dremen er seizh « Act » :

I (55 + 1.294 gw.). - Lohier, mab Charlez Veur, lazhet gantañ ur soudard 
d' an dug Beuvet a zo d' e dro diskaret gant hemañ. Ha setu penn orin ar 
brezelioù, an taolioù gidas a bep seurt a zeu war-lerc'h. Tenn-didennet eo an 
uhelidi etre daou zever : chom feal d' ar roue, ha chom feal d' o c'herent.



II ( 54 + 1.440 gw.). - Pardonet en deus ar Roue d' an dug Beuvet. Ur 
strollad eus e dud, avat, en o fenn Ganelon, a lazh an dug Beuvet en hent 
etrezek Pariz. - Mogis, mab an dug, a zeu da gemenn ar gwall gelou d' an dug 
Emon. Petra raio e gendirvi a zo bet nevez zo urzhiet marc'heien gant Charlez 
Veur ? - Sevel a raio Renod a-du gant e gerent. Emañ o c'hoari gwezboell gant 
Bertelot, niz ar Roue. Sevel a ra tabut. Gant un taol eus an daolenn wezboellat 
e faout e glopenn da Vertelot. A-gevret gant e vreudeur ha Mogis e tec'h Renod 
war-du ar « Meuse ». War ur run distro e savont o c'hastell-repu « Rochefort ».

III (60 + 1.580 gw.). - Rediet eo an dug Emon da nac'h e vugale ha da ober
brezel dezho gant arme « Charlamagn » deut da lakaat seziz war « Rochefort ». - 
Hernier a glask dre un taol ganas dont da vestr war ar c'hastell. Lazhet eo. Tu 
o deus kavet an argadourien, avat, da lakaat an tan war ar c'hastell. Ret eo d' 
ar pevar mab ha da Mogis klask repu er c'hoadoù meur. O vevañ diwar gwrizioù 
louzoù e teuont da vezañ du gant an naon hag e rankont dont da c'houlenn sikour 
digant o mamm.

IV (54.+ 1.498 gw.). - Mont a ra an Pevar Mab d'ar C'hreisteiz. An trec'h 
a roont d' ar roue Yon war ar Sarrazin Bourgogn. Resev a ra Renod kastell 
Montoban evel glad ha c'hoar ar roue Yon, ar briñsez Klera da bried. - En aner e
klask Roland hag Olier, nized Charlez Veur dont da vistri war ar c'hastell.
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V (42 + 1.526 gw.). - Ar roue Yon, luziet gant bep seurt iriennoù, a glask

lakaat ar Pevar Mab da gouezhañ dindan c'halloud Charlez Veur. An taol-gidas a 
c'hoarvezo e plenenn Vokouleur. Gant sikour Mogis, avat, e tro an emgann da vat 
evit ar Pevar Mab.

VI (52 + 2.638 gw.). - Richard, breur da Renod a zo bet paket gant Roland.
Dieubet eo gant Mogis. - An dug Emon n' hell herzel pelloc'h. Dre naonegezh e 
klasker lakaat e vugale da blegañ. E lec'h mein e vann gant e ijinoù bitailh en 
o c'hastell. - Da heul bep seurt darvoudoù e teuer a-benn da ziazezañ ur peoc'h 
etre an impalaer hag an emsaverien. « Dilouer ha divoutou » e yelo Renod e 
pirc'hirinaj da Jerusalem.

VII (76 + 964 gw.). - Pirc'hirinaj Renod ha Mogis. - Distro da Vontoban. 
Renod ne chomo ket gant e vugale. Marvet eo e wreg Klera, hag eñ a zeu da 
zarbarer gant ar vañsonerien a zo o sevel iliz Sant Per Kolin. Gwarizi 
darbarerien all a zo kiriek d' e varv.

11° UN ABADENN C'HOARIVA AR BOBL (19-20vet Here 1867, Sant-Brieg, 
Kendalc'h Keltiek Etrevroadel).

...« N' eus ket pell amzer c'hoazh, koulz en Treger hag en Gouelou, e veze
diskleriet war ar maez, a-wechoù dindan an amzer, aliesoc'h en ur c'hrignol, 
nemet bepred ar pellañ ar gwellañ diouzh daoulagad an aotrone, ma seblanted 
kaout aon rak o c'hoarzhadennoù-goap, misterioù, a bade daou, tri, pevar devezh.
E-touesk an dud lennek, bihan-tre niver ar re anezho o doa gallet gwelout seurt 
abadennoù, n' oa tamm ebet un ali unvan diwar o fenn. Evit lod n' oa se nemet 
farouelleilezh didalvez ; evit lod all, avat, ez oa aze un aspadenn eus ul 
lennegezh dibar, iskis, hogos meurdezus.

« Pal aozourion ar C'hendalc'h a oa ar frankiz evit an holl. Ne felle 
dezho, avat, nep seurt dizurzh. Tamm ebet ne ouient pehini oa talvoudegezh 
strollad ar c'hoarierien diwar ar maez a oa soñj da zegas dirak an holl, ha n' 
hellent ket lezel un taol furlukinerezh dont da lakaat en arvar emzalc'h seven 
ur c'hendalc'h a-bouez. Ouzhpenn, e-touesk ar re a felle dezho ur mister, lod a 
c'houlenne ma vije yaouankaet ha diskleriet war al leurenn, kempennet diouzh giz
hon amzer ; lod all a felle dezho e ve miret dezhañ e neuz orin ha poblel, hag e
ziskleriañ dindan an amzer. Kinnig a rae rummad ar re-mañ drama relijiel-rik 
Santez Trifina, unan eus ar c'hoarioù-se o doa skoazellet an Iliz e kerzh ar 
Grenn-Amzer da lakaat an dud fidel da gompren gwelloc'h he c'helennadurezh, 
lakaet da vevañ dirak an holl ; unan eus hor gwellañ trajediennoù ma ne gaved 



enni nag « ar c'homzoù nag an taolennoù diseven, hudur zoken, tamallet, e gwir 
pe e gaou, gant arest 1753, da c'hoariva ar Vretoned.
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« Troer ampart Santez Trifina, (F) an Uhel, hag un all eus hor barzhed, 

(Y. V.) ar Yann, a gemeras warno ar bec'h da lakaat war leurenn ar pezh-c'hoari-
se gant strollad komediancherien Pluzuned. Tro a voe roet dezho da aozañ da vat 
un abadenn boblel-rik, hag evelse ar bobl en he fezh a voe roet tu dezhi da 
gaout he lod eus ar C'hendalc'h.

« D' ar sadorn abardaez p' edo ar c'hendalc'h o vont da echuiñ, e voe 
gwelet strollad ar gomediancherien, anezho paotred hepken, hervez giz Vreizh, o 
vont, sonerien en o fenn, gant straedoù Sant-Brieg ; hag e stagas an abadenn e 
daou zervezh, war ul leurenn savet e-tal sichenn delwenn ar Gwesklen, e penn 
unan eus balioù kêr.

« An deiz kentañ, barradoù glav a redias dizale arvesterien ha 
c'hoarierien da vont da glask goudor. D' ar sul, avat, sederaet an amzer, daoust
ma oa yen, e c'hellas ar pezh-c'hoari mont d' e zibenn. E-tal al leurenn, un 
dachenn gloz, evit an itronezed hag ar gendalc'hidi, a roe tu da arvestiñ a- 
dost ouzh darvoudennoù an drama ha c'hoari an displegerien. Troidigezh dispar an
Uhel a oa e daouarn an holl. Tro-dro en em starde engroez an dud. Kement a 
c'hoant a oa da welout pep tra ma yae da goll lod kaer eus ar c'hoari e monedone
an dud.

« N' hellomp ket soñjal barn amañ dre ar munud an hir a varzhoneg-se, a-
walc'h anezhi da sevel gant he zroidigezh ul levr a 500 pajenn, leun a zudi 
dic'hortoz. Lavarout a raimp hepken : Da gentañ gwiskamantoù disneuz an darn 
vrasañ eus ar c'hoarierien, lezet ma oant bet, siwazh ! da zibab faltazi ha 
danvez pep-unan, a lakaas an holl arvesterien da ziroll da c'hoarzhin. Tamm-ha-
tamm avat, ar striv marzhus o doa ranket ober ar gouerien-se da engraviñ en o 
eñvor kantadoù ha kantadoù gwerzennoù, o emzalc'h dic'hoarzh, « hieratek », o 
reiñ ur stumm parfet-tre da rolloù n' oant ket hep meurdez ; danevellgan 
notennaouet ar gomediancherien (1), o tegas da goun d' an dud ur prezekton kozh-
Noë, a lakaas dizale da devel ar c'hoarzhadennoù-goap.
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« Tud desket ha dizesk, noblañsoù ha bourc'hizien, devezhoùrien hag all a 

zeue d' un doare evezh tavedek, dedennet ma oant gant un drama, diskleriet 
koulskoude en ur yezh dianav d' an darnvuiañ anezho. Zoken ar re n' o doa ket an
droidigezh dindan an daoulagad, a heulie kammed ha kammed ar jestrerezh-se o 
livañ en un doare eeun ha gwirion buhez trubuilhet ur wreg santel. Kouezhet 
diwar lein ar brasder er stad reuzeudikañ, e chom Trifina trugarezus ha glan e-
kreiz ar reuzioù krisañ... » ( «Congrès Celtique International », St-Brieuc, 
Francisque Guyon, 1868 : « Séances », p. 128-130.)

(Da genderc'hel.)

(1) Daou skouer eus danevellgan ar gomediancherien a zo roet e N. Quellien, « 
Chants et Danses... », p. 279.

Evit gouarn setu sekredoù an den Fur: goulonderiñ ar c'halonoù, 
leuniañ ar c'hofoù, dinerva ar c'hoantegezh, kreñvaat an eskern, diwall ar bobl 
ouzh ar ouiziegezh hag ar c'hoant.

Lao-Tzeu.
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NOTENNOU

KAÑV. - 
Gant poan han eus gouezet e oa aet da anaon  Noel AN NESTOUR, d' an oad a 86 
vloaz.
Ur Breizhad a galon e oa ha bet e oa kiriek eus ar Strollad Broadel en e rannvro
e-pad meur a vloavezh.
Kemenn a reomp hor gourc'hemennoù a gengañv da gerent ha mignoned Noel An 
Nestour.

HOR MIGNONED. - 
Ganet eo e St-Maur, d' ar 15-2-1961, Mikael KERVINIO, mab hor c'heneiled Yann 
Kervinio ha Mari-Ivona Nevo.

Klevet hon eus ivez keloù ganedigezh Jili CHEVALIER e ti hor c'heneiled Renan 
Chevalier ha Mana Kiger, d' ar c'hentañ a viz Ebrel.

Hor gwellañ hetoù d' an daou Vreizhadig nevez hag hor gourc'hemennoù d' o zud.

PROFOU. - 
Degouezhet eo ganeomp ar profoù-mañ e-korf an tri miz diwezhañ.

C'HWEVRER : 
Dll M. Gourlaouen, 10 lur nevez ; Brighid Ni. Dhochartaigh, 4,92 ; Dll M. 
Miniou, 5 ; Audrev Cloître, 5 ; Yann Thomas, 10 ; Herve Bougeant, 5 ; Merwen 
Runpaot, 5 ; Erwan Gelezeau, 5 ; A. ar C'halvez, 13. 
War un dro, 62,92 lur nevez.

MEURZH : 
M Blanchard, 5 lur nevez ; Herve Maze, 5 ; C. Le Mercier d'Erm, 10 ; Dll O. 
Chevillotte, 10 ; Erwan Artur, 50 ; Yvon Kraff, 3 ; E. Koroller, 5. 
War un dro, 88 lur nevez.

EBREL : 
Erwan Libouban, 5 lur nevez ; Andrev Daniel, 35 ; Gl. Barbotin, 5 ; Gab Mahe, 15
; Andrev Gwilcher, 35 ; R. P. Kerboul, 1 ; Kaourintin Faou, 5 ; F. Ters, 5 ; 
Roje Leprohon, 10 ; Yann ar Beg, 150 ; Dr Rousseau, 5 ; Yann er Meliner, 5 ; 
Erwan L'Heveder, 5 ; A. Noury, 80 ; Per Penneg, 30, 
War un dro, 391 lur nevez.

Kouezhet eo e kef ar gelc'hgelaouenn abaoe deiz kentañ ar bloaz 639,92 lur nevez
ar brofoù. Bennozh Doue d' hor skoazellerien,

LIZHIRI. 
Digant V. B. :
« Va gourc'hemennoù evit niverenn diwezhañ Al Liamm, bepred ken plijus, 

talvoudus dreist-holl. Lennet am eus gant dudi « Beaj Iwerzhon J. Clerc ». Hag 
heuliet e vo Veig Trebern betek ar c'hazarn ? Ne vefe ket enoeüs. Lavaret e vefe
ez eo gwall-stag kalon Youenn Drezen ouzh ar paotr bihan-se, ouzh e eñvorennoù 
yaouankiz ez eo hep douetañs. Merzet hoc'h eus sur, ar fazi a zo bet graet en 
daolenn : Skol-Veur Veig Trebern. Pa lavaran deoc'h e vefe heuliet betek ar 
c'hazarn... ha betek ar Skol-Veur ! Nag a-bouez ez eo e Damskeud eus Al 
Lennegezh vrezhonek » evit amzer da zont ar yezh.

Evidon-me hag a zo bremañ « harluet » e Breizh-Uhel, Al Llamm a zo, evel 
ar c'helaouennoù brezhonek all, ur gwir frealz hag un heklev eus ar vro.

Pegoulz e teuio er-maez « An Tri Boulomig Kalon Aour » ? Mall bras a zo 
ganin lenn bugel diwezhañ hoc'h embannadurioù. »
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Digant an Iwerzhonat Padraig O Riain :



« Me a gas deoc'h bremañ va adkoumanant evit ar gelaouenh e Al Liamm ». 
Droug eo ganin na gasis an arc'hant deoc'h a-raok met lavarout a hellan e reas 
ho kelc'hgelaouenn plijadur veur din e-pad ar bloaz diwezhañ. »

Digant an Doktor Y. R. eus Revin :
« Da vare goulennadeg « Al Liamm », em boa skrivet ne oa ket an holl, dre 

ziouer a amzer hag a ouiziegezh, evit lenn kement skrid a zeu er-maez. Se n' eo 
mui gwir evidon-me, abaoe m' em eus graet anaoudegezh gant labour souezhus hor 
skrivagnerien a-vremañ.

Kalz a dud a zo bet, moarvat, dedennet gant skridoù ar re o deus kemeret 
ar gefridi da gelenn o c'henvroiz. Ar gefridi-se a zo, war a seblant, war-nes 
bezañ sevenet.

Komz a ran marteze diwar trivliadoù enboudel met me gav din penaos ar re a
zo bet broudet enno ar preñv ma komz Abeozen anezhañ, o deus ar gwir da vezañ 
youlek e-keñver ar skrivagnerien.

Petra a lavarfec'h eus ur bajenn gouestlet d' an divroidi, hag a vefe ur 
gwir liamm etrezo hag ar vro ? An dour a zeu en o genou pa welont, da skouer, en
niverenn 81, roll prezegennoù Kamp Plouenan, met chom a reont war o naon. Ha 
koulskoude e kendalc'han da goanagiñ e vezo kavet an tu da lenn danevelloù an 
Aotrounez Ar C'halvez, Jakob, Bourdelles, Maodez Glanndour, Y. Chapelain, an 
Itron de Bellaing hag ar re all pe d' an nebeutañ un diverradur anezho.

Gortozet am eus ivez ar rentañ-kont eus ar retredig bet dalc'het e Louaneg
d' ar 7 a viz Gwengolo, Prometet e oa bet deomp.

Aotrou ker, seurt menozioù n' int ket rebechoù. Gwelit enno, me me ho ped,
ur c'halonekadur evit « Al Liamm », eus perzh un den hag a fell dezhañ chom ur 
Breizhad, evitañ da vevañ pell diouzh e vro. »

« ...Ma kredfen kas ur respont d' an enklask hoc'h eus renet e-touez 
lennerien Al Liamm diwar-benn ar pezh a blij dezho ha na blij ket, e larfen e 
kavan gwell lenn e brezhoneg traoù na bleustront ket war « zanvez Breizh ». Setu
perak am eus bourret e pezhig diwezhañ Jarl Priel lec'hiet e Bro-Spagn, perak e 
plij din kalz-kalz an troidigezhioù ha pep tra diwar-benn ar broioù estren, 
perak e tisplij din muioc'h-mui ar c'hoñchennoù hag ar vrizhwerinouriezh. Pa 
gomzan eus « danvez Breizh », soñjal a ran en traoùajoù-mañ nemetken ; eveljust 
e karfen lenn pennadoù diwar-benn hon istor pe dramaoù ha romantoù istorel 
lec'hiet e Breizh. Dilezet-spontus eo bet siwazh an dachenn-mañ goude Jakez 
Riou, ha muioc'h eget pep tra danevelloù pe romantoù a-zivout ar bajenn-mañ eus 
istor Breizh a zo bet skrivet e-pad ar brezel diwezhañ gant gwad hor merzherien 
hag a skedo en amzer-da-zont evel unan eus ar re gaerañ »
Y. B.
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AR PEVAR HENT. - 

Setu ez eo bet krouet e Pariz, gant Bretoned yaouank, ur strollad 
c'hoariva e bal kenteliañ izili ar c'hevredigezhioù o kinnig dezho pezhioù-
c'hoari e brezhoneg hag e galleg, hag ouzhpenn sonerezh, kan ha koroll. Ar 
strollad a c'hellfe e gwirionez bezañ diazez ur skinva breizhat. D' an dud a 
fellfe dezho muioc'h a ziskleriadurioù pe a anavezfe renerien kevredigezhioù 
kenvroiz rannvro Bariz, skrivent d' an Ao, Yann MOIGN, 4, rue Maurice Berteaux, 
Cité Verte, Sucy-en-Brie (S.-et-O.).

GOURC'HEMENNOU. - 
Izili Kelc'h Sevenadurel Roazhon en o fenn J. P. Duval hag A. Baron o deus

gwerzhet en ur ober un nebeut mizioù evit 400 lur nevez eus levrioù « Al Liamm 
».

Kas a reomp dezhe hor gwellañ gourc'hemennoù en ur hetiñ e vo kavet e pep 
kêr vras eus Breizh tud Yaouank kalonek a-walc'h evit mont evelte da werzhañ ha 
da strewiñ levrioù « Al Liamm ».

Trugarekaat a reomp anezhe ivez war un dro gant Kevredigezhioù breizhat 
all Roazhon ha Naoned (Tugdual Kalvez) evit bezañ kaset da renerion an F. C. B. 
ha da Gendalc'h lizhiri o c'houlenn ma vije sikouret gant arc'hant ar gest an 
holl gevredigezhioù a labour evit ar yezh, en o zouez « Kevredigezh 
Embannadurioù Al Liamm ». Ra zeuio da wir o hetoù.



KUZUL AR BREZHONEG. - 
Bodadeg ar C'huzul a zo bet dalc'het e Buhulien d' an 30 a viz Ebrel. 

Kavet eo bet mat e vije bet asantet gant rener Al Liamm kas levrioù Al Liamm da 
ziskouez e Roazhon da geñver « Sizhun ar brezhoneg » daoust ma ne vez ket 
sikouret hon embannadurioù. Arabat eo digalonekaat ar re yaouank a labour evit 
ar brezhoneg en ur lezel da bephini frankiz e venozioù.

Komzet zo bet eus darempredoù ar C'huzul gant ar Strolladoù all.  Yann ar 
Beg a zo het anvet da bennrener ar C'huzul.

BRUDEREZH E YEZH AR VRO. - 
Kef an Amprest d' al Labourerien douar a implij ar brezhoneg war un dro 

gant ar galleg war o faperioù brudañ e Penn ar Bed, sed amañ unan eus an teir 
fajenn brezhonek :

« Petra glever bemdez ?
- Nag a draou a rafen evit guellad va stad ma kafenn arc'hant da bresta ! 

Eur zomm diouz ar pez e karfenn ober, ha ne vije ket re a zale d'he c'haoud, na 
re a vizou ganti, hag amzer dereat d' he renta...

- Da bep oad e c'heller kaout defot arc'hant da bresta.
- Ar C'hredit Agricole Mutuel a zo bet savet evit sikour al labourerien 

douar.
- Eur buro e neus e peb kanton evit ho hentcha rag

Kant doare a zo da empresta arc'hant. »
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E Rosko un ti asurañsoù a ziskouez e prenestr e stal a gwerzennoù-mañ e 

lizherennoù moul :
Buhez Mab-den a zo dister 
Madou an dud a zo ivez 
Buan e teu ar gwall-amzer 
Bezit eta oll var evez
Na c'hortozit ket an darvoud 
Abarz dont fiziek d' am c'haout.

WAR SKRAMM AR PELLWELL. - 
D' ar sul 20 a viz Meurzh ez eus bet roet un abadenn e galleg anvet « 

Douar an Arzoù » : Beaj e Breizh gant Drot ha Guilloux. Anton Morizur a skriv 
deomp e oa kaer ar skeudennoù hag an divizoù plijus.

Un nebeut gerioù e brezhoneg a zo bet roet evel « Amzer vrao !», ha 
dreist-holl kanaouenn fromus « Edmond ar C'hreac'h », komzoù gant Yann 
Mestreizok hag a servijas da sonerezh evit an abadenn a-bezh. Stumm all eus ur 
ganaouenn vrudet a-bell 'zo, eus Bro-Iwerzhon e saozneg Ned of the hill.

Piou a glevan-me en deñvalijenn,
O ouelañ du-se e toull an nor ?
- Gleb ha morgousket, ur paotr en anken, 
Me, Edmond ar C'hreac'h, o c'houl digor.
- O, paour kaezh Edmond, petra ' rafen dit, 
'Met kuzhat da benn gant korn va sae, 
Ha ma teu ar poultr da c'houezañ ouzhit, 
Mouget war un dro e vimp dizale.

D' ur skolaer lik breizhat hag a lavare dezhañ e oa ret dezhañ kelenn ar 
galleg e galleg d' ar vrezhonegerien vihan en deus Louis Guilloux diskleriet : «
Je dois vous dire, pour la libération de ma conscience, que je suis pour 
l'enseignement du breton ».

E fin an abadenn war ar c'harned beaj e oa notet ar bomm-mañ gant 
Diderot : « Ce qui est intolérable ce n'est pas qu'il y ait des esclaves, mais 
que l'on appelle citoyens des esclaves ».

LEVRIOU EVIT AR SKOLIOU. -  
Emañ « Al Liamm » (Embannadurioù) o voulañ 5 (pemp) levr a zere holl ouzh 

bugale ar skolioù evel levrioù da lenn.
Evit ar re vihan :
- MOJENNOU, J. de La Fontaine



- KROC'HEN AZEN
- As C'HAVR HAG HE GIVRI BIHAN
Evit an holl :
- AN TRI BOULOMIG KALON AOUR gant R. Hemon
- GWINIZH HEPKEN gant M. Abgrall, skeudennet gant z. Haas
Ar pevar kentañ a vo prest dizale
Goulenn digant P. Bodenan, Verger St-Yves, Kerfeunteun, Quimper
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KINNIG GRAET GANT RENEREZH SEVENADUREL « STROLLAD BEILHADEGOU TREGER » d' an 
EMSAV BREZHONEK EN E BEZH.   

Setu bloaz hanter m'eo bet savet ar beilhadegoù gant Tregeriz ha dre m' o 
deus graet berzh en o rannvro, e karfent e vefe astennet an oberenn da 
rannvroioù-all e-lec'h ma kav dezho e c'hello ivez seurt labour bezañ frouezhus 
evit ar yezh komzet.

Teir zachenn nevez a vefe savet ouzhpenn hini Dreger :
- Unan gronnet gant ul linenn o vont eeun adal Montroulez da Gastellin, 

hag eus Kastellin da Graozon, da lavarout eo, Bro-Leon hag un tamm eus Kernev ;
- Un eil tachenn gronnet gant ul linenn o vont eus Kraozon, dre Gastellin 

ha Kore, betek Kemperle, da lavarout eo, Kernev-Izel ;
- Hag en diwezh un drede tachenn, oc'h ober an tric'hornad Kemperle - 

Pondivi – Gwened.

Ret e vefe kavout, e pep unan eus an teir zachenn veneget, un den, yac'h, 
dilu evit al leur-c'hoari, brezhoneger desket a-walc'h war ar yezh : ur c'hargad
war e leve da skouer, hep na ve re gozh eveljust, dezhañ ur c'harr hag amzer a-
walc'h. Mar en defe an den-se un albac'henn bennak, evel ar saverezh-
kanaouennoù, pe draoù-all o sellout un tamm ouzh danvez ar beilbadegoù, e vefe 
kalz dedennetoc'h gant ar c'hinnig. Asantiñ a rafe bezañ rener-c'hoari, rak roll
ar rener-c'hoari, eo aozañ an nozvezh, ha kavout ur penn-displeger ampart evit 
kinnig an abadennoù hag an abadennourien (kanerien, kontadennerien, 
unangomzerien, fentigellerien, c'hoarivaerien, sonerien, h.a.).

Kavout a ra da renerezh sevenadurel « Strollad Beilhadegoù Treger » e teu 
bremañ oberenn ar beilhadegoù da vezañ trevell pennañ an Emsav evit ar yezh, 
rak, dindan 10 vloaz amañ, n' hallo ar Vretoned ober netra evit silvidigezh ar 
brezhoneg komzet. Re ziwezhat e vo. Ar pezh a raint neuze a vo labour akademiek 
ha netra ken.

Ret eo redek bep sadorn da noz, dre ar vro, evel ma ra renerien « Strollad
Beilhadegoù Treger », evit anavezout stuz ar yezh e-mesk ar re yaouank. Mar ne 
dizher ket eta entanañ ar yaouankizoù gant traoù evel ar beilhadegoù, hag a zo 
graet da rein lañs d' ar brezhoneg a-raok pep tra-all, neuze lavaromp holl 
kenavo d' ar yezh komzet, kuit a vezañ pilpous.

Kas ar respontoù d' ar gelaouenn, hag a raio pep tra evit an darempredoù 
gant renerezh sevenadurel « Strollad Beilhadegoù Treger ».
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ROPARZ OMNES, RENER « KENDALC'H. - 

Niverenn Meurzh-Ebrel ar gelaouenn « Breiz » a gas deomp keloù anvidigezh 
Roparz Omnes e penn ar Gevredigezh Kendalc'h. Roparz Omnes hag a zo kelenner e 
Lise Kemper a save abaoe bloavezhioù pennadoù istor kentelius-tre war ar 
gelaouenn « Breiz ».

Hor gwellañ gourc'hemennoù a gasomp da rener nevez Kendalc'h hag a zo 
c'hoazh yaouank-flamm ha leun ha dan. Hetiñ a reomp e kresko niver ar Vretoned 
dihun dindan e renerezh.

An is-renerien a zo Per Roy ha R. E. Kreston, ar sekretour E. Ropers, an 
teñzorer Guihard. Hor gourc'hemennoù da izili ar burev nevez.

KORAIZ BREZHONEK E BREST. - 
Evit an trede bloavezh ez eus bet graet e parrez Sant-Mark e Brest 

beilhadegoù Koraiz e yezh ar vro. An ofis a-bezh a veze graet en hon yezh, 
pedennoù, kantikoù, prezegennoù, bennozh ar Sakramant ha kement kemennadur graet
d'an dud. Abaoe ugent vloaz, moarvat, ne oa ket bet gwelet kement-se e Brest ha 
daoust da se ez eus bet war-dro 200 den d' an div vodadeg gentañ hag ouzhpenn 



400 d' an hini diwezhañ. Ar prezegennoù a zo bet graet en ur yezh eus ar re 
gaerañ gant an Aotrou Chaloni Kemener hag an Aotrou 'n Eskob Fave.

Skritelloù e brezhoneg a oa bet peget e kêr o kemenn ar beilhadegoù-se.
Lidet e vezo ivez Gouel Sant Erwan e Chapel vihan ar Vourc'h kozh e Sant-Mark, 
d' al lun 22 a viz Mae. Ar brezegenn e brezhoneg a vezo graet gant an Aotrou 
Troal. Kevrennoù biniaourien Vrest a gemero perzh en oferenn.

UR ROLL A-BOUEZ. - 
Emañ « Bretagne Réelle » o paouez embann ur roll talvoudus-tre eus 

labouradegoù, tiez-kenwerzh ha micherioù Breizh.
Ar roll kentañ-mañ 73 pajenn (moulet) ennañ, a c'hell talvezout d' an holl

re a fell dezhe prenañ danvez breizhat pe lakaat tud ar Vro da labourat. Evel m'
hen lavar mat-tre René Tugdual er rakskrid emañ aze dever an holl vrogarourien. 
« Prenit breizhat hag evit anavezout an danvezioù a c'hellit kavout er vro 
prenit ar Panorama des fabrications et productions bretonnes ». 5 lur nevez. LA 
BRETAGNE RÉELLE, Merdrignac.

E GWERZH E TI SEKRETOUR « AL LIAMM » :
- « GEIRIADUR », kembraek-saoznek ha saoznek-kembraek, 204 pajenn, gant T. Gwynn
Jones hag Arthur ap Gwynn, 7 lur nevez.
- A CONCISE ENGLISH-IRISH DICTIONARY for the use of schools, gant the Rev. 
Patrick S. Dinneen, 160 pajenn, 5 lur nevez.
- DIRECT WELSH, the coedybrain course, gant W. O. Thomas, 2 levrenn a 120 pajenn
pep hini evit deskiñ kembraeg, 6 lur nevez an div.
- THE BASIS AND ESSENTIALS OF WELSH, ul levrig a 120 pajenn, gant J. P. Vinay ha
W. O. Thomas, 4 lur. nevez.
- DATBLYGIAD YR IAITH GYMRAEG, gant Henry Lewis, 6 lur nevez.
- THE LITERATURE OF FRIESLAND, gant E. Howard Harris, 5 lur nevez.
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HOR YEZH. - 

Deut eo er-maez niverenn 4 « Hor Yezh ». Setu amañ an daolenn : 
Krennlavarioù dastumet gant Hingant ; Ar menoz habere e brezhoneg gant Yann 
Blerger ; Anvioù lec'hioù Breizh Uhel gant T. Jeusset ; Levezon ar brezhoneg war
anvioù-lec'hioù Bro-Engou gant T. Jeusset ; Paperoù pennadurel e brezhoneg gant 
Per Even ; Kelaouennoù ; Taolenn ar bloavezhiadoù 1959-1960 ; Stagadenn : Buhez 
Voizez (kendalc'h).
Koumanant bloaz : 10 lur nevez. Dimezell J. QuEILLÉ, 47, rue Notre-Dame, 
Guingamp. C.C.P. 1240-22 Rennes.

PREDER. - 
Kaier 19 e Preder » a zo anezhañ DOUAROURIEZH. Savet eo bet gant Per Denez

ha Kerverziou.
Eil rann « Geriadur ar Gorfadurezh» gant Abanna a zo o paouez dont er-

maez. Savet eo e galleg-latin-brezhoneg diouzh anvadur P. N. A. (kaier 20-21).
« Preder », 8 niverenn roneoskrivet (splann-tre), D' ETIENNE, Châteaulin. C.C.P.
16 093-13 Paris.

GWERIN. - 
« for Yezh » a embann ur stagadenn anvet Gwerin. Renet eo gant Abeozen ha 

Maudez Glanndour, Ar skridoù a vo embannet en doare skiantel, da lavarout eo 
evel ma 'z int bet kavet. En niverenn gentañ e vezo kavet 46 kanaouenn dastumet 
gant G. Milin. Ne vo tennet nemet un nebeut skouerennoù. Ur gelaouenn 
roneoskrivet eo.
Koumanant : 10 lur nevez evit 2 niverenn 100 pajenn pe War-dro. Dll QUEILLÉ, 47,
rue Notre-Dame, Guingamp. C.C.P. 1240-22 Rennes.

SKOL. - 
Niverenn 13-14 « Skol » he deus 168 pajenn. Talbennet eo « Al lennegezh 
vrezhonek dre an Testenioù » gant F. Eliès. Ul levr-lenn dispar eo evit ar 
skolioù. Al lodenn gentañ a ya eus ar skridoù koshañ betek an 19vet kantvet. 
Priz en niverenn bouezus-mañ a zo 8,00 lur nevez.
REVUE SKOL, Plouezec. C.C.P. 1911-08 Rennes. - Koumanant bloaz : 10 lur nevez,  

. ..
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PAJENN AR RE YAOUANK

Unvaniezh a ra nerzh.

BARZHONEGOU

gant Gwennole ar Menn

Kunuc'henn an avel o c'hwezhañ, 
Boubouenn ar stivell o ruilhañ, 
Lamm dour boull er gampoullenn,
Setu an noz o tiskenn.
An avel fresk a wask hag a vesk 
Gant liv pradoù bras an neñvoù
Ar vogedenn vresk o vont war gresk 
Evel un droellenn didermen
O sevel a-us d' ar siminal
War-du an oabl deut teñval. 
Steredennigoù war ginvi blin ar vin,
Setu selin an noz o kouezhañ sin.
Dindan ar man a vir e alan c'hlan 
E red ar wazhig, bir arc'hant el lann.
Bremañ
Emañ
An noz
O c'hortoz
Al loar,
Bann
Kann
A boko
D'an douar
Glen 
Yen.
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( Da ganañ war un ton eus Bro-Israel.)
1
Dizehan,
Me a gan,
Me va-unan,
O plac'hig vihar. 
A ganan.

2
Va-unan, 
Me a gan
Va foan, plac'hig vihan 
A ganan.

3
Dizehan,
Me a gan
Rak ez kwelan-te glan 
Ha peurc'hlan.

4
Rak e welan
Un dorn ledan
Ha te gwan ha glan 
Ha peurc'hlan.



5
Rak e klevan 
A-boan mouskan 
Keinvan ur beran 
War al lann.

6
Rak e welan 
Ivez ur vran,
Ur vran gant he c'hrabañ, 
Ar saozan.

7
Setu ar span
Hag an diwan,
Setu Yann al Laban, 
Ar pagan.

1
Ar c'haezh bran 
A lazhan,
Me va-unan,
Ya, me ar pagan, 
Al laban.

2
Va beran,
Te en tann,
Te a richan, a gan 
Dizehan.

3
War ar man 
Kichen, glan,
An oan 'zebr ar pav-bran 
War al lann.

4
Hag es bann-kann 
War ar gadlan,
War grouan ar vran 
Paoouezvan.
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5
Stroan, louan,
Setu c'hwiban
Marv ar c'haezh bran
Disaouzan.

6
Hag ar beran
Hag ar gouelan,
Ar garan, ar seran,
Ar golvan.

7
Hag ar morvran,
Setu lazkan,
Lazkan luban entan
Ar beran.

1



Er goban,
Ar gorrigan a richan
Kichen ar peulvan
Gant doan.

2
Splann va bran
'Zo marv,
N' eo ket ur flemmgan,
Un diougan

3
Un diougan.
A laran,
E kanan va foan
Va-unan.

4
Plac'hig vihan
Glan ha peurc'hlan,
Me al laban ' gan
Va foan.

5
Rak me Yann,
Me ar pagan,
N'em eus ket lazhet
Ar paour vran.

6
Ha dizehan,
Plac'hig vihan,
Va foan a ganan
Va-unan.

7
Rak e welan
Un dorn ledan,
Te, da-unan,ken glan
Ha peurc'hlan.
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AR RANED

Gant Youenn WERNIG

Gant he mantell voulouz leun a berlezennoù
setu deuet an noz,
hag al loar fougerez 
'vel ur veleganez
a vousc'hoarzh d' he skeudenn
war velezour al lenn.

Ha ragach ar raned a darzh en noz
nerzhus ha gorrek ragach ar raned skouachet er vroenn ; 
er vroenn c'hleb a renkadoù
er vroenn c'hlaz 'n o c'hrabousoù
ar raned a ragach an eil d' eben
ha netra ken.

Met al loar fougerez
'vel ur veleganez
a vousc'hoarzh d' he skeudenn...
Kement hag em fulor
stlapet am eus d' al lenn
stlapet am eus ur maen
da derriñ lagad aour al loar a dammoù 
ha da sioulaat an noz.
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AL MALTOUTER SKOSAT 
(1)

gant Jarl PRIEL

Treluc'hañ a rae ar mor hag an oabl dindan al loargann, ha herr warnañ e 
skare ar « Honeymoon » gant avel a du. Darn en o c'hoazez ha darn all en o 
gourvez en em vode war strad a-dreñv ar stribourzhidi n'o devoa mann d' ober er 
mare-se. Pa gerzhas d' o bete eil gabiten al lestr e lavaras dezhañ ar gwernier 
Parker :

- Dal 'ta, Aotrou, erru oc'h krak ha d' ar c'houlz, rak emañ Macleod war 
var da zisplegañ dimp ur gontadenn eus e vro c'henidik.

- Nann da ! eme Ralph MacLeod, c'hoant ebet n' am eus da goll amzer gant 
traoù n' eus bet biskoazh anezho. Komz a rin deoc'h diwar-benn un darvoud 
c'hoarvezet gwechall gozh gant va zonton David, ha goude m' eo tremenet meur ha 
meur a warlene abaoe an noz-se, ha pa vefe amañ kant ha kant all oc'h arguziñ 
ouzhin, e lavarin bepred n' on ket o tibunañ gevier. Ur maltouter, setu petra 
'oa va zonton David. Doue d' hen pardono !... Petra eo deoc'h, genaoueien, 
stagañ da skrignal e-giz-se ? Bez' eus micherioù a bep seurt er bed-mañ ; daoust
ha n' eo ket tad hor c'heneil ar gall Maruejoulz un archer e-maez a garg ?...

- Neuze 'ta, eme ar c'halvez Hogarth, e ran me ur mab ar c'hast gant tad 
Maruejoulz.

- Brud fall a rede pell 'oa em c'horn-bro Inverness en-dro d' ur c'hastell
gwintet war veg, un dosenn damdost d' ar mor ha hanter-gouezhet en e boull. War 
lavar kouerien pe besketaerien o tremen dre al lanneg pa veze diwezhat anezhi ha
du-peg an noz, e veze gwelet alies a-walc'h gouleier o flaminañ dre ar garm, 
skrij, gouel pe c'hoarzhadeg o sevel diouzh ar mogerioù didoenn. En ur ger, 
darempredet, eme an dud, e tlee bezañ ar c'hastell gant un tasmant pe ur c'hef-
ifern bennak, hag adal ma rene ur vougasenn-vor, ha dreist-holl goude kuzh-heol,
n' en divije kredet tanfoeltr den, forzh pegen dizaon e lamme ur galon en e 
greiz, tostaat ouzh an dosenn villiget-se...

(1) Ar pennad-mañ a zo tennet eus ar romant diembann « Tud ar Honeymoon ».
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- Ya, eme an Norvegiad Oxenstiern, pa oan me ur c'hrennard, am eus soñj e 

veze ivez...

- Serr da drap, Ox, a huchas warnañ ar morian Bunny Bird, da bep hini e 
dro da zistagañ e damm !

- Darn all ne oant ket a-du gant ar grenerien. Hervezo, en em vode er 
c'hastell ur bagad floderien, hag a ratozh-kaer e laoske ar re-mañ kaojoù born 
da redek betegouzout ne zeuje hini pe hini da sevel e fri re dost ouzh o c'hed-
noz. Va tonton David 'vat a vane gant e veg kloz evel ur gokouzenn. Ar c'hwil-
mañ, troet war du an dastum, ne oa ket en sell da chom e vuhez-pad ur maltouter 
dister hep renk na galoñs, ha setu peseurt soñj a ziwanas en e gokenn : « Mont a
rin, e lavare outañ e-unan, da guzh er c'hastell un nozvezh diloar bennak, hag 
eno e vanin da c'hedal hep gouzout da zen ken na darzho an deiz. Kemer a rin 
peadra d' evañ ha da zebriñ ur begad hag eveljust va fistolenn. Kerkent ha ma 
tifourcho ar floderien e lakain va c'hraban en o c'habiez. Neuze 'vat ( e redo 
an dour d' am milin, rak n' hello ket ar re a-us din tremen gant meuleudi hepken
ha dizale e vo anvet war well mab va zad ». Ma ! kas a reas e vennad da benn, ha
setu ar maltouter gwidreüs en e gluch, sioul ha difiñv a-dreñv ul luziadur 
spern, drez ha louzoù an tign o kefiañ mesk-ha-mesk war ar pri, ar vein, hag al 
lastez all kouezhet a-ziwar ar mogerioù. Ur wech an amzer e tene ar vuredig 



hini-kreñv degaset gantañ, kement ha kennerzhañ e galon, rak goude ne ruilhe ket
gwad gad en e wazhied, e sante evelkent c'hwen munut o ruzañ a-hed e gof-kar, a-
drugarez d' ar soroc'h a save a-daol-trumm en-dro dezhañ. Truezus e c'hwibane an
aezenn-noz, ur minoc'h pe un touseg a gantree goustadig dindan ar strouezh ; 
didrouz e tarnije logod-dall a-rez d' e fri ha du-hont, war ribl ar mor, e 
kendalc'he al lanv da c'hoari kanetenn gant e vili. Adal ma felle dezhañ 
difretañ un nebeudig pa groge e izili da vezañ kropet, raktal e tifaragouilhe d'
an traoñ maen pe vaen gant ur strak skiltroc'h eget un tenn-kanol...

Stagañ a reas ar c'heginer du da grenañ, ha setu ma tirollas ar re all da 
c'hoarzhin ouzh e glevout o klemm diouzh ar yenion, petra bennak ma pege o 
roched ouzh skoaz ar vartoloded gant ar c'hweziñ ma raent.

152
- N' helle ket zoken ar paour-kaezh spier kouchañ e gorn, rak arabat e oa 

dezhañ butunat betegouzout ne lakaje war evezh ar re ma 'z oa ouzh o gortoz. 
Horolaj an iliz parrez a dintas hanternoz er pellder ha war var e oa va zonton 
da grediñ e raje tro-wenn. Dre zigouez mat, ne ouie den petore kefridi en devoa 
kemeret war e choug ; anez-se e vije bet graet al lu gantañ rak emichañs ne 
welje henozh floder ebet, hag evit ar pezh a sell ouzh ar spesoù, ne gaver tud 
aet da anaon o vale bro nemet e kaozioù gwrac'hed kozh, da vihanañ hervez ma 
krede dezhañ. Kement ha diverraat e amzer, e teuas dezhañ c'hoant mandrouilhat 
un tamm bara lardet gant kig-sall. Edo dija o tispakañ e voued pa zigoras da vat
e zivskouarn, rak a-greiz-holl e kleve unan bennak o tostaat gant botoù pounner 
en e dreid, hag eñ o teukañ ouzh pazennoù ur viñs en ur bignal gant an diri. Ha 
goude-se e wigouras un nor gant an drouz ma rafe dor-dal un iliz serret a-
stroñs. Ha koulskoude, o vezañ m' en devoa war greiz an deiz lakaet e boan da 
sellout pizh ha war e blaen ouzh dismañtroù ar c'hastell, e ouie, fraez-mat va 
zonton ne vane en toull-dor ebet na marc'h, na stalaf, na stern, na roud zoken 
eus an an disterañ plañkenn. Diflipañ a reas ar bara diouzh e zaouarn, rak 
bremañ e verze o taskrenañ dirazañ un dra heñvel ouzh ar vogedennig wenn a sav 
beureoù 'vez e-kerz an hañv a-rez d' ar prajoù, ha prestig e teuas he liv da 
velenaat, evel ar mordan a luc'h pa vez brav kenañ an amzer e roudenn ul lestr o
loveal er Mor Habask...

- Serr da c'henou, Ralph, eme ar gwernier Palmer, sabatuet e voe da 
valtouter gant sklaerder al loar, ha setu eno !

- Ne oa ket savet al loar.

- Neuze 'vat, eme ar mousig yaouank, e oa manet da donton morgousket ur 
pennad mat, hag an deiz a groge da skleuriñ...
153

- Nann, nevez ' oa en devoa klevet daouzek taol an hanternoz o seniñ er 
gêriadenn ha tanfoeltr kilhog ebet ne gane. A-hend-all, pa voe deuet-tre va 
zonton ne wele netra a-us dezhañ nemet bolz an neñvoù, ha bremañ e pare e selloù
war ur solier gant treustoù ha kombodoù kizellet kaer. Hag e penn all ar sal 'ta
!... spurmantiñ a rae eno arrebeuri ar c'hiz kozh, un daol grenn, keder-brec'h, 
koufroù turgnet hag alaouret ar seurt na gaver nemet e tiez noblañs, petra 
bennak ne oa du-hont ur pennad diagent nemet darboudoù, hernach merglet hag 
atredoù all, pe dorkadoù burlu ha louzoù an derzhienn o hejañ-dihejañ a youl an 
avel. Taolennoù gant sternioù talvoudus meurbet a oa tachet ouzh ar voger ; war 
dumenn ar siminal e luc'he ur groaz olifant. Graet e oa al leur-di gant 
brikennoù ruz-tan, hep an disterañ poultrenn warno evel pa vijent bet o paouez 
bezañ skubet. En ur c'horn e tlee bezañ kuzhet ur gwele a-dreñv stignoù seiz 
gant bleunioù hag evned a bep seurt liv a-stlabez warno : « Ha ken pizh am boa 
sellet ouzh ar stignoù-se, a lavare pell goude va zonton, ma c'hellfen, ha pa 
zeufe din mont en tu all da gant vloaz, tresañ dre an eñvor an holl bleunioù ha 
laboused ». E-tal an oaled ma strake ennañ pikoloù skilhoù derv, e vane en e 
goazez war ur gador-vrec'h un Aotrou e veg faeüs, ur Skosat anezhañ, rak ur 
saeig verr-verr e giz va bro a dape dezhañ betek e zaoulin noaz ; e pign ouzh e 
c'houriz e vralle ur c'hleze-meur hag ur yalc'h e kroc'hen gavr ; a-dreuz skoaz 
e touge ur vezherenn garrezennet a liv gant hini e holl gerent a rumm da rumm. 
Stok ouzh e dreid e varailhe ul levran treut ledet a-hed e gorf war ur ballenn-



leur. Dre un nor vihan damdost d' ar siminal e teuas tre un dimezellig en he 
bleuñv, ken sonn en he sav hag ur varc'haridig-gouzouk-hir ha hi koant da lipat.
Kerkent all en em ziskouezas un hanter-wrac'h he blev gwenn, manet kuzhet betek-
hen a-dreñv ar stignoù ; bez' oa ganti ur chipot ha merat a rae ennañ gant ul 
loa un evaj bennak ; fraez mat e veze klevet al loa o stirlinkat ouzh kantenn ar
chipot. Sklerijennet e oa bremañ ar gambr gant div goarenn dev war enaou e 
kantolorioù arc'hant war an daol e-kichen ur skrin ler hag ul levr bras e gofoù 
aour, ar Skritur Sakr emichañs. A-greiz-holl e savas mouezhig vannous ur 
c'hozhiad : « N' eo ket erru c'hoazh ?... » Kerkent e voe sachet war ar 
stignoù : organelloù a redas a-hed ur varrenn gouevr ha dizoloet e voe neuze ar 
gwele gant ur c'hlañvour koshoc'h eget an douar. E varv hag e vlev a oa a liv 
gant al liñselioù, ha gwall-bell e tlee bezañ erru ganti, war var da vervel evel
ul lutig kaezh lazhet mik gant ur mouch avel. « Nann, va zad, eme ar vaouez war 
an oad, n' oc'h ket hep gouzout pebezh flipat hent en deus William d' ober. » 
Kregiñ a reas ar c'hi da c'hwesa en ur gluchañ e zivskouarn, rak evel va zonton 
en devoa klevet unan bennak o krapal, herr warnañ, gant an diri. « Emañ o 
tostaat, » eme ar plac'h yaouank. Dont a reas tre ur foeltrenn den, ur ramz 
kalet da welout ouzh poan an nesañ, ha dezhañ divskoaz ledanoc'h eget un armel, 
ur martolod moarvat rak bez' oa war e benn un tog eoliet, ur re heuzoù-mor en e 
dreid hag en-dro dezhañ ur vantell goaret gleb dour-teilh, petra bennak ne rae 
takenn c'hlav ebet. Teurel a reas tog ha mantell, tamm amañ, tamm ahont, ha ken 
pell amzer e tlee bezañ bet hiliennet er mor ma tivere an dour dioutañ da bep-
kammed ma rae. « Riv am eus, emezañ, da virviken 'ta e chomo va izili sklaset 
gant ar riv ? » ...Klevit 'ta, paotred, piv en devo ar vadelezh da reiñ din ur 
veudadenn vutun da gouchañ va c'horn ?

154
- Emaout adarre ! e vlejas Hogarth, bep tro e c'hoarvez kemend-all gant 

hemañ, hol leuskel gant hor fri war ar gloued e-lec'h kenderc'hel gant e gaoz. 
Dalc'h da vont, mab ar c'hagn, ha da c'hortoz tan korn distan da donton 
maltouter !

- Pokat a reas ar martolod d' an div blac'h, ha hep teurel ur sell war 
baotr e gleze, en em stlepas war bennoù e zaoulin e-tal ar gwele : « William, 
eme ar c'hlañvour, en ur flourañ gant e vizied digig blev gleb-touilh ar moraer,
erru out 'ta a-benn ar fin er gêr ? » - « Pell, tad-kozh, emañ mor ar Garaibed 
diouzh hor c'hastell Inverness. Met, mar plij, adlavarit din ur wech ouzhpenn, 
daoust ha distaolet on bet ganeoc'h, goude ma peg ar gwad startoc'h eget an dour
ouzh daouarn ul loen gouez lazhet gantañ e dad-kozh ? » -  « Gout' Ouzout a-
walc'h, mabig, an amzer a gas pep tra d' he heul. Kasoni ebet ne van kenetrezomp
abaoe m'eo bet dibikouzet hon daoulagad, kerkent hag anavezet ganimp 
talvoudegezh milliget an arc'hant. » Stagañ a reas da gunujenniñ ar Skosad 
tamolodet en e gador-vrec'h : « Va breur, emezañ, klemm a rit ouzh ar yenion, ha
petra ' rin me ouzh an tan a suilh va c'horf a-bezh hep e beurzeviñ d' an diwezh
? » - « Arsa, eme an dimezell, peogwir emaomp bodet amañ dre garantez e-pad ul 
lajadig amzer, petra vern ar poanioù gouzañvet hag ar re da zont ? » - « Ar 
wirionez a zo gant houmañ, e lavaras ar vaouez he blev gwenn en ul leuskel he 
chipot war an daol. Pebezh kalonad evidomp, met lakaet eo bet dimp gant Doue un 
tu gwall griz da zasprenañ hor pec'hed ha ret eo dimp tremen dre eno. Stagomp 
'ta gant ar binijenn ; William, degaset ac'h eus ganit ar goustilh ? » -
« Daoust ha krediñ a ra deoc'h, mamm, e vlejas a-nerzh e gorzailhenn ar 
martolod, emaon en gwir d' en em dizober diouzh ar benveg-mañ ? » Hag a-dro 
jouez e sankas lavnenn ar goustilh e koadenn an daol. War-bouez un netraig en 
divije va zonton laosket ur griadenn, rak lec'h en devoa da douiñ e oa ur fromm 
bennak en go e-touez an dud-se. Lammat a reas ar Skosat en e sav hag da dennañ e
gleze e-maez ar feur : - « Amprevan ! emezañ, petra eo dit 'ta chom aze da 
dermal ? Diwad da dad-kozh ur wech ouzhpenn ! » 
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- « Hag a rin, eme egile, peogwir ne baouezit ket da vouboual e pleg va skouarn 
e tigorer n' eus forzh peseurt dor gant un alc'houez aour, met ho lod eus ar 
vastarenn n'hellfe na den na tra diverkañ a vano ivez stag ouzhoc'h. » Neuze 
'vat e savas etrezo ur c'hign-c'hagn euzhus, ha pep hini a seblante bezañ war-
nes sailhat war ar re all. Ar plac'h yaouank, a-ziagent ken dibec'h, ken glan 
hag un oan, a oa deut da vezañ heñvel ouzh ur c'hast boas da c'hoari lapavañ 



gant kanfarded vezv. Hag e-keit ma kane ar Skosat litanioù an diaoul e tifrete 
William hag e vamm evel pikoloù kevnid gouest d' en em gannañ didruez evit 
gwelout piv a dagfe ar gelienenn drusañ. Ar c'hlañvour 'vat a vane difiñv war e 
wele evel pa n' en divije graet van ebet ouzh an todilhon en-dro dezhañ. 
Koulskoude a-wechoù e teue ar reuz hag ar charre da vezañ ken safarus ma krene 
war an daol mouchenn ar c'hantolioù-gouloù en arvar da vougañ. P' edo an 
tousmac'h en e greñvañ e komzas evelhen ar c'hozhiad : « En anv Doue, William, 
gra prim-ha-prim ar pezh ac'h eus d' ober, ha ra welo, ra glevo ar c'henvroad 
bev a zo aze o sellout ouzhimp an traoù manet kuzhet kant vloaz 'zo ouzh ar 
varnerien, rak fiñv ebet hanter-c'hraet er bed-mañ, ger ebet hanter-zistaget war
an douar n' hell bezañ diverket er bed all ken na blij d' ar Barner Holl-
C'halloudek. Pledomp 'ta penn-da-benn gant hon torfed, ha neuze e teurvezo 
marteze an Aotrou Doue reiñ dimp ar peoc'h peurbadus evel d' ar gristenienn all 
aet pell 'zo da anaon. » Kerkent e tapas krog ar martolod el lavnenn sanket en 
daol hag ar c'hi, e fri lemm savet gantañ etrezek ar solier, a stagas da yudal 
gwashoc'h eget ur bleiz gloazet...

- Ul lestr bras dre lien war wel, a grias ar martolod o c'hedal war veg an
tilher a-raok.

Tavet en devoa MacLeod ha den all ne rane ger ; met d' an diwezh e 
c'houlennas ar mousig, berr warnañ :

- Ha goude, Ralph, ha goude ?
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- Goude, paotrig ?... Va feiz, goude... da lavarout eo pa zeuas va zonton 
David da welout sklaer en-dro dezhañ, rak aet e galon da netra gant ar spont e 
oa emichañs manet semplet ur pennad brav, e oa dija splann an deiz hag a- 
heligentañ e richane en evnigoù er brankoù skav ha spern-gwenn. P' en em laeras 
va zonton diouzh ar c'hastell e vouze outañ e zivesker met daoust da se e redas 
rag-eeun hag ar primañ m' helle da di ar person, hag en ur vont gant e hent e 
krene evel p' en divije sammet an Ankou war e choug. Ar beleg 'vat ne reas van 
ebet ouzh e gomzoù rak ur gredenn en devoa ne oa ket diwar an dour e tisplege ar
maltouter ar seurt danevell. Evit gwir, e ouie an holl er gêriadenn e oa David 
gaezh den d' e vanne. Met a-hed e vuhez ne baouezas ket va zonton da vagal keuz 
abalamour d' an darvoud-se : « Kerse bras eo ganin, emezañ en ur skrabañ e benn,
o vezañ n' am eus ket miret nerzh-kalon a-walc'h evit skoazellañ ar bec'herien 
baour-se. Bete-vremañ moarvat emaint o c'hortoz un test bev e-tailh da lemel ar 
bec'h hag ar gwall diwarno ». Ha dipitusañ tra, war e veno, kollet en devoa e-
mesk an dismantroù e gorn-butun muiañ-karet, ur c'horn e koad brug, e hini 
wellañ, hag a goustas dezhañ un tamm brav arc'hant. Met kit da vale, nag evit 
holl vadoù ar bed-mañ biken n' en divije kredet, na zoken war greiz an deiz, 
tostaat adarre ouzh ar c'hozh kastell.

Boued ar spered eo ar pezh n'en deus an den morse soñjet ennañ.

E glask a ra hep goût dezhañ ; e gavout a ra hep c'hoantaat anezhañ.
Valéry.
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KALA 'R GOAÑV

Gant Youenn OLIER

1
Edo ar c'hobar o paouez kornal : eus skorf al laez e oa o tont e doare. 

Mari a yeas er-maez, paket he diskoaz en ur skerb, o krenañ gant ar riv : e 
diwezh miz Here edod, ha c'hwec'h eur hanter bennak e oa. Ur sell a reas Mari da
gentañ war-du ar skorf-traoñ : ne oa bag ebet war wel. En tu all d' ar pont maen
kozh e winte ar gwez elv renket a steudad a-hed ar brielloù gwerzhidoù melen o 
deil war weñviñ. An heol a oa a-nevez aet da guzh a-dreñv ar vengleuz, e-tal an 
drailherez-vein hag ar c'hoad e krap ouzh ar bantenn a yae d'un dolzenn dispis 
kafunet a-nebeudoù er serr-noz o teñvalaat.

- Salv na gouezhin ket en dour ! » a soñjas daoust dezhi, enkrezet.

Ne ouie ket neuiñ. Bremañ he doa keuz da vezañ deut d'ober hec'h annez en 
ti-skluz-se. Ne oa ket bet tu d' ober e mod all avat. Pa oa marvet he fried 
diganti er bloaz a-raok, Doue d' e bardono, he doa ranket dilojañ rak an ti ma 
chome ennañ neuze a oa miret d' ar c'hargiad a zlee kemer labour he gwaz. Ur 
pennad amzer galet he devoa bevet neuze. Foetet he doa straedoù Roazhon e-pad 
meur a sizhunvezh o klask ul lojeiz ; aet e oa a di da di e ruioù Sant-Malo ha 
Dinan e-lec'h he defe kavet a-walc'h, war a lavare lod. E gwirionez he doa 
diskoachet ur gambr hag ur gegin en eil solieradur ur c'hozh ti, e diaz an 
dinaou a gas da skluz Sant-Marzhin. He merc'h avat he doa nac'het krenn dont d' 
en em staliañ eno. Antreal a ranked dre un trepas teñval hag izel, ma oa dav 
stouiñ ar penn a-benn chom hep stekiñ ouzh an treustoù pounner a harpe al lein 
mouest. Strizh ha brein e oa an diri, dic'houloù ; barrinier houarn nemetken a 
yae d' ober pazennoù an daou solieradur a oa en ti hag a-dreuz ar meni kael-se, 
e-harz an treid, e verzed leur c'hludek ha damlufrus ar rez-an-douar. Gwir eo, 
ne oa ket tu da vont da vevañ eno. Kavout gwell, avat, ne c'helled ket rak 
padout a rae ar brezel dalc'h-mat ha n' oa ket anv neuze e vije echu emberr.
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Setu, asantet he doa da ober labour ur skluzierez e-tal Roazhon, peder lev

diouzh kêr. Un tamm gras he doa kavet da gentañ. Bras a-walc'h e oa an ti : div 
gambr en traoñ, teir el laez, nemet izel ar sel ha sklerijennet gant prenester 
bihan karrezek. Kozh e oa ar savadur, start avat, ha sec'h, ha tro-dro dezhañ ur
gwerje a roe un eostad fonnus a avaloù hag a bechez da goulz an diskar-amzer, un
drugar ! A-c'houde ma tostae ar goañv avat ez ae he c'halon bihan en he c'hreiz 
bep ar mare ; aon he deveze alies da noz p'edo hec'h unan penn e sal vras an 
traoñ, yen hag heklevus gant he leur-simant diskompez, ma oa dianket ar glustraj
penn-da-benn dezhi : ar fornigell vras e feilhañs bleuniek, ar ganastell c'hell 
e prenn gwez kerez, an daol-skrivañ pounner ha tuzum e-tal ar prenestr. Ne zeue 
he merc'h d' ar gêr nemet da sadorn d'abardaez ha da zerc'hent ar gouelioù 
berzh.

- Feteiz e teuy Soazig, » a soñjas dres o vont dreist da dreuzoù an ti.

2.

Bale a rae war ar geot gleb ha priek un disterañ o koll o liv en 
deñvalijenn o c'hounit e-tal ar skluz, e gwasked ar pont. Soroc'hal a rae an 
dour o tarzhañ a zindan an norioù pounner. Mari a silas ur sell aonik etrezek 
strad ar skluz : du pok e oa gorre an dour a rez gant skorf an traoñ.

- Ret e vo din kargañ ar skluz » a soñjas.

Diwar herr e tastumas an droadikell e-kichen treust an nor-grec'h. 



Diboufañ a rae ar c'hobar daou c'hant metrad uheloc'h, er c'horn-tro, e-skoaz da
dreuzell al linenn houarn, stumm teñval, fiñvus ha dispis war blaenenn zu ar 
ganol diloc'h, damheñvel ouzh un tasmant e harzet e oa ar c'heflusker hag ar vag
a riskle didrouz war-du ar skluz.

- An « Alcyon » a zo o tistreiñ, » a boelladas.

Tremenet e oa un nebeut devezhioù a-raok o vont war-du Dinan ; amzer he 
devoa bet d' ober he zroiad : pemp devezh a oa abaoe, a jedas.
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- Dav eo din hastañ afo.

Dibaot a wech e tremene ar c'hobaroù abaoe ma oa tarzhet ar brezel, a 
drugarez Doue, unan bemdez d' ar muiañ. Ul labour bounner e oa sevel ar 
bannelloù evit ur vaouez izil a seurt ganti. Dre ma tibrade ar varrenn dantek e 
verve an dour e-harz an norioù hag e pigne dillo live ar skluz. Stouiñ a reas a-
zioc'h an aspled : he skeudenn a zamwelas en dour du ; mesket ha diverket e voe 
kerkent gant ar bouilhadennoù ; sellout a reas adarre : div zremm vorlivet ha 
trist marv a gredas gwelout neuze. Ur sav trumm a reas d'he divskoaz gant ar 
skrij hag hi da guitaat an dreuzell kentizh.

- Sodiñ a ran ! » a soñjas.

Bec'h a reas war an treust da zigeriñ an nor hag ar striv a dorras hec'h 
anken. Gant ar spont a oa o kellidañ en he c'halon, avat, ne gredas ket mont 
dreist da zorioù ar skorf-traoñ da zigeriñ eil dor ar skorf-krec'h : dre ar pont
e teuas. Poent e oa : erru e oa ar c'hobar a-dal d'ar skluz. Krozal a rae mestr 
ar vag : tagnous e veze peurvuiañ, hag en devezh-se ne oa ket diwar ur banne 
adarre ; Mari ne lakaas ket evezh er pezh a lavare. Gourbozitet e oa he spered 
gant ar welidigezh he doa bet « Va Doue benniget, daoust hag oc'h huñvreal emaon
? »

3
Pa voe diskennet ar c'hobar er skorf-traoñ ha steuziet en tu all d' ar 

c'hammdro, izeloc'h eget ar Gêrgoad, e-tal ar gwez pupli lusennet er beuznoz, e 
chomas Mari da bazeal dirak he zi hep dont tre ennañ. Diegi he doa bremañ da 
chom hec'h unan penn en ti bras-se. Bale a reas betek ar vilin o c'hedal unan 
bennak da zont. Ne vije ket erru he merc'h a-barzh eizh eur bennak. Ezhomm he 
doa avat da doullañ kaoz, ne vern gant piv. E-pad ur frapad e vanas a-sav e-tal 
ar stankell : ur vogidell wenn disneuz a ruze goustadik war he gorre. Sourral a 
rae an dour o lammat dreist d' ar vardell. Ur gridienn a yeas a-hed he livenn-
gein pa spurmantas ur skeud didrouz o tilammat en un taol d' he bete. Kazh ar 
miliner an hini e oa.

- « Bis, bis, bis ! » a c'halvas.
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An aneval a zedostaas outi, milliour, war glask ul lazig. Sailhañ a reas 
war aspled ar vardell, treiñ e benn war-du enni : ul lugern berr iskis a 
sklaerias e zaoulagad : ur viaouadenn a laoskas en ur grommañ e gein ha kerkent 
goude e stagas da baterat. Mari a gemeras ar c'hazh war he barlenn hag a santas 
gant dudi gwrez flour al loen o c'hounit he c'horf-hi. 
  

Leuskel a reas an aneval da vont pa glevas unan bennak o tont. Damc'houde 
ez ae Hipolit Krenn e-biou dezhi. O vont da gaout ar miliner e oa.

- En em gavet oc'h ? » emezi. Eskemm a rejont un nebeut geriennoù hogen he
c'huitaat a reas Hipolit Krenn hep dale. Mall a oa warnañ d' ober e dro.

Hipolit Krenn a ont Leonad genidik a Winevez. Hi a oa genidik a Gleder. An
dra-se a oa kaoz o doa kroget d' en em zaremprediñ. Hipolit Krenn a oa deut da 
zerc'hel un atant en tu all d' ar pinegi, a-dreñv ar vengleuz, un nebeut 
bloavezhioù a-raok ar brezel. Ur paotr ÿaouank kozh e oa, hirvoan ha sec'h, 



sanket don en o foulloù e zaoulagad du, jentil hag hegarat a-hend-all : 
pourchaset en doa dezhi ur sac'had gwinizh daou viz a-raok. Gant ar miliner he 
doa bet bleud gwenn da aozañ youd ha krampouezh goude-se.

4.

Mari a zeuas war he c'hiz endro, dienkrezet. Teñval e oa hi a-benn neuze :
kuzh e oa ar skluz en noz ha disgwel Kroaz ar Mision a-us d' an tornaod. Serriñ 
a reas ar stalafioù a-raok dont tre, enaouiñ ar gouloù ha sachet ar stignoù glas
mouk abalamour d' ar c'heulfe. Didrouz krenn e oa an ti nemet diskan peurbadus 
an dihuner war dumenn ar siminal.

- Peseurt boued a aozin evit koan ? » en em c'houlennas. Vioù he doa bet 
gant ar yer. Krampouezh a raje eta. Avaloù poazhet er forn a c'hellfe servijout 
d' he merc'h ivez. Gant ar rouez ma oa ar marc'hadourezh n'oa ket tu da gaout 
drusoc'h bevañs.

- Dav eo din enaouiñ an tan...

Klouar e oa bet miz Here ha laosket he doa an tan da vervel en endervezh. 
Dont a reas er-maaez da gerc'hat keuneud el lab a-drek an ti. Sioul e oa ar 
maezioù bolzet gant pallenn voulouz flour ha du an oabl distered : diflach e oa 
an aer e-giz pa vije bet staget ouzh al leur, pounner ken e samme he diskoaz. 
Mari a santas e oa diaes he fenn adarre. Difraeañ a reas.
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Seizh eur hanter e oa pa en em lakaas da enaouiñ an tan. 

- Va Doue, grit ma teuy gant hent ar bourk, » a bedas a-greiz-holl, 
tregaset. A-wechoù e teue he merc'h penn-da-benn gant hent halañ ar ganol. Soñj 
he doa bremañ avat pegen teñval e oa an noz ha pegen risklus e oa ar wenodenn 
eno alies.

Sellout a rae ouzh an tan o flamminañ hag o strakal, dilaouen. Petra a 
c'hoarie ganti ? Treiñ a reas he fenn war-du ar prenestr. A-us d' ar skingomzer 
e oa istribilhet un deiziadur. 

- Unan ha tregont a viz Here.

Kounañ a reas adarre e oa antronoz Gouel an Hollsent ha dont a reas d' he 
soñj ivez ar c'hrennlavar he doa klevet er gêr ez yaouank :

Kala goañv, Kala miz
Gouelioù Nedeleg abenn daou viz...

Ya, Nedeleg a oa pell da c'hortoz c'hoazh, Nedeleg, gouel ar c'hinivelezh,
gouel an deroù nevez bepred, gouel ar vuhez, ha damc'houde gouel an dasorc'h. En
deizioù-mañ avat edo ar bloaz o vervel. Daoust ha samm e gimiad a waske he 
c'halon, daoust ha pouez an deizioù didec'het d' an netra ha dilamet diganti da 
viken he flastre ? Ne ouie ket. Marteze.

5

Sevel a reas en he sav, elfek. Bez e oa en-dro dezhi ur bezañs pounner ha 
disklaer, spegus, didermenus. Piv eta a oa o vale d' he heul ? C'hoant he devoe 
da zigeriñ ar skingomzer da zegas ur bezañs gwirion ha fetis en he zi.

Gwelout a rae c'hoazh dre he soñj he gwaz e-pad e gleñved diwezhañ, azezet
er gador-vrec'h, paket e c'houzoug en ur skerb, peg e skouarn ouzh an 
uhelgomzer, o klask intent komzoù ar radio saoz a-dreuz ar grigoñserezh o mouge.
Gant pebezh gred e selaoue ouzh ar c'heleier ! Mari a azezas war ur gador e-tal 
an ardivink, a juntas he daouarn war he barlenn. « D'ober petra ? » Petra a 



verne dezhañ ken bremañ ?

Treiñ a reas he fenn war-du ar skingomzer. Daoust ha digeriñ a raje ? 
Diskregiñ a reas an nozelenn ha karget e voe ar gambr gant ar sonerezh. Padout a
reas an abadenn e-pad ur frapad. Neuze e tistagas ar prezegour : « Amañ, Roazhon
Breizh... ». Un abadenn vrezhonek e oa en dro-mañ. Mari a dostaas ar gador ouzh 
an daol-skrivañ ha selaou a reas en ur balfalañ sternaj-skrivañ he gwaz : an 
doug-pluenn, ar blakenn varmor wer ma poze an doug-pluenn warni, ar pod-liv 
stummet e-giz ur c'hub. Kement-se a oa chomet war e lerc'h. Biken mui ne raje 
gantañ, Echu e oa.
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Daoust hag eñ an hini eo a oa ouzh he zrubuilhañ henozh ? Ne oa ket, 

moarvat. Deut e oa ar beleg war e dro, nouennet e oa bet : gouzout a rae en doa 
kavet he gwaz an diskuizh hag ar peoc'h.

Teurel a reas evezh adarre ouzh komzoù ar prezegour. Iskis a-walc'h e oa e
bouez-mouezh hogen kompren a rae ervat pezh a lavare. Anv a oa gantañ eus Gouel 
an Hollsent. Stagañ a reas Mari da varsoñjal adarre ha tarzhañ a reas en he 
spered, neuze, en un taol, soñj ar c'hantik he devoa kanet gwechall:

Ni ' glev ho klemmoù eus an tu all d' ar mor...

Dasseniñ a rae ar ganenn en he c'hreiz oc'h eiltoniañ hec'h anken. Serriñ 
a reas ar skingomzer, mont da gemer bleud ha vioù en arc'h e-kichen ar 
ganastell, aozañ an toaz. Dister e oa dezhi difretañ, avat, ken e pake un 
dommenn, ne oa ket evit lazhañ ar preder hec'h heskine na mougañ ar c'heinvan 
divouezh a gleve gant hec'h ene.

- Va Doue.., emezi oc'h ober un ehan hag o poziñ ar spanell war an daol. 
Ur bedenn a save diouti hec'h unan a-greiz he c'halon. Fellout a rae dezhi bezañ
dieubet diouzh ar bezañs dalc'hus ha poanius a waske bepred warni. Piv e oa eta 
ar glaskerion beoc'h a oa deut henozh da c'houlenn an aluzen ?

6
Koun he devoe a-drumm, ha dre ma teue d' he soñj endro an istor a oa bet 

kontet dezhi diouzhtu war-lerc'h ma oa deut d' ober hec'h annez en ti-skluz-mañ 
e miz Meurzh e steuzie an anken a-ziwar he spered evel ur vrumenn noz o teuziñ 
dirak bannoù kentañ heol ar beure.
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Kent ma erruje hi da lojañ eno e oa bet o vevañ en ti-skluz ur c'houblad a

dud kozh a oa degouezhet er vro un ugent vloaz bennak a-raok ha na ouie den 
ervat a belec'h e teuent. Ne zarempredent nikun war o zro ha ral a wech ez aent 
d' ar vourc'h : kustum e oant da gerc'hat o fourvezioù e Melez, ul lev bennak 
ac'halese, war hent Roazhon. Ne dremene an douger-lizhiri gwech ebet er gêr. Ar 
gwaz a oa un den krenn gant mourroù brizh ha divabrant stank : ur wagrenn dev e 
korn e fri a zisneuzie e zremm. Ar vaouez a oa dislontret he daoulagad : lod a 
lavare e oa gant ur c'hleñved bennak, darn all e oa diskiant nemetken. Hiniennoù
a guzulike en em vezve an daou bried en o zi hag e oa bet gwelet meur a wech an 
ozhac'h o vont en ur rampañ da skluziañ ur c'hobar. Sur e oa avat n' en em gleve
ket ar re gozh : bec'h a save etrezo, kann a-wechoù, ha tro pe dro he doa 
diskouezet ar vaouez ur figur bronduet ha koeñvet holl. Un nozvezh avat, dres d'
an unan ha tregont a viz Here, er bloaz a-raok, a gounas Mari, e oa bet 
startoc'h an abadenn eget peurvuiañ : klevet e oa bet an tabut diwezhat da noz 
gant ar miliner. Ar priedoù a oa deut er-maez eus o zi, ha kri a voe ganto e-pad
pell amzer war ribl ar ganol. Antronoz avat e chomas serret stalafioù an ti e-
doug an deiz. An devezh war-lerc'h an Hollsent e voe klask warno : den avat n' 
en devoa gwelet al liv anezho. Dont a reas da soñj unan furchal er skluz gant ur
goaf. D' abardaez e voe tennet diouzh an dour kelanoù an daou bried oc'h en em 
vriata. Daoust hag e oant bet o c'houren hag e oant kouezhet er skluz dre 
zarvoud ? Daoust hag unan en doa bontet egile hag a oa risklet en dour d' e 



dro ? Ne voe gouezet biskoazh. Ar beleg a aotreas o douarañ en douar Santel. Ne 
oa nikun avat oc'h ambroug an daou arched d' ar vered.

7
Mari a chome en he sav, simudet, dirak an daol hag hi o veskañ bepred an 

toaz gant ar spanell da virout ouzh ar pouloud da zont, disoñj avat. Dalc'hmat 
ivez e poueze en-dro dezhi ar memes bezañs aspedus.

- Ne vern petra eo an anaon, tud int bet eveldomp ! Truez a eiene en he 
c'hreiz a-nebeudoù, a rede en he chalon, a garge hec'h ene.

- Va Doue, » emezi outi hec'h unan, « un oferenn a lakain evit o ene... »

Un dra iskis da sabatuiñ a c'hoarvezas neuze. Daou huanad pounner a 
heklevas er siminal, fraezh ha distag. Mari a savas he c'hein e-giz pa vije 
lamet ur samm diwar he choug. An aer a oa deut da vezañ skañv en-dro dezhi, ur 
bam. Dougen a reas he selloù tro-war-dro goustadik : netra ne oa kemmet ; 
didrouz e oa ar sal atav, nemet e ragache ingal an dihuner war dumenn ar 
siminal. Selaou a reas : diskenn a rae kan drant ar c'hleier a c'horre ar 
vourc'h war-laez.
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- An añjeluz !

Eizh eur e oa. Degouezhout a rafe he merc'h diouzhtu. Mont a reas er-maez.
Sklaer e oa an noz a-benn neuze. Strinkellikat a rae ar stered a-viliadoù. 
C'hwezh klouar ar glebor a zeue eus ar ganol. Fistilhat a rae an dour en ur 
flistrañ a-zindan dorioù ar skluz. Ur mouchig avel askellek a zinijas o tistanañ
he zal.

Ur skeud a haras war ar pont, a dostaas.

- Te an hini eo ? a c'houlennas Mari.

- Me an hini eo ? eme ur vouezh seder.

Mari a-bokas d' he merc'h.

- Va Doue, poent e oa dit dont : gwall chalet e oan.

- Perak ? eme eben. N' eus bet bombezadeg ebet e Roazhon, c'hwi 'oar mat.

Dont a rejont tre en ti. C'hoarzhin a reas Soazig.

- Feiz ! a farsas, n' emaoc'h ket mat : ur penn kala-goañv hoc'h eus !

- Kredapl eo, eme he mamm gant ur mousc'hoarzh faezh, ya, kredapl bras ez 
eo.

Digeriñ a reas ar ganastell, kemer an asiedoù ha kregiñ da staliañ an 
daol.

Rosko, miz Ebrel 1961.
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SKOL-LOUARN VEIG TREBERN

(Kendalc'h)

GANT YOUENN DREZEN

 -VI 

Skuizh e oa ar c'habiten Veig. Rak kerkent ha kuitaet ar stêr gant al 
lestr, ha gwasked an torgennoù gant o gwez pin, ha treizhet bae kloz Lok-Tudi 
ker sioul all, ha kaer e-giz ur baradoz, echu an amzer vrav.

Kerkent ha sanket da greiz, e oa en em gavet e vatimant e-mesk torgennoù 
all, torgennoù, avat, a fiñve, a sailhe, a winke, a zisac'he, dirollet hag aet 
gouez. Youc'hadoù d' o heul, e-giz ma vezer bet o tarc'haouiñ ouzh mil ha mil 
potouarn. Distaget chas ar seizh avel war ar mor, o klask ober aon d' al lestr 
ha d' ar c'habiten Veig. Hag, ouzhpenn, ur glav da veuziñ ar Gêr-Is.

Mes n' en doa ket aon al lestr, ha klipenn a rae lark-kaer, eeun gant e 
hent, a-dreuz an tarzhioù fuloret, war-du Bro-Saoz pe... an Amerik.

Ha n' en doa ket aon ar c'habiten Veig. Dispont e oa, mestr nemetañ, gant 
Doue, war an teir-gwern lorc'hus. Mes skuizh e oa.

Pebezh micher, ivez, redek d' ar penn-a-raok da welout ha ne oa ket 
skilfoù yud ar c'herreg o tivorañ dres dirak fri al lestr : pignat dre ar 
skeulioù kerdin betek kastell ar wern vras, - an neizh pig, - e riskl gwelout e 
gasketenn galoñset-aour o nijal kuit, - avel a oa da zislostañ ar saout ; hopal 
e urzhioù er founilh mentek ; kemer ar rod-stur a dre daouarn paotr ar vaol ; 
klask, du-hont, en dremmwell, an douar bras e penn e lunedenn hir-wel ; diskenn 
er c'halioù don da welout a chom a rae ar varc'hadourezh klenk ha klok en he 
flas; sellout alies ouzh an nadoz-vor...
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Ha Paotr-Teo ebet da reiñ an dorn dezhañ. Aet e oa Paotr-Teo da geginour. 

Gwelloc'h e kave bezañ er gegin domm, o tebriñ boued mat, - kig rost ha kaletez,
- kement ha ma kare, ha pa gare. N' eo ket souezh e oa anezhañ ur « reor-bonner 
».

Nann ! Ne oa ket plijadur tout bezañ komandant war ur vatimant ken bras, 
kaout ul lagad dre holl ha war bep tra.

Skuizh oa eta ar c'habiten Veig, ha lavarout a reas d' al letanant yaouank
:

- Tra-walc'h e-giz-se, evit hiziv ! Poent din ober ur pennad kousked. 
C'hwi, letanant, beilhañ !... Ha ma c'hoarvez tra pe dra...

- Ya ! kabiten Veig, eme al letanant, sentus ha doujus.

En em gluchañ a rae ar c'habiten Veig, en ur c'horn, da reiñ un tammig 
repoz d' e izili, a oa soret, e gwirionez. Sachet en doa e gasketenn c'haloñset 
war e zaoulagad.

Pa gredas klevout, dre e vorenn :



- Dihun 'ta ! kabiten. Sav alese !

Hej-dihej ar vatimant. War wasaat, an amzer fall. Lammat a rae an tarzhioù
dreist ar bardelloù, ha tapout a rae ar c'housker melloù beradoù dour sall war e
fri. Muioc'h eget un tamm banne dour evel-se e oa ezhomm, avat, da zihuniñ un 
den-a-vor ken dispont hag ar c'habiten Veig. Ha ken skuizh, war ar marc'had.

- Sav 'ta ! kabiten, a hope ar vouezh adarre. Douar !... An Inizi !...

Deredet oa ur martolod, ha frapañ a rae, ken e ouie, war vrec'h e ofiser. 
Ma tamzigoras hemañ e zaoulagad, en diwezh n' am eus ket lavaret : hep 
grozmolat.

Edo e vamm, krog en e vrec'h, oc'h ober dezhañ un hej, evel ur wezenn-
bilhoù ; ha Gaidou, gant ur volenn en un dorn, o stlabikat dezhañ dour, gant beg
he bizied, war e figur. Hag e c'hoarzhe ar vopenn-se. Skoachañ a rae Veig dindan
e liñserioù, en ur dermal :

- Ne fot ket din mont d' ar skol. Me zo skuizh.
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- A ! Skuizh out ? va loen. C'hoarzhin a rae e vamm, evel ar c'hagn a 
C'haid. N' oas ket skuizh, dec'h, o vont da c'haloupat, war ar mor, e bourzh ar 
batimantoù, hep en em chalañ gant ar re a chome war da lerc'h. Te 'ziskuizho er 
skol, Trebernig va ene, azezet brav war da skabell, en ur selaou kentelioù M. 
Karadeg. Sav eus da wele, gwionig traoñ an aod !

Aet e moged an huñvre mezevennus. Steuziet an Inizi Glas, dres p' edont o 
vont da flamminañ dirak e lestr lorc'hus, gant o gwez avaloù kokos hag ar 
palmezenned kribellek leun a varmouzien farsus.

Dipitus ! Atav e tihuner, pa vez an huñvre en e vravañ. Pezh a chome, 
avat, ken gwir ha ma oa reut e gorf, e-giz un tamm koad, a oa droug-dargreiz, 
hag un doare glizi e kofoù e zivhar, hag, en e benn, daoulagad c'houezhet gant 
ar c'housked, ha ken pikouzet, ma n' oa ket evit distagañ e valvennoù. Menegomp 
ivez ur yac'h a daol-heol war e fri togn. Gwall-zevezh e oa bet an derc'hent, 
hag hir.

- Me zo skuizh, mamm, a glemmiche adarre va leozenn. Bez' em eus ivez e-
giz tan war va fri.

- Mamm, a c'hoapae Gaidou, - n' he doa ket truez, hounnezh, eus skuizhder 
he breur paour, - gwelloc'h e kav Veig chom en e wele da c'hortoz ma teuy Ifig 
Korku, gant e vazh-loaiek, da gerc'hat anezhañ da vont d' ar skol.

- Ya ! 'vat, eme e vamm. Paour-kaezh Ifig Korku !... Gwall-vac'hagnet eo 
bet, war am eus klevet. Rezon muioc'h sevel diouzhtu. Dao 'vo dit mont da ober 
ur weladenn da da gamarad bihan paour, a-raok mont d' ar skol ! Diloñch alese ! 
gwionig traoñ an aod.

Veig n' oa ket gwall-sonn e glipenn, pa zegouezhas e ti Paotr-Teo. Ne 
c'helle e « frai » paour bezañ nemet hanter-varv, pe an dri-c'hard zoken, da 
heul ar seurt taol-botez-koad. Ha, dec'h, p' en doa gwelet anezhañ en e wele, 
marteze n'eo ket kousket e oa, mes semplet...

Tad Paotr-Teo a oa ouzh e sav, e-kreiz al leur-zi, o c'hortoz n' ouie re 
vat petra, e vije bet lavaret, a-raok mont d' e zevezh, d' an uzin soud, ha 
Chann Grall, troet he c'hein ganti, e korn an oaled, o lakaat dour da dommañ war
an trebez.

- Boñjour ! eme Veig, lentik. Hag Ifig ?...



- Oi !... Veve !... a youc'he ur vouezh skiltr, a-dreñv ridojeier ar gwele
bras. Amañ emaon, Veve ! Deus da welout va zroad ! Me zo klañv !...
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Anavezet e oa bet gant an Ifig mouezhig e gamarad, ha prouiñ a rae, 

kerkent ha diouzhtu, n' oa ket marv c'hoazh, na tost da vezañ, ha nerzh dezhañ 
zoken da frapañ kuit ar ridoj-gwele da ziskouez da Veig e fas loar, gwenn, un 
tammig, dindan e vrizhoù gell, hogen bev-mat.

- Che ! ivez. Che ! va c'hrouadur. Na ziwink ket e-giz-se. N' eo ket 
pareet da droad paour, war zigarez eo degouezhet Herve bihan da welout 
ac'hanout. Te oar eo bet difennet ouzhit fiñval gant ar froter.

- Ha neuze, Herve, a lavare Lan Gorku. Deut out da welout Ifig, a-raok 
mont d' ar skol ?

- Ya ! toñtoñ Lan.

- Te zo ur paotrig mat. Petra 'n eus laret ar mestr-skol, dec'h goude 
kreisteiz, pa 'n eus ket gwelet Ifig, er c'hlas. Ha Veig :

- N' on ket bet er skol, dec'h, toñtañ Lan.

- N' out ket bet er skol, dec'h ? a souezhe Chann Grall, tamallus, un 
disterañ.

- Ac'ha !... Skol-louarn ?... a skandale Lan Gorku, dre fent.

- Hi ! hi ! a rae Veig, en ur darlaskat.

Kaset en doa ul luchadenn da Baotr-Teo, a oa bet kemeret gantañ un tres 
sabatuet o klevout e gomper o werzhañ ar vechenn, ken difoultre ha tra, dirak e 
dad hag e vamm.

- Va mamm a ouie, eme va lakez. N' he doa gouezet nemet da c'houde, mes n'
eus forzh.

- Ya ! emezañ. Ur c'habiten bras 'n oa prometet din en ije kaset ac'hanon 
gantañ d' ober un dro betek Lok-Tudi, pa vije aet kuit e vatimant. Dec'h vintin,
eo aet kuit, ha me zo aet gantañ. Na brav ! moereb Chann... Mes va mamm a ouie.

- Te 't eus chañs 'vat, eme Baotr-Teo. Ma 'm ije gouezet, e vijen aet 
ganit.

- Tennañ a rae Chann Grall ur pezh huanadenn.

- Ha me, emezi, dre an dorn eo e vijen aet da gas ac'hanout betek ar 
vatimant-se, skol-louarn pe get, ma 'm ije diouetet an droug a oa da 
c'hoarvezout ganit. Anaout a ran mat-tre bordoù ar stêr, betek an Ti-Gwenn ha 
Penn-Laouig, hag an Dourdi, ha Pennaveur, ha Lok-Tudi. N' eus ket kaeroc'h 
pourmenadenn, dindan lagad an heol. Padal, setu te mac'hagnet, va faour-kaezh 
Ifig, ha blijet, marteze, da vont gant bizier-loaiek, da vuhez-pad.
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Taeriñ a rae, a-daol-trumm :

- Mes petra an diaoul a zo peg e reor ar gisti-paotred a hiziv ? N' int 
ket evit chom peoc'h, ur munut, pa n' emañ ket lagad unan warno. Kerkent ha 
troet kein unan, ale ! bec'h dezhi ! ha skeiñ, ha dic'hastañ, hag en em 
zrailhañ. N' eo ket c'hoari a reont mui, mes en em zrailhañ. E-giz chas gouez. 
A-barzh pell, e vint degaset deomp d' ar gêr e tammoù. Ha te, ken fur ha ken 
trankil, va faotrig bihan paour, petra 't oa ezhomm mont da lakaat da dreid e 
c'hoarioù ar chas gouez-se !



- A ! oac'h ! eme Lan Gorku gant e vouezh digas. A-viskoazh eo bet evel-
se. Ar baotred a rank dispign o nerzh, hag en em zifretañ. A-wechoù, sur, e 
c'hoarvez un taol-fall...

- Perak gant Ifig, avat, gant ur c'hrouadur ken trankil ?

- Ma ! maouez paour. Ar gwellañ ho peus da ober, ma ne fot ket deoc'h e 
c'hoarvezfe droug gantañ ken, eo difenn outañ kompagnunezh ar frioù-kreien eus e
oad, ha prenañ dezhañ ur verc'hodenn ha nadozioù stamm.

- Nann ! vat, a daole Paotr-Teo eus e wele. Ne fot ket din bezañ ur 
plac'hig. Me 'varfe gant ar vezh.

Hardizh e oa Paotr-Teo en e di, e-giz person an ifern, etre e dad bag e 
vamm, ha teod en doa. Pezh a ziskoueze, ouzhpenn, n' oa ket ken klañv ha m' he 
dije... karet e vamm e vije bet. Rak digarez eo d' ur vamm da voumounañ, a-raok 
ma vo diwezhat, ar poñsined a zo pluñv o tont d' o divaskell, ha prest da nijal 
diwar he zro.

- Gast ! ' vat, a fuc'he Chann Grall. Kement ha selaou, e klevin bremaik 
n' eo c'hoarvezet gant ar c'hrouadur-mañ nemet chañs hag eurvad, p' eo bet 
hanter-lazhet din.

- Klevet 'p eus ar froter koulz ha me, eme Lan Gorku, hep sevel e vouezh. 
Ur skarr a netra en e ufern. Tener eo c'hoazh eskern ar paotr-se. Seurt bleñsoù 
a bare buan, gant ar vugale. A-benn pemzektez, e c'haloupo adarre ken grën ha 
ken digamm ha m' eo bet morse. N' eo ket gwir ? Ifig.

Loc'hañ a rae e gorf pounner da vont war-du an nor.

- Poent tostaat d' al labour, emezañ. Treiñ a rae ouzh tu Veig.

- Ha te, « frai », petra 'rez ? Poent eo dit ivez mont d' ar skol. Mar 
karez, e raimp hent asamblez betek dor an uzin.

- Nann ! Veve. Chom amañ ganin !

An Ifig-se !... Eñ an hini a lezenne er gêr - war zigarez e oa klañv ! - 
hag e vamm a save a-du gantañ. Hag, evel ma lavarer, morse daou hep tri. Asantiñ
a rae Veig ivez chom da zerc'hel dezhañ kompagnunezh, disoñjet-krenn gantañ e 
bromesaoù m' hen-tou-ruz d' ar sturier dic'hoarzh.
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Ur wech ouzhpenn, e c'hortozo M. Karadeg en aner e skoliad diank.

Ha neuze, pouezusoc'h, un tamm mat, ha bourrusoc'h, e vije klevout dre ar 
munud istor an taol-troad ha kontañ e bourmenadenn betek Lok-Tudi.

Digêret Lan Gorku d' e labour aozañ al ludu bezhin, ha Chann Grall da 
varc'had ar pesked.

- Lar 'ta ! Paotr-Teo, a daole Veig. Me 'm eus bet aon ganit, avat ! Me 
'grede din ' oas marv.

- N' on ket, 'vat !

- Me ' grede din e vije bet troc'het da c'har ouzhit...



- An?

- ... Hag e vije bet lakaet dit ur pav-koad. Hi ! hi ! hi !...

- Te c'hoarzh gant an dra-se ? Veve.

- Ya ! te. Me 'm ije kavet ac'hanout rigolo o pourmen gant branelloù, e-
giz Per Stroalleg, eus penn-hent Ploneour,

- Te zo furzod, Veve.

- Me bari 't eus bet ur bern droug, pa 't eus tapet ar votezad.

- N' ouzon ket. 'M eus ket yudet, atav.

- Feiz ! Me 'm ije blejet 'vat.

- N' am eus bet droug, ken nemet pa eo deut ar froter. Tapet 'n eus din 
peg em zroad, ha va zroad a oa koeñvet ken tev ha da feskenn. - 'Rin ket droug 
dit, paotr bihan, a lare din an den, en ur frotañ din va zroad. Memes tra, e rae
droug din, mes ne yuden ket. Goude-se, en deus lakaet din eoul ha n' ouzon ket 
petra c'hoazh war va zroad, ha lienet anezhañ gant un torch gwenn. Sell, Veve !

Tennañ a rae Paotr-Teo e dammig gar a-zindan al liñserioù, d' he diskouez 
da Veig. Ha, feiz ! paket fetis e oa troad dehou va abostol gant lienaj gwenn 
dalc'het gant spilhoù krok.

- Mailhuret eo da droad e-giz va breur bihan Gwenole, eme Veig.

- Ya ! a responte Paotr-Teo.
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Lavaret e vije bet e vage ourgouilh diwar e vleñs ha gant e vailhurenn. Ha

Veig... avi.

- Te 't eus chañs 'vat, eme Veig. An taol-mañ 't o ur rezon vat da reiñ da
M. Karadeg, evit ar skol.

- Ya ! eme Baotr-Teo. Ha te ? Veve.

- O, me. Pa gontin dezhañ va beaj betek bro an Añglichenn, e bourzh 
batimant ar c'habiten bras, me gred ne vin ket kredet gantañ, hag e vin dalc'het
gantañ e pinijenn ken ac'han vakañsoù Nedeleg.

- Te gred ? Veve.

- M. Karadeg zo kozh. Mes morse ne gredo on bet oc'h ober ur veaj ken 
brav.

Paotr-Teo, eñ, n' eo ket M. Karadeg e oa, da lavarout eo, ur mestr-skol 
kintus, diskredik, ha ne dalve ket klask tennañ dezhañ karotez. Paotr-Teo a 
grede. Bamiñ a reas gant an danevell, gwir e-keñver an danvez, hogen ken 
kaeraet, rikamanet, kresket, amplaet, ken splann-livet, ken touellus, ma tapas 
glazig en e javedoù, o terc'hel digor e c'henou, betek kreisteiz pe dost, o 
selaou ar Scheherazada e bragoù berr.

(Da genderc'hel.)
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TROIOU-KAER AR BARON POUF

aozet e brezhoneg gant ROPARZ HEMON

RAKLAVAR

Andon an oberennig-mañ eo al levr hollvrudet « Beajoù ar Baron Munchausen 
», embannet hep anv aozer evit ar wech kentañ e 1785, e saozneg, dindan an titl 
iskis-mañ : « Danevell ar Baron Munchausen eus e veajoù ha brezeliadennoù e 
Rusia, dediet uvel hag erbedet d' an dudjentil diwar ar maez, da vezañ 
danevellet gante, lakaet war o c'hont o-unan, goude un abadenn-hemolc'h, e 
redadegoù-kezeg, el lec'hioù-dour-yec'hed, hag e bodadegoù seven all, en-dro d' 
ar voutailh pe e korn an tan ».

An aozer, an Alaman Rudolf Erich Raspe, ganet e 1737, goude en devout 
dalc'het ur garg uhel e Kassel, a rankas dilezel e vro, tamallet da vezañ laeret
medalennoù diouzh dastumadenn al Landgrav. Terc'hout a reas da Vro-Saoz, ha 
krakvevañ a reas eno. E-pad ur pennad e labouras evel ijiner e mengleuzioù-staen
Kernev-Veur, hag ez eas da vervel e Mucros, Iwerzhon, e 1793.

Al levr, adembannet meur a wech, kresket ha kemmet e mil doare gant 
aozerien niverus, a zo bet troet hogozik en holl yezhoù. Kemeret en deus e 
lec'h, daoust d' e dalvoudegezh arzel dister, e-kichen « Robinson Kruzoe », « 
Beajoù Gulliver », hag all, e-touez brudetañ oberoù al lennegezh « beajoù 
faltazius ».

E wir orin a zo, anat, ar rimadelloù ha kanaouennoù-pobl a-zivout traoù « 
imposupl », a gaver skouerioù anezho e Breizh evel er broioù all.
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Er skrid brezhonek-mañ, n' eus nemet ar Gentañ Nozvezh, ha derou an Eil 

Nozvezh, a zo awenet gant oberenn Raspe. Ar peurrest a zo bet ijinet ganin, gant
darvoudoù ha munudoù kutuilhet amañ-ahont e levrioù e heulierien.

ROPARZ HEMON.

KENTSKRID

En hor parrez ez eus un draonienn gaer, plantet a wez faou hag oulm, hag 
en draonienn-se, nepell diouzh ribl ur stêrig, koant, ur maner kozh anvet maner 
Trewirion. Ar maner-se a oa bet prenet gant un den deuet a-bell, a veve eno gant
e varc'h, e gi, e gazh hag e vatezh, ur vaouez onest ha dereat, a oa bet e-pad 
daou-ugent vloaz gwreg hor sakrist, hag a oa chomet intañvez d' ar mare end-eeun
ma oa degouezhet an estren en hon touez.

Ar Baron Pouf, - e anv e oa, daoust ma raemp anezhañ atav « ar Baron » 
evit berraat, - a oa un oristal a zen, hogen dinoaz ha dizrouk. Gant an amzer e 
teuas da vezañ doujet, karet zoken gant an holl, pezh a zo souezhus, rak ni ne 
reomp nemeur a stad eus an divroidi.

Pa rejomp anaoudegezh gantañ, e oa o vont war an oad, daoust ma vane 
c'hoazh kreñv ha sonn war e zivesker, ken yac'h ha bagol diouzh gwelout hag un 
den kalz yaouankoc'h. Ne oa na bihan na bras, met o vezañ ma kerzhe atav uhel e 
benn, e gein ken reut hag ur gegel, e seblante brasoc'h eget na oa e gwirionez. 



Ne oa na tev na treut. E zremm skarnilet a oa garanet-don gant roufennoù war e 
zivjod hag e dal. E fri erer, e vourroù hir, e vouchig barv, ha dreist-holl e 
zaoulagad krak, enno daou ibil du-irin, a roe dezhañ un aer dichek ha dichipot. 
Hegarat e oa koulskoude, seven, servijus e-keñver e nesañ, nebeut douget da 
dabutal. Ne doue ket. Ne eve ket. Fumiñ a rae nebeut. Techet e veze avat da 
choukañ butun en e fronelloù ledan. Bep pemp munud ez ae e zorn d' e chakod da 
dennañ e voest-vutun skant-baot, a oa ken brudet er barrez hag he ferc'henn.

Hañv-goañv e veze gwisket heñvel, gant ul levitenn hir gwer-glas, bragoù 
strizh gell ha bodreoù ler melen. E dog tric'hornek a c'hiz kozh a lakae atav a-
dreñv, hogozik war e gilpenn, a-boan ma weled beg e lostig-blev poultret oc'h 
ispilhañ war e golier voulouz du.
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A-zivout e amzer dremenet ne ouiemp nemet ar pezh a gonte dimp. Ar pezh a 

gonte, avat, a oa ken sebezus ma lakae tud 'zo da hejañ o fenn. Ne raent ket 
dirazañ, rak, daoust na oa ket tabuter, evel am eus lavaret, ez ae e kounnar pa 
greded diskouez e doare pe zoare an disterañ disfiziañs o klevout e zanevelloù. 
E zaoulagad du a fulenne, e zaouzorn a serre, e vruched a c'hwezhe, e zivhar a 
stegne evel re ur c'hilhog o sevel war e elloù. Hogen neuze e troe war e 
seulioù, hag e pellae hep ur ger, en ur ober ur c'hruz d' e skoaz, e zaouarn 
juntet a-dreñv e gein.

Kement a istorioù a rede dre ar barrez diwar e benn, hep ma vije tu da 
c'houzout ha kontet oant bet gantañ pe ijinet gant tud all, - rak war vravaat ha
war baotaat ez a atav an istorioù o nijal a c'henou da c'henou, - ma c'houlennis
un deiz digantañ ha teurvezout a raje displegañ din ur wech e vuhez, o kregiñ 
dre an derou, hag o vont tamm-ha-tamm betek an deiz-mañ. Ne oan ket o c'hortoz 
ez asantje. Asantiñ a reas neoazh. Moarvat e kave dezhañ ne oan na diskreder na 
godiser, - ha ne oa ket faziet. N' em eus ket a vezh oc'h anzav e kredan e 
lavare ar wirionez, war-bouez un draig pe zaou marteze.

An danevell da heul a voe graet dirazon hag un nebeut mignoned all e maner
Trewirion e miz Genver 1813, hag a reas dimp ankounac'haat evit ur mare ar reuz 
hag ar gwalleurioù skignet er bed gant an tirant Napoleon. N' eo ket, siwazh, an
danevell glok eus buhez ar Baron Pouf am boa goulennet. Lakaat a ran e gomzoù 
dres evel ma voent lavaret, ha berrskrivet ganin, evit dudiañ ha kelenn tud an 
amzer da zont.

Yann DIDRO.

KENTAÑ NOZVEZH

Da veajiñ e Rusia e ranker dibab ar goañv. Rak an hentoù a zo ken fall er 
vro-se, ken leun a doulloù hag a skoaselloù, na c'hellont bezañ plaenaet nemet 
gant an erc'h hag ar skorn. Treuziñ a ris eta harzoù Polonia war varc'h e miz 
Kerzu. Gwisket-skañv e oan, dre aon da skuizhañ va loen. Se a oa ur fazi, evel 
ma verzis buan. A-benn nebeut amzer e voen treuzet gant ar riv. Kenderc'hel a 
ris koulskoude. Un den kalet ouzh ar boan a zo ac'hanon.
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Ur vantell am boa evelato da c'holeiñ va divskoaz. Ur pemp lev bennak am 
boa graet, pa welis ur c'hozhiad hanter noazh astennet war an erc'h. Diskenn a 
ris, ha mont davetañ. Raktal e komprenis n' en doa ket ar paour kaezh pell da 
vevañ. Ne oa mann a c'hellen ober evit e saveteiñ. Padal e tiwiskis va mantell 
da lakaat en-dro d' e izili riellet.

Edon o pellaat, pa glevis anezhañ souden o c'hervel. Penaos en doa nerzh 



a-walc'h da gomz, ne ouzon ket. Seblantout a rae din en doa kollet e anaoudegezh
pa oan en e gichen.

- Den yaouank, - a lavaras gant ur vouezh kreñv-eston, - pezh hoc'h eus 
graet evit un den toc'hor a zougo deoc'h chañs vat a-hed ho puhez !

Aotrounez, chañs vat am eus bet e gwirionez. Ha dleour on eviti d' ar 
vadelezh am eus diskouezet en deiz-se ouzh an den paour ? Marteze ya, marteze 
nann. Met son e vouezh a zo chomet bepred em divskouarn, da reiñ din kalon e-
kreiz ar spontusañ darvoudoù c'hoarvezet ganin e-doug va ergerzhadennoù hir.

An noz a gouezhas buan goude se. Ne welen ti ebet, netra nemet ur 
gompezennad erc'h ec'hon. Va menoz a ris eta da venel e-lec'h ma edon da 
c'hortoz ar beure. Stagañ a ris va marc'h ouzh ur peul a c'hellen a-boan 
spurmantañ en dam-deñvalijenn. En em astenn a ris en e gichen, o lakaat va 
fistolennoù e pleg va c'hazel, evit bezañ suroc'h.

Kousket mat a ris, gant ar skuizh ma oan. Pa zigoris va daoulagad e oa 
deiz bras anezhi. Ne voen ket nebeut souezhet oc'h en em gavout e-kreiz ur 
gêriadenn. Edon er vered, e-tal an iliz. Eus va jav ne oa roud ebet, kaer am boa
sellout en-dro din. A-greiz-holl avat e klevis anezhañ o c'hourriziañ war un ton
klemmvanus-meurbet, tu bennak a-zioc'h va fenn. Ha me sellout d' an nec'h, ha 
gwelout al loen kaezh a-istribilh war-bouez e rañjenn ouzh ar wiblenn e beg an 
tour.

Kompren a ris en un taol ar pezh a oa c'hoarvezet. Ar gêriadenn a oa bet 
goloet en derc'hent gant an erc'h. E-pad an noz e oa deuet klouar an amzer. Dre 
ma teuze an erc'h, e oan bet gouzizet tamm-ha-tamm hep dihuniñ betek an douar. 
Va marc'h avat a oa chomet staget ouzh ar peul, - pezh am boa kemeret evit ur 
peul, e gwirionez ar vazh houarn a zouge ar wiblenn.

176
O kregiñ en unan eus va fistolennoù, e laoskis un tenn, a droc'has ar 

rañjenn. Va loen a gouezhas war ar geot hep terriñ gar. Raktal e savas war e 
dreid hag e lammis war e gein.

Klevet em eus abaoe e kemm alies an amzer e Rusia e penn kentañ ar goañv.
A-benn un nebeut devezhioù, e teuas anat din n'eo ket war varc'h e tleer beajiñ 
er vro-se. An holl veajourien a gejen ganto o doa tranelloù. Prenañ a ris unan 
eta, unan vihan, gant ur marc'h hepken, ha skeiñ war-eeun etrezek Sant- 
Petersbourg.

Edon o treuziñ Estonia, o vont dre ur c'hoad bras ha teñval, pa welis ur 
pikol bleiz o c'haloupat war va lerc'h. Al loen ferv-se, broudet moarvat gant an
naon, a rede kalz buanoc'h eget va marc'h. Ne c'hellen tec'hout, siwazh, nag a-
gleiz nag a-zehou, ken stank ma oa ar gwez en daou du d' ar wenodenn a heulien 
d' an ampoent. En em damolodiñ a ris e-barzh va zranell, o stouiñ va fenn ken 
izel ha ma c'hellen. Pezh a c'heden a c'hoarvezas neuze. Ar bleiz, hep teurel 
pled euzhin, a reas ul lamm dreiston hag a blaouias war va marc'h, o sankañ e 
zent en e dalier. Ar marc'h spontet a yeas raktal d' ar pevarlamm ruz, ar bleiz 
o vrifañ e grouzell, e gof, o vont en ur lonkañ e gig en e ziabarzh, kement ha 
ken bihan ma ne chomas e berr amzer marc'h ebet. Ar bleiz avat a oa bremañ en e 
lec'h, staget-kempenn en e harnez. Ne gollis ket va fenn. Sevel a ris, ha dao 
gant touchenn va foet war e gein ! Tro an aneval marlonk e voe neuze da vezañ 
spouronet. Hag eñ lammat war-raok ken herrek hag an avel, o stlejañ va zranell 
war e lerc'h.

Ne voe ket pell e tegouezhjomp, bleiz, tranell hag all, e Sant-
Petersbourg. N' ho po ket a boan o krediñ e voe sabatuet kêriz.

Sant-Petersbourg, aotrounez, a zo unan eus brava kêrioù ar bed. Hogen ne 
skuizhin ket ac'hanoc'h o taolennañ ar savadurioù meurdezus a zo enni, nag o 
tiskrivañ doareoù an annezerien, a zo tud seven hag hegarat peurvuiañ, nag o 
vreutaat a-zivout politikerezh ar Stad, pe an darvoudoù a bep seurt a c'hoarveze



e lez an Tsarez, rendaeloù, kavailhoù, gwarizioù, hag all, hag all. Daoust ma 
kemeris perzh enno, n' on ket graet evit hevelep diduelloù. Din-me kentoc'h ur 
vuhez oberiant en aer vras ! Goulenn a ris eta ur breou-ofiser en arme. Hag o 
c'hortoz, ez is da glask va flijadur war ar maez.

177
Ur mintin, o tigeriñ va frenester, e welis ur stank goloet-holl a houidi 

gouez. Ha me distagañ va fuzuilh ha redek er-maez. Kement a vall a oa warnon ma 
ne daolis ket evezh ouzh ur post a oa e-kichen an nor, hag e stokis outañ ken 
kalet ma trellas va daoulagad, fulennoù-tan o nijal a bep tu en-dro da 'm penn. 
Chom a ris badinellet ur pennad berr. Kenderc'hel a ris koulskoude gant va hent.
O tegouezhout avat war-hed tenn, e voen mantret o kavout e oa kouezhet ar maen-
tan diouzh va fuzuilh, sur a-walc'h o stekiñ ouzh ar post daonet-se. Soñj ar 
fulennoù-tan a oa deuet er-maez eus va fenn a zeuas din neuze. Bizañ a ris gant 
ul lagad, en ur zistagañ un taol kreñv gant va meilh-dorn ouzh al lagad all. An 
tan a grogas er poultr. An tenn a yeas kuit. Emberr em boe pemp koublad houidi 
da lakaat em sac'h, ha pevar c'hrakhouad ouzhpenn. Un den a dle atav tennañ 
kentel diouzh kement gwallzarvoud a c'hoarvez gantañ.

Un deiz all e welis ul louarn du o vont dre ar c'hoad, ar bravañ am boa 
gwelet biskoazh. Seurt loened, evel ouzoc'h, a vez paket e gripedoù evit mirout 
o feur anterin. Ma ve toullet gant plom, e kollfe kalz eus he zalvoudegezh. 
Lemel a ris prim ar voled diouzh korzenn va fuzuilh, ha lakaat un tach hir en he
lec'h. Leuskel a ris an tenn neuze, ken akuit ma sankas e lost an aneval, a 
chomas tachet ouzh kelf ur saprenn. Gant va goustilh e troc'his e c'houzoug, ha 
neuze gant va skourjez e foetis anezhañ, ken na voe peurzistaget e groc'hen 
diouzh e gig, hep koll zoken ur vlevenn.

Fougasiñ a rafen, aotrounez, ma klaskfen ober deoc'h krediñ on bet atav 
ken ampart o vizañ gant va fuzuilh. Met an ijin a c'hell alies treiñ da vad pezh
a zo bet kollet dre ziampartiz. Un deiz e remerkis un hoc'h-gouez o redek, hag 
ur wiz-ouez war e lerc'h. Tennañ a ris, ha c'hwitañ. An hoc'h a skampas. Ar wiz,
avat, a chomas a-sav, diloc'h, evel peget ouzh an douar. O tont tost dezhi, e 
kavis e oa ur wiz kozh, aet dall gant an oad. Dalc'het krog he doa gant he dent 
e lost an hoc'h, - he mab moarvat, - hag e-giz-se e veze bleniet gantañ. Va 
boled a oa tremenet etre an daou aneval, o troc'hañ al lost, a oa c'hoazh va 
gwiz ouzh e chaokat. Chomet oa a-sav, o krediñ e oa chomet a-sav ivez he 
blenier. Kemer a ris an tamm lost etre va bizied, hag ar wiz a zeuas da heul, 
ken sentus hag un dañvad.
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Ar gwizi-gouez-se a zo spontus, fervoc'h c'hoazh eget an hoc'hed, a zo 

ferv a-walc'h koulskoude. Se a ra din soñjal en hoc'h a bakis un nebeut deizioù 
war-lerc'h, en un doare souezhus ivez. E tro serr-noz e oa. O chaseal e oan bet 
adalek derou-deiz, ha diviet oa va foultr ha va boledoù. A-greiz-holl en em 
gavis fri-ouzh-fri gant ur mell hoc'h-gouez. Edo al loen o redek a-herr davedon,
stouet e benn gantañ, prest da 'm beriañ war e skilfoù lemm. E lezel a ris da 
dostaat betek un dek troatad bennak diouzhin. Neuze e lammis trumm a-dreñv un 
dervenn. An hoc'h gant e dizh a yeas da stekiñ ouzh an dervenn-se, o sankañ e 
skilfoù e-barzh ar c'helf, ken don na c'helle mui o lemel kuit. Ur maen neuze a 
dalvezas din da vorzhol d' o sankañ c'hoazh donoc'h. N' em boe ken da ober nemet
mont d' ar gêriadenn nesañ da c'hervel tud, a zeuas gant kerdin hag ur c'harr da
bakañ al loen ez vev, pezh a voe graet hep tamm trubuilh.

M' hoc'h eus chaseet eveldon, aotrounez, e ouzoc'h ez eo ar pardaez ar 
mare gwashañ. Kerkent ha m' hoc'h eus implijet ho poled diwezhañ, ez oc'h sur da
gejañ gant un aneval brav, a rankit lezel da vont kuit. Lavaret e vefe e oar an 
anevaled n' eus mui ganeoc'h peadra d' ober droug dezho, hag e teuont d' ober 
goap deoc'h. Ur skouer hepken. Se a c'hoarvezas meur a vloaz diagent. Ne oan 
nemet ur c'hrennard. Edon o tistreiñ d' ar gêr, karget va sac'h a gonikled, a 
c'hedon hag a glujiri, hogen tost goullo va c'horn-poultr, hag hep ur voled da 
dennañ. E-kreiz an hent e verzis ur c'harv, ken mentek ha ken meurdezus ha karv 
brudet Sant Huberzh. Sellout a rae ouzhin, ken sioul ha tra, un tammig faeüs 
zoken. Dres e oan bet o sunañ kerez am boa kavet en ur wezenn. Buan-ha-buan e 



tastumis ar mein, am boa taolet d' an douar. Kargañ poultr a ris, hag ar mein-
kerez war-c'horre, hag o vizañ aketus da dal al loen, etre e gerniel, e laoskis 
un tenn, na reas siwazh nemet e lakaat da gemer an tec'h. Mat ! daou vloaz 
goude, edon gant ur bagad hemolc'herien er c'hornad-se, pa weljomp o tiboufañ 
eus ur c'hoad ur pikol karv, glasvez etre e gerniel! E lazhañ a ris raktal. Pa 
zeujomp d' e gichen, e voemp sebezet o welout e oa kresket ur wezenn-gerez war e
dal. Kerez azv a oa enni. Pa voe debret ar c'harv, e voe servijet dimp ar c'hig 
gant soubilh-kerez graet gant ar frouezh-se.

Da zistreiñ da Vro-Rusia. Un abardaez e sailhas ur bleiz warnon pa 
c'hortozen nebeutañ. Hep gouzout zoken pezh a raen, e vountis va dorn etre e 
javedoù digor-bras, don en e c'hourlañchenn. Petra ober neuze ? Ne c'hellen ket 
tennañ va dorn er-maez. Troc'het e vije bet krenn gant e zent. M' ho pije gwelet
e zaoulagad ruz o flamminañ ! Poulzañ a ris va brec'h betek e stomok, ha 
pelloc'h c'hoazh. Pakañ krog a ris start neuze en e vouzelloù, ha sachañ kreñv, 
o tistreiñ al loen euzhus en un taol evel ma tistroer ur vaneg.
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Kontañ a c'hellfen deoc'h meur a dra all a c'hoarvezas ganin e-pad ar 

mizioù-se a dremenis e Rusia. Gant aon d' hoc'h enoeiñ ne rin ket. A-walc'h e vo
din eta menegiñ va c'hi ha va marc'h.

Roet oa bet din ur c'hi, - ur giez kentoc'h, - ul levranez damlouet eus ar
re vravañ, hag a rede ken buan hag an avel. A-benn miz pe zaou e verzis e oa 
tost da goleniñ. Ne felle ket din he skuizhañ. Hogen tu ebet d' ober dezhi chom 
er gêr ! Atav e venne dont ganin da chaseal. Un deiz e welis anezhi o redek war-
lerc'h ur c'had dreist he ment. Heuliañ a raen eus a bell, met prest ez eas gad 
ha kiez diwar wel. A-greiz-holl e klevis harzhadeg ur bagad chas. Pa lavaran 
harzhadeg, e tlefen kentoc'h lavarout chilpadeg, rak chilpat a raent kentoc'h 
eget harzhal. A-benn ur pennad, e welis ar c'had adarre, pemp gadig ganti, 
handeet gant va levranez ha pemp kolen ! Divinout a c'hellit pezh a oa 
c'hoarvezet : ar c'had, - pe ar c'hadez mar kavit gwell, - he doa gadet en ur 
redek, ha va levranez he doa kolenet ! D' an abardaez eta em boe c'hwec'h ki ha 
c'hwec'h gad.

Paour kaezh levranez ! Ret e voe din he reiñ d' un uheliad rusian eus va 
anaoudegezh. Rannet e voe he c'halon, a gredan, o vont diouzhin. War am eus 
klevet, e redas kement ma uzas he fevar zroad. Neuze e voe implijet evel ki-
douar. 

Ha bremañ va marc'h.

Pedet oan bet da dremen un nebeut devezhioù e maner va mignon ar c'hont 
Przobofski e Lituania. Edon un endervezh oc'h evañ te gant an itronezed er sal-
degemer. An aotrounez all a oa aet er porzh da sellout ouzh ur marc'h yaouank a 
wad, nevez degouezhet eus an ti-kezeg. Klevet e voe trouz. Ha me mont er-maez da
welout. An holl a seblante mantret ha digalonekaet. Ne oa tu ebet da bignat war 
gein ar marc'h, a oa dibret ha rañjennet koulskoude : kinnig a rae dantañ pe 
flastrañ gant e garnoù neb a glaske tostaat outañ. Kemer a ris va lañs, hag en 
ul lamm e voen war an dibr. Al loen, sebezet ha spontet, a fringas. Kaer en doa 
avat gwinkal ha diswinkal, stardet e oa etre va daoulin evel en ur viñs-taol. 
Tamm-ha-tamm e teuas doñv evel un oan. Ober a ris dezhañ erfin sailhañ dre ur 
prenestr digor e-barzh ar sal-degemer, da ziskouez d' an itronezed. Eno e lakais
anezhañ da drotañ, da c'haloupat, da vont a-zoug e gamm, da saludiñ, da vont d' 
ar paz-inkane. Evit echuiñ e ris dezhañ lammat war an daol, hag ober eno troioù-
dañs eus ar re goantañ, hep dilec'hiañ na terriñ tasenn, asied na samovar. An 
itronezed a stlakas o daouarn din, hag ar c'hont, - un den hael ha brokus 
anezhañ, - a roas din ar marc'h kerkent.
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Hiroc'h am bezo da gontañ diwar-benn ar marc'h-se pa gomzin eus va 

ergerzhioù-brezel e bro an Durked.

Poent eo din klozañ va danevell evit fenozh. Un darvoudig a venegin 



hepken. Distro e Sant-Petersbourg, e voen taget en ur straed strizh gant ur c'hi
klañv. Ha me diwiskañ va mantell feuret ha teurel añezhi d' ar c'hi, en em 
daolas warni, endra gemeren repu en ur stal. Diwezhatoc'h e kasis va mevel da 
gerc'hat ar vantell. Antronoz vintin e voen dihunet abred :

- Aotrou ! Aotrou ! - a c'harme va mevel, - ho mantell a zo klañv ! 
Kounnaret eo ! Emañ o fregañ o tilhad all en armel !

Ha gwir e oa. Ret e voe lemel ar vantell eus an armel, pezh na voe ket 
graet hep poan, ha reiñ dezhi ur saead-vazhadoù. Evel ma talc'he da fifilañ, e 
rankis leuskel un tenn-pistolenn warni d' he lakaat da chom peoc'h evit mat.

(Eil nozvezh war niverenn a zeu.)
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LENNEGEZH BRO-JAPAN

gant Vefa de BELLAING

Souezhiñ a ra ur c'hornogad pa lenn evit ar wech kentañ ur romant troet 
diwar ar japaneg. Evit meur a abeg : pep tra a zo disheñvel diouzh ar pezh en 
deus lennet betek-hen, danvez an oberenn, he stumm hag hec'h endro.

Temz-spered ar Japaniz o laka da zanevelliñ traoù ha na vefe ket sellet 
outo alIes en hor broioù, hag o danevelliñ a reont en un doare dezho o-unan. 
Setu perak ez eo ken dedennus studiañ al lennegezh japanat.

Hogen, bloavezhioù a vefe ezhomm evit pleustriñ war an danvez, kement a 
zoareoù a zo ennañ.

Ne vo komzet amañ eta, nemet diwar-benn romantourien a-vremañ hag eus an 
aergelc'h a gaver en o oberennoù ha N4eo ket ken peLl hemañ diouzh an hini a-
wechall daoust m' eo bet levezonet-tre ar skrivagnerien gant darvoud spontusañ 
istor o bro : bombezadeg Hiroshima. Met ne vefe ket fall a-raok, degas soñj eus 
ar skrivagnerez SEI CHONAGON a veve en unnekvet kantved a zo bet hec'h oberenn 
Notennoù ar Goubenner lakaet e brezhoneg ha studiet gant R. Hemon (1).

(1) Gwalarn, niv. 36, Du 1931.
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Gallout a raer menegiñ e-touez ar skrivagnerien vrudetañ a-vremañ, hag o 
doareoù :

AKOUTAGAWA RYOUNOSOUKE (1) a voe ganet e Tokio e 1892. Pa oa studier e 
Skol-Veur ar gêr-se e embannas un dastumadenn lennegel gant mignoned a zeuas da 
vezañ ivez skrivagnerien anavezet. An div gontadenn gentañ skrivet gantañ a oa 
aozadur kontadennoù kozh : Ar Fri ha Dorioù an Ifern (Jigokou Mon). (Ar film 
graet un nebeut bloavezhioù a zo dindan an titl-se a zo bet tennet eus un 
aozadur all eus an hevelep danvez, skrivet gant unan eus keneiled Akoutagwa : 
Kikuchi Kan.) E holl oberennoù a zoug merk an hollwashaouriezh a gasas anezhañ 
betek an emlazh en e 35vet bloavezh.

HAYASHI FOUMIKO (1904-1951). Hec'h oberenn gentañ : Danevell ur 
gantreerez, a voe embannet e 1930. E stumm ur romant, kontañ a ra he buhez 
bemdeziek p'edo o foetañ bro gant he zad hag a oa marc'hadour-red. Ober a reas 
mil micher : matezh, micherourez, gwerzhourez, bizskriverez, h.a., a-raok bezañ 
ur skrivagnerez vrudet. Hec'h oberennoù pennañ a zo : Paourentez, Tokio ha Ur 
goumoulenn en avel embannet bloaz he marv. Holl e tanevellont istor ur plac'h 
paour, uvel met kalonek, skeudenn he buhez-hi.

DAZAI OZAMOU, en em lazhas e 1948, da 39 bloaz, oc'h en em deurel en 
eoglenn-gêr Tokio. An deirvet gwech e oa e klaske en em lazhañ. Renet e voe e 
vuhez-holl gant un hollwashaouriezh gwashoc'h c'hoazh eget hini Akoutagawa. 
Kemer a reas ur perzh bras en emsav lennegel a netraouriezh a reas e reuz er 
Japan war-lerc'h ar brezel-bed. E romantoù a zo warno merk an disesper brasañ, 
gant, koulskoude a-wechoù, un draig a fentigellerezh hol laka da gavout krisoc'h
c'hoazh aergelc'h e skridoù. E levr pouezusañ a zo Shayô. (Kuzh-Heol) a zanevell
dilignezadur un tiegezh uhel, dre gwalldarvoudoù ar brezel.

NIWA FOUMIO ganet e 1904 en deus kemeret peurliesañ da zanvez 
c'hoantegezhioù ar garantez (danvez stank et lennegezh japanat) : Ar pesk munut,
An Naer hag ar c'houlmed. Koulskoude e gontadenn vrudetañ : Kozhni gasus a 
ziskouez trubuilhoù ur vamm deut da vezañ re gozh ha dre se, ur bec'h re bounner
evit he bugale. Ar re-mañ a glask en em zizober diouti. Kriz-digalon eo an 



danevell-se. ( En unnekvet kantved endeo, Sei Chonagon a venege e-touez « an 
traoù a zismegañser » : ur c'hozhiad re gozh ! )

(1) E japaneg e vez bepred lakaet an anv-tiegezh a-raok an anv-badez.
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KAWABATA YASUNARI ganet e 1899. Bras e vez e levezon war lennegezh arnevez

e vro. Studier e Tokio e vo unan eus ar re grouas an dastumadenn « Meiz nevez ».
Diwezhatoc'h en em dolpas gant ar skrivagnerien a oa o paouez embann ar 
gelaouenn Bungei-Shunju. E 1926 e teuas er-maez e levr Danserez Izu a ziogelaas 
e vrud. Resevet en deus e 1943 ar priz Kikuchi Kan a zo evel ar priz Goncourt e 
Bro-C'hall, evit e romantoù. Daou anezho a c'heller lenn e galleg, nevez-
embannet : Bagad evned gwenn (Sembazuru) ha Bro-erc'h (Yukiguni).

*

Ar stummoù lennegel japanat n' int ket renet gant lezennoù strizh evel 
amañ. Da skouer ar romantoù anvet Shi-sho-setsu a zo e gwirionez buhezskridoù. 
N' eus koulz lavaret diforc'h ebet etre ur gontadenn hag ur romant. Bez e 
c'hellont bezañ ken hir an eil hag egile. Ar ger japanek tampen-shosetsu a dalv 
« kontadenn » a servij ivez evit un istor, ur romant berr pe un danevell.

An darn vrasaiñ eus ar romantourien a-vremañ a skriv kontadennoù a seurt-
se. Plijout a reont d' al lennerien hag ar c'helaouennoù a zo bepred prest d' o 
embann. Kontrol eus ar pezh a c'hoarvez en Europa : el levrdioù e chom 
diamprestet an dastumadoù istorioù-berr, ha n' int ket gwerzhet kalz kennebeut 
er stalioù-levrioù. Perak ? Diaes da c'houzout, dreist-holl pa vez anv eus 
mistri al lennegezh : Tchekov, Poe, Maupassant, Tolstoï, h.a.

Ar skrivagnerien japanat n'o deus ket ezhomm eus un istor hir, ennañ kalz 
a dud hag a lec'hioù evel da skouer, re Bro-Amerika pe Bro-Rusia. Trawalc'h eo 
dezho danvez ur gontadenn - ha c'hoazh ! - evit sevel ur romant. Pouezus-tre eo 
dezho ar stumm. Plijout a ra dezho displegañ un istor, en un nebeut frazennoù 
stummet gant gerioù dibabet mat, evel un aourer a zibab mein prizius a yelo d' 
ober ur bravig. Dindan ar stumm-se, blizidik ha kaer-kenañ, e lavaront menozioù 
don, dimp-ni da gompren perzhioù o sevenadur.

*
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Un dra a zo heverk e lod brasañ an oberennoù : breskder ar vuhez. Evit 
penndud ar romantoù, mervel, ha dreist-holl en em lazhañ, a zo un doare 
didamall, ur seurt glanidigezh. E Dorioù an Ifern, da skouer, Kesa a gemer plas 
he fried a zle bezañ lazhet gant he c'haredig, evit en em c'hastizañ eus he 
c'harantez kablus. En Bagad evned gwenn, an Itron Ota en em lazh evit en em 
zidamall da vezañ bet mestrez ar mab war-lerc'h an tad. Ha meur ha meur a skouer
all, a ziskouez n'eo ket evito, mervel, un dra c'houzañvus ; evel ma vefent sur 
- a drugarez d' o marv - da advevañ gwelloc'h en ur vuhez pe en ur bed all.

An aergelc'h a zic'hoanag a blavas war ar Japan goude bombezadeg Hiroshima
a bad c'hoazh hag e levezon a reno pell war al lennegezh. Lavaret hon eus niver 
ar skrivagnerien - hep kontañ tud a bep seurt - o doa en em lazhet abaoe ar 
brezel. An dic'hoanag-se a zeu marteze diwar ar meno ez eus bet lazhet kement a 
dud en un doare skrijus evit ur pal danvezel, ha kemmet evel-se ster ar vuhez 
hag ar marv.

Un dra all a vez merzet ivez : o c'harantez evit ar peur-gaerded : zoken 
en danevelloù krisañ, en danvezioù izelañ, bez ez eus dalc'hmat un endro, ul 
lodenn bravended evel ma 'z eus bepred en o sal-degemer ur c'horn gouestlet d' 
an « tokonoma » seurt aozadenn bleunioù pe traoù mistr, kinkladur nemetañ er 
sal-se.

Ur beajour aet du-hont en deus bet tro da zisplegañ deomp un dra fromus : 



E pep ti adsavet war-lerc'h ar brezel e vez aozet a-ratozh kaer - evel gwechall 
- ur gambrig evit mont bep noz da sellout ouzh al loar o sevel ! Na kaerat tra !
Ur bobl skoet ken didruez hag a zo c'hoazh gouest da estlammiñ dirak an noz o 
tont !

Ar gest a beurgaerded-se a c'hell kemer hentoù iskis, met barzhoniezh a zo
e pep lec'h, ma ve meneg eus gweledvaoù - « bleunioù glizin ha prun goloet a 
erc'h » -, eus trivliadennoù ar spered hag ar galon, ha zoken eus 
plijadurezhioù, ar garantez (rak evito an orgederezh a zo ur furm a gened), pe 
eus an doare d' en em lazhañ...

Ar romantoù japanat a zo da vezañ lennet, evel ma seller, bamet, ouzh un 
daolenn vrav pe un torkad bleunioù aozet-kaer, en ur soñjal pelloc'h eget al 
lien, ar barroù-livañ, pe ar plantoù a zo bet implijet ouzh o ober.



DAMSKEUD eus AL LENNEGEZH VREZHONEK a-raok an Amzer 
Vremañ

GANT Fañch ELIES

(kendalc'h)

12° C'HOARIVA AR BOBL WAR E DALAROU. - 

Aes d' un den merzout diwar ar rentañ-kont-se pegen diamzeret oa deut da 
vezañ hor c'hoariva er-maez eus ar c'horn-bro m'oa ar startañ e wrizioù. N' 
helle mui nemet bevañ-bevaik e kantonioù distro. Sabatuet e veze an dud pa 
zegouezhe gantañ un deiz gouel dont da zispakañ e bompoù e kêr. Ha padal ne 
echuo ket e veaj hir kent dibenn ar c'hantved. Dont a raio strolladoù-parrez 
renet gant beleien da gemer e lec'h. Miret e vo alies an testennoù kozh, meret e
vezint en un doare doujusoc'h e-keñver traoù ar relijion. Hor c'hoariva kozh, 
eñ, a gendalc'he re en holl da vezañ bugel diardoù kristeniezh ar Grenn-Amzer.
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1. Enebiezh ar pennoù bras. - C'hoarzhin goap a veze graet dezhañ war an 

diwezhadoù. Un amzer voe, avat, ma raed gwashoc'h eget c'hoarzhin. Difennet 
groñs oa bet meur a wech diskleriañ pezhioù-c'hoariva ar bobl. Meneget eo bet 
endeo arest 1753, embannet d' ar 24 a viz Gwengolo gant lez-varn Roazhon, « oc'h
ober difenn d' an artizaned, d' al labourerien h.a. da c'hoari komediennoù ha 
trajediennoù ». Ha ne deo ket bet hennezh an difenn kentañ :

Un urzhiadur eus ar 7 a viz Du 1714 a zifennas an abadennoù-se e kêr 
Wengamp.

Un urzhiadur all eus 1732 a zouge difenn da c'hoari e Lanuon hag e nep-
unan eus ar fabourzioù anezhi : « Distro sant Gwilherm ouzh Doue ».

Padet en deus hor c'hoariva, en desped d' an difennoù-se, pell a-walc'h 
evit ma vo pennaouet meur a zanevellig dudius diwar-benn ar strolladoù 
komediañcherien gant Narsis Kellien, an Uhel hag ar Braz.

2, Ar Strolladoù c'hoarierien. - Brud meur a strollad a zo deut betek 
ennomp. Hini Pluzuned a roas an abadenn danevellet bremaik e Sant-Brieg (1867), 
a oa anavezet endeo en amzer an Dispac'h.

Strollad Lanuon en deus bet da renerien ur c'hemener, ur c'here, ul 
labourer-douar. War roll ar pezhioù-c'hoari diskleriet gant ar strollad e kavomp
Buhez santez Trifina, Buhez santez Genovefa a Vrabant ha dreist-holl Buhez Loeiz
Eunius. Moulet eo bet an holl oberennoù-se gant ar Govig a Lanuon. Divodañ a 
reas ar strollad war-dro 1870.

Strollad Pluzuned, meneget endeo, a zisklerias Buhez ar Pevar Mab Emon e 
1875 hag e 1878 da goulz Pardon Bras ar barrez.

3. Jobig Koad hag Aogust ar C'horr. - Kent mont da get koulskoude e voe 
darbet gant ar c'hoariva skoulmet-se stagañ gant un emdrôadur en dije roet 
dezhañ ur stumm a-vremañ gouest d'e lakaat da badout. E Montroulez eo e 
c'hoarvezas kement-se.

Daou strollad c'hoarierien a oa eno en amzer Loeiz-Fulup. Unan oa renet 
gant Aogust ar C'horr genidik a Lanuon (23 Eost 1807), deut da Vontroulez war-
dro 1830, hag an eil gant Jobig Koad ganet e Montroulez (26 Eost 1789).



Ne c'hoarie ket ar strolladoù-mañ dindan an amzer hogen e salioù e kêr, 
bras a-walc'h da resev 200 a dud.

Ar maout a yeas gant strollad Jobig Koad.

Ar C'horr a gempenne, a verrae pezhioù-c'hoari kozh. Setu penaos e lakaas 
en un devezh Mister santez Trifina ha diskleriet e voe er stad-se gant e 
strollad ar 14vet C'hwevrer 1844.
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Jobig Koad, heñ, a reas ouzhpenn kempenn ar pezhioù kozh. Sevel a reas re 

nevez, troet pe savet war skouer oberoù gallek ken disheñvel ha Mithridate gant 
«Racine », troidigezh Jerusalem dieubet ha « La Tour de Nesle ». Ouzhpenn kant 
pezh-c'hoari a ziflukas diouzh e bluenn, lod a lavar tri c'hant. Hini anezho ne 
deo bet embannet. Truilhennek oa o brezhoneg ha dister o zalvoudegezh lennegel, 
da veno ar Braz. Nemet buhezek oant, lies-doare o zestennoù hag aesoc'h a se e 
veze dedennet an arvesterien e sal ar « Renaissance », plasenn an Dossen.

N' oa ket ken dizesk c'hoarierien Jobig Koad ha re ar strolladoù diwar ar 
maez. Un nevezinti a bouez a zegasas war al leurenn. Degemer a reas teir maouez 
e-touez e c'hoarierien. Betek neuze, evel er Grenn Amzer, an holl rolloù a veze 
diskleriet gant gwazed. Miret eo bet dimp anv koshañ c'hoarierezed c'hoariva 
Breizh-Jzel : Bechen, Janig Beleg, ha Felisite Bailh.

Diwezhatoc'h pa zegaso Job er Glean merc'hed war leurenn c'hoari Teatr 
Santez Anna Wened e heulio, hep goût dezhañ moarvat, skouer Jobig Koad.

Eus un tiegezh tud vunut oa Jobig Koad, ha n' oa ket bet war ar studi. N' 
oa anezhañ nemet un implijad e Labouradeg ar Butun e Montroulez. Un den laouen 
hag hegarat e-keñver an holl. Pa varvas (23 Gwengolo 1858), e teuas un engroez a
dud d' e obidoù.

Dornskridoù lod eus e oberoù a zo miret e Levraoueg Broadel Pariz war un 
dro gant dornskridoù darn eus adaozadurioù ar C'horr.

4. Un dezenn : « Arlequin dans le théâtre breton ». - E derou ar bloaz-
mañ, ar c'helenner hollandat Lusian Bloklander en deus difennet un dezenn, dezhi
an anv a-us, dirak Skol-Veur Roazhon. Plediñ a ra dreist-holl gant Jobig Koad. 
Gwelloc'h ec'h anavezomp bremañ an den (1).

(1) A drugarez da Ber Trepos em eus gallet lenn an dezenn-se. An diskleriadurioù
roet gant Visant Koad (Barz Kervegan) mab da Jobig, da Anatol ar Braz, a zo bet 
kresket gant ar re en deus pennaouet abaoe Fransis Gourvil. - Ne blije ket 
nemeur din komz eus un den n' anavezen ket zoken ul linenn eus e oberoù. Ne deo 
mui gwir, rak hegarated hor c'henvroad he deus roet tu din da lenn : Plac'h ar 
Pemp Amourouz.
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Stag ouzh e dezenn en deus embannet L. Bloklander ur guchennad skridoù :

a) An Incontanç Doubl (dornskrid niv. 99, 38 follenn) 414 gwerzenn hep anv
oberour. Ar Gall Marivaux en deus savet ur gomedienn gant an hevelep anv. N' eus
nemet an anv-se, avat, a ve bet amprestet. Kerentiezh ebet etre an testennoù. 
Marteze eo bet ar gomedienn-mañ andon hini Jobig Koad. Da vihanañ degas a reont 
war leurenn hor c'hoariva ur roll degaset da Vro-C'hall gant Italiz « Commedia 
dell' Arte » : Arlec'hino ( « Arlequin »).

b) Plac'h ar Pemp Amourouz (dornskrid niv. 52, 17 follenn, 876 gwerzenn), 
komedienn e tri arvest, gant Jobig Koad, savet etre 1826 ha 1834.

k) Linennadur daou jestrc'hoari : Resurection Arlequin, 1841 ; hag 
Arlequin Magician, 1846.



Sed amañ un diverrañ eus Plac'h ar Pemp Amourouz.

I. E-pad m' emañ he mistri e kêr, e kuzh ar vatezh « Clémentine » hec'h 
amourouzien, pep unan en ur gambr eus an ti. « Arlequin » a glev pep tra.

II. Gwisket en deus « Arlequin » dilhad plac'h da zegemer an amourouzien. 
A-benn an diwezh e ro da anaout piv eo e gwir hag e wisk d' e gevezerien ur 
freskad bazhadoù.

III. Klemm e savont da G-Clémentine eus doareoù diseven « Arlequin ». - 
Stagañ reont holl da c'hoari mouchig dall. An neb a dapo « Clémentine » a vo he 
fried. Tec'hout a ra « Clémentine ». Cholori etre an amourouzien. Pa zeu d' ar 
ger, e renk ar mestr an traoù en ur reiñ « Clémentine » da bried da « Arlequin 
». Hep termal e sent ar vatezh.

Ur guchennad linennoù brezhoneg bremañ a roio un alberz a dalvoudegezh 
lennegel dister ar skrid : 

Arlequin et-unan

 Me am eus sonjet eur projet ar guella : 
varchoas e teuio e hamourouzien da vellet ama, 
ac eh an den em visqua er memeus feçon ganti ; 
dre ar feçon se hallin gueloch o zrompli.
Adieu, eta, compagnunes, ahan da eur penat ahalen
mes nen em estonit guet, bremeiq e vint fumellen

Seri a ra ar ridoch.

Ul lec'h a zo d'ober da Jobig Koad e danevell endrôad c'hoariva ar bobl e 
Breizh. Damant ebet, avat, bete gout, mar bez lezet er-maez eus roll hor 
skrivagnerien.
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Moarvat eo ar c'houlz da zerc'hel soñj eus an diforc'h graet gant 

Malmanche (Salaün, p. XIX) etre c'hoariva ha lennegezh ar c'hoariva. Boetet 
ingal en deus Jobig Koad e c'hoariva bev-buhezek gant oberoù n' eus ket anezho 
lennegezh.

Da heul e varv ne badas ket pell berzh e strollad. Ne voe den da gemer e 
lec'h hag e tiskennas c'hoariva ar bobl izeloc'h-izel.

Chomet oa skoilhet war hent an nevezadur ret.

5. Buhez sant Gwennole 1898. - Pa voe digoret c'hoariva nevez kêr 
Vontroulez e 1888 e teuas ur strollad eus Pariz d' ar gouel (kaset eus ar C'h- «
Comédie Française », resped dezhi !). Siwazh ! didroidell betek re, aozourien ar
gouel o doa galvet ivez strollad komediañcherien Pluzuned-Plouared da ziskleriañ
Buhez santez Trifina. Petra c'helle dont eus kejadenn daou ved ken disheñvel 
nemet barradoù taolioù sutell evit ar paotr kozh, mat a-walc'h da vont da 
spontailh d' ar brini.

Hervez Malmanche (Salaün, p. XXI, notenn eil) un tammik diwezhatoc'h eo e 
voe lidet evit mat obidoù hor C'hoariva kozh. Da goulz savidigezh Kevredigez 
Broadel Breiz e Montroulez da Hanter-Eost 1898. Lakaet o doa ar Braz hag ar 
Govig strollad Plouyann, renet gant Tomaz Park, da zisplegañ Buhez Sant 
Gwennole. Harpet oa ar strollad-se gant ar maer Emil Kloareg. Hemañ en doa 
fiziet enno, e karter Troudousten e Montroulez, ur sal vihan da c'hoari 
diverradurioù eus hor pezhioù-c'hoari kozh.

Buhez sant Gwennole a zo unan eus ar peñseliadennoù-se moarvat. Evit ar 
gouel e voe graet ul levr a 124 pajenn gant « an drajedienn brezonec en un dewez



ha pemp act ». Keñver-ha-keñver gant ar skrid diskleriet e kaver un droidigezh 
c'hallek n' oa ket kement-se ezhomm anezhi. Lennit kentoc'h:

Fregan
Rêd eo brema gant courach partia 'bars an hent, 
En hâno'r gwir Doue, a zo roue ar zent,
Ha bezomp holl memoar eûs a bresans Doue
Hac hor bo ar victoar war adversour ar fe.
Dre ze eomp da armi hon zud, bihan ha braz
Ma'z efomp d'ataki ar Barbared sovach.
Adieu, ma friet Alba, ha c'hui, ma merc'h Clervi ; 
Gred da c'hoûd d'hon daou vab all pere 'zo er studi (1).

(1) Bues sant Gwennole, abbad, Morlaix, Imprimerie P. Hamon, rue de l'Auditoire,
1898.

190
Hag e lennomp hevelep trefoed a-hed 62 bajenn. Diaes faltaziañ stad empenn

ar paour kaezh den a grede dezhañ bezañ deut da selaou brezhoneg. Bras eo niver 
ar gerioù gallek en hor pezhioù-c'hoari kozh. An langach-se eo a zeree ouzh an 
dud uhel, war a seblant. Mirout a rae an oberourien ar brezhoneg yac'h evito o-
unan hag evit an dud vunut. N' ouzon ket evelato ha war dachenn ar brezhoneg-
gallek ne dafe ket ar maout gant Buhez sant Gwennole.

13° E-KICHEN CHOARIVA AR BOBL. - Keuziet eo Malmanche (Salaün, p. XXI, 
notenn 1an) dre ma n' eo ket bet heñchet ha skoazellet gwelloc'h oberiantiz 
paotred evel Aogust ar C'horr ha Jobig Koad.

Petra en deus graet diouer dezho ? Un tamm deskadurezh hep mar. Mui pe 
vuioc'h n' o deus graet nemet peñseliat oberoù kozh a droe da druilhoù ha mont 
da glask o danvez n' eus forzh pelec'h hep kalz e boell.

Pa zegouezher gant un den evel Paskal Kerenveyer e tamsanter ez eo bet 
tost d' hor c'hoariva kozh kaout war e dro tud barrek d' ober anezhañ estreget 
un aspadenn ha da alanat ennañ un dra bennak eus buhez o amzer.

E Roskov e c'hanas Kerenveyer d' an 13vet a viz Mezheven 1729. Ofiser e 
voe evel e dad. Pa zirollas an Dispac'h e oa marechal a Gamp. E garg oa difenn 
kêr Dukêrk enep ar Saozon (1792), pa voe flatret da zispac'herien Pariz. Tennet 
e voe digantañ e garg ha kaset da Bauvais. Eno e vevas daou vloaz bennak evel en
un toull-bach. Mervel a eure d' an 11 a b-Prairial 1794.

1. Ar Farvel Goapaer. - Evel furcher oa donezonet an den a vrezel-se. Ha 
danvez a-walc'h a oa ennañ evit dont da vezañ ur skrivagner barrek.

Savet en deus un dastumad oberennoù brezhonek, ma oa miret an dornskrid e 
Levraoueg ar Verdeadurezh e Brest, kent ar brezel diwezhañ, pe gentoc'h lod eus 
an dastumad ennañ ar pezh-c'hoari a roer dezhañ an anv a Farvel Goapaer. Ur 
pezh-c'hoari fentus eo evit gwir, hogen e wir anv a zeu pelloc'hik (Sterenn, 
niv. 6, p. 6) : Ann douz reuzeudig ha laouen, opera komik (1).

(1) Lakaet eo bet sklaer an dra gant an Ao. Batani, en e studiadenn : PASKAL 
KERENVEYER, e Kaieroù Kristen, niv. 3, 1946.
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Un opera komik, en 18vet kantved, a zo ur gomedienn enni lodennoù komzet 

ha lodennoù kanet. Ijinet eo bet an doare oberenn-se gant C'hoarierien Foar Sant
Jermen e Pariz. Ret oa dezho ober penn da enebiezh ar Gomediennerien C'hall 
diouzh un tu hag an Opera diouzh an tu all, bepred war o elloù da zifenn o gwir 
war ar c'hoariva hag ar sonerezh.

Diverrañ an opera-komik e tri act :



I (8 sén ennañ). E porzh maner ar c'hont Skostart. Div blac'h : Fantig, 
merc'h ar merour Ioen, ha Marc'haridig, he c'heniterv, a vev er c'hastell. « 
Prometet » eo bet Fantig da Fainch, ur « paizant ». Gwell e vije bet ganti 
dimeziñ gant « Moncheu Sioul », an « intandant ». Marc'haridig, avat, a blijfe 
a-walc'h Fainch dezhi. Penaos renkañ an traoù ?

II (11 sén ennañ). Skoazellet eo Marc'haridig gant Herve Raden, « chaseer 
ar c'hastell ». Un dro-gamm a vo c'hoariet da Fainch. Evel ma vez e chaseal e 
kuzh e vo tu d' e dapout. Ar c'hont a zo akord.

III (7 sén ennañ). Tapet eo Fainch. Degaset eo war al leurenn gant Herve 
Raden. Emañ gantañ e rouejoù, ur glujar, daou c'had hag un drailhad laboused. 
Konnaret e seblant bezañ ar c'hont. Barnet eo Fainch da lonkañ tregont penn 
kignen hep evañ banne pe da resev tregont taol bazh. C'hwitañ a ra war ar 
c'hignen ha gant pemzek taol bazh en deus e walc'h. Kant skoed tell-gastiz 
neuze. N' en deus ket an arc'hant-se emezañ. Mat, Marc'haridig a bresto 
dezhañ... ha dizale e vo e bried.

Barnet dizamant eo bet ar gomedienn gant A. ar Braz. Roparz Hemon a anzav 
ez eo bev-tre tud ar c'hoari, « hag ar yezh, fall-brein a-wechoù, a zo kreñv ha 
sasun a-wechoù ivez ».

Ar gerioù gallek a zo bras o niver er gomedienn. Souezhus e ve bet ar 
c'hontrol en 18vet kantved :

Marc'haridik

An dra-zé a zo ar vraoa, hogén penaoz a rimp-ni : Fainch a zo kounnared 
évid-hoc'h, n'ouzounn ked hag hen a gounzanto d'ann trok. Promettet hoc'h, Mestr
Ioen a zo eun den honest, ne en em rézolvo biken da voned a hespeed d'he lavar, 
ha pa dleffé en em goll hé-unan. Evid-oun-mé en em gountanto euz a Fainch, 
pégement bennag é vé ho raüz, maez ar goazed a zo ral ; abaoué eur pennad ez 
eond holl d'ar brezel, ar mabou ar gounnar hol lez intanvezed holl. Ia, ia, 
kemeroud a rin Fainch ; kaseal a ran stad eur flétren, ha gwasa tra a helfé da 
erruout da eur plac'h eo ann dra-zé, ha mervel evel an tro-heol, »
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« Lennegezh Bro-C'hall, en 18vet kantved, daoust hag he deus pouezet war 

skrivagnerion Vreiz, ha pegement, ha penaos... da c'houzout eo », eme an Ao. 
Batani e dibenn e studiadenn.

Bepred an hevelep kudenn. N' ouzomp ket mat ar pezh a zo en dornskridoù 
miret el levraouegoù. Adal bremañ, avat, lennet ganin an Douz reuzeudig ha 
laouen , an Inconstanç doubl ha Plac'h ar Pemp amourouz, an div-mañ lakaet gant 
L. Bloklander da heul e dezenn, eo diaes chom en entremar. Levezon opera-komik 
FOAR SANT JERMEN a zo warno o zeir. Kavout a reomp enno lodennoù kanet e korf an
divizoù, hep menegiñ Arlequin tremenet dre Bariz a-raok dont da Vontroulez.

Sed amañ ur brouenn all, dic'hortoz a-walc'h. E Dastumad Penwern (93, f. 
111-114, pe niv. 310) e kaver : Scenn comiq detachet. Ur seurt anv, e-kreiz 
kanaouennoù, ne deo ket da zedennañ al lenner. Kentañ souezhenn : ne deo ket 
fall ar brezhoneg tamm ebet. Perak an titl-se ?

L. Bloklander ( Tezenn, p. 29) a iavar dimp e voe ret da C'hoarierien ar 
Foar, evit en em laerezh diouzh difennoù ar Parlamant, lakaat, e lec'h o 
farsadennoù klok, « des scènes détachées », barrek, daoust da se, da blijout d' 
an arvesterien.

Lenn a ran c'hoazh ec'h amprestas Strolladoù ar Foar digant ar 
C'hoarierien Italiat « ces scènes détachées », livus ha flemmus, a oa anezho 
kemend-all a bezhioù-c'hoari prim ha drant, kenstrollet en un doare ampart pe 
ampartoc'h gant taolennoù bev pe bimpoelladennoù (Ascoli, « Hist. Littér. Franç.



», Larousse, II, p. 58).

Ur pezh-c'hoari berr, 9 diviz ennañ (169 gwerzenn, 12 sil. peurvuiañ, en 
holl) a zo eus ar Scenn Comiq. Anvioù tud ar c'hoari (Guillemet, Isabel, Iliac, 
Ansel) ne dint ket eus ar vro. Ne deo ket moarvat un droidigezh ger evit ger, ar
patrom avat a zo gall (« Il l'embrasse », gw. 47). Live ar fent ne deo ket uhel 
tamm ebet. Gwir eo e kaver abeg da c'hoarzhin diwar-benn darvoudoù ne dint ket 
ken farsus-se evit an holl er vuhez pemdez.
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Diverrañ. - Ur plac'h un tammig skañv-benn a zo kinniget gant « ur plac'h 

he loeroù melen » d' un den yaouank a ligne vat, bihan avat e zanvez. Resevet 
fall eo gant he zad ha kaset en e dro gant e goign (korn-bara). An daou yaouank 
a dec'h e kêr. Pa zeu ar plac'h d' ar gêr, mezhekaet, e vefe kontant an tad d' 
he rein d' he lorbour hag ur yalc'had mat ouzhpenn. Hemañ, talvezet d' an tad e 
zismegañs, a nac'h kemer ar plac'h. Selaouit kentoc'h :

Iliac
Me am boa hy goulennet, dime ne rojac'h quet
Me ne meus quet ezom, me meus gant pemp mil scoet 
Plasset o penneres bars en cambr ar guisty.
Caet a reet goel evidon da dont de heureugin
Hac en eum dennet am fas ac et pront a lesse 
Pe me a rayo dec'h evel ma poa gred dime.

Ne deo tamm ebet dibenn un istor a skouer vat. Keuz a c'heller da gaout d'
ar brezhoneg-se, avat. Meur a ziviz a vije da saveteiñ en hor c'hoariva ar bobl 
ma vijent bet savet er yezh start a zeu dindan pluenn ar skrivagner dianav-mañ.

* * *
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LEVRLENNADUR AR C'HOARIVA. - A. ar Braz, Théâtre Celtique, Paris, 1904. 
Talvoudus-dreist en abeg d' ar munudoù dudius pennaouet gant an Uhel ha gantañ 
diwar-benn « komediañcherien » Bro-Dreger. Evit ar skridoù eo mat anaout e 
venozioù hep disoñjal e c'hellont bezañ prim, betek re. - N. Quellien, Chants et
Danses des Bretons : Notes de Voyage, p. 3-56, Paris, Maisonneuve, 1889. - Buez 
ar Pevar Mab Emon, studiadenn Camille Le Mercier d'Erm e penn kentañ kentañ al 
levr a zo plijus da lenn, p. I-XLI, Hermine. Dinard, 1928. - Sed amañ 
studiadennoù nevesoc'h n' em eus ket bet tro da lenn : R. Lebègue, Le Théâtre 
breton. Mystères anciens et essais récents, e Conférences universitaires de 
Bretagne (1942-1943), p. 39-59. - Pierre Le Roux, Le Théâtre breton du 17e s. au
19e s., e Conférences universitaires de Bretagne (1943-1944), p. 209-234. - Ao. 
L. Lohier, Le Théâtre breton de l'abbé Le Bayon, e Annales de Bretagne (1959), 
LXVI, p. 401-433. - Aesoc'h e vo da lennerien Al Liamm, mont betek pennadoù : 
Roparz Hemon. O klask hol lennegezh kozh, niv. 32-33/104 - niv. 37/54, ha Jakez 
Konan, Loeiz Eunius, niv. 71/458. - Lucien Bloklander, Arlequin dans le Théâtre 
breton, tezenn difennet dirak Skol-Veur Roazhon, e derou 1961. N' ouzon ket ha 
moulet pe roneoskrivet e vo al labour-se. Hegarated Per Trepos he deus roet din 
tu d' e lenn. Trugarez dezhañ ur wech c'hoazh. - Tangi Malmanche, La Vie de 
Salaün..., Paris, Perrin, 1926. Kalz e c'heller prederiañ diwar lenn hag 
adlenn ,ar LXIV p. digoradur. A-du a-wechoù, a-eneb a-wechoù all, n' hell ket al
lenner chom diseblant.

(Da genderc'hel.)

Kamp ar Vrezhonegerion
(14vet bloavezh)
Dalc'het e vo 14vet Kemp ar Vrezhonegerien ar bloaz-mañ e Logivi-Plougras, eus 
ar 14 d' an 30 a viz Gouere
Evit ar re a fell dezhe deskiñ pe beurzeskiñ o yezh, pe hepken daremprediñ 
brezhonegerien ha skrivagnerien hor bro,
Skrivañ d'an Itron DE BELLAING
28 straed an 3 Breur ar Gov, Sant-Brieg
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HOR C'HOARIVA KOZH

Scenn Comiq Detachet

SCEN. 1

GUILLEMET
Ma het ta, Isabel, gant quement deus a her ? 
Herve ar rout a ret, na deut quet deus ar guer.

ISABEL
Eleal, Guillemet, bet on en Landreguer. 
Aboe ar mintin mat e hon deut deus ar guer.

GUILLEMET
Arretet, Isabel, nemet ho Serviger
a ve ous ho cortos da dremen e amzer.

ISABEL
Eleal, ma moerep coz, nen deus den quen dister 
A quement a brisse eur fortun quen isel.

GUILLEMET
Eus, eus, Isabel, me voar pelec'h so-unan 
A deufe o pete mar talle dean ar boan.
Iliac eo, an den bras (1), henes eo en deus c'hoant 
Ma ve dec'h agreabl da vean ho calant.

ISABEL
Birviquen, ma moerep, an dra se na greten 
En defe Iliac ar sonch se en e ben,
Un den bras eveltan, en defe bolonte
Evit eur plac'hic yaouanq quen dister a me.
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GUILLEMET
Gallout a ellit credin e neus din lavaret.
Me so ary en noad, ma moerep, da vout credet.

SCEN. 2

(Isabel a Guillemet a antre dre peb a ben)

ISABEL
Het dar guet, moerep coz, ember me ario,
A digasso dec'h bleut, quic, lin, aman, per ac avalo.

GUILLEMET
Taulet eves na voelfe ho tad nac ho mam. 

ISABEL
Tevoet, ma moerep coz, ne neum genet tam.

SCEN. 3
(Iliac ha Guillemet dre bep a ben)

GUILLEMET
Salud dec'h, Iliac, den yaouanq
Me so deut do cavet abeurs eur plac'hic coant : 



Isabel an Orel eo ac e neus ma fedet
D'ober dec'h e gourc'hemenno evel ma he gléet.

ILIAC
Penos, ma moerep cos, eun den ary en noad. 
E fel dec'h tout expres dont aman dam goapat. 
Merc'h an Orel a so penneres, perc'hen cals a leve. 
Men assur evity, ne deus quet laret se.
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GUILLEMET
Iscuzet, den yaouanq, ne non quet ar sort se. 
Deut guene ractal dam zy ac e vouefet se.

ILIAC
Demp eta, ma moerep cos, da aprou gwirione. 

GUILLEMET
Deut eta, Iliac, joa eo guene se.

ILIAC
Terrubl, ma moerep cos, eo fal ho camejo.
Me ya da droc'han dech eur vas hac e velefet scan. 
Dalet, setu hi aze, me gred ez eo baëlan
A goers eul lero melen ; na golfet quet o poan (2).

GUILLEMET
Antreet ebars en ty ac ho trugarecat. 
Me voel ary Isabel, me a ya de c'hat.

ISABEL
Bonjour, ma moerep cos, setu me ary.

GUILLEMET 
Comset, comset doussic. Iliac so en ty.

ISABEL
Ye, ma moerep ques, mes c'houi so o farsal.

GUILLEMET
Pa laran ober eun dra e ve groed ordinal. 
Chomet er mes, ary eo do cavet ractal.

ILIAC
Bonjour dac'h, Isabel, dre eut guir amitie.

ISABEL
A dec'hu, Iliac, c'houi eo ma c'harante (il l'embrasse) (3)
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ILIAC
Pel so am boa desir, ma vije dec'h agreabl,
Bean unan an objedo a blig d'o taou lagad.

ISABEL
Eleal, Iliac, evel deus ma c'hoste
Ne vanco birviquen entreomp amitie
Ha mar de ho santimant evel ma hini parfet, 
Deut guene da dy ma zad, na viet quet refuset 
Pe mar deu don refus me assur dec'h se 
E teuio dam ofr dech mar groed ma bolonte.

ILIAC
Touchet e hon meurbet o clevet ho comso. 



Me ya da avanturin, mes ma refus am bo. 
Mes, voar a leret din, me vo bepret fidel 
Nen disobligin tam, me c'hortoïo an termen.

ISABEL 
Groet eta, Iliac, me vo bepret fidel.

SCEN. 4
(Ansel a Cristinan antre dre bep a ben)

ANSEL
Clevoet eta, ma friet, nin a so re dissourcy.
Condu on merc'h Isabel na blich quet nemeur din 
Rac mont a ra re dan assamble monden
Mar commansan de c'horrijan, me dey a ney a ben.

CRISTINAN
Penos, fardellec cos, a credin a res te
E ve ma merc'h eur pes fal quen neubeut a me ? 
Te a so da vicher en tal an tan o flerial 
Na ne c'houlennes ober nemet nec'h dar re al.
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ANSEL
Mar gary netra ganti, nin a ray c'hoas eur c'hroc :
Queun o pezo voarlerc'h mes do merc'h vo aroc.

CRISTINAN
Ya, eme da c'henou sot.

SCEN. 5
(Iliac, ar re aroc)

ILIAC
Salud dec'h, Ansel, a do pried Cristinan, 
Gant eur gouir amitie me a so deut aman 
Evit goulenn ouzoc'h ep chom da ziscourin 
O merc'hic Isabel evit e heureujin.

ANSEL
Petra leres-te, ma c'hliant, na meus quet da intentet 
A cousgoude e clevoan, mes ober goab a ret
Mes dalet o coign (4), ma den, a lequety voar o scoa 
Couls eo dec'h e c'havet hirie, evel e c'havet da vla.

ILIAC
Me e c'hemero, tad cos, pan de o polante. 
Just eo en o presans cavet an humilite,
Mar ec'h eussy sallet mat eneum viro bepret 
Pa arufet em zy assur ene zaffet. *

ANSEL
Pale Jarny Morno ! Te a voar coseal.
Me ray dit clasq toul an nor, a c'hoas es pezo mal. 
Ya, mar deus quen aman dober na drouc na vat, 
Me lacaï da c'hillotina (5) a pa golfen ma ol vad.
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SCEN. 6
(lliac ac Isabel a antre dre pep a ben)

ILIAC



Orsa, calon dener, homan so calonat 
A meus me recevet dre cruote ho tad. 
Breman neus nemerdoch a oufe ma consolin. 
Anaout a ret res emeus melancony.

ISABEL
Carante animet, quemeret paciantet.
Entre daou vignon fidel ac eneum gar parfet. 
Breman eman ar pot cos o flerial el ludu,
Mar doch o vont dar guer, me ya guenech dioustu.

ILIAC
Querse vo ganec'h bean duman quen paour a ma zomp.

ISABEL
Na gomzet quet aze ac eneum retiromp
Me voel aru eun amezec dam zad a so hanvoet Remont. 
Hennes so eun teod fal, certen ne vanqo quet
Da laret daou quement evit en deus goelet.

SCEN. 7
(Ansel, Cristinan dre eur pen, Remont dre ar pen al)

REMONT
Salud dec'hu, Ansel, ac o pried a c'houi 
Penos a ret aze, c'houi ac ol dud o ty ?

ANSEL
Dispos bras ezomp, a drugare Doue
Na c'houi, ma amezec, petra ouzoc'h a neve ?
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REMONT
Eleal sur, Ansel, neventis ne on quet
Nemert o merc'h Isabel, honnes a meus goelet 
A ganti eur galant ne anavezan quet
O clasq e has gantan, me lar dech ezeo et.

ANSEL
Caer on deus, amezec, dont da sarmon da vroague, 
Penno an tanfoech o deus, gant laret guirione. 
Pa voan-me o laret dit, cos rebet, aboe dech, 
Corrijan da verch queit a ma voa guenech ! 
A te a gafe den ebars enep cartier
A eureuche da verch ac e teue dar guer, 
Nemert eur re benac ne rafe cas ebet 
Evit bezan dogan ac a quernio curunet
Mes breman merch a mam, credet, mo corijo 
Hac en eur veag al e cleofet ma c'homso.

(Ansel a pil e vroec) CRISTINAN (a gri) :
Fors voar al laer hac ar justis a guer ! 

ANSEL
Dal eta, cos rebet, a da fry en raquer.
O c'hortos areze da aruout aman
Mem bo trepanet mat anout dre ar c'hampchou-man.

REMONT
Hola, hola Ansel, ehet dober malheur 
Discreguet deus aney pe me o scoyo sur.



ANSEL
Penos, babouzennec, da affer eo entre me a ma friet ?

REMONT
Ya da, Ansel, rac noc'h eus quet a squient.

ANSEL
Penos, ma friet, c'houi en deus laret da heman 
Dont dam maltretin er stad-man ? (6)
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CRISTINAN
Na meus quet, ma dous coant, assuramant 
Mes me a disquo an insolant
Da bilat den voar e voalet.
Dalet, map ar c'hast teod miliguet.

ANSEL
Eneump sicouromp, ma groec ques, 
A nin a gaso ar barbouiller er mes.

REMONT
Birviquen moc'h assur, pa en touan, 
Quement al na ran er bed man 
Pa voelin chag voar ar c'hoefo 
Me e neum denno prest em zro. 
Homan so eur goulas ameus me bet. 
Me gare e ve Cristinan parfontet, 
Quant biquen na haen de souten 
Ma vo ar gorden em c'herhen
Goelet oc'h eus dirac o taoulagad 
Entre ar vroec ac an ozach.

SCEN. 8
(Isabel dre eur pen, Ansel a Cristinan dre ar pen al)

ISABEL
O ma zad naturel, distreit o taoulagad,
Ma nam sicourit breman, me a so miserabl.

ANSEL
Breman, cos rebet, e helles coseal propr :
Chede da queun voarlerch, hini da verch so aroc. 
Pa voas ous ma boutan a ma henvoet fardellec, 
Ne songes quet neuse ar pes so aruet.
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CRISTINAN
Gouir eo, ma friet ques, ma iscusin a reet : 
Ma na ve sicouret eheo miserablet.

ANSEL
Me ya dam c'hambr da quechat arc'hant, 
A mar e c'homer, me en grey contant:

SCEN. 9
(Ansel ac Iliac a antre dre pep a ben)

ANSEL



Salud dech, den yaouanq, dre eur guir amitie. 
A c'houi a ve contant da glevout ma doare ?

ILIAC
Ya sur, ma den, contant ez on, Joaus
Mar debet eun tam bara demeus ar sort ameus. 
C'houi en poa roet dime gant cals a veprisans, 
A me en ro dech hirie evit ho recompans.

ANSEL
A ret eta dimnin evit o recréans
Quemeret ma merch a so aman presant :
Me meus aour ac arc'hant ac o rento contant.

ILIAC
Me am boa hy goulennet, dime ne rojach quet
Me ne meus quet ezom, me meus gant pemp mil scoet 
Plasset o penneres bars en cambr ar guisty. 
Caet a reet goel evidon da dont de heureugin 
Hac eneum dennet am fas ac er pront a lesse 
Pe me a rayo dech evel ma poa gred dime.

FIN
(Penwern, leorenn 93, f. 111 v° -114 : 169 gwerzenn.)
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NOTENNOU:
(1) Lavaret a reer ar pennoù bras ; un den bras, avat, a zo dic'hortoz gant ar 
ster : den a ligne uhel.

(2) Kv. Vallée, Supplém., p. 65 : « entremetteuse » plac'h he loeroù melen.

(3) E galleg en dornskrid. Peadra da reiñ da grediñ, en doa ar skrivagner ur 
patrom gallek dirazañ.

(4) coign = korn-bara, evel d'ur c'hlasker, d' e gas kuit. Peurvuiañ e larer : 
reiñ e sac'h da U. B., pa nac'her e c'houlenn dimeziñ. - Lequety voar o scoa = 
en e visac'h (?).

(5) Ar ger gillotina a ro da anaout n' hell ket bezañ ar skrid-mañ koshoc'h eget
amzer an Dispac'h, pa zeuas ar c'hiz da zibennañ an dud gant an ardivink erbedet
gant an doktor « Guillotin », hag anavezet dindan e anv abaoe.

(6) Betek dibenn an diviz ur vent primoc'h a zo d' ar gwerzennoù. (8 sil. e-
lec'h 12), marteze en abeg d' ar «chach bleo » a zo savet war al leurenn.

* ene zaffet. Meur a gudennig yezh a zo da zibunañ en nebeut pajennoù-se. Krediñ
a ra din hon eus amañ ar verb : tañva.
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PAJENN AR RE YAOUANK

BARZHONEG

gant Gwenole ar Menn

An noz a gouezh 
Dibaouez,
A bouez gouez...

O ! plac'hig vihan, 
A bell e teuan,
Emaon va-unan.

Pet ' oa evidon 
Mont war ho pez...

N' eus mui a hun evidon, 
Klasket 'm eus ar c'housk, 
N' eus ket tu ;
Hag e-kreiz an noz
Emaon aze er vered
Dindan ar stered
O selloù goullo
'Vel lagadoù
Freuzhet, tarzhet...

Ur gaouad spont
A grog hag a dag
Va c'halon og gant bog,
O, koulmig, emaoc'h sanket don 
Em c'halon...

Perak ? Perak emaon 
E krenienn ar gleienn, 
Kleizenn o keinal
Er bed dall ?

Va malvennoù 'zo koeñvet 
Rak evel ur bµgel kollet, 
C'hwerv em eus leñvet ;
Va c'halon he deus gouelet.

O rozennig, koantenn 
Krenpblac'hig, kaerenn
E pelec'h emaoc'h ?
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Va morc'hedenn o vorc'hedal 
Ho taoulagad digor,
Dour sklaer ha fresk ha lor.

Pelec'h emañ
Tener ho korf nerzhus ha yaouank, 
Tener ha frondus, koant ha drant ?

Karvan er garnel !

Dizehan e vouskanan
Gant doan va foan



Rak e welan c'hwi gwan 
Ha glan ha peurc'hlan,
Dalc'het e divrec'h an douar.

Ar c'hatar a vag va fenn
Douar ! Douar a zalc'h anezhi 
Etre da zivrec'h,
Perak ? Perak e chomes mut, 
Douar brein put ?...

Douar lavar din :
Ar vleunienn
O tigeriñ war ar bez
Hag a gren 'vel un daerenn, 
Douar, lavar din,
He gwriziennoù
A zo oc'h evañ
Lizenn muzelloù
Va c'hoantennig,
Neketa !

Ya, ya ! Sur on...

O ! Mignonezig roit din 
Ar vleunienn a zo o tiwanañ
E skin ho tiweuz kenedus... 
Aotreit din kemer anezhi, 
Ar vleuniennig-se a virin 
Evel skeud va dous din.

Bennozh Doue ! Bennozh Doue ! 
Plac'hig karet ganin.

PAJENN AR RE YAOUANK
aozet gant KAVY
Renerezh : Erivan EVENOU, 10, rue Perrault,
Fontenay-le-Fleury (Seine-et-Oise)
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NOTENNOU

HOR MIGNONED,
Laouen eo Youenn, Juhella, Alan, Berc'hed, Herve, Arzella, Padraig ha Ronan 
SICARD o kas keloù deoc'h eus ganedigezh o c'hoar vihan bet anvet Gwenn, e 
Kemper, d'ar 29 a viz Meurzh.

An Aotrou hag an Itron BLEIZ a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o merc'h e 
Dakar, d' an 13 a viz Mezheven.

Wanig ABGRALL a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh e c'hoarig Anna.
Hor gourc'hemennoù d' an holl.

HOR C'HOUMANANTERIEN. - 
464 a goumananterien a gontomp bremañ, rannet evel-hen : 
Aodoù an Hanternoz, 72 ; Penn ar Bed, 80 ; Il ha Gwinum, 48 ; Loar Izelañ, 25 ; 
Mor Bihan, 35 ; Rannvro Bariz, 100 ; Departamantoù all, 52 ; Afrika an 
Hanternoz, 6 ; Afrika Du, 3 ; Iwerzhon, 11 ; Kembre, 9 ; Skos, 1 ; Bro-Saoz, 5 ;
Bro-Alamagn, 4 ; Helvetia, 2 ; Izelvroioù, 1 ; Stadoù-Unanet, 2 ; Kanada, 3 ; 
Brazil, 1 ; Arc'hentina, 1 ; Kaledonia-Nevez, 2 ; Aostralia, 1.

Greomp teir evezhiadenn : a) 5 departamant Breizh a dizh asamblez 260 
koumananter, pezh n' eo ket kalz : un tamm muioc'h eget an hanter eus an holl 
lennerien. - b) E Breizh-Veur hon eus 26 lenner (el Loar Izelañ, 25 hepken). - 
k) Kreskiñ a ra a-nevez niver ar goumananterien (454 e oant e miz Eost 1960), 
goude bezañ kouezhet kalz. Hogen un tamm skoazell war ar poent-se, mar plij ! 
Lakait ho mignoned da goumanantiñ. Ma ra pep hini ur striv, e vimp buan 6 kant, 
m' hen asur deoc'h,

HOL LENNERIEN A SKRIV. -
Troet diwar ar galleg : 
« ... plijout a ra din « Al Liamm ». N' on ket barrek da lenn kement-tra 

evel just (soñjal a ran e skridoù  Jarl Priel ha Drezen), hogen, dedennet e 
vezan dalc'hmat. Hag a du on gant ho stourm...

« Diwalit da gemenn brudoù faos a vez atav o redek diwar-benn an U.R.S.S.,
Bro-Sina hag ar gomunisted dre vras, pegen fall bennak e vefe doare re Vreizh 
(1). Lezit an dra-se da baperachoù evel « France-Soir » pe « Ouest-France ».
P. H.
(1) Gouzout a reer penaos komunisted Vrest o doa kinniget d' ar prefeddi o 
skoazell a-enep d' ar Vretoned a oa aet dre ruioù Vrest o c'houlenn ar brezhoneg
er skol, da genver gouel ar viniaouerien.
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PROFOU. - 
Degemeret hon eus ar profoù-mañ e miz MAE : R. Bizien, 10 lur nevez ; R. Tassel,
12 ; Dll M. J. Marot, devezh ar brezhoneg, 10 ; Dll M. J. Marot, 10 ; Y. P. 
D'Haese, 10 ; H. Bougeant, devezh ar brezhoneg, 5 ; F. Nedeleg, devezh ar 
brezhoneg, 25 ; Dll Klaodina Mazeas, 5 ; Dr Erwan P. Ropars, 10. 
- War un dro, 97 lur nevez.
Degouezhet eo ganeomp, abaoe derou ar bloaz, 736,92 lur nevez a brofoù. Trugarez
bras d' ar brofourien !

UR ROMANT WAR AR STERN. - 
Hor mignon Youenn Olier hag a zo o paouez tremen un nebeut mizioù e klañvdi 
Rosko a zo o prientiñ ur romant a vo echu a-benn miz Eost.

AN TRI BOULOMIG. - 
Romant Roparz Hemon « An tri  Boulomig kalon aour » a zo o paouez dont er-

maez. Ar skouerennoù kaer a zo war baper leuegen « Marais » e-lec'h Rives, dre 
ma ne vez ket mui graet eus ar paper-se evit al levrioù. E-lec'h « Alfa » ez eus



bet implijet ivez paper kaeroc'h : « Lafuma ».
Trugarekaat a reomp an holl dud o deus hon sikouret en ur rakprenañ al 

levr. Ne chom nemet teir skouerenn war baper leuegen « Marais» (22 lur nevez). 
Chom a ra 10 war « Lafuma» (18 lur nevez). Azalek bremañ eo ret lakaat 80 lur 
evit ar mizoù.

ENEZ AR ROD O TONT DA WIR : BUGALE EN HANAFIOU,
Daou Vreizhad, Jules Verne ha Langleiz o deus diouganet kavadennoù 

souezhusañ hor prantad-amzer : ar veaj e bro ar stered hag ar bugel en hanaf.
Pa voe embannet ENEZ AR ROD, etre 1944 ha 1949 (distrujet e oa bet gant ar

bombezennoù an hanter eus ar pajennoù moulet e 1944), ne voe ket kalz a 
lennerion evit krediñ e danvez ar romant : ur romant a ijin, savet gant un 
arzour, da lavarout eo ar c'hontrol bev eus un den a skiant... un huñvreour, 
lakeomp, evit bezañ seven.

En e gefridi e krede, avat an oberour, « A-raok pell e vo gwelet gant piv 
edo ar wirionez... », a soñje Langleiz.

Ur c'heloù embannet n' eus ket ur miz zoken, war bajenn kentañ kazetennoù 
ar bed a-bezh, a ziskouez anat ne oa ket mojenn ENEZ AR ROD ken diskiant-se : 
tostaat a ra an amzer ma vo krouet gant an naturourion ur ouen Tud nevez 
heñvelik pe heñvel ouzh ijinourion ENEZ AR ROD (1).

« Ur mezeg italiat (Daniele Petrucci e anv) en deus gellet mirout ez vev 
ha desevel un danvez bugel en ur voutailhig e-pad un nebeut sizhunvezhioù (29 
devezh eeun hag eeun). Digoret eo bremañ an hent dirak an Doktor Stefan 
Zamenhoff, en deus krouet dija, diouzh e du, razed pennoù-bras, speredek dreist,
o c'hortoz krouin tud speredekoc'h c'hoazh, eveljust ! Rak, warc'hoazh e vo tro 
an dud. »

Setu ma c'heller eta, a-benn bremañ, pouezañ war dazont ur bugel dre 
levezoniñ e gorf hag e spered (ne gredomp ket lavarout e ene) a-raok, zoken, na 
vo ganet ! E-kichen ar gavadenn spouronus-se, beaj en aer Youri Gagarine a 
seblant a nebeut a dalvoudegezh. Ar veaj-se a zigor hepken un dachenn nevez da 
vibion Adam hag Eva (un dachenn divent, gwir eo, e bro al loar hag ar stered) 
kavadenn an Doktor Daniele Petrucci a roio dimp an dro da sevel ur ouen 
krouadurioù nevez dreist-denel (!) hag a gemero, deiz pe zeiz, lec'h an den a-
vremañ. 
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Ha setu ma soñjomp gant from el linennoù-mañ skrivet ouzhpenn 15 vloaz zo 
gant Langleiz e derou e levr:

« Keñveriet ouzh kavadennoù hon amzer, diouganoù Jules Verne (ur Breizhad)
ha mojennoù Villiers de l'Isle Adam (ur Breizhad all) hol laka bremañ da 
vinc'hoarzhin. 

« Mestroniet an danvez gant ar Skiant, ne chomo mui da houmañ nemet en em 
dreiñ a-enep d' e vestr (deut da vevel) evit lakaat e gorf giz-kozh da glotañ 
gant he lezennoù-hi. E-kreiz ur baradoz nevez ijinet gant mibion Adam, e reno, 
neuze un den ken nevez all : an Den adkrouet gant an Den e-unan.

« Evel-se n' emañ ket ENEZ AR ROD ken pell diouzh ar wirionez ha ma 
tiskouez bezañ. Mar n' eo ket gwir bater hiziv e vo gwir warc'hoazh.

« Emañ an denelez e kroaz an hentoù. Daou hent a zigor dirazi : hent ar 
Skiant nemetken, gant al lamm en Netra e dilost an devalenn, hag hent ar 
Garantez.

« Da bep hini ac'hanomp d' ober e zibab.
« Ra vo, da vihanañ, ENEZ AR ROD evel ur skritell lugernus, ouzhpenn, war 

ribl an islonk. »

Penaos krediñ, avat, e c'hell bremañ kilañ an dud a skiant ?... 
MILTRI.

« ENEZ AR ROD » gant LANGLEIZ (300 pajenn, 30 skeudenn), e gwerzh e ti Al 
Liamm. Ne chom mui nemet un nebeut skouerennoù hepken. Priz al levr : 5 lur 
nevez hep ar mizoù kas.
(1) « Match », Niverennoù 21-1-1961, 28-1-1961 ha 11-3-1961.

UN DANEVELL C'HOUEZ AR SOUFR GANTI..
Hor mignon E. Coarer-Kalondan, unan eus gwellañ difennourion Naoned-e-

Breizh, en deus savet un oberenn nevez e galleg (E. C.-K. ne gred ket ken e vo 
bev hor yezh a-benn ur c'hantved pe zaou... dimp d' e zidouellañ !). Evel just 



ez eo un danevell a-zivout bro Naoned ha Breizh an Duged : « La scandaleuse 
affaire Gilles de Retz (embannadurioù ar « Scorpion » e Pariz). Hor 
gourc'hemennoù kalonek ! Peurliesañ ne vez ket embannet e Pariz oberoù breizhek.
Houmañ he deus « c'houez ar soufr », avat, rak E. C.-K. a zifenn hag a c'hlana 
eñvor Jili a Raez, lesanvet e faoz « Barbe Bleue », luduet e pradoù glasveziek a
oa neuze e-tal al Loer... Hennezh, unan eus brasañ aotrouien e Breizh ar XVvet 
kantved ha skoazeller kalonek Bro-C'hall hag e roue (evel e genseurted)  a voe 
tamallet da vezañ « majisian », aspeder Satanas, pij-kaoc'h ha muntrer bugaligoù
e sell gounid aour dre hudstrilhouriezh. Prosez sorserezh ar Grenn-Amzer eo 
c'hoazh hennezh ha neb istorour n' en deus gallet prouiñ e oa Jili ur gwir 
torfedour... Anzavet en deus - re a draoù spontus, zoken ! - gant doujañs ouzh 
ar bourev hag e vinvioù satanazus (ez gwirion e oant ar re-se !). Reoù-all en ur
maread tost d' hon bini o deus anzavet pezh n' o doa ket graet, kennebeut hag ez
int bet fuzuilhet pe dibennet, pe kondaonet d' ar galeoù da viken. !... Hag e 
vefe echu da vat doareoù vil mistri ur stad galloudus hag o lakizion ?... Ne 
gredan ket, siwazh !... Sellit ouzh pep korn eus ar Bed : tud keizh a bep tu, a 
bep liv, a zo o c'houzañv hag o c'harmiñ er vac'hioù. « Piv a vo kavet dinamm ? 
» eme an Abostol.
210

En ur c'hlanaat Jili a Raez e liv E. C.-K. en un doare displijus-kenañ 
dremm an dug Yann V hag hini e gañseller Yann a Valastreg, eskob Naoned. Ne oa 
ket peurreizh ar Varnerezh e Breizh dieub koulz hag e lec'h-all !

Ul levr plijus da lenn d' an holl, pe fall pe vat e vo kavet an dezenn. - 
( Ar Gwir a-enep d' ar Bed », eme an Drouized.
Melar JOSIG.

OGAM. - 
Eus a niverennoù nevesañ e Ogam » 1960 :

Niv. 70/71 : Dr Raymond Riquet, La céramique hallstattienne décor 
plastique du Sud-Ouest français [gant unan eus gwellañ hendraourien hon 
amzervezh o tiskouez stumm hengelt ar prierezh eus marevezh Hallstatt evel m' e 
gaver e mervent Bro-C'hall] ; Jacques André, Poteries peintes découvertes dans 
le Morbihan ; Christian-J. Guyonvarc'h, Notes d'Etymologie et de Lexicographie
gaulois vates, irlandais faith, gallois gwawd, le nom celtique du vate ou « 
devin » ; gaulois Diviciacus et Dumnorix, « le divin » et « le roi » ; Jan de 
Vries, Quelques réflexions sur les dieux gaulois; Françoise Le Roux, Note 
méthodologique pour l'étude de la religion celtique ha gant an hevelep oberourez
: Le Dieu Druide et le Druide Divin. Recherches sur la fonction sacerdotale 
celtique [studiadenn o lakaat anat kenglotadurioù ha disheñvelderioù an 
degouezhadennoù relijiel hengelt e-keñver re ar bed indezeuropek : bez' o devoa 
an drouized ar gwir da vezañ beleien ha brezelourien war un dro] ; Vocabulaire 
vieux-celtique : Langa « lézard vert (f) », langos, lengos « honte, affront , 
outrage », lanon, lan(n)os « endroit plat, clairière consacrée ».

Niv. 72 : Howard Comfort, Un médaillon rhodanien à relief d'applique à 
Alexandrie [diwar-benn un tamm poderezh galian kavet en Ejiptia] ; Christian-J. 
Guyonvarc'h, Notes d'Etymologie et de Lexicographie : celtique commun ateberta «
sacrifice » ; latin labarum, celtique labaron ; Panthroponyme irlandais Amorgen.
« naissance du chant » ; à propos du nom du druide irlandais Cathbad [an drouiz 
a c'hourdrouz hag a ginnig lazhañ] ; la légende monétaire gauloise kaletedou « 
le rude, le sévère, le dur » ; le théonyme gaulois (Mars) Mullo « aux tas (de 
butin) », irlandais mul, mullach « sommet arrondi, colline » ; gaulois Alauna, 
Alon(n)a « la blanche, la brillante (f) » ; Wilhelm Brandenstein, Le rôle et 
l'importance du vieux-celtique en Autriche [diwar-benn anvioù-lec'hioù aostrian 
keltiek o orin, en o c'hreiz anv ar gêrbenn Wien] ; Françoise Le Roux, Notes 
d'histoire des religions ; contribution à une définition des druides ; 
Christian-J. Guyonvarc'h, L'Ivresse des UlMates [troet diwar ar c'hrenmwerzhoneg
] ; Noël Spéranze, L'Omphalos séquane de la Seine supérieure ; Vocabulaire 
vieux-celtique lanon, lan(n)os « endroit plat, clairière consacrée » ; lanos « 
plein, complet, parfait » ; lapegos, lopegos « veau ».
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N' eo bet meneget nemet ar pennadoù talvoudekañ, hogen ur bern a bennadoù 
all a zo, ken dedennus peurliesañ; o pleustriñ war bep tachenn-studi a c'hell 
degas tra pe dra d' hon anaoudegezhioù diwar-benn istor, orin ha sevenadur hor -



c'henttadoù. Kefridi Ogam eo diluziañ diaesterioù chomet divoulc'h betek-hen, 
kenstrollañ ha resisaat ar fedoù hag an anatadurioù e-sell da adreiñ d' an 
Hengelted ha d' ar Gelted al lec'h a zere outo e Kornog : an hini uhelan. 
Yezhoniezh (ankounac'haet ne vez ket ar brezhoneg er c'heñveradurioù), 
istorouriezh, relijionouriezh hag hendraouriezh, hep disoñjal ar werinoniezh na 
zoken ar voneizouriezh, o deus eta o implij mat er gefridi-mañ peogwir e rediont
ar ouizeien estren da anzav ha da zegemerout talvoudegezh bras-kenañ ar 
sevenadur hengelt hag e levezon divent war emdroadur istorel ha speredel Europa.
E-giz-se e kendalc'h Ogam gant an erv boulc'het gwechall gant Meven Mordiern. Ha
deut eo da vezañ ur gelc'hgelaouenn etrevroadel lennet dre holl, an hini 
bouezusañ hag anavezetañ war dachenn ar studioù keltiek. N' eus ket ezhomm evit 
gwir keñveriañ pell-amzer braster Ogam ouzh hini an embannadurioù gouiziek all 
evit gwelout an diforc'h : Revue Celtique (Bro-C'hall), 51 levrenn e 64 bloaz 
(1870-1934) ; Etudes Celtiques (Bro-C'hall), 8 levrenn e 27 vloaz (savet e 1936)
; Zeitschrift für Celtische Philologie (Alamagn), 28 levrenn e 62 vloaz (savet e
1899) ; Eriu (Iwerzhon), 18 levrenn e 57 vloaz, an darn vrasañ anezho moan-tre, 
etre 200 ha 300 pajenn (savet e 1904) ; Celtica (Iwerzhon), 5 levrenn e 13 vloaz
(savet e 1948), e-pad ma embanne Ogam 13 levrenn e 13 vloaz. Hag e levrenn 1960 
ez eus en holl 600 pajenn, 100 taolenn, 200 skeudenn. Kelc'hgelaouenn ebet n'he 
deus kinniget kement a zanvez fonnus d' ar geltiegourien betek bremañ. Graet eo 
Ogam e Roazhon, aozet ha renet gant Breizhiz ; dizalc'h eo ha ne vev nemet war 
wenneien he c'houmananterien. Degas a ra brud hag enor da Vreizh. Pe Vreizhad 
emskiantek, c'hoant ennañ anavezout gwelloc'h amzer dremenet e ouenn, a nac'ho 
damzigeriiñ e yalc'h ? Marc'had-mat eo Ogam : 25 lur nevez evit peder niverenn 
bep bloaz, enno e-tro 600 pajenn ha 100 taolenn skeudennet. C.C.P. 29368 Rennes,
M. Pierre LEROUX, Boite Postale 2, 2 rue Léonard-de-Vinci, Rennes (I.et-V.).

LEVRAOUEG BREIZHEK ROAZHON. - 
Krouet eo bet nevez 'zo, ha kontañ a ra 400 niverenn a gelc'hgelaouennoù 

hag un 200 levr bennak e brezhoneg. An Ao. Yann-Ber Duval a ra war he zro. Ret 
eo ober brud war-dro seurt strivoù. Salv ma teuio an dud niverusoc'h-niverusañ 
da c'houde da lenn an oberennoù savet en hor yezh !

NIVERENN 27 BARR-BEOL. - 
Sed amañ taolenn niverenn 27 « Barr-Heol » :
Mouez ar Justis, gant Klerg ; Sant Erwan, prezegenn an Ao. Troal e Brest ;

Mision Plouber (Istor ar yezh) ; Ar c'harmez breizhat, gant Benead ; En-dro da 
dezenn Gourvil, enklaskoù an Uhel gant Maodez Glanndour ; Eus Breizh da Gembre, 
gant Armañs Ar C'halvez,
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Kemenn a reer e vo aozet gant Unvaniezh Speredel Vreizh devezhioù studi ha
pedenn evit ar veleien hag ar gloareged, d' ar 26 e brezhoneg, d' ar 27 ha d' an
28 e galleg. Skrivañ da Dimezell SAINT GAL DE PONS, Keresperz, Louannec (C.-du-
N.).

AR BED KELTIEK. - 
Ar gelaouenn viziek nemeti e brezhoneg penn-da-benn. E-touez pennadoù all,

talvoudus an hol anezho, menegomp Ar Beilhadegoù, gant  Roparz Hemon (niv. 28 ha
29), Stad ar brezhoneg, gant Roparz Hemon (niv. 27, 28 ha 29), Emvod Kemper, 
gant Per Denez (niv. 27), Ar C'hoariva en Iwerzhon, gant Alan Heussaff (niv. 
27), Ar Beilhadegoù, gant Per Even (niv. 27). - AR BED KELTIEK, 21, rue Dixmude,
Saint-Marc, Brest, C. C. P. Rennes 1907-07 - Koumanant-bloaz : 7 lur nevez. 
Kasit ho skod. N' ho po ket a geuz.

AR VRO. - 
E niverenn miz Meurzh skridoù talvoudus war Bro-Gorsika, Bro-Flandrez, 

Bro-Gembre, unan ivez diwar-benn Frañsez Vallée. En pennad-digeriñ, ar rener a 
varn levr R. Pleven L'Avenir de la Bretagne hag a ya pelloc'h en e glozadurioù 
eget an oberour. Pinvidik eo ivez ar pajennoù savet gant Alain Le Banner : 
Défense et illustration des empires lilliputiens. - AR VRO, koumanant 10 lur 
nevez. J. Desbordes, 14, rue Colbert, Concarneau (Fin.). C. C. P. Nantes 1493-
79.

DEGEMERET HON EUS :



- TREDE DISKULIADUR, relijiel, e brezhoneg. Rua Matias Aines, 183 (Consolaçao) 
Sao Paulo, Brasil.

- BLEUN-BRUG, niverennoù 129 ha 130, brezhoneg ha galleg enno. An niverenn 129 a
ra meneg eus « Al Liamm ». En niverenn 130, e kaver ur studiadenn a-bouez : « La
langue bretonne chez les enfants », savet gant an Dr Tricoire goude enklaskoù 
renet gantañ

- FISELED GROÑVEL, embannet gant Andrev Merser, skolaer. En niverennoù, pennadoù
gant bugale Skol C'hroñvel, kontadennoù, skridoù diwar-benn ar festoù-noz ha 
beilhadegoù Treger... Koumanant, 1 skoed, A. Le Mercier, Glomel (Côtes-du-Nord),
C. C. P. Rennes 1819-42.

- LE PAYS BRETON, BRo-VREIZH, niverenn 87. Koumanant, 10 lur nevez, Jean 
Choleau, 21, rue Saint-Louis, Vitré, C. C. P. Rennes 5852. -

- FONTAINES DE BROCELIANDE, niverenn 56. Koumanant, 5 lur nevez, 54, rue 
Poullain-Duparc, Rennes, C. C. P. Rennes 1158-96.

L'AVENIR, miziek, e galleg. E niverenn miz Mezheven, un dibab pennadoù mat, gant
Yann Moger, J.-J. Kerdiles, Georges Floc'h, Morvan Duhamel, Yann Poilvet, Joseph
Martray. Ur gelaouenn a zoare, da lakaat etre daouarn an holl. Koumanant-bloaz, 
5 lur nevez, B. P. 89 Brest, C. C. P. Rennes 1132-86.
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LE COMTE CONSULTATIF DE BRETAGNE. - 

Deut eo er-maez n' eus ket pell levr Yvonnig Gicquel, en deus difennet e 
labour dirak kelennerien Skol Veur ar Reizh e Pariz. Frouezhus eo lakaat er 
sklerijenn fedoù hag oberoù ledet warno dija lien an ankounac'h. Ha keuz a 
c'heller kaout d' an urzhiadur-se, anezhañ raktres breujoù nevez evit Breizh. - 
Al levr a zo e gwerzh e ti an oberour : Yvonnig GICQUEL, 5, rue du Docteur-Roux,
Lorient. C. C. P. 12543.15 ; 8 lur nevez.

KENDALC'H UNVANIEZH KEVREDADEL BROADELEZHIOU BIHAN EUROPA. - 
Dalc'het eo bet ar C'hendalc'h e Brügge, Bro-Flandrez. Un danevell resis-tre war
stad ar yezh en deskadurezh, er melestradurezh ha er skingomz a zo bet kinniget 
gant kannaded Breizh, sed amañ talbennoù an danevell : Cinquante ans de vaines 
démarches ; Un statut dérisoire ; Un échec vouluet prémédité ; Génocide culturel
; Un espoir bien fragile.

DA REIZHAÑ. - 
E-barzh « Va zroiad en Iwerzhon », nive- renn 85, paj. 93, e ranker lenn :
- lin. 2 : « Shell » e-lec'h Skell ;
- lin. 7 : « un deoliezh dreist » e-lec'h : un deoliezh o deus.
An oberour Jord Kler a c'houlenn bezañ digarezet dre ma n' en deus ket gellet 
kas da benn e bennad evit an niverenn-mañ.

KAMP AR VREZHONEGERIEN. - 
Kamp a vrezhonegerien a vezo dalc'het er bloaz-mañ e Logivi-Plougras. Kregiñ a 
raio e ar 14 a viz Gouere evit echuiñ d' an 30. Evit en em enskrivañ kas keloù 
d' an Itron V. de Bellaing, 28, rue des 3 Frères Le-Goff, St-Brieuc.

COLLOQUE INTERNATIONAL D'ETUDES GAULOISES, CELTIQUES ET PROTOCELTIQUES, 
Châteaumeillant (Cher), 28-31 a viz Gouere 1961.

Tonket e vezo ar c'hendalc'h-mañ da studiañ ar sevenadur hengelt hag an 
holl stummoù gwisket gantañ abaoe an amzerioù kentañ betek ar marevezh kristen. 
Prezegennoù a vo graet gant gouizeien a bep bro diwar-benn istor, yezh, relijion
hag hendraouriezh an Hengelted.
CELTICVM I, Actes du Premier Colloque International d'Etudes Gauloises, 
Celtiques et Protaceltiques, Chateaumeillant (Cher), 5-9 juillet 1960.
Enno ez eus un niver bras a bennadoù etrevroadel diwar-benn kudennoù an Henamzer
Gelt. Moulet int kaer, gant skeudennoù, taolennoù ha kartennoù a-builh. 
Diziouerus int da gement-hini a fell dezhañ bezañ desket war derou hon istor.
336 pajenn, 75 taolenn, 150 skeudenn : 26 lur nevez (gant ar mizoù-kas), C.C.P. 



293-68 Rennes, M. Pierre LE ROUX, 2, rue Léonard-de-Vinci, Rennes.

AR PEVAR HENT. - 
C'hoariva, kan, telenn a zo danvez an arvestadeg kinniget gant ar strollad

nevez AR PEVAR HENT, ennañ arzourien a vicher en teatroù brudetañ eus Paris. 
Hogen keltiek-rik ha tamm ebet ar c'hiz kozh eo doare ar c'hoarierien, a 
c'hellit hen krediñ. 6 abadenn a zo bet roet nevez 'zo. Ar renerien 
kevredigezhioù, e Breizh hag e Bro-C'hall, a fellfe dezho degemer hor c'henvroiz
yaouank, n' o deus nemet skrivañ da M. Jean MOIGN, Cité Verte, Bt 4, Sucy-en-
Brie (S.-et-0.). .
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UR SAVADUR EN ENOR STEFAN RIWALLAN. - 

Ur galv a zo graet gant Kelc'h Keltiek Boulvriag evit sevel war bezh ar 
soner brudet ur savadur greunvaen. Kas ar profoù war gont-post ar C'helc'h, 
2001-38 Rennes, en ur venegiñ : evit savadur Stefan Riwallan.

AR BREZHONEO ER VACHELOURIEZH. - 
10 den yaouank o tremen arnodenn eil yezh ar vachelouriezh e Pariz, d' an 

8-6-61, o doa dibabet ar brezhoneg. An arnodenner a oa an Ao. Frañsez Ters, 
kelenner, ha rener Kêr-Vreizh,

DIWAR-BENN DEVEZH AR BREZHONEG. - 
War niv. Miz Mae an Avenir en deus Yann Fouere skrivet ur pennad diwar-

benn ar gest a vez graet bep bloaz dre ma nac'h gouarnamant Bro-C'hall ober a 
zever evel darn vrasañ ar broioù sevenet. « Ret eo derc'hel da lavarout hep 
skuizhañ, eme Y. F., penaos mirout ha kelenn yezh estreget ur milion a dud a zo 
e-touesk kefridi reizh ur stad hag a zo an disterañ prederiet gant mad 
sevenadurel ar re a zo dindanañ. » . Pelloc'h e lavar Y. F. « e rank an arc'hant
dastumet bezañ miret evit ar gelennadurezh. ». Hogen peseurt levrioù a c'hell 
bezañ sellet evel levrioù kelennadurezh. Bez ez eus levrioù lennegezh en o zouez
hag ar prizioù roet d' ar vugale. A-hend-all an F. C. B. a responto ne servij 
ket arc'hant ar gest evit embann levrioù lennegel. An arc'hant-se a vez lodennet
etre kevredigezhioù 'zo hag a bren gant an arc'hant-se al levrioù ar blij dezho 
(lennegel hag all embannet gant an F. C. B.) hag evel-se e vez paeet an 
embannadur. Ar pezh a garfe « Al Liamm » eta eo e vefe prenet ivez evit 200 pe 
300.000 lur eus e levrioù bep bloaz. Rak evel ma lavar Y, F. : « Ar reizh- 
skrivadur a zo tra-zister. Kelennadurezh ar yezh eo ar pouezusañ ».
Setu c'hoazh ar pezh a ginnig Y. F. en e bennad : « Arc'hant ar gest a dle bezañ
implijet da sikour ha da grouiñ kentelioù er skolioù kentañ hag eil derez, 
kristen ha lik, kentelioù roet gant Kevredigezhioù dieub pe dre lizher, h.a... »
Ur menoz all a ginnig Y. F. : « Ar pezh a zo ret deomp krouiñ eo ur seurt Skol 
Veur Vreizhat evit ober e lec'h ar Skol Veur ofisiel hag ar stad divarrek... »
« Lavaromp diouzhtu ne dle bezañ graet diforc'h ebet er skoazell roet gant ar 
gest, ma ra ar c'helenner gant un doare skrivañ pe unan all hag al levrioù a 
blij dezhañ. » .

BREZHONEG ER RADIO. - 
100 Arab o chom e Breizh a c'hell klevout bemdez e Radio-Roazhon un 

abadenn 1 eur en o yezh. 1.000.000 a Vretoned a vez roet dezho 1/2 eur bep 
sizhun e brezhoneg. 

Evit stourm da gaout hor yezh er radio, stagit ouzh l'Association des 
Auditeurs Bretons de la R. T. F., Librairie Moreau, Tréguier (Côtes-du-Nord).
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LEVRIOU ROUEZ. - 

Un nebeut levrioù rouez a zo bet roet deomp da werzhañ. O goulenn digant 
rener ar gelaouenn.
- Itron Varia Garmez, romant gant Youenn Drezen niverenn 76 war baper kaer 
Lafuma  50,00
niverenn 115 (memes paper, golo louzet)  40,00
- Nomenoe-oe gant Jakez Riou, mouladur gentañ war Alfa Navarre, niv. 199 ha 243 

 20,00
- Ene al Linennoù gant Langleiz, war Alfax-Navarre, niverennoù 88 ha 246  



30,00
- Geotenn ar Werc'hez gant Jakez Riou, kentañ mouladur (1934) war Alfax-Navarre 

 25,00
- Danevelloù a Vreiz gant A. de Carné skeudennet ha livet  12,00
golo uzet 9,00
- Thèmes Celtiques dans l'Art Moderne gant E. Guillaume 20,00
- Breiz-Izel ou Vie des Bretons (1918), 120 tresadenn war gouevr gant O. Perrin.
Skrid A. Duval. Rakskrid gant F. Le Guyader  60,00

E GWERZH E TI AN ITRON KEMERE, KEMPER. - 
Setu amañ roll un nebeut levrioù brezhonek (KLT) a c'heller kaout e ti Jaouen, 
18 Bali Kerguelen, Kemper, en tu-hont da holl embannadurioù Al Llamm, Skol, 
Preder.

- Levr Oferenn, Chaloni Uguen, keinet 14,00
- Kantikoù eskopti Kemper ha Leon 2,20
- Kantikoù eskopti Kemper ha Leon(toniet 4,80
- Chansons populaires du Pays de Vannes, dastumet gant L. Herrieu ha M. Duhamel 
(levr. 2 ha 3) 5,60
- Kanomp laouen (levr 2, Ar Falz) 2,00
- Quelques cantiques bretons eiltoniet gant Paul Ladmirault 4,50
- Per ar C'honikl, lakaet e brezhoneg gant Y. Drezen 0,40
- Karr KAÑV an Aotrou Maer (Y. Drezen) 0,50
- Youenn vras hag e leue (Y. Drezen) 6,00
- Istor Breiz Toutouig, gant skeudennoù e liv (H. Kaouisin) 2,00
- Danevelloù a Vreiz gant A. de Carné, war baper kaer, skeudennoù a liv 20,00
- Rimadelloù ar Gloud (Y. Ezel) 2,60
- Un ano bras (Per Helias) 1,00
- Eun abardaez e Kervarzin (Gweltaz) 1,50
- Buhez Mikael an Nobletz (Chaloni Uguen) 2,40
- Ma c'horn Bro (Luzel) 3,60
- Eur Zac'had marvailhoù (Y. Crocq) 3,00
- Gwechall goz e oa (Milin) 1,50
- Toull al lakez (Inizan) 1,20
- Imitation J. K. (Chaloni Uguen)  5,00 9,00
- Buhez hor Salver J. K. AVK 3,00
- Buhez hor Salver J. K. (keinet) 5,00
- Sant Fransez mignon ar vugale (Breur Meier) 1,50
- Diwar c'hoarzhin (Tad Medar) 2,00
- Bleunioù Sant Fransez AVK 2,00
- Sant Fransez a Asiz AVK 4,00
- Buhez skeudennet Sant Fransez AVK 2,00
- Hon oferenn heuliet mat 0,50
- Au temps où les bêtes parlaient breton (olole) 2,50
- Kanaouennoù pobl (Bourgeois) 15,00
- Peseurt ano a rofec'h d'ho pag ? (450 ano da zibab) 3,50
- Pedennoù evit eun noz veilh gant eun den maro (Yeun ar Go) 1,00

SKOL..
* dastumadenn a gelennouriezh embannet gant Arm. Ar C'halvez, rener Skol Sant-
Erwan Plouézec (Côtes-du-Nord).
* Priz ar c'houmanant : 10,00 lur nevez da gas d' ar Gont-red-Post : Revue Skol,
Plouézec,
• niv.:1911-86 Roazhon.

EMBANNET BETEK-HEN
Rummad kozh
1 - « Ar C'hembraeg e Skolioù Kembre », ur rummad studiadennoù gant A. Ar 
C'HALVEZ (26 paj.) 2,00
2 - « Kelennadur ar Frizeg » gant A. Ar C'HALVEZ  (30 paj.)    2,00
3 - « Douaroniezh Vreizh » gant an Ao GUILCHER, eus Skol-Veur Pariz (30 paj.) 

 2,00



4 - « 300 Divinadell » (24 paj.)   2,00
5 - « Rimadelloù hag unangomzoù » (32 paj.)  2,00
6 - « Kudennoù ar skolioù er Slesvig » gant A. Ar C'HALVEZ (32 paj.)  2,00

Rummad nevez :
1 - « Skol Sant Erwan » (Istor Sko1 St Erwan) .. diviet
2 - « Nedeleg en Breizh », Pevar fezh-c'hoari, gant Jarl PRIEL (54 paj.) 3,50
3 - « Danevelloù diwar-benn Skol Sant Erwan ha Bleun Brug Treger (20 paj.)  
2,00
4 - « Kontadennoù kozh he nevez », ul levr klok da gelenn ar yezh ar gêr hag er 
skol, gant A. Ar C'HALVEZ (116 paj.)  6,00
5 - « Danevelloù a bep seurt ». Testennoù ar bladenn « Rimadelloù ha kanaouennoù
evit ar vugale » (24 paj.)   2,00
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BREIZH
gant
Yann-Vari AR YANN

Kroget em boa da lakaat e brezhoneg eeun (niverenn 82) oberoù Yann-Vari Ar
YANN, anavezet dindan e anv-barzh : « Eostig koad an Noz ». Hiziv e kinnigan d' 
hol lennerien ur barzhoneg all : « BREIZH ». Hemañ a zo bet embannet e « Les 
Bardes et Poètes Nationaux de la Bretagne Armoricaine » e 1918. Met kavout a 
raer anezhañ e « Revue de Bretagne et de Vendée » e 1867, e-lec'h ez eo kinniget
da Victor de Laprade, ar skrivagner gall (ezel eus an Akademi), en doa savet ur 
werz « A la Bretagne » e tiskoueze ennañ karout hor bro. Ha setu ma respontas Ar
Yann dre ur barzhoneg all ha gant an hevelep menozioù. Camille Le Mercier d'Erm 
n' en deus kemeret en e levr nemet ul lodenn eus ar barzhoneg-se. Al lodenn-se a
vo kavet amañ. 

Skrivet eo bet e Gwengamp, e miz Ebrel 1867, lec'h ma oa Yann-Vari Ar YANN
mestr-skol eus e vicher. Donezonet-kaer e oa ar skrivagner-se. Ma n' eo ket « 
BREIZH » unan eus e oberoù bravañ, e talvez koulskoude evit ar garantez don ha 
gwirion a glever ennañ e-keñver ar vammvro. Setu perak em eus soñjet e oa un 
dever e ziboultrennañ.

JORD KLER.
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Kentoc'h mervel eget en em vastariñ...

Daoubleget war va fennbazh evel ur baourez dall,
E oan o vont gant an hent, morc'hedus bras ha fall, 
Hag e lavaren sioulik, daeloù em daoulagad : 
- Doue !... me zo en dilez evel un emzivad.

« Deizioù kaer, pelec'h oc'h-hu ? Pelec'h oc'h-hu, yec'hed ? 
Bugale garantezus, ar c'hrenvañ eus ar bed,
Emgannoù, stourmoù trouzus, kened ha madoù bras, 
Aet hoc'h gant an avel !... Un dismantr on, siwazh !

A-wechoù en em reutaan dindan va flanedenn, 
Ha kerkent all e welan bernioù enebourien
War gein dragon ruz Marzin, savet ganto o dorn, 
Ha ker spontus da welout hag an tan en ur forn.

Neuze e ran ar marv hag e savan goude ; 
Gouliet, nann mastaret, e kerzhan adarre
Goude ar glav ar sec'hor, goude ar bed an neñv, 
Rak ar feiz hag an enor ganin-me a zo kreñv.

Mar deo truezus va stad, evit mezhus n' eo ket, 
Rak mar don bet diskaret, flastret ha diwisket,
Eo bet stenn va gwazhied ha tomm d' an enebour ! 
Nikun eus va gouenn galet n' eo bet morse treitour.

En desped d' am holl galon, d' am nerzh vras ha dispar, 
Gant an amzer on bountet en hent du ar glac'har ; 
Ne don-me ken, siwazh, nemet ur vogedenn
Kaset du-mañ ha du-hont, evel ur goumoulenn.

Koulskoude, pa sellan mat, e welan c'hoazh ar mor 
O tont en ur c'hrozmolat betek treuzoù va dor ; 
Kerreg bras ha derv kozh a zo bepred em c'hreiz... 



Gwrac'h kozh, en em frealzit : hoc'h anv a zo BREIZH !

Ya, va Doue benniget ! en desped d' am c'hozhni, 
Pa glevan lavarout : Breizh ! va gwad a oar berviñ ; 
N' on ket marv c'hoazh eta ; va bugale nec'het 
O doa graet, e Kemper, ur bez din re abred !... (1)
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Va yezh a zo bev ivez e genou ar Vreizhiz, 
En desped da vallozhioù an dud nay hag iskis ; 
Pa varvo ar yezh kaer-se, ez aio kuit ar Feiz : 
Kenavo d' al lealded a zo hiziv e Breizh.

Pebezh yezh eo va hini ! Lavaromp, en ur dremen, 
Eo nerzhus evel an taol, kalet 'vel an direnn ; 
Mad eo da c'hourc'hemenn ha mat da frealziñ, 
Kuñv ha trenk eo pa garer, n' ez eus ket evelti.

A-viskoazh em eus ar vrud da gaout ur penn kalet ; 
Va gizioù kozh a garan ha n' o dilezin ket ; 
Ar Brezhoneg hag ar Feiz ganin-me a chomo 
Keit ha ma vo mor em zro, em c'hreiz mein ha derv.

Stourmet em eus alies, morse n' on bet trec'het ; 
Taolioù dorn ha taolioù bazh em eus bet ha roet ; 
Hogen Kaesar ar mac'her a oa ur c'hwezhadenn (2) : 
Skubet hon eus e roudoù ; ni zouj d' ar C'hrist hepken.

Dorn Doue a vo warnon hag a vo da viken ; 
Va c'herreg ha va aodoù a vo atav gwenn ; 
Kaer en devo c'hwezhañ avel an ifernioù, 
Doue, ar Feiz, ar Frankiz, o do hor c'halonoù.

Dre va youl ez on staget : tavomp war gement-se... (3) 
Mar deo kalet va douar, me zo kalet ivez !
Eñvor va sked tremenet a vo atav em fenn,
Ha dezhañ em eus miret ur c'hleze, un delenn.

(1) Moarvat e oa bet e Kemper ul lid bennak anvet « Interamant Breizh » hag Ar 
YANN a zlee bezañ bet pedet...
(2) c'hwezhadenn : Ur sac'h-c'hwezh, «orgueilleux » e galleg en deus graet kalz 
a drouz met n' eus ket chomet kalz a dra war e lerc'h...
(3) Setu pezh a zo skrivet diwar-benn ar werzenn-se : 
« An diogeladur iskis, ken ker da emvrud Breizhiz 'zo n' eo tamm ebet hevelep 
gant ar wirionez istorel. Gouzout a ouzer mat e nac'bas Breizh e frankiz nemet 
dre redi... »
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NEGRO SONG

e doare Langston Hughes

Me zo Breizhad.

Me zo bet sklav.
Galeour ez on bet e bagoù ar Roue Loeiz. 
Toullet em eus hentoù, douget va samm a vein,
Savet em eus, en o c'hêrbenn, o falezioù.

Me zo bet soudard.
Va obidoù em eus kanet e lannegi Plañwour. 
Breinet em eus en erc'hegi Rusia, 
Breinet em eus e rizegi Hanoi, 
Tufet va gwad e fozioù pri Verdun. 
Lazhet 'm eus ar re zu
Ha distrujet an doueed a azeulent.

Me zo bet mevel.
Mousc'hoarzh ar re faezhet em eus bet o servij.
Desket em eus d' an dud komz evel va mistri. 
Ruzet em eus va zreid war bavezioù Pariz.

Ha graet em eus dezho c'hoarzhin 
Rak me zo bet farouell.

Me zo bet merzher.

Per DENEZ.



225
Da VAODEZ GLANNDOUR

Darbarer an Aotrou Sant Per

Pezh-c'hoari e peder lodenn

gant F. ELIES

NOTENN. - Gwell em eus kavet kemer komzoù CANTiQ OUAR BUHEZ SANT JULIAN (p. 49, 
Milin Mvol. 58), eget re unan eus an doareoù gwerz savet diwar e benn.

An ton avat a vo bepred niv. 32 «Musiques Bretonnes » (p. 16).
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E giz Prolog

War-dro dibenn miz Meurzh e poanien da beurlenn unnek mil gwerzenn ar 
Pevar Mab Emon. Poaniet em eus, nemet va c'hopr am eus bet dizale.

Abred d' am gwele e ranken mont, un derzhienn ken pegus ha ma oa dister o 
lakaat da gorolliñ en dro d'am soñjoù dinerzh tasmantoù an deiz o vervel : Mont 
a raen da glask Renod, darc'haouer brokus taolioù kleze, deut da birc'hirin « 
diloer ha divotoù » war hent arvarus Jerusalem.

Da zerou-noz, n' oun dare peur, ez eo deut ar pirc'hirin sioul da gregiñ 
em dorn :

- Deus, va breur, emezañ, deus da vale ganin a-hed amzerioù diwezhañ va 
buhez. An dud a oar an traoù ne virbilhont ket kalz.  Re helavar eo saverien 
pezhioù-c'hoari an amzer gozh. Ne blije dezho nemet dispac'h ha kannoù. Ne deo 
ket aze emañ kalon ar vuhez.

Padal, krenn e-biou d' ar gwenn, n' en deus ket skoet an hini a reas eus 
Pevar Mab Emon ardivinkoù brezel o ren gant birvilh ur cholori aner. Damsantet 
en deus, ouzhpenn, pouez kevrinus bloavezhioù dibenn va buhez, ken disaour d' ar
vugale a bep oad deut da welout krogadoù.

Deus ganin betek Kolun he zri c'hant iliz.

Deus ganin d' an dorgennig, pladet pell zo, ma save warni va lochenn 
skourroù pin e goudor ar bern mein am dieubas.

Deus ganin, ur pennad, va breur : Sell ha Selaou !

LODENN GENTAÑ

I

War lez forest Arduinna, a-us da draonienn ar stêr Mosa o kildroenniñ 
etrezek an Hanternoz, Kastell-Renod. Er gegin dirak un oaled ledan, enni un 
tantad laouen o tiskanañ gant ar chotorounoù o virviñ, MARTA a welc'h e dreid 
d'ur pirc'hirin ma seblant bezañ nec'hetoc'h nec'het gantañ. Sevel a ra, a-gorn,
selloù prim ha lemm etrezek an dremm habask, kuzhet gant ur barv gell fonnus.



MARTA. - Un hir a hent hoc'h eus bet d' ober, va niz, evit mont ac'halen 
d' an Douar Santel ha dont a Jerusalem d' ar vro-mañ. N' eo ket eston e ve en ur
stad spontus ho treid. Karn a zo dindano evel ouzh re ur marc'h-samm.

RENOD. - Hirik eo bet va zro, moereb. Bloavezhioù !... Mont a ranken betek
Jerusalem diloer ha divotoù a-benn seveniñ ar binijenn oa bet lakaet warnon.

MARTA. - Sevenet mat eo sur. Ho preudeur, war a welan, n' oa ket ken 
pounner o samm hag hoc'h hini : aesoc'h int bet da gibellañ. Emaint laouen ouzh 
taol, laouen... nemet unan na rann grik, ar melegan o lonkañ soñjoù er penn 
pellañ.

RENOD. - « Kaner Sant Julian n, a reont anezhañ.

Dres d' an ampoent e stag ar melegan da ganañ a hanter-vouezh :

PERAC EM HEUILLIEZ EVELSE
NEMERT EUIT CAHOUD VA BUHE, 
RAC, A DRA CERTEN, TE LAZO
DA DAD HA DA VAM OUAR UN DRO.
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RENOD. - Setu moereb ! Hor breur Jelvest ne zeu gantañ nemet ur 

ganaouenn : Gwerz Sant Julian eo hi. A vare da vare, n' ouzer perak, e tistag ur
poz pe zaou evel dre un huñvre. Hag e leveront ne zeu gantañ ar pozioù diwezhañ 
nemet p' emañ tost ouzh un den tonket da vervel a-benn antronoz.

MARTA. - Ha klevet hoc'h eus morse ar pozioù-se o tont gantañ ?

RENOD. - Ur wechig bennak sur a-walc'h. N' ouzon ket, avat, hag en abeg da
se eo ez eas da anaon unan bennak tost dimp. Rak mervel a reer kalzik, moereb, 
a-hed an hent da Jerusalem. Ha tro Jelvest a zo bet darbet dezhañ erruout meur a
wech, evel tro peb unan en hor bagad.

MARTA. - Setu kempenn ho treid, va niz. Poent bras eo deoc'h mont ouzh 
taol.

Deut eo Marta da gaout Martin ar Merour a ra war dro an daol gant ur
vatezh.

Martin, sellit ouzh ar pirc'hirin bras a zo c'hoazh e-tal an tan. Evel 
gwriet eo e zivesker a gleizennoù-emgann. Daoust ha ne vefe ket mestr an ti ? 
Seul vui ma sellan outañ seul vrasoc'h an douetañs a sav ennon. Gwelit hec'h-
unan.

AR MEROUR. - Ret gouzout diouzhtu. (Dont a ra Martin betek Renod.) Da 
belec'h hoc'h eus soñj skeiñ, va breur, ur wech ma viot diskuizh-mat evel just. 
Pell hoc'h eus c'hoazh da vonet ?

RENOD (strafuilhet, evel o tihunañ trumm). - Pell da vont ?... N' ouzon 
dare. Marteze e vo dereat din da gentañ toullañ kaoz gant mestrez an ti amañ.

MARTA (gant estlamm). - Mestrez an ti ! Va Doue benniget !... C'hwi eo 
eta, hor Mestr ! Me gave din ivez e oa etrezomp evel ur steuenn ziwel stignet 
start. Bloaz 'zo siwazh ! m' eo aet kuit diganeomp mestrez an ti d' ur vro ma ne
zisec'her mui gant an droug-hirnezh.
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RENOD (sabatuet). - Marvet eo Klara !... (Tevel a ra ur pennad.) Evel-se 

n' he deus ket gallet he c'halon pad. Ha koulskoude, dre ma kerzhen, e tride 
dibaouez va hini gant ar c'hoant du da zont, e dibenn va finijenn, da azezañ en 
he c'hichen dirak tantad hon oaled e peoc'h evit mat... Re ziwezhat !... Ha 



bremañ mont daveti n'hellan ken... pa blijo gant Doue va degemer... Hag ar 
vugale, Marta ?

MARTA. - An aotrou Yoned eo a zo deut da vestr an ti.. An aotrou Emoned, 
heñ, a zo aet d' ar C'hreisteiz da c'hounit brud ha danvez e servij ur roue 
estren... N' hoc'h eus nemet ur ger da laret, aotrou, hag e teuio an aotrou 
Yoned en ho petek.

RENOD. (graet e soñj gantañ). - Gortozit, Marta, ma vo aet ar re-mañ d' o 
flouz... Pirc'hirin oan. Pirc'hirin on c'hoazh. (Mont a ra ouzh taol.) Roit din 
c'hoazh eta fenozh skudellad soubenn ar pirc'hirin. Diwezhatoc'hik un tamm e 
klevo va mab eus va c'heloù. Meur a vloaz zo on aet en hent, hag un eurvezh 
ouzhpenn ne gresko ket kalz hir-c'hortoz va zud, pa ne oar den nemedoc'h ho-taou
emaon amañ.

Ar pemp pirc'hirin all, echu ganto o fred, a c'hortoz ar merour e-
kichen dor hunva an dremenidi.

JELVEST (a gan) :

NY A ZO DAOU ZEN HIRVOUDET.
EUR MAP HOR BOA HON EUS COLLET.
EMEDOMP PELL-ZO HO VALE 
EUIT CLEUET EUS E ZOARE.

ITTRON VAT, MAR-G-HOUSOC'H M'EDI, 
NY H0 PED, LIUIRIT DEMP-NY.
HOR C'HALONOU SO TOURMANTET
HE DEFFOT GALLOUD E VELED.

Dilavar e chom Renod ouzh taol, Marta o sellout outañ, ankeniet n' 
oar re perak. Ne chom nemeto o daou er gegin. Goustad e tiskenn Renod e soubenn.

RENOD (ur wech goullo e skudell). - Skuizhus eo bet an hent, Marta, ha vad
a ra ar boued da gorf an c'hantreer. Ne deo ket bemdez hon eus degemer evel-hen.
Kalon mestrez an ti a gendalc'h amañ da ren ho puhez e-keñver ar beorien. Ha mat
eo evel-se.
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MARTA. - Bepred e soñje ennoc'h, Aotrou, pa zeue ur pirc'hirin da 

c'houlenn repu da serr-noz.

RENOD. - Pa zeu serr-noz hag ar goañv eo bihan en e greiz kalon un den 
pell diouzh e di... Pa zeu ar marv d' hon dispartiañ, avat, eo krisoc'h c'hoazh 
hon harlu, ha pa vefemp distro d' ar gêr..., kollet ganti hec'h ene !... En hent
e chomin, m' eus aon, keit ha ma ne zeuio ket d' am diambroug an hini a zistroen
daveti, hag a zo aet pelloc'h hep va gortoz.

MARTA. - Met... ho pugale, aotrou !

RENOD. - Va bugale !... Ne dint mui bugale, Marta. Gwazed int ha tud a 
dra. Barrek da vont gant o hent evel m' o deus endeo diskouezet, ha me zo 
tremenet va amzer da chom war o zro.

Ar Merour a zeu tre gant Yoned.

YONED. - Va zad ! (Briata ra Renod.) Perak bezañ chomet hep laverout 
diouzhtu piv oac'h ?... En ho kastell emaoc'h amañ, ha mestr evel gwechall...

RENOD. - Nann Yoned !... Re bell amzer on chomet e bro estren. Soñjit en 
ho mamm. N' he deus ket gallet he c'halon pad ouzh va gortoz. Evit gwir ne don 
mui nemet ur pirc'hirin, evel va breudeur, doujetoc'h un tamm moarvat gant lod 
pa seller ouzh va daouarn. Ouzh bed ar pemp all, a zo kousket pounner a-hont, 
setu me stag da vat diwar vremañ. Ma vije chomet Klara e buhez, da grediñ eo he 



dije aes adstaget va c'halon ouzh ar gêr. Bremañ, avat, petra a c'hellan ober 
gwelloc'h eget ambroug betek penn o beaj ar pemp kompagnun a zo deut d' en em 
stardañ en dro din evel deñved en dro d' ar c'hi-emgann dianket.

YONED (daeloù en e zaoulagad). - Ha da belec'h ez it ganto va zad ?

RENOD. - Betek Kolun war ar Roen. Fellout a ra dezho klozañ o firc'hirinaj
en ur vont da bediñ en iliz nevez emeur o sevel eno en enor d' an Aotrou Sant 
Per. Da bediñ, ha da labourat ivez ez eont di, rak kilvizien int a vicher ha 
ginidik eus ar vro. Nemet n' o deus mui na kar na par. Un nozvezh brezel he deus
graet anezho emzivaded.
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YONED. - C'hwerv eo, va zad, ho kwelout o vont diouzh an ti a-vec'h deut 

e-barzh abaoe keit amzer.

RENOD. - Kolun ne deo ket ken pell se ac'halen, Yoned. Tu a vo da gaout 
eus hor c'heloù.

Mar dan kuit diouzhtu, warc'hoazh da veure, ne deo ket hep abeg. A-benn ur
sizhun amañ daoust ha kalon a-walc'h am befe ? Ha padal ezhomm am eus da 
genderc'he1 gant va finijenn. Mar deo echu va firc'hirinaj « diloer ha divotoù »
sammet warnon evel ur c'hastiz, e fell din bremañ bevañ hervez al lezenn 
diguzhet ouzhin gant va frederioù. (Treiñ a ra ouzh Marta, laouenoc'h e vouezh.)
Pa gemerin penn va hent warc'hoazh, em bo en-dro-mañ gwisket sañdalennoù. Me zo 
sur e kavo Marta war dro aze ur re aes d'am zreid karnek. Arabat deoc'h bezañ 
ken trist ho penn ! Ha perak e vefe ? Gouzout a rit on bev ha yac'h hag ez an e 
peoc'h d' ur vro e peoc'h, ha tost ac'han. Bezit seder eta. Dianket n' on mui. 
Ha kaer ar bed ganeoc'h.

YONED. - Soñjal a rae dimp e teufec'h un deiz, war ho tistro, d' hor 
skoazellañ war hor glad, mar ne deo mui gant ho kleze, da nebeutañ gant alioù ho
skiant-prenet... ha ne fell ket deoc'h chom.

RENOD. - E kenvrezelourien va yaouankiz eo e soñjan bremañ pa fell din 
kenderc'hel gant ar binijenn. Feuls omp bet ha didruez. Ne soñjemp nemet en hor 
gwir.

YONED. - Marc'heien leal ha gwirion oc'h bet a-hed-ar-wech. N' eus brud 
all ebet o redek diwar-benn AR PEVAR MAB EMON.

RENOD. - Ne lavaran ket e ve gaou ar brud ha padal, Yoned, aes eo dit 
kompren ne ziskaremp mac'homerezh ar roue nemet evit lakaat hon hini en e lec'h.
Dre forzh bezañ sellus war e wir e nac'h ar gwaz ar pezh a zo dleet d' e aotrou.
Birvilh ar gadourien a vir outo da santout e skoont re c'harv.

Amzer am eus bet da brederiañ. Etre ar C'hornog ha Palestina, nag a 
arvestoù skrijus o deus skoet va daoulagad, o kemmañ va menoz a-zivout ar pezh a
zo bet hor buhez, un amzer voe, din ha d'am breudeur.
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Tamolodet em sae-vurell, kluchet e strouezh tor ar menez, em eus 

dispourbellet va daoulagad dirak an tan-gwall o pulluc'hañ kêrioù dedennus Bro-
Siria. Klevet em eus garmadennoù ar geizh o leskiñ en tantadoù livrin, ha serret
va daoulagad pa welen ar vrezelourien, aet en egar, oc'h eilpenniñ gant beg o 
goafioù gwragez ha bugale ar re faezhet er flammoù marlonk. Gwechall, pa renen-
me an abadenn ne welen nemet levenez an trec'h ha ne santen an disterañ pistig 
morc'hed.

Er c'hêrioù aloubet en un taol-soupren, ar soudarded, tommet d' o fenn 
gant gwin kreñv inizi Bro-C'hres, a c'hoarzhe skiltr en ur wallgas gwragez ha 
kozhidi. Treantet eo bet din va diskouarn gant kriadennoù forzh ar merc'hed 
gwallet, o sevel a bep tu. Gwechall ne gleven ket. Lorc'h ha brouez am rente 
bouzar hag e tistroen va selloù diouzh an arvestoù a zisplije din. Mar n' em eus



ket graet, lezet am eus ober. N' on ket digablus.

Nag a wech eo deut an daeroù d'am dallañ pa zegouezhen, e-kreiz dismantroù
o tivogediñ, gant bagadoù mantrus an dec'hidi bountet kuit gant ar brezel da 
foetañ mizer a-hed hentoù na gasont da neblec'h. Diouzh an daou du da riboul 
kras o c'halvar, dindan heol didruez ar Reter, gagnoù a bep seurt a flêrie. 
Moarvat un amzer ' voe e saven va selloù d' an nec'h ha ne welen na ne santen ar
viltañs ha c'hwez ar brein.

Penn am eus ranket ober meur a wech da c'hopr-soudarded aet da laeron. 
War-c'hed en digenvez, e trouc'hont yalc'h ar varc'hadourien war o distro d' ar 
gêr. Paour-kaezh tud o krediñ ez eo deut adarre ar peoc'h pa n' en em ganner 
mui. Laerezh a reer digant an dremenidi roñseed hag inkaneed. Poulzet gant an 
drougiezh e krafer mantell ha botoù hag arabat klemm pe e vo trouc'het deoc'h ho
korzailhenn evit deskiñ deoch ez eo pec'hed bezañ paour pa gouezher etre 
krabanoù un den armet n' en deus mui mestr ebet. Eus an hailhoned-se hon eus bet
gwechall en hor bagadoù ha kablus omp bet, e doare pe zoare, eus o mestaolioù, 
peogwir o lezemp, ni ivez, da vont en o roud, dic'hopr ha dilabour ha foetet 
ganto o diwezhañ liard toull, ur wech echu hor brezel.

Nann, Yoned, ne deo mui er Roue e soñjan pa gomzan a binijenn. Ur mestr 
all a zo deomp holl, reishoc'h eget hennezh. Hag un deiz e rankin lavarout perak
em eus foranet keit amzer an nerzh divuzul en deus lakaet em c'halon hag em
divrec'h. Fur eo din derc'hel ar sae-vurell. Dindani e c'houzon petra c'hellin 
ober keit ha'm lezo Doue da vevañ.
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Warc'hoazh ar beure ez aimp en hent hor-c'hwec'h. Arabat deoc'h diskouez 

dezho piv on evidoc'h. N' int ket bet souezhet mar doa ac'hanomp anaoudeien 
peogwir am boa lavaret dezho on eus ar vro-mañ. Kenderc'hel a rin hepken da 
vezañ o breur Renod, akuit d' o bleniañ ha d' o difenn noz-deiz.

Lakaat a ra e zaouarn war zivskoaz Yoned a zo ken uhel hag heñ evel 
evit reiñ dezhañ eus e nerzh.

Bez kalonek, Yoned ! Ren da vuhez evel ur marc'heg kristen. Ha c'hwi, 
Marta ha Martin, kendalc'hit da vezañ en ti-mañ ar pezh oc'h bet betek-hen. Va 
soñj a vo ganeoc'h bepred, evel m' emañ gant an hini a zo aet da bell. Deuit ! 
Poent eo mont da gousket e peoc'h Doue !

Lazhet eo ar gouleier hini hag hini. Ur pennadig e chom ar gegin en 
deñvalijenn da verkañ red an noz. Tamm-ha-tamm e teu ar gouloù adarre. Setu deut
tarzh an deiz.

II

MARTA ha MARTIN

An daou gozh diouzh fenestr digor ar gegin a sell er porzh. Klevout 
a reer mouezhioù o sevel e yaouankiz an deiz.

MOUEZH RENOD - Trugarez, moereb, evit ar sañdalennoù. Dispar e wiskont va 
zreid marc'h !

MOUEZH JELVEST (pellaat a ra tamm-ha-tamm) :

AUTROU DOUE, CLEUIT VA C'HRY  
HA C'HUY YUE, GUERC'HES VARI,  
HAC AN OLL SENT HAC AN AELEZ 
GOULLIT DIN PARDON OC'H DOUE.

ADDEO, VA PHRIET, A LARAN : 



DA OBER PINIJEN EZ AN.
NE VIN QUET E PATIANTET
BETTE GOUT HA ME VE PARDONET.
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Marta he deus skoachet he dremm en he zavañjer. Martin a gendalc'h 

da sellont hep ur ger.

Al lodenn gentañ betek amañ

EIL LODENN

I

E Kolun. Ur grec'hiennig war ribl kleiz ar Roen. A vare da vare e tegas ar
ster betek ennomp hiboud he froud galloudus. Bernioù greunvaen ha traezhvaen a 
c'hortoz labour ar bikerien. Kabanennoù savet gant un treust pe zaou, gwisket a 
skourroù pin, a zo harpet ouzh lod eus ar bernioù.

Ar c'hwec'h pirc'hirin en o sav, e-kichen ul lochenn, a sell ouzh chafodoù
kor ha kroazenn an iliz-veur, gwintet uhel en oabl. Emeur o vont da stagañ gant 
frammadur an doenn. Labour d' ar gilvizien.

Ar Mestr-Mañsoner, un den postek, gwenn e vlev, ar vadelezh anat war e 
zremm, a dosta ouzh Renod, dedennet gant ment hemañ.

JELVEST (a vouskan) :

JULIAN HAC E BRIET A YAAS 
DA CHOM E-HARS UR RIVIER VRAS 
EUIT OBER HO PHINIJEN
HA DA SOULAJI AR BEORIEN.

RENOD. - Mat, Jelvest, amañ, me zo sur, ni 'gavo da labourat hag hol 
labour a vo war un dro ur bedenn.

AR MESTR-MANSONER. - Penaos emañ ar bed gant ho pirc'hirinaj, breudeur ? 0
tennañ d' an dibenn emañ pe o kregiñ nemetken ? Ne deo ket ar c'hoant gouzout a 
ro debron d'am zeod. Nann ! nemet labour n' eus forzh pegement a zo war sañtier 
an Aotrou Sant Per, labour d' ar c'halvez, labour d' an toer, labour d' ar 
mañsoner, d' ar piker-mein ha d' ar c'hizeller eveljust, hag e klaskomp lakaat 
hor c'hraban war n' eus forzh pe gristen a zeu war hon tro.
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RENOD. - Emaomp e dibenn hon hent, Mestr, ha labour eo a glaskomp. 

Kilvizien a vicher eo ar re-mañ. Me, avat, ne don mat nemet d' un darbarer evit 
ar vañsonerien. (A-vouezh izeloc'h d' ar Mestr :) Hemañ n'emañ ket en e skiant-
vat. (Lakaet en deus e zorn war skoaz Jelvest.) Ar pevar all a ra gantañ da 
zarbarer : sentus eo ha sioul. A vare da vare e kan ur poz pe zaou eus BUHEZ 
SANT JULIAN. Morse trouz gwashoc'h.

AR MESTR-MANSONER. - Ur c'haer a baotr, e gwir ! Dipitus eo. Pell 'zo ha 
diwar betra eo troet e spered dezhañ ?

RENOD. - Semplik oa pa 'm eus graet anaoudegezh ganto. Hervez e gamaladed 
skoet int bet o-femp gant darvoudoù skrijus. O c'hêriadenn en ur c'horn-bro 
meneziek, An Eifel a gred din, a zo bet argadet un nozvezh gant riblerien. 
Jahinet ha drouklazhet eo bet an dud evit kaout an arc'hant. Ha da echuiñ an tan
a zo bet lakaet war an tiez. Tec'hout o deus gallet, nemet Jelvest en doa kollet
e skiant-vat hag ar pevar all o zeod koulz laret : tavedek int, ur souezh ! 
Emzivaded int bremañ, rak en o bro n'o deus mui na kar na par.



AR MESTR-MANSONER (d' ar pemp kalvez :) Deuit pelloc'hik ganin. Ahont ez 
eus fred evidoc'h. Ho kas a ran d' ar Mestr-Kalvez. (Da Renod :) Te, avat, a 
chomo amañ. Ezhomm em eus da nerzh. Gortoz ur pennad.

Hag e pella gant ar re all.

Renod, chomet e-unan, en deus harpet e vazh ha lakaet e toull dor ar
gabanenn e visac'h a birc'hirin. Chom a ra da sellont ouzh chafodoù an iliz-veur
betek distro ar Mestr-Mañsoner.

AR MESTR-MANSONER. - Graet ar marc'had. Ur gabanenn o deus bet evito o-
femp kant kammed ac'halen. Evit lojañ e ri gwelloc'h chom dre amañ. Naet eo ar 
gabanenn a-dreñv da gein. Brav-tre e vo dit aze betek an diskar-amzer. Neuze e 
vo ranket kaout d' ar gantreerien gwelloc'h goudor.
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E-touez an darbarerien e kavi a bep seurt : re vat ha re zisteroc'h. Sed 

amañ daou, da skouer, ne dint ket eus an dibab. Teodoù binimus hep mar ebet. 
Gouest da noazout a-hend-all, ne gredan ket.

Franz ha Fritz a zeu a-zehou. Sachañ a reont d'o heul un tamm karrig
izel, tev e rodoù prenn. Kement e sellont ouzh Renod ma ne daolont ket evezh 
ouzh o hent hag e skoilhont o c'harr en ur poull-rod don ne deo ket bet stanket 
abaoe ar glaveier diwezhañ.

AR MESTR-MANSONER. - Renod, ro dezho dorn da zont er-maez ar skosell.

RENOD (o tibradañ lost ar c'harr gant un dorn). - Setu ar rodoù adarre war
ar c'hompez, breudeur.

FRANZ (c'hwerv). - Mar deo seurt paotred a gavit bremañ da zarbarerien, 
mestr, e c'hellot dizale kas da sutal brulu ar sioc'haned eveldomp-ni.

AR MESTR (hegaset). - Adarre da deod wiber, Franz ! Goût mat a rez 
koulskoude n' eus den war ar sañtier-mañ o klask tennañ digant nikun e dammig 
labour. Goulenn a reer digant pep hini hervez e nerzh. Ar re greñv a gas da benn
traoù dic'hallus da lod all. Setu.

Mont a reont e-biou, ourzet o fenn.

RENOD. - Na reuzeudik e rank bezañ bet un den, pa ra penn mouzet da 
skoazell e nesañ, evel ur c'hi gwallgaset a zanta an dorn a glask flourañ e 
benn.

AR MESTR. - Klañv-bras eo spered ar c'houblad-se. Bepred ginet, morse 
laouen. Betek-hen, avat, n' eus ket bet an disterañ taol drouk da rebech dezho. 
Ne fell ket din kemer warnon o c'has kuit ha disammet e vefe va c'halon 
koulskoude, ret hen anzav, mar dafent da glask labour da foar an diaoul !
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RENOD. - Mar chomont eo moarvat bolontez Doue, Mestr. Ezhomm a zo anezho 

amañ da beurechuiñ ur gefridi bennak.

AR MESTR. - Ezhomm ! Gant ma ne vo ket an aerouant an hini en deus ezhomm 
anezho !... Deus, Renod, war an tu-mañ betek ar bikerien. Garennoù greunvaen ha 
traezhvaen a zo da ingalañ etre ar skouadrennadoù. Ne vi ket a re ahont.

Kent mont war zehou e tro ouzh Renod hag en ur sellout eeun outañ :

...Ur wech evit mat bez dinec'h da spered. Digant ar birc'hirined a zo bet
en da raok o labourat em strollad ne deo bet goulennet gant nikun nag a belec'h 
na perak e teuent, na pezh a raent war an douar kent gwiskañ ar sae a binijenn. 
Pep buhez he deus ar gwir da virout he c'hevrin. Ha paotred dister zoken, e-giz 



an daou all bremaik, ne vez ket re hir o fri. Kemeret o deus ar pleg.

(Kuit)
II

Aet kuit ar Mestr-Mañsoner ha Renod, war an tu dehou, e teu war wel 
war an tu kleiz Franz ha Fritz o stlejañ o c'harr warnañ ur c'harenn greunvaen. 
Tenn eo dezho. Chom a reont a-sav e-tal al lochenn. Bazh ha bisac'h Renod a zo 
bepred e toull an nor.

FRANZ. - Amañ evit doare, e vo toull an hoc'h. E-unan-penn evel un ermid. 
Ken bras eo, neketa ! ma ne deo ket aes da lojañ. (Ur menoz a zo deut dezhañ 
trumm.) Klev 'ta, Fritz : ha n' out ket erru skuizh c'hoazh gant al landreanted,
o saeoù Sant-Jakez-Turki, a zeu eus ur penn d'ar bloavezh d'egile da luziañ 
buhez hor skouadrennoù pa soñjer an nebeutañ ?
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FRITZ. - Eo, ken skuizh ha te. Tennoc'h-tenn eo da dud eveldomp-ni, deut 

da gozh ha dinerzh war sañtieroù brevus ar vro-mañ, kavout labour da c'hounit o 
zamm kreun. Ha pa welez ul langouineg evel hennezh hag e gurusted, miret ganto o
nerzh o feneantiñ a-hed an hentoù bras en ur vevañ diwar aluzen, eo sin fall 
evidout a-raok ma vo pell. Dizale e vimp war an hent gant hor bisac'h.

Franz en deus diskroget diouzh e sugell. Ober a ra an dro meur a 
wech d' ar bern mein m'eo harpet outañ al lochenn. Ur mousc'hoarzh kriz a gamm 
dezhañ e vuzelloù.

FRANZ. - A-raok dont adarre da chiminaou e rankin, avat, talvezout da unan
an holl boan-spered a zo deut din dre giriegezh e genseurted.

Tu a vefe da hiraat e gousk da hemañ d' e zigoll eus e nozevzhioù gwenn 
war hent Jerusalem. Ne glevez nemet ar goñchenn-se ganto pa stagont da zibunañ 
chapeled o foanioù.

FRITZ. - Perak an diaoul e vez bepred ar mestr prest da c'hoprañ n' eus 
forzh pe sae-vurell a zeu da glemmichat en e skouarn war zigarez kaout labour ! 
A-raok ma vo pell e rankimp, daou gozh dinerzh ac'hanomp, mont da luduiñ e korn 
n' ouzon pe oaled hep tan, hep un drailhenn voued da dommañ d' hor c'hozhni.

FRANZ. - A-raok e prouin d' al labaskenned ne deo ket diriskl ar vicher 
hag ez eo fur mont da glask da lec'h all.

FRITZ. - Poent eo stankañ dezho hent hor micher. Re emaomp warnañ, evel an
dridi ; re o vevañ diwar re nebeud. Ha padal hon tamm kreun pemdeziek hag hor 
podad bier a zo dimp evel d' ar c'hi e askorn.

FRANZ. - Deus, Fritz. (Kregiñ a ra adarre en e sugell.) Me gav din em eus 
kavet an tu. Larout a rin dit e poent. (Jelvest a zeu war wel a-gleiz.) Deomp ! 
Sed amañ an inosant, sañset ! o klask e varc'h-limon. Inosant ? Bete gout ! 
Marteze ne goll ket ur ger eus ar pezh a laromp. Deomp ac'han.

Kuit ez eont war zehou en ur stlejañ o c'harr.

JELVEST (deut eo da harpañ ouzh al lochenn. Hag e selloù a bar war 
dremmwel Kolun o tasseniñ gant añjelus he zri c'hant-iliz. Kanañ a ra) :
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UN NOSUEZ E TRO HANTER-NOS 
PA OUANT ASSAMBLES O REPOS,
RAC MA OUANT SCUIZ HET AN DEIZ-SE 
O TREMEN TUT DRE AR STER-SE. 



E CLEFSIONT EUR PAOUR HO CRIAL 
DREIST AN DOUR, E OUA EN TU ALL. 
TRUEZUS BRAS E SUPPLIE :
- JULIAN DEUS DAM ZREMEN-ME.

RENOD (a zeu tre. Krog eo en ur bal verglet taolet d' ar bern sur mat. 
Teurel a ra kailhos er skoselloù m' eo bet sac'het enno bremaik karr Fritz ha 
Franz). - A-wechoù ez eo nebeud a dra a zo ezhomm da aesaat o labour d' an 
dud... ha gwelloc'h c'hoazh da virout outo da gaout mezh dirak ar re all.

Aze oas, Jelvest ! Klevet em eus da vouezh. Emañ an deiz o vervel war ar 
stêr a gendalc'h da redek war-du an Hanternoz evel hon devezhioù etrezek mor ar 
beurbadelezh. Deus, Jelvest, da gaout hor breudeur ma tapimp koan asambles keit 
ha ma vo c'hoazh sklaer an abardaez.

A-raok mont kuit e sell ouzh e zaouarn roudennet gant kignadennoù, 
fresk ar gwad warno. Mousc'hoarzhin a ra sioul.

An eil lodenn betek amañ

240
TREDE LODENN

An hevelep lec'h. Ar mizioù hañv a zo aet e-biou. Azezet eo Renod 
war ur maen e-kichen toull-dor e lochenn. Bannoù an heol o tiskenn a stign evel 
ur gurunenn a c'hloar en-dro d' an traoù boutinañ. - Paret eo selloù Renod war e
zaouarn digor a-blad war e zaoulin. Skuizh eo gant e zevezh ha laouen gant e 
soñjoù.

RENOD (gorrek e vouezh evel o pediñ). - Tamm ha tamm e c'hounez tachenn, 
kleizennoù al labour war gleizennoù ar brezel, kleizennoù ar binijenn hag an 
azrec'h war gleizennou ar gasoni hag an ernez. Arouez labourioù ar peoc'h eo a 
zeu war va c'hig. Meulet ra viot, aotrou !

E Kergustentin em eus ranket labourat tenn ur pennad mat, p' on degouezhet
gant va breudeur pirc'hirined. Poaniañ a raent war-dro tiez meur an uhelidi gant
spi kaout ur yalc'hadig hag an aotre da vont pelloc'h. Buzantiniz, avat, lern 
tanav o fri, a gave gwell troadañ a bep seurt digarezioù da zerc'hel en o serr 
kilvizien a-zoare a laboure hep tabutal. E keit-se e toulle re ar vro kaozioù 
goullo diwar benn redadegoù kirri ar Redva. Brav c'hoazh pa ne stagent ket d' en
em gannañ a daolioù kizell evit dibab ar gwellañ karrener.

Meulet ra viot, aotrou, da vezañ roet tro din d' o zennañ a boan, da 
lakaat paeañ dezho ar gopr dleet ha daskor demp hor-c'hwec'h hor frankiz evit 
kenderc'hel gant hon hent e frealz hor c'hengarantez gwazed o skeiñ d' an 
hevelep pal.

Meulet ra viot, aotrou ! Setu an tropellig distro da beurvanoù e yaouankiz
ha me d' e heul bremañ, ki-emgann doñvaet evit mat. Ha kavet hon eus, e bro o 
c'havell, da labourat ha da bediñ war dro savadur an iliz kaer a vo kinniget 
deoc'h deiz an dedi gant an Aotrou Sant Per en anv kristenien ar vro-mañ.

Meulet ra viot, aotrou ! Da vat e tigresk ennon heklevioù an droukrañsoù 
bevezet. Ne glevan mui e don va c'halon na mouezh lorc'h an trec'h didrugar, na 
klemm c'hwervoni ar fallonioù kasaus. Marteze emañ tostoc'h eget ne gred din an 
eur am c'haso davedoc'h, Tad, da c'houlenn ho truez, erbedet gant an Aotrou Sant
Per, an holl sent all, ha Klara, ma santan ar soñj anezhi evel un draen em 
c'halon. Abretoc'h eget ne gred din e c'hell dont d' e zibenn va firc'hirinaj 
war an douar.
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Meulet ra viot Aotrou hag ho polontez bezet graet !

Gant nerzh va daouarn, ken akuit un amzer voe da skeiñ taol ar marv ouzh 
nep a save em enep, e skoazellan hiviziken ar vañsonerien da wintañ war-du 
ennoc'h, en oabl, pedenn mogerioù nevez-flamm hoc'h iliz-veur, galvet da vezañ 
rouanez Kolun he zri c'hant iliz.

A bep tu e stag ar c'hleier da seniñ an anjeluz.

Setu c'hoarezed iliz an Aotrou Sant Per krog da zishiliañ tañvouezennoù ho
meuleudi, ha meuleudi an Itron Varia, evel da bep abardaez, a-raok ma teuio 
warno peoc'h ar c'housk. Goulenn a reont ma pellaio diwar hon tro, eneoù aonik 
ha dizifenn, drougiezh an aerouant o stegañ e bechoù dindan mantell an noz. 
Dioutañ ha diouzh e lakizien hon diwallit, Aotrou !

Alanat hir a ra en ur sellout en-dro dezhañ.

M' eus aon e vo yenoc'h an noz. Emañ warnomp an diskar-amzer. Fur eo din 
mont fenozh d' ober va c'housk el lochenn ha nann chom er-maez dindan an amzer.

Mont a ra el lochenn ha lezel a ra un doare pallenn da ziskenn evit 
mouchañ toull an nor. Ur pennadig a dremen. Mont a ra ar gouloù war zisgreskiñ 
da verkañ e kosha an noz.

Jelvest a zeu betek al lochenn a gammedoù skañv. Selaou a ra ur 
pennad ha sellout a hep tu. Nec'het eo evel ur c'hi a glev tost dezhañ c'hwez e 
vestr na wel ket. Mont a ra kuit en ur vouskanañ, anken en dro-mañ en e vouezh.

JELVEST :

HE BERRIQ HO TAOU E VARFET 
ER BARADOS E REPOSSET,
HE RBCOMPANÇ D'HO PINIJEN  
E VIHOT ER JOA BERUIQUEN.
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Kerkent ha m' eo pellaet Jelvest e spurmanter o tiskoachañ a-

ziadreñv ar bern mein daou skeud war spi. Selaou a reont e toull dor al lochenn.
Gortoz ma ne vo mui klevet neblec'h an disterañ trouz kammed. A-daol-trumm setu 
i a-dreñv ar bern. Kemer a reont harp war ne weler ket pe seurt binvioù. Hag ar 
bern o tisac'hañ, koulz lavaret hep safar, en ur frikañ al lochennig skourroù 
pin. Ne glever da heul na garm na klemm. Prim e tec'h an daou skeud gant an 
diribin a ziskenn etrezek ar stêr.

An trede lodenn betek amañ

PEDERVET LODENN

Penn all al leurenn a zo porched da c'hortoz tu dehou kroazenn iliz-
veur Sant-Per. Emañ ar pevar c'halvez, gwisket ganto adarre sae ar pirc'hirin, 
en-dro d'ar c'hravaz a zoug arched derv o breur Renod - Doue d' e bardono ! - 
War ar arched sae pirc'hirin an darbarer ha war-c'horre ar sae kleze feuriet ar 
marc'heg, kroaz arem an dornell o lintrañ war ar burell. Jelvest a zo en o 
c'hichen gant ar groaz. Darbarerien, mañsonerien, kilvizien hag all a zo bodet 
eus an daou du. Dirak an arched, o c'hein troet dimp, pemp gwaz difiñv en o 
dilhad hañv. An daou yaouankañ a zo paotred Renod an tri all e vreudeur.

Deut eo ar Mestr-Mañsoner ha Provost an archerien war diaraok al leurenn 
da guzulikat.

AR PROVOST. - War dec'h emañ eta an daou zarbarer-se abaoe nozvezh an 



darvoud ? Anat eo an dra evidoc'h. N' eus nemeto a c'hellfer tamall.

AR MESTR-MANSONER. - Den n' en deus gallet reiñ dimp anezho an disterañ 
keloù. O fae o doa bet en derc'hent. Pep tra o doa aozet a-zoare, an 
amprevaned ! Digempouezet oa bet ar bern mein a-zeiz-da-zeiz gant un ijin 
diaoulek. Ne deo ket bet diaes da gompren da c'houde. Ur vountadenn d' ar 
c'houlz dibabet gant pep a loc'h ha graet an taol. Lezet o deus ar binvioù war 
al lec'h.

AR PROVOST. - Ha tamm disfiziañs ebet ne vagec'h en o c'heñver ?

AR MESTR-MANSONER. - Betek neuze n'oa bet da ziwall nemet ouzh o zeod. 
Bepred o klemm hag o tispenn. N' oa bet netra en o emzalc'h, avat, o reiñ da 
grediñ e c'hellent troadañ ur mestaol a-enep da zen. Pell oa am bije hetet o 
gwelout aet da glask fred da foar an diaoul ken displijus oa bevañ en o serr. 
Nemet o c'has kuit hep abeg all a oa ober anezho klaskerien vara. Rak pelec'h 
emañ ar mañsoner a zegemero evel darbarerien paotred kozh izil ha diegus na 
zalc'hen-me nemet dre druez ?

AR PROVOST. - Mont a raint da beurvreinañ e-touesk astuz an tavarnioù 
troc'h-yalc'h ha troc'h-gouzoug unan bennak eus ar porzhioù war ar stêr, etre 
Basel hag ar mor. Betek ar riot hudur a lakaio fin d' o vaskaradenn, hag e 
tiskenno o relegoù d' ar mor gant red an dour. Aner eo lakaat klask warno evit 
bremañ, gant an niver a c'hobiri a ziskenn hag a sav gant ar stêr bemdez-Doue.

AR MESTR-MANSONER. - Ne dalv ket ar boan, sur mat. Ha pa vefent paket, 
kollet eo evidomp darbarer hael an Aotrou Sant Per, Renod mab henañ an dug Emon.

AR PROVOST. - N' ouiec'h ket piv oa a-raok an darvoud ?

AR MESTR-MANSONER. - N' ouien ket ha klasket gouzout n' am bije ket. P' eo
bet tennet e gorf a-zindan ar bern mein hen mougas em eus kavet, a-bouez ur 
chadennig en e gerc'henn, ur vedalenn arc'hant gant e anv. Setu penaos en deus 
gellet an arc'heskob kas keloù d' e dud e Bro-Loren. Da heul oferenn an Anaon e 
oa bet lakaet e arched e bolz-kañv chapel an ospital. E vreudeur kilvizien o doa
frammet evitañ un arched eus ar c'haerañ. Eno e c'hortoze bezañ degaset hiziv 
gant e genvreudeur hag e dud er volz aotreet dezhañ gant an arc'heskob priñs 
Kolun, da c'hedal deiz ar varn e-tal aoter Sant-Per.
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AR PROVOST. - Met perak ar gasoni-se en e enep ?

AR MESTR-MANSONER. - An aerouant, Aotrou Provost, en deus bepred en hon 
touez e lakizien. An daou-se en doa kavet em strollad. Bepred e oa prest Renod 
da reiñ dorn, da skoazellañ gant habaskder hag hep lorc'h. Ur seurt den n' oa 
ket da vezañ gouzañvet gant paotred an droulañs hag an trabas. Ne grede ket din,
avat e vefent gouest da vont betek an torfed. Daoust din da gaout blev gwenn, a-
walc'h war evezh n' on ket bet. Difrealz e c'hellan chom. Keuz e vo d' hon 
darbarer bras war sañtier an iliz-veur.

Ur beleg gant e gurusted a zo deut betek an arched. Kregiñ a reont 
da ganañ a-raok mont tre en iliz :

ER BARADOZ RA VI DEGASET GANT AN AELEZ ;
RA VI, E PENN DA HENT, DEGEMERET GANT AR VERZHERIEN 
HA KASET GANTO DA GÊR SANTEL JERUSALEM.
RA VI DEGEMERET GANT KOR AN AELEZ
HAG, A-GEVRET GANT LAZAR, PAOUR GWECHALL,
RA VO DA LOD AR PEOC'H PEURBADUS.

Mont a ra an dud en iliz da heul an arched.

Pedervet lodenn an Darbarer betek arnad
 (Ar Vaol, Nevez-Amzer 1961.)
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Va zroiad en Iwerzhon

Gant Jord KLER
(Dibenn)

Ur ger bremañ diwar-benn « Ar rozera el labouradeg».  Bet eo savet ar 
strollad-se gant an Tad Harty, ha graet en deus berzh. Hiziv an deiz e vez 
niveret ouzhpenn 1.000 bagad : izili eus ar strolladoù-se o chom el labouradeg 
(1) goude o devezh-labour, war-dro ur c'hard-eur. Dibunañ a reont holl a-gevret 
ur chapeled, oc'h aspediñ an Aotrou da reiñ ar peoc'h d' ar bed. E Brewery 
Guinness e vez kontet pemp strollad a vicherourien o lavarout ar chapeled an eil
goude egile e-pad ar pred.

« An deoliezh ouzh ar rozera eo he deus miret bev feiz katolik an 
Iwerzhoniz e-pad kantvedoù an heskinerezh. An dud a gouezhe war an daoulin, ar 
chapeled en o daouarn, dreist-holl dirak ar prizonioù, e-lec'h ma veze lakaet o 
mignoned d' ar marv. Evit gwir e c'heller lavarout eo ar rozera ar bedenn 
broadel en Iwerzhon. » Setu pezh a skriv an Aotrou Cristiani. Ya, ur groaziadeg 
e vez nemetken, ur groaziaded eus an amzer-a-vremañ.

Feiz don an Iwerzhoniz !... Ur skouer all : e nep lec'h ne voe gwelet un 
engroez a dud ken niverus nemet e « Kendalc'h Sakramant an Aoter » dalc'het e 
Dulenn e 1932. Eus an holl barrezioù e tiredas Iwerzhoniz... ur maread a 
bedennerien o sevel o mouezh davet an Holl-C'halloudek. Kendalc'h Dulenn a voe 
ur gourzrec'h eus ar c'hentañ.

(1) Meur a hini eus al labouradegoù-se a zo renet koulskoude gant protestanted. 
A-wechoù e vez gwelet implijidi, micherourien ha renerien brotestant o pediñ, 
unanet gant o c'hamaladed katolik !
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Ha gwir eo e vez an holl Iwerzhoniz o vevañ e doujañs Doue, o sentiñ 

aketus ouzh tud an iliz ? Ha kavet e vez paotred enep-kloerel, o tismantrañ 
tamm-ha-tamm ar relijion ? Ret eo dimp displegañ an traoù evel m' emaint. Tud ' 
zo - hep mar ebet - a glask mougañ mouezh ar veleien, « gwaskerien didruez ar 
bobl ». Evit pezh a sell ouzhin, n' em eus gwelet skeud hini ebet (met an 
Iwerzhoniz o deus komzet ganin ne oant ket techet marteze da zibunañ o buhez dre
ar munud ! ).

Me 'zo sur e vez kavet, koulskoude, tud eus ar ouenn-se. N' int ket 
niverus-tre a gredan, met a-walc'h eo kaout ur c'hwenenn o piglammat en hor 
gwele evit chom hep kousket ! Tra souezhus : an darn vuiañ eus ar stourmerien-se
a zo ganet e kornog ar vro, e kreizig-kreiz an dachenn ma vez komzet enni 
iwerzhoneg bemdez. Douger-banniel an dispac'herien-se a voe Liam O'Flaherty, 
ganet en inizi Aran, e donvor da « C'halway ». Hemañ eo a savas ar romant brudet
gant tud ' zo, milliget gant ar re all, « Skerrett » : karget eo ar beleg eus an
holl bec'hedoù lubrik... Meur a skrivagner en deus kemeret skouer Liam 
O'Flaherty, met n' int ket deuet a-benn da ziskar c'hoazh levezon ar veleien hag
a chom galloudus wvar ar bobl.

*

Skuizh-divi e oamp pa n' em ziskouezas tier kentañ Galway brevet dindan un
heol grizias (an eil devezh a viz Eost... diouzh ma voe lavaret dimp !). N' 
ouiemp ket pelec'h lakaat hor reor ha, war ar marc'had, kofig moan a raemp abaoe
ar beure ! Setu perak ez ejomp diouzhtu da lakaat ar gwer da stekiñ ha da lonkañ
un dra bennak da reiñ peoc'h d' hor bouzelloù o vignaoual ! Eürusamant M. Reidy 
en doa roet dimp chomlec'h ur mignon dezhañ. Ar mignon-se a zegemeras an tri 



faotr diouzh ar gwellañ... Hemañ a anaveze ur vignonez... ar vignonez he doa 
feurmet he c'hambroù met hi a anaveze ur vignonez all he doa ur gambr vak hag 
evel-se, o vont eus ur mignon d' un all, eus ur vignonez d' ur vignonez all e 
c'helljomp kaout ul lec'h dereat e Galway.
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Bevus-kenañ e vez Galway : kalz a dudjentil o vont d' ar C'honnemara a 

dremen hag a chom eno. Div lodenn a zo : kêr gozh Galway deuet da vezañ pinvidik
gant an douristed ha pelloc'h, e kornog, Salthill, ur c'houronklec'h « up to 
date »,ur « La Baule » daoust dezhi da gaout un draezhenn ken meinek ha gwele an
diaoul. Met ma n'eo ket Salthill brudet dreist evit stad an draezhenn, un dudi 
eo arvestiñ ouzh « Galway bay », ha disoñjet e vez ar grouan pa seller ouzh ur 
burzhud ken dedennus. En tu dehou, Salthill, gant an dud o vont hag o tont, ken 
niverus hag un tolpad kelien, skeudenn ur vro o tiduellañ ha, war an tu all, ar 
pleg-mor, sioul, lufr evel ur melezour kelc'hiet gant torgennoù moal, glas-
marellet. Redet em eus un tammig met biskoaz n' em eus santet em c'halon un 
esmae ken don ! Goustadig hag ingal e tiskenne an heol a-dreñv ar rozioù serz, 
ar bannoù diwezhañ a skube ar mor gant keuz marteze, da guitaat ul lec'h ken 
brav ! Pell e chomjomp azezet war ur skaoñ, dilavar... Pa serras an noz he 
mantell du a-dreñv an dorgenn uhelañ ez ejomp, goustadik, o virout un eñvor n' 
eo ket prest da vezañ ankounac'haet... 

Gwechall-gozh ne oa Galway nemet ur gêriadennig pesketaerien. War-dro 1124
e teuas konted eus Connacht da vevañ eno : savet e voe ur c'hastell ganto en ul 
lec'h dereat. En-dro d' ar savadur ec'h annezas marc'hadourien ha pesketaerien 
all ha setu ar gêriadenn o kreskiñ hag o c'hounid brud. Meur a dra 'zo da 
weladenniñ e Galway (ne c'hellan ket displegañ amañ pezh eo ret gwelout : ne don
ket karget da ganañ dre ar munud litanioù ar gêr-se, daoust dezhi da vezañ an 
hini gaerañ kavet a-hed hon troiad en Iwerzhon). Koulskoude e lavarin deoc'h e 
voe arvestet gant interest ouzh « Lynch' castle », un ti kozh warnañ meur a vaen
kizellet ( izili ar familh Lynch a voe pennoù bras Galway e-pad kantvedoù). 
Siwazh, deuet eo da vezañ un ti-bank ma 'm eus soñj mat ! Kerse e voe ganimp o 
welout an ti-kaer-se a-hed straed meur Galway, stok ouzh stalioù butun pe 
stalioù bragoùigoù berr evit an douristed ! Kalz fromusoc'h e vefe e welout pell
diouzh todilhon ar ruioù ken bevus !

Dediet eo an iliz-veur da Sant-Nikolaz, patron ar vugale hag ar 
voraerien... setu perak e vez kavet kement a ilizoù dediet d' ar sant-se e 
kêriadennoù tost ouzh ar mor. Ar c'hloc'h koshañ a zo bet graet e 1590 ha war 
unan anezho ez eo skrivet, e galleg, mar plij : « Louis Longre nous a faites - 
1631 ». Lavaret em eus deoc'h dija edod o sevel un iliz-veur kalz brasoc'h, met 
un tammig pell diouzh kreiz-kêr, e-lec'h resis ma oa... ar bidouf ! Ur ger 
c'hoazh diwar-benn ar « spanish arch » brudet. N' eus ket da c'hinañ ; un 
tourist o ruzata e Galway a rank tremen dindan ar riboul-se, aspadenn un nor 
kozh savet er Grenn-amzer anvet eo bet « Spanish », war a lavarer, abalamour en 
em lakae eno marc'hadourien spagnat da werzhañ gwin o bro (...en amzer benniget 
ma oa Iwerzhoniz pinvidik a-walc'h evit prenañ gwin ! ).
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*

E Galway e vez prientet bep bloaz festoù diouto o-unan, leun a zranted rak
Iwerzhoniz a zo tud laouen hag a oar c'hoari ha farsal. Setu, da skouer, un 
nebeut darvoudoù a laka da ziflukañ kodak an dudjentil.

War-dro kreiz miz Eost e vez lidet : « the blessing of the sea », bennozh 
ar mor. Beleien Galway, skoazellet gant tadoù Dominikan a ra tro ar pleg-mor, o 
hejañ o sparf war an holl vagoù renket a-steudadoù war al lenn. Plijus eo da 
welout, ar prosesion-se !

Met fest brudetañ ar C'honnemara e vez « the Galway races », ar brudetañ 
hag al laouenañ redadegoù, ar re a laka kalon holl Iwerzhoniz dizon da dridal ! 
Gouzout a rit pegen start e vez o c'harantez e-keñver ar c'hezeg : ar marc'h eo 
ar gwir roue... (goude an Aotrou evel just). Drailhet em boa kaoz gant un 



Iwerzhonad yaouank (14 vloaz) : hemañ a anaveze anvioù ar c'hezek, anvioù o zad,
anvioù o mamm, anvioù ar joked, anvioù ar c'hourdonerien... barrek e oa da 
zibunañ deoc'h roll ar redadennoù abaoe ugent vloaz !Biskoazh kemend-all ! Chom 
a rejomp alvaonet ouzh e glevout !

Pa errujomp e Galway e oa tremenet ar redadennoù abaoe ur sizhunvezh. Dre-
holl, ouzh ar stalioù, e weled skeudennoù ar c'hezek trec'h, doare ur poupig 
dezho gant seizennoù liesliv diouzh ar fronell betek reun diwezhañ o lost... hag
an dud a chome balc'h o daoulagad da sellout outo ! Er « Lounge » e veze komzet 
eus « Sky » pe « Honeymoon III »... Gwelet hon eus paotred o ouelañ dourek, ken 
dourek ma ne chome mui daeloù goude-se evit interamant o mamm-gaer !

E dibenn miz Eost e vez lidet « the Connemara Pony show » e Clifden... 
hevelep diskan 1 (1)

(1) Amañ e vez dastumet ar bravañ loened. Mar deo dispar ar c'hezek e vez ivez 
dedennet ar selloù gant ar menezioù. « the twelfe bens » a zo tost d' an eizh 
kant metr uhel. Ur foar bras eo. Kavet e vez mesk-ha-mesk, kezek, 
marc'hadourien, bugale, touristed o sunañ « ice cream »... ur veskadeg trouzus !
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Da echuiñ, ur ger diwar-benn fest an istr « The Galway oyster festival » a

grog e miz Gwengolo. Lezet eo bet an istr e-pad mizioù an hañv. Pan eo erruet an
amzer d' o debrin e vez kerc'het ar maer, an is-maer, ar guzulierien hag a zeu 
d' ar fest gant o dilhadoù kaer da zigeriñ an istrenn gentañ : ur pante bras ha 
« sonit bombard, sonit biniou ». An istrenn lonket, bec'h d' al labour... ne vez
gwelet nemet kregin goude-se ! D' an noz e vez pedet an dud uhel ha lipous d' ur
goan e « Great Southern hotel ! ».

Galway bay oysters Guinness... hag all...

Nag ur bobl eürus an hini a oar kemer he flijadur o lonkañ istrenn gentañ 
ar bloaz, neketa ?

*

Eus Galway d' ar C'honnemara... Plijus-kenañ an droiad-se ! Feurmet hor 
boa ur c'harr hag ez ejomp kuit da « Corrib Country ». Na brav ar maezioù dre 
amañ ! Dre hentoù strizh ha kammigellek e hedjomp al lennoù kelc'hiet gant 
rozioù kraz, touzet ha meinek... Ur estlamm a veze evidomp ! A-greiz-holl ec'h 
errujomp war ribl ul lenn, gennet etre an torgennoù, ha diouzhtu e pare ar 
selloù ouzh ur c'hastell pe ur maner kozh kuzhet e-mesk plantennoù a bep 
seurt... ur gwir baradoz gant ar brug-roz o krapañ uhel war ar reier... 
pinvidigezh, paourentez ha braventez war un dro ! Chom a rejomp da ranellat e « 
Kylemor abbey » : ur c'hastell kornek savet e derou an naontekvet kantved. 
Dirazañ ul lenn ma gouezh ennañ raden ha bleuñv, a-dreñv, ar menez a-serz goloet
a vrug-roz c'hoazh... un dudi ! Deuet eo ar c'hastell-se da vezañ ur skol (1). 
Skolaerien, va breudeur, gant plijadur e strobfen sae ul leanez evit gellout 
tremen an hañv en ul lec'h ken diskuizhus !...

(1) Dalc'het eo gant leanezed Dominikan. Distrujet eo bet ul lodenn vras eus ar 
c'hastell gant un tangwall e 1958 : edo ar vicherourien oc'h adsevel anezhi.
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Kouerien ar vro-se a zo paour a dra sur. Bevañ a reont en tiez-soul dister

hag en-dro deñved, deñved ha deñved. Al loened-se a beur, a lamm didrouz dre-
holl war an torgennoù. Bep an amzer e spurmanter ur c'hraf gwenn e-mesk ar reier
louet : un dañvad eo o krignat ur bouch geot ken treut ha lost ur razh naoniek. 
A-wechoù en em gav al loened-se e-kreiz an hent, pell diouzh o lanneg ! War 
gement-se e vennan lavarout an diforc'h bras etre ar vlenierien-otoioù 
iwerzhonat ha re Vro-C'hall. Du-mañ, pa c'hoarvez d' un tolpad loened dont da 
firbouchal war an hentoù e vez kanet d' ar mesaer (gant ar blenier) meuleudioù 
d' ar roue an ifern... da skouer :

- Reor lous !



- Treujenn vrein !
- Skarzh da votoù, feskenn douarek... hag all, hag all !

Difoupet e vez an holl gunujennoù desket dre-guzh e porzh ar skol ha 
klevet digant an tad meur a wech goude. En Iwerzhon siouloc'h e vez ar gejadenn.
Pan erru ur bagad deñved moulbennek rak enep d' ur c'harr, ar blenier, hep 
lavarout grik a chom a-sav : tanañ a ra ur sigaretenn ha dezhañ da c'hortoz... 
arguz ebet... an anevaled a lez o c'hartenn-visit war an hent hag an amheuliadeg
a ya hag a zeu, a dremen hag a adtremen o sellout ouzh an oto gant o daoulagad 
dizamant. Nag ur gentel a basianted evidomp !

N' hon eus ket gwelet kalz a goadeier dre amañ. Peogwir n' en deus ket 
Iwerzhon mengleuzioù-glaou kennebeut e vez tennet diouzh an douar an tommerezh 
broadel : an taouarc'h. Digoret e vez taouarc'heg e pep lec'h, lakaet bern war 
vern a-hed an hentoù ha kaset d' al lochenn war gein un azen, dezhañ ur baner a 
bep tu d' e chouk askornek. Ne c'hellan ket kontañ pegement a vugale vihan hon 
eus kavet e C'honnemara oc'h ambroug azened treut-gagn sammet pounner dindan an 
taouarc'h. Dre-holl, tud o firbouchal en douvezioù evit diframman diouzh ar 
gwern pezh a roy dezhe peadra d' o zommañ e-pad mizioù du ar goañv kriz. Tennet 
hon eus meur a foto eus ar vugale-se bodet a-hed ar wenodenn pa glevent ur 
c'harr o roc'hellañ. Un nebeut gwennien, ur mousc'hoarzh ha lakaet e veze an 
azen, an taouarc'h hag ar bugel « er voest » evit an eternite.

Amañ hag ahont e verzemp skolioùigoù savet e-harz un dorgenn, an darn 
vuiañ anezhe naet, sklaer, daoust dezhe da vezañ pell diouzh ar gêriadenn. 
( Meur a wech ne weled nemet ar skol... ti ebet war wel... Eus pelec'h e teue ar
skolidi ? )

Ya, brav-tre eo ar C'honnemara... hag an hini en deus c'hoant da c'houzout
hiroc'h n' en deus nemet mont da welout...

*
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Siwazh, ar sizhunioù a dremene buan ha poent e oa evidomp soñjal en 
distro. A-raok mont kuit e felle dimp koulskoude mont d' an Inizi Aran, ken 
brudet en Iwerzhon. Teir a zo anezhe : Inishmore, Inishmaan hag Inisheer. 
Lavaret eo bet dimp : « Ma fell deoc'h gwelout tud eus ar ouenn iwerzhonat, o 
vevañ heñvel ouzh o zudoù kozh, o komz bemdez iwerzhoneg, ma fell deoc'h kavout 
ur gwir zaolenn eus hor bro, it d' an « Aran Island ».

Ar sadorn e oa. Antronoz vintin e rankemp mont da Zulenn rak hor c'harr-
nij a guitae an aerborzh da c'hwec'h eur diouzh an abardaez, met ken hoalus e oa
ar veaj d' an inizi ma lezjomp a-gostez kudenn hon distro da Zulenn... 
C'hoarvezet a c'hoarvezo !

Ar wech-mañ e tivorfilas abred a-walc'h an tri firc'hirin hag int o 
lammat, war-dro eizh eur, en ur pikol bag o vonedonea etre Galway hag an inizi. 
Kalz a douristed (en o zouez meur a estranjer) a c'houzouge eus ar pont d' ar 
skoutilhoù, pep hini anezhe o fougasiñ amañ hag ahont, oc'h hejañ o benveg-foto 
a-dreuz-skoaz ! Splannañ a rae an heol ha sioul e oa ar mor pa zizouaras ar vag 
diouzh adkae Galway. Kement a reiñ peoc'h da vegoù figus ar veajourien e voe 
lakaet ur bladenn (the Galway bay) gant ar c'hommandant, dezhañ galoñsoù aour ha
medaloù eus e c'hroñj betek e vegel ! Dalc'hmat e virin soñj em spered eus an 
disparti-se war ar mor lugernus o klevout ul laz-seniñ bennak o skignañ dre ur 
c'horn-mouezh kan ar vro !

E-pad an treizh e lavige an dudjentil ken e lavigent, ar re-mañ o tiskenn 
d' ar « Lounge » da lapañ guinness, ar re-se o vutuniñ en ur vont-dont war ar 
pont, al lunedenn-hirwel peget ouzh o daoulagad dispourbellet, darn all o 
stlepañ greun bara pe vriochenn d' ar gouelaned goapaus o tarnijal diouzh o 
faltazi en-dro d' ar vag, a-us d' ar staon pe d' ar roudenn eonennek ! Met er « 
Lounge » e veze an arvest dudiusañ. Daou saloñs : en hini kentañ, an everien o 
c'hourlonkañ dichek, o vutuniñ dichekoc'h c'hoazh hag o c'hlabousat 'vel piged. 
Er saloñs all, tud azezet war bankoù, o kanañ a-bouez-penn kanaouennoù 



iwerzhonek, o tañsal korolloù ar vro. Met pezh a lakaas hor c'hof da roufennañ 
gant ar c'hoarzhadennoù yud a voe gwelout beleien (1) e-mesk an engroez-se, o 
kanañ hardis, kreñvoc'h eget ar re all. Hogen :

(1) Ne zougont ket a soutanenn.
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« Evit plijout d' an holl
Eo ret bezañ fur ha foll. »

N' eus ket a borzhioù en Inisheer nag en Inishmaan, e doare ma n' eo ket 
posupl d' ar vag douarañ. Ha setu un daolenn all : kerkent ha ma chome a-sav ar 
vag e veze gwelet « currachs » o teredek etrezek dezhi. Petra eo ur « currach 
» ? ur vagig hir, strizh, savet gant goulazhoù ha gwiad, skañv-tre evel bagoù 
pilprennek ar vorianed ; e-barzh, tud kreñv, drant, o komz uhel, atav o 
farsal... en iwerzhoneg evel just ! Dont a ra ar bagoù bourzh-ouzh-bourzh ar « 
steamer » ha kregiñ a reer da ziskargañ marc'hadourezhioù a bep seurt : 
balaennoù, rodoù, paneroù, kasedoù, boutailhoù, folennoù-houarn, seier simant, 
hag all... Kaset e voe zoken div vuoc'h stlejet d' ar « currach » hag ar paour-
kaezh loened da neuial en dour davet o c'hraou nevez. Goude ez int gwintet e-
barzh ar vag, skodeget, spontet da vezañ war-nij a-us d' ar mor, pell diouzh an 
douar broadel ma vezent boaz da gac'hat warnañ ! Hag an holl dud harpet ouzh ar 
vardell o c'hoarzhin e-leizh o c'hof.

Hir e padas ar veaj ha diwezhat e oa pa errujomp en Inishmore, an enezenn 
vrasañ. Un tolpad tud edo o c'hortoz ar vag, o strakal o daouarn ken e kredjomp 
e oa an Tad Santel ganimp. A bep tu d' ar straed strizh e weled kirri gant 
paotred an enez o kinnig d'ar veajourien un droiad « touristique ». Kalz a 
henderioù a vez kavet amañ : nevedoù kozh, ar re goshañ eus Iwerzhon. An hini 
muiañ anavezet a seblant bezañ Dun Aengus, kluchet uhel war vrienn an tevenn. Un
den gouiziek, an Dr Bowles Daly a lavar e oa Dun Aengus ar savadur brezelel 
brasañ eus Europa en amzer gozh ! Ha ni da drotellat war hentoù meinek an Enez. 
Tennañ a ra ar gweledva da Enez Sun : ur marelladur-meinigoù o kelc'hiañ 
parkeier kras, devet dindan an avel-vor... Tristidigezh ha meurded !

Div eur goude e kuitaas ar vag Kilronañ hag an disparti-se a voe hor 
c'himiad da vro Iwerzhon !

Antronoz vintin e pignjomp en tren a yae da Zulenn hag ac'hano d' hor 
Breizh...

Echu ar veaj hag echu va glabous ivez, lennerien !
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TROIOU-KAER AR BARON POUF

aozet e brezhoneg gant ROPARZ HEMON

(KENDALC'H)

EIL NOZVEZH

Va breou-ofiser a voe roet din, ha kaset e voen d' ur rejimant e kreisteiz
Rusia d' ober brezel d' an Durked.

Netra a bouez ne c'hoarvezas war an hent, nemet un darvoudig fentus a 
ziduo ac'hanoc'h marteze. Feurmet em boa ur c'harr da veajiñ. Edomp o heuliañ un
hent strizh, lec'h ennañ d' ur c'harr hepken da dremen. Urzh am boa roet d' ar 
blenier da vont goustad, e ken kaz e teuje ur c'harr all en arbenn dimp. Ur 
c'harr all a zeuas evit gwir, ha blenier hemañ ne oa ket ken evezhiek ha va 
hini. Degouezhout a reas d' ar c'haloup. Skrijus e voe ar stok : lerennoù, 
rodoù, tammoù koad mesk-ha-mesk. Dre eurvad ne voe gwall c'hloazet nikun eus an 
dud nag eus ar c'hezeg. Ret e voe diemprañ an daou garr hag o adstrollañ, pep 
hini un tammig pelloc'h war e hent.

Se a gemeras amzer. Da reiñ kalon d' ar baotred e-pad ma labourent, e 
c'hourc'hemennis da 'm postilhon c'hwezhañ en e gorn. E welout a ris o c'hwezhañ
par ma c'helle, tost betek tarzhañ e vougennoù, ha koulskoude ne deue son ebet 
eus ar benveg. Feuket-bras e voe, rak ar brud en doa, emezañ, da vezañ unan eus 
gwellañ sonerien-gorn an impalaeriezh. Ar c'horn a oa skornet.
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Pa rejomp un ehan d' ar pardaez en un ostaleri, ar postilhon a lakaas e 

gorn a-ispilh e-kichen ar fornigell hag a c'houlennas ur banne sonn da veuziñ e 
c'hlac'har. Souden e klevjomp : « tink tink tink !»  O treiñ a bep tu da 
c'houzout a belec'h e teue ar stirlink, e kavjomp e oa ar c'horn o tiskornañ. 
Dizale, an « tink tink tink » a droas d' un ton-bale, ha war-lerc'h an ton-bale 
e teuas tonioù-koroll, tonioù-gwerzioù, tonioù kanoù broadel, tonioù-kantikoù 
zoken. En ur ger, kement ton a oa bet c'hoariet gant ar paotr, hag a oa bet, 
koulz lavaret, enskrivet er skorn a stanke ar gorzenn, en em zirollas : un 
abadenn sonerezh hep soner !

Lakaet e voen e penn ur bagad houzarded. A-zivout ar perzh a gemeris en 
trec'hioù gounezet gant ar Rusianed er brezel-se, ne lavarin ket kalz a dra, 
aotrounez. Klod an trec'h a ya atav gant ar jeneraled, pe c'hoazh gant ar 
rouaned, hag ar re o deus stourmet e gwirionez ne vez roet dezho nemet ur 
geriennoù bennak a veuleudi en ur dremen. Na c'hortozit ket diganin istor an 
emgannoù, a c'hellit kavout el levrioù. Ne venegin nemet un nebeut darvoudoù n' 
int ket bet skrivet, dre na reont mann da greskiñ lorc'h hag emc'hloar ar 
renerien.

Edon gant va faotred kadarn, - rak kadarn e oant, evito da vezañ rust ha 
dizesk, - dirak ur gêr vogeriet, pell a-raok korf bras an arme. An enebourien a 
oa en em guzhet a-dreñv ur goumoulennad uloc'h, ha ne c'hellen gouzout netra eus
ar pezh a raent. Urzh a rois da 'm soudarded da c'haloupat eeun dirazo, ha da 
zistrujañ ne vern petra a gavjent war o hent. Sentiñ a rejont gant kement a 
c'hred ma voent e-touez en Durked kent bezañ gwelet anezho, ha kent bezañ bet 
gwelet ganto. Er gad krog-ouzh-krog a darzhas neuze e voe flastret azeulerien 
Allah, ha tizhet ganimp ar mogerioù hep den mui da zerc'hel penn ouzhimp.

Me a c'haloupe war va marc'h mat, - an hini am boa doñvaet, soñj hoc'h 
eus, e Lituania, - er penn a-raok. Kavout a ris dirazon un nor digor-frank er 



voger. Ha me mont drezi. Ur blasenn ec'hon, goullo, en em astenne en tu all. E-
kreiz ar blasenn e oa un dourlec'h. Va jav a yeas raktal dezhañ da evañ. E lezel
a ris d' ober, rak sec'hed a dlee kaout goude e c'haloupadenn. Floupañ dour a 
rae, un dudi ! Koulskoude, o vezañ na ehane ket, kaer am boa sachañ war ar 
rañjenn d'e lakaat da sevel e benn, e tistrois war an dibr da sellout a-dreñv. 
Siwazh, aotrounez, kompren a ris perak ez eve kement : n' en doa mui na talier 
na lost ! An dour, dre ma eve, a rede er-maez eus e stomok hag a vere d' an 
douar !
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War se e welis darn eus va houzarded o tont davedon. Unan a oa gantañ lost
ha talier va marc'h. Pa oan bet o tremen dre an nor, un Turk bennak, skoachet 
war ar voger, en doa lezet ar porrastell da gouezhañ, ha troc'het oa bet va loen
hep gouzout din. Va faotred o doa bet mil boan o sevel ar porrastell adarre, ha 
dont a raent da 'm sikour.

Hor medisin-kezeg a oa eno dre chañs. Adstagañ a reas lost ha talier ouzh 
korf o ferc'henn, hag adwriat ar c'hroc'hen. A-benn un deiz pe zaou, e oa 
pareet-klok.

Gourc'hemennaouet e voen gant ar priñs-jeneral, ha lakaet e penn ur 
batailhon. An anv-kaer a c'hounezis avat a reas diservij din en un doare. 
Gwarizi a savas e lod eus va c'henofiserien. Bez' e oa dreist-holl ur c'habiten-
kanolier, un denig treut-gagn, kalz koshoc'h egedon, atav rec'het, atav ginet, 
klañv e avu, a gredfen, diouzh al liv fall a veze gant e zremm. Hennezh ne oa 
ket evit gouzañv ac'hanon, ha me nevez deuet en arme, e-lec'h eñ a oa bet 
tregont vloaz marteze hep gounit netra nemet ur gozh vedalenn pe ziv. Daoust na 
gomze nemeur, e verzen ervat ar selloù du a daole ouzhin dre zindan. Ret e vije 
bet din bezañ muioc'h war evezh dioutañ. Met douget on bet bepred da welout ar 
mad e natur an dud kentoc'h eget an droug.

Renket e oa an arme dirak ur gêr vras. An azvan hepken a raemp da vezañ 
prest da dagañ, rak gwarnizon an Durked a oa re greñv, hervez hor boa klevet 
gant hor spierien. Ur pezh-kanol a oa bet stlejet, darev da dennañ, war un 
dorgenn, buket etrezek an enebour. Un deiz, edon o sellout ouzh ar c'hanol-se. 
Ar c'habiten-kanolier a oa eno ivez. Ober a ris an dro d' ar c'hanol. Edon dres 
dirak ar genou, pa glevis evel un trouz kurun a-dreñv din. Ar c'hi daonet-se, 
hep mar ebet, en doa enaouet ar boulc'henn hep lavarout din diwall, hag ar voled
a oa o tont eeun war va c'hein. Amzer am boe evelato da lammat. Hogen ne lammis 
ket uhel a-walc'h. Kaset e voen da nijal gant ar voled.

Ne ouzon ket, aotrounez, ha nijet hoc'h eus biskoazh war ur voled-kanol. 
Me a lavar deoc'h n' eo ket gwall blijus. Da gentañ, tomm-ruz eo ar voled. D' an
eil, troiellat a ra dibaouez. Ne c'hellit ket chom eta a-c'haoliad warni. Ret eo
deoch lammedikaat a-ziouti, rampet ho tivesker, o kemer ho lañs a vare da vare 
gant ho taou balv, e-giz ma ra ar baotredigoù pa c'hoariont lamm-maout. Gwall 
gignet e voe kroc'hen va daouarn. Met dont a ris a-benn.

Ar voled a dremenas dreist ar mogerioù, a-us d' ar marc'hallac'h, a oa 
leun a dud. Nijal a reas tost a-rez da volz-toenn ar voskeenn, neuze a-zioc'h ur
milendallad straedoù ha banelloù strizh. En diwezh ez eas da gouezhañ gant ho 
servijer e kreizig-kreiz ur poull-kannañ.
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Ar c'houezierezed a oa tro-war-dro a chomas sabatuet, o golvizhier er 

vann, nec'het moarvat o c'houzout pe un ael pe un diaoul a gouezhe evel-se eus 
an oabl en o zouez ; saouzanetoc'h c'hoazh, a gredan, eget o c'henc'hoarezed 
gwechall-gozh, pa weljont Ulises o tiboufañ eus an tonnoù.

Allas ! ne voen ket ken chañsus hag Ulises, rak e-lec'h un dimezell 
Naosikaa, e teuas da 'm degemer daou soudard, seizh troatad o ment da vihanañ, o
barbustell ken hir ha ken begek ha kerniel un tarv, pep a fuzuilh ganto a-
istribilh ouzh o skoaz, ur rezad pistolennoù sanket en o gouriz, ha pep a 
semterenn noazh en o dorn. Kregiñ em c'habiez a rejont digamambre, ha kas 



ac'hanon dirak ar gouarnour. Hemañ, hep teurvezout a-boan sellout ouzhin, - o 
tebriñ fiez e oa, en ur evañ kafe du, - a lavaras hepken ur ger pe zaou, na 
gomprenis ket. Stlejet e voen d' ar marc'hallac'h, ha gwerzhet kerkent evel 
sklavour.

Lavarout a reer, aotrounez, « kriz evel un Turk ». Hag e gwir, ez eus 
Turked ken garv ha ken digernezh e-keñver o sklavourien ma lakaont anezho da ren
ur vuhez gwashoc'h eget ar marv, ouzh o sammañ gant labourioù kalet, ouzh o 
marnaoniañ, ouzh o boureviañ e mil doare. Ret eo din anzav koulskoude ez eus 
Turked all ha n' int ket ken digar. Darn anezho a zo madelezhus zoken, 
madelezhusoc'h eget meur a gristen a anavezan. Sklavourien 'zo, war am eus 
klevet, a vez moumounet ha graet cher outo evel pa vefent kerent. Ar skiant am 
eus dastumet e-kerz va beajoù he deus desket din ez eus tud vat ha tud fall e 
pep bro. Ha n' eus netra sotoc'h eget lakaat, evel ma reer alies, holl dud ur 
vro war un hevelep renk, o lavarout « ar C'hresianed a zo laeron, an Italianed a
zo trubarded, ar Bortugaliz a zo lezireien, ar Boloniz a zo mezvierien », hag 
all.

Va mestr, hep bezañ gwak e-keñver e sklaved, na re zamantus d' o foan, a 
oa un den reizh ha leal da vihanañ. Perc'henn e oa d' un atant er c'hreisteiz da
Gergustentin, - pe Stamboul, e-giz ma lavar an Durked, - war ribl mor Marmara. 
Lakaet e voen gantañ da ober war-dro e wenan.
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Ar gwenan a zo loened burzhudus, ken speredek, a doufen, hag an dud ; a 
dra sur speredekoc'h eget ar c'hizhier pe ar chas. Buan e teujont da 'm 
anavezout, ha da sentiñ ouzh va urzhioù. Evit diverrañ an amzer, e teskis dezho 
troioù a bep seurt, evel tremen en ur c'helc'h graet gant beg va biz-yod o 
stekiñ ouzh beg va biz-meud, pe en em renkañ war an douar e-giz armeoù war an 
dachenn-emgann, pe c'hoazh en em zaspugn war va forpant en hevelep doare ma 
raent tresadennoù evel broderezh. Anvioù a rois dezho, hag ur blijadur oa 
gwelout pep gwenanenn o teredek p' he c'halven dre hec'h anv. Kement a oa anezho
avat ma rankis implij an holl anvioù-badez a c'hellen eñvoriñ, ha neuze anvioù 
tud vrudet an istor, anvioù-tiegezh va mignoned; ha c'hoazh anvioù kerioù, 
stêrioù, menezioù, lennoù, morioù hag inizi.

E oan un endervezh o c'hoari gant va gwenan, pa welis o tont etrezek al 
lec'h ma edon ur plac'h yaouank. Gwisket-kaer e oa, ha dispar he c'hened. 
Merzout a ris raktal e oa strafuilhet-kenañ. Redek a rae ken prim, en ur dreiñ 
he fenn bep momed da sellout a-dreñv, na spurmantas ac'hanon nemet pa voe 
degouezhet war-hed pemp kammed diouzhin.

- O ! - emezi en italianeg, o lakaat he dorn war he genou gant ar souezh.

Goulenn a ris outi seven en hevelep yezh perak e oa ken nec'het.

- Aotrou ! - emezi, oc'h en em strinkañ d' an daoulin dirazon, - ho pet 
truez ouzh ur plac'h kaezh a zo o tec'hout da saveteiñ hec'h enor. Me a wel n' 
oc'h ket un Turk. N' am gwerzhit ket d' ar re a zo o tont war va lerc'h !

Lavarout a ris e rajen va galloud d' he gwareziñ. E berr gomzoù e kontas 
din hec'h istor. Merc'h oa d' ur priñs italian. Un deiz ma edo o chevreta war an
traezh e-kichen kenkiz he zad en Enez-Sikilia, e oa bet skrapet gant ur bagad 
preizherien-vor deuet eus aodoù Berberia. Ar forbanned-se, o welout kened ha 
yaouankiz ar plac'h, - n' he doa nemet pemzek vloaz, - a soñjas e oa dellezek 
eus an Turk Meur e-unan, hag a savas ar ouel raktal etrezek Kergustentin. 
Gwerzhet e voe d' ar Sultan evit he touez aour, ha serret en e harem da c'hortoz
he zonkadur. A-benn oa deuet da ziflipañ gant harp ur sekretour yaouank eus 
legadiezh Republik Venezia, en doa bet keloù anezhi gant un tizog eus ar serailh
a oa en e c'hopr evel spier.

- Hogen, aotrou, - a yendalc'has an dimezell Bianka (se oa hec'h anv), - 
gwelet on bet gant ur wrac'h kozh, ha me o tiskenn eus ur prenestr gant ur skeul
seiz a oa bet taolet din, ha galvet he deus ar warded. Emaint o tont war va 
lerc'h, hag amañ e vint a-benn ur munud marteze. Saveteit ac'hanon, m'ho ped!
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Ne oa lec'h ebet a dro-war-dro da guzhat. Mann nemet ur wezennig-olivez a 
netra. Buan e ris va soñj :

- Dimezell, - emeve, - kluchit ouzh troad ar wezennig aze. Me a raio da 'm
gwenan mont warnoc'h, en doare na viot ket gwelet. N' ho pet ket aon. Chomit hep
fiñval ha ne viot ket flemmet.

Bianka, a vije aet dindan an douar kent eget en em lezel da vezañ paket, a
heulias va ali. Urzh a rois da 'm gwenan d' en em zastum en-dro dezhi evel ma 
reont pa daolont hed. A-vec'h o doa sentet ma erruas gwarded ar Sultan.

Goulenn rust a rejont ouzhin ha gwelet em boa ur plac'h. Respont a ris n' 
em boa ket. Daoust n'eo ket va boaz livañ gevier, n' eo ket torfed ijinañ ur 
gaouig bihan da rentañ ur servij bras. Va gourdrouz a rejont neuze, hag unan a 
hejas e vataraz da lopañ warnon.

- Diwallit ! - emezon. - C'hwi a wel va gwenan aze, dastumet ouzh troad an
olivezenn. Ar seurt-se ne garont nemeur an dud na anavezont ket. Mar tro en o 
fenn nijal warnoc'h ez oc'h kollet, ha n' eus netra a c'hellin ober da virout.

Ne voe ket ret din komz adarre. Ar warded a sachas o skasoù hag a yeas 
kuit buanoc'h c'hoazh eget na oant deuet.

Neuze e c'hourc'hemennis da 'm gwenan divodañ. An dimezell Bianka en em 
strinkas d' an daoulin un eil gwech evit va zrugarekaat.

- Hogen da belec'h, - a c'houlennis, - emaoc'h-hu o vont bremañ ?

- Ur vag pesketaerien c'hresian, - emezi, - a zo tost ac'han ouzh va 
gedal. Va chas a raint fenozh d' ul lestr italian.

En noz-se e kouskis fall. Perak, a brederien, n' on ket aet da heul ar 
plac'h-se ? Degemeret-mat e vijen sur-mat gant ar besketaerien, ha kaset ganto 
d' al lestr italian. Kavet em eus va zro da adc'hounit va frankiz, ha kollet em 
eus an tu. Ret e oa skeiñ war an tomm, ha chomet on evel ur genaoueg, o lezel ar
chañs da vont e-biou !

Diwar neuze e voen debret gant ar velkoni. Va gwenan, ouzh va gwelout ken 
reuziet, a gengañvaoue din ha n' o deveze mui kalon da bikotañ ar bleunioù. 
Menel a raen hir amzer, astennet war lein an tevenn, oc'h arvestiñ ouzh ar mor.

Er biojoù-mat, a soñjen, o deus merdeet gwechall harozed veur. Dre amañ e 
tremenas Jason, Kastor ha Polluks, Herkules, o vont gant al lestr Argo da glask 
ar C'hreoñ Aour. Ahont emañ Troja, ha dre ahont e vrezelekaas Ulises, Ajaks, 
Akilles hag Agamemnon. Brud o c'hurioù a zasson c'hoazh dre ar bed. Ha te, Pouf,
a zo amañ sklavour !
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O huñvreal e-giz-se e oan un deiz, pa gredis edo va huñvre o tont da wir. 

Eus an dremmwel e welis gouelioù o tedarzhañ, o sevel. Ha listri ar C'hresianed 
kozh e vije, o tont eus bro ar mojennoù tremazon ? Nann siwazh, ne oa aze na 
huñvre na mojenn. Ur skouadrennad listri-brezel turk e oa, o leviata etrezek an 
hanternoz : c'hwec'h gale bras hag un dousenn faloukoù, o lien c'hwezhet gant an
avel o lufrañ en heol, gwenn-kann etre ar mor glas hag an oabl glas. Evit va 
doan, ne c'hellis ket mirout a estlammiñ.

Al listri a dostaas hag a zeuas da eoriañ en ul lenn-vor, nepell diouzh 
atant va mestr. D' an abardaez e teuas ur bagad ofiserien d' an douar. En o 
zouez e weljomp an amiral a oa e penn ar skouadrenn.

Edomp-ni sklaved gant hor c'hoan, - rezin sec'h, kouignoù maiz ha laezh 
gavr, - pa dremenas en hor c'hichen. Ha va c'henseurted da gefilinañ en ur 



sellout goapaus a bep eil outañ hag ouzhin-me. Goulenn a ris outo perak e raent 
goap.

- Ha da vreur-gevell eo a zo amiral gant an Durked ? - eme unan.

- Ma lezfes da varv da greskiñ, - eme unan all, - e ves heñvel-poch outañ.

Mont a ris da welout gwelloc'h an amiral, a oa chomet a-sav un tammig 
larkoc'h. Va c'hensklaved o doa lavaret gwir : ne oa a gemm etrezomp hon-daou 
nemet ar barv hag an dilhad.

Se a roas din boued da brederiañ. Ur menoz taer a ziwanas em spered. 
Talvezout a rajen d' an Durked an dismegañs o doa graet din !

En noz-se, pa voe kousket-kloz va c'hamaladed, en em silis dre laer er-
maez eus an hunva. Va soñj oa pignat war lestr an amiral. Mont war neuñv ne 
c'hellen ket, abalamour d' ur froud-vor kreñv a rede a-hed an aod. Dastum a ris 
e skiber ar binvioù neud seiz, neud kanab, kerdin moan, kerdin tev hag ur fard. 
Neuze ez is d' ar c'hestoù da zihuniñ lod eus va gwenan, o hiboudiñ anvioù ar re
ampartañ ha sentusañ anezho. Mont a ris ganto betek an tevenn. Eno e tiskleriis 
dezho pezh o dije da ober : kregiñ gant o favioù e beg an neudenn seiz, nijal 
betek lestr an amiral, a zamweled en deñvalijenn, - rak, evit an noz da vezañ 
diloar, e strinkellike brav ar stered, - ober tro un traouilh war ar pont, ha 
distreiñ davedon.
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Al loenedigoù mat a sevenas pervezh va urzh. Pa zistrojont, e punis en-dro

da 'm biz-yod beg an neudenn seiz o doa degaset din. N'em boe ken da ober nemet 
stagañ an neudenn ganab ouzh ar beg all, am boa dalc'het-start an holl amzer, ha
sachañ. Pa zegouezhas beg an neudenn ganab em dorn, e stagis ouzh ar beg all ar 
gordenn voan. Heñvel a ris, ha neuze stagañ outi ar gordenn dev, hag ouzh 
hounnezh ar fard. En diwezh e stagis daou veg ar fard ouzh ur roc'h. Un doare 
treuzell a oa bremañ etre an tevenn hag al lestr. Ouzh he heuliañ war-bouez va 
divrec'h, e tizhis an traouilh hag e lammis skañv war ar pont.

Ne oa den eno. Ur gedour a dlee bezañ er c'hastell. Hogen ne welas na ne 
glevas ac'hanon. E-kreiz ar gale e oa un dinell gaer, kambr an amiral, sur a-
walc'h. Dre ul lomber e sellis e-barzh. Ur gleuzeurig-noz e kouevr kizellet a 
lintre war un daolig du enskantet a wer-kregin. Dor ar gambr ne oa ket prennet. 
O vont tre, e welis an amiral, kousket-mik en e vrand, - war al listri turk, 
zoken an ofiserien n' o deus ket a weleoù. Ha me chom alvaonet, o krediñ en em 
welen va-unan,rak kuzhet oa e varv dindan ar pallenn, ha se a greske an 
heñvelidigezh en ur c'hiz eston. Ne oa ket avat a amzer da goll. Gant ur pennad 
kordenn am boa kaset ganin em godell e voe tortiset en e vrand evel un 
anduilhenn en he c'hroc'hen, minwasket, diskroget ha taolet en ur c'houfr a oa 
er gambr. A-raok e deurel er c'houfr koulskoude, e troc'his e varv hir, a stagis
gant ur sifelenn ouzh va bouchig-barv-me. Neuze e wiskis e dulban hag e sae, en 
doa lezet war un divan, hag o kuitaat an dinell, hep disoñjal serriñ an nor war 
va lerc'h, e pignis war an dunetez.

Un ofiserig yaouank a oa eno o vorediñ. E hejañ a ris dre e skoaz :

- Evezh ! - a griis a-bouez va fenn er c'horn-mouezh, - evezh ! An holl 
war-sav, ha pep den d' e lec'h a emgann !

Ankounac'haet em eus menegiñ deoc'h, aotrounez, e komzen a-benn neuze 
turkeg evel un Turk.

Va garm a voe raktal adhuchet e pep korn eus ar gale. Dre-holl e savas en 
un taol un todilhon an ifern.

D' an ofiserig, a frote c'hoazh e zaoulagad, ha da dri ofiser all oa 
deredet en ur vouklañ o gouriz, e lavaris :



- Kemennet eo bet din ez omp taget dre soupren gant ur strollad listri 
spagnol, gall hag italian kaset war c'hourc'hemenn ar Pab. En em silet int dre 
an Dardanelloù, hag emaint o tont warnomp.
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En ul lestr europat, un amiral o reiñ seurt urzh a vije serret raktal en e

gambr, o c'hortoz bezañ lakaet en un ti-diskianted. En ul lestr turk, a ouien, e
senter hep rebarbiñ ouzh an urzhioù diotañ.

Skoutilhoù a voe savet, kanolioù ruilhet, pep tra prientet eus ar strad 
betek beg ar wern vras evit ar c'hrogad. 

- Tan e babourzh ! - a huchis.

Diouzh babourzh edo ar braz eus ar skouadrenn. Krozadeg ar c'hanolioù a 
lakaas al lestr da strakal hag a dregernas dre an oabl, heklevet prest gant an 
tevinier. Me a gav din e voe dihunet kement a oa war falouk pe c'hale. Emberr e 
skiltre a bep tu ar c'hleronioù o c'hervel an holl d' ar gad.

O lammat eus an dunetez war ar pont, e tizhis al listenn. Diframmañ a ris 
diouzhin sae, tulban ha barv, ha splujañ er mor, hep bezañ gwelet gant nikun, 
kement a bres a oa war bep hini da seveniñ e garg. Neuial a ris un herradig. 
Trumm e voe sklerijennet an dour gant an tan o kregiñ en ur gale. Gwelout a ris 
ur vagig, bet distaget er brete, pignat enni ha pellaat o roeñvat a-nerzh va 
divrec'h.

A-bell ez arvestis neuze ouzh unan eus iskisañ emgannoù an istor : ur 
skouadrenn o stourm outi hec'h-unan ! An tennoù a darzhe a bep tu. An hanter eus
al listri a zeve evel etivi en ur siminal, flammoù ramzel o c'horren dindan 
goabr tev moged du, horellet gant an avel. Sankañ a rae lestr amañ, lestr ahont,
o sevel staon pe aros evel gant ur striv diwezhañ da chom war vordo. Ur gale 
bras, moarvat hini an amiral, a welis o vrañsellat pounner hag o kosteziñ, en ur
frikañ ur falouk gant un tousmac'h euzhus, a-raok mont d' ar goueled e-kreiz ar 
spoum. Arruz a oa ar mor evel houarn o teuziñ, strewet a bikoù du, a oa tammoù 
peñse pe c'hoazh pennoù martoloded o klask saveteiñ o buhez.

Tridal a rae va c'halon gant al levenez endra bellaen. P' en em gavis avat
pell a-walc'h, netra nemet un damskleur war an dremmwel da verkañ lec'h an 
emgann, e komprenis souden ne oa ket brav va stad : va-unan en ur vagig e-kreiz 
ar mor dindan selloù yen ar stered.
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TREDE NOZVEZH

Da darzh-an-deiz e welis e oan aet tost d' un enezenn vihan. An heol o 
sevel a roas din kalon. Roeñvat a ris trema an enezenn. Va dilhad, a oa chomet 
gleb gant an dour-mor, o doe amzer da sec'hañ war va c'hein ha da c'hlebiañ 
adarre gant ar c'hwez a-raok din tizhout douar.

Ur bern enezennoùigoù a zo e Mor Marmara. Ne dint annezet peurvuiañ nemet 
gant givri, a vez lezet eno gant o ferc'henned, a zeu gwech ar mare d' ober war 
o zro. O vezañ ereet va bag ouzh ur peul, e krapis betek un tour damziskaret 
savet war un uhelenn, da gaout skeud, ha da c'hellout ober ur sell ouzh ar vro.

Ne welen neblec'h ardamez a dud, hag ar mor a oa goullo. Oriaved a nije en
ur wic'hal. Ur gup a blave uhel en oabl glas. O parañ va daoulagad warnañ, e 
verzis, uheloc'h c'hoazh, un dra souezhus, e-giz ur voullenn. Eus al lec'h ma 
edon ne oa ket brasoc'h eget ur ganetenn. Heñvel-rik e oa ouzh ur ganetenn 
vrizhellet, evel ar re a vez prizet kement gant ar baotredigoù. Edo o tiskenn 
goustadik. Dre ma tiskenne, e kreske he ment. Dizale e verkis e oa he stumm 
kentoc'h hini ur berenn. Ar brizhelladur am boa taolet pled outañ da gentañ a oa
e gwirionez troellennoù ha tresadennoù livet war ar gorre. A-ispilh ouzh an 
traoñ e oa ur vagig livet-flamm, hag er vagig-se un den.



Biskoazh n' em boa gwelet ur baloñs, pe da gomz resis, ur vongolfierenn, 
nemet e skeudenn. Anavezout a ris an ardivink nevez-se koulskoude. Edo bremañ o 
c'houzizañ buanoc'h-buanañ. A-benn ur c'hardeurig e touaras war an enezenn, un 
tregont gwalennad diouzhin.

Redek a ris da welout. An den a oa stouet e gorf, brusket ouzh kostez ar 
vagig, e zivrec'h er-maez, kouezhet, e benn d' an traoñ. Semplet e oa. E 
zibradañ a ris, hag e astenn war ur roc'h, e skeud ar baloñs.

Frotañ a ris e dal gant ur mouchouer a gavis e milgin e borpant. Gwisket 
oa e-giz ur bourc'hiz, nemet eeun-tre. Laouen e voen pa zigoras e zaoulagad 
goude ur pennad.

- Piv oc'h-hu ? - a c'houlennas e galleg.

Eus e c'hodell e oa risklet war ar roc'h ur voutailhig ler. Ouzh he 
distouvañ e santis c'hwez ar rom. E-lec'h respont, e lakais sutell ar voutailh 
ouzh e vuzelloù, hag a-raok hec'h adstouvañ, e ris ul lipadennig dezhi va-unan. 
Sederaet e voemp hon-daou war an taol.
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- Eus pelec'h e teuit 'ta ? - emezon.

- Eus ar Pont-Nevez e Pariz.

- Ha da belec'h emaoc'h o vont ?

- Laosket eo bet va mongolfierenn eus ar Pont-Nevez. An avel a c'hwezhe 
eus ar c'hornog, ha va menoz oa douarañ war rakkêr Vincennes, rak ar foar a vez 
dalc'het d' ar mare-mañ bloaz, hag ouzhpenn, edo hor roue Loeiz XVI en deiz-se 
er c'hastell. Met pa edon o tremen a-us iliz-veur hon Itron Varia, ez eus savet 
ur gorventenn. Daoust, - emezañ o sellout ouzh an dour en-dro d' an enezenn, - 
hag e vijen bet douget betek al Lenn Leman ?

- Al Lenn Leman ! - emezon. - Emaoc'h e-kreiz Mor Marmara.

An den kaezh a ruilhas e zaoulagad en e benn. O verzout e oa etre krediñ 
ha diskrediñ, e kontis dezhañ berr-ha-berr va istor.

- Petra a raimp-ni bremañ ? - emezañ.

- Kentañ tra d' ober, - a respontis, - eo klask boued, rak evidon-me a 
varv gant an naon.

- Peadra da zebriñ a zo e bagig va mongolfierenn, - emezañ, - laket eno e 
ken kaz e padje va beaj hiroc'h eget Vincennes.

En ur baner er vagig e kavjomp tammoù morzhed-hoc'h mogedet, pastez-avu 
trufennet, bara-mouchenn, galfrez, amanenn, formaj Brie, abrikez ha pechez eus 
ar bravañ hag ur voutailhad gwin-Bourgogn. Debret-c'hwek e voe ar bouedoù-se, me
a lavar deoc'h, hag evet ar gwin d' hor yec'hed, ha, war e c'houlenn, da yec'hed
roue Bro-C'hall.

- Chervadiñ n' eo ket a-walc'h, - emezon. - Ret eo dimp kuitaat an enezenn
daonet-mañ.

- Ha penaos ? - emezañ.

- Lakaat ho paloñs 'ta da nijal, - emezon.

Hogen ar Gall ne venne tamm adpignat e seurt gwikefre.

- Kemerit va mongolfierenn m' hoc'h eus c'hoant, - emezañ. - Me a vano 



amañ.

- Ha bevañ en enezenn evel Robinson Kruzoe

- Nann, gant ho pag, mar doc'h kontant d'he frestañ din, e klaskin diraez 
an douar-bras. Neuze en em zibabin da vont da Gergustentin da c'houlenn harp 
digant konsul Bro-C'hall.
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Kaer am boe ober, ne voen ket evit e zibennadiñ. Divizet e voe eta 

etrezomp eskemm hon ardivinkoù. Va sikour a reas d'ober ur bern keuneud ha da 
stlejañ ar vongolfierenn war-c'horre. Me a bignas e-barzh, endra enaoue un 
tantad gant e zirenn dindanon. An aer domm o vont er baloñs e lakaas anezhañ da 
sevel dizale. Diwezhañ gwel am boe eus ar Gall, edo o hejañ e vouchouer da hetiñ
din beaj vat.

Biskoazh, aotrounez, n' em eus bet keloù anezhañ abaoe, daoust d' an holl 
enklaskoù am eus graet. E anv oa Grenier. Piv a oar ha, n' emañ ket c'hoazh d' 
an eur-mañ gant an Durked tu bennak o tebriñ bara ar sklavelezh ?

Va baloñs a savas ken uhel ma welen Mor Marmara dindanon, evel treset war 
ur gartenn douaroniezh. Pell er biz e spurmanten ar C'horn Aour ha bolz-toenn 
Santez-Sofia, pell er mervent kanienn strizh an Dardanelloù. An avel, siwazh, a 
c'hwezhe atav eus ar c'hornog, ouzh va dougen etrezek Azia-Vihanañ. Prest ne 
welis mui nemet douar. Hogen kuzhet e voe ouzh va sell gant koabrennoù. An noz a
gouezhas. En em damolodiñ a ris en ur vallin a gavis e traoñ ar vagig, hag e 
vanis kousket en desped d' ar riv.

Pa zihunis e oa uhel an heol ha sklaer an oabl. Dindanon en em zirolle ur 
rouestlad menezioù. Ar baloñs, poulzet gant barradoù-avel dizingal, a save hag a
ziskenne en un doare displijus-meurbet. Gwech e kave din edon o vont da stekiñ 
ouzh kern ur menez, gwech e oan evel sunet d' an nec'h gant ur c'horc'hwezh hag 
e welen an douar o pellaat, evel o sankañ e strad un islonk. Tremen a ris ken 
tost d' ur menez, ma c'hellen merzout splann tropelloù deñved o peuriñ war an 
diribin, hag un tammig uheloc'h, war reier noazh ha skoasellek, e welis un dra a
seblantas din bezañ kouc'h ur vag, duet ha dismantret gant an amzer. Se a 
vroudas eñvorioù em spered, hag a-greiz-holl e tarzhas ar sklerijenn : pezh a 
welen oa relegenn Arc'h Noe, hag ar menez-se oa Menez Ararat !

Pa guzhas an heol evit an eil gwech, e oa troet an avel, hag e oan bountet
etrezek ar gevred. En noz-se ne gouskis ket koulz hag en noz kent. Brogon a 
roudenne an oabl. Nenze e voe luc'hed hag e klevis ar c'hurun o c'hrozmolat er 
pellder. Ar stered, a lintre splann da gentañ, a voe skoachet gant ur 
vatarasennad koumoul tev, en em zastumas en-dro din, ken na vennis mougañ.

Ho skuizhañ a rafen, aotrounez, o tanevellañ deoc'h va beaj dre ar munud. 
Noz goude deiz, ha deiz goude noz, ha netra dindanon nemet gouelec'hioù traezh. 
Spontus oa ar wrez en deiz, ha spontus en noz ar yenijenn. Paket e voen en ur
gorventenn a lakae an traezh da sevel ha da skeiñ ouzh va baies evel kazarc'h. 
Koulskoude, saveteet e voe din va buhez gant ar gorventenn-se. Rak gant an 
traezh e teue barroù difranimet diouzh ar gwez gant an avel. Ar barroù-se a oa 
karget a frouezh : datez ha kraoñ-kokoz, en hevelep doare ma c'hellis terriñ va 
naon ha va sec'hed.
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Pezh a oa c'hoarvezet gant ar Gall a c'hoarvezas ganin en diwezh. Koll a 

rin va anaoudegezh. Pegeit e chomis evel-se, ne ouzon ket. Ur sarac'h evel lien 
o regiñ ha brankoù o tifloskiñ a reas din dont ennon va-unan. Noz du e oa. Edon 
en un toull evel ur puñs, nemet sec'h-korn, ha pa wasken palv va dorn ouzh ar 
c'hostezioù, e hañvale din bezañ prenn kentoc'h eget maen. Ar bed en-dro din a 
oa leun a drouz: deil o sourral, eskell o froumal, hag ar gwashañ-holl loened o 
yudal dibaouez. Debroniñ a rae ivez va izili ha va c'horf, evel flemmet gant ur 
vordilhad pugnez.



A-benn ur pennad, ur skleurig a-zioc'h va fenn a reas din divinout e oa 
strinket an deiz. Krimpañ a ris gant poan er-maez eus va zoull, a oa kelf ur 
wezenn. Ken bras oa ar wezenn-se m' en em astenne a bep tu, skourroù diniver 
tarzhet diouzh ar c'helf o sankañ en douar evel pa vijent kelfioù o-unan. 
Diwezhatoc'h e ouezis e oa ur wezenn-vanian.

E-kreiz ar brankoù e welis va mongolfierenn, pe gentoc'h pezh a chome 
anezhi : tammoù lien ha kerdin freget ha torret a-ispilh amañ-ahont. An 
amprevaned o doa va jahinet a oa pikoloù merien ruz. O hejañ a ris gwellañ ma 
c'hellis diouzh va dilhad, a oa e truilhoù. Kouezhet oan en ur c'hoad 
darempredet gant un engroez anevaled. Marmouzien en em vrañselle ouzh ar brankoù
hag a risigne o sellout ouzhin. Evned a bep liv a nijelle hag a chinte dre-holl,
ha balafenned a c'hournije, ken stank ha ken flamm hag ar bleunioù a varelle an 
deil hag an douar. Ha menegiñ a rankan c'hoazh ar biskoul, ar c'hevnid hag an 
naered a verve hag a fourgase war ar c'helfioù hag er geot.

Ret e oa din kuitaat ar c'hoad-se a-raok an noz, pe lazhet e vijen gant al
loened, bras pe vunut. Kerzhout ne oa ket aes, dre ar strouezh hag ar bodennoù, 
hep frankizenn neblec'h. Dre chañs e klevis dour o redek. Bleniet e voen gant ar
voubou-se betek ul lammdour a gouezhe en ur poull sklaer. Gras e voe ganin evañ 
hag en em walc'hiñ, ha debriñ bananez a greske puilh war ar ribl. Frouezh kaer 
all am boa gwelet. Hogen n' o anavezen ket ha n' em boa ket kredet tañva anezho.
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Eus ar poull-se e tinaoue ur riolenn, hag e kavis emsavoc'h heuliañ 

anezhi, va zreid en dour. A-benn un eur pe ziv e tizhis ur pont, netra nemet ur 
goadenn taolet eus ur vriell d'eben. Ur wenodenn en em astenne a-gleiz hag a-
zehou.

Dre amañ, da vihanañ, a soñjis, ez eus tud.

Ha dres, e-kreiz ar wenodenn, e welis un den yaouank, a-boan ur 
c'hrennard, diarc'henn, gwisket gant ur sae wenn, war e benn un tulbanig ruz. Ne
fiñve ket. Sellout a rae d' an nec'h. O sellout ivez, e spurmantis, a-istribilh 
en ur wezenn, un naer vras, he fenn o horellañ gorrek a-us d' ar paotr. Anat e 
oa edo o vont da skeiñ, hag ar paotr a vane abafet, seizet gant ar spouron, o 
c'hortoz ar marv.

Troellblantennoù hir a greske dre-holl, evel funioù o vont a wezenn da 
wezenn, pe a-stlej war ar geot. Gant va dent e troc'his unan. En ur penn e ris 
prim ur skoulm-riskl, hag e krogis er penn all. An naer, o tirollañ he c'horf 
ken buan hag al luc'hed, en em daolas war he freizh. Hogen buanoc'h c'hoazh e 
froume va fun dreist ur brank tev dre an aer. Ar skoulm a serras war al loen, a 
voe torret-naet e dizh, hag a chomas skourret ouzh ar brank-se, e-giz un 
torfedour ouzh ar groug. Un naer-biton e oa, a c'helle kaout ugent gwalennad a 
hirder marteze.

Ar c'hrennard a oa en em daolet d' an douar. Tostaat a ris outañ. En ur 
vousc'hoarzhin e tiskouezis dezhañ gant va biz e enebourez krouget. War se e 
savas en e goazez, o c'hoarzhin leizh e c'henou, e zent gwenn-kann o lintrañ war
e zremm damzu. Un dra bennak a lavaras din en ur yezh na gomprenen ket.

Mont a ris outañ e saozneg, e galleg, en alamaneg, en hollandeg, en 
italianeg, e turkeg zoken. Hogen koll a ris va foan. Ne reas nemet c'hoarzhin 
muioc'h. Neuze, o vont en e sav hag o tont sirius en un taol, e reas sin din d' 
e ambroug.

Evit troc'hañ berr, e lavarin deoc'h e kasas ac'hanon da balez e vestr, ur
maharaja. Edon en Indez, don e-kreit ar vro, nepell diouzh Delhi, en ur gêr 
anvet Agra.

Ar maharaja a gomze latin, en doa desket ez vugel gant un Tad Jezuist eus 
Bro-Bortugal. Ken mat e ouie latin ma c'helle dibunañ dre eñvor kanennoù a-bezh 
eus an Aeneis ha flemm-ganoù Horatius. Bez' e c'helljomp eta en em intent. Pa 



voe sur ne oan ket saoz, - rak argarzhiñ a rae ar Saozon, - e voen deuet-mat 
gantañ, roet din dilhad nevez, ha gopraet evel kuzulier en e lez. Ul lojeiz 
dereat a voe kavet din en unan eus adtiez ar palez, ha, pezh a blijas din kenañ,
Ali, - ar c'hrennard am boa saveteet, - a zeuas ganin da vevel.
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Nebeut am boa da ober. Va amzer a implijis da studiañ gizioù ar vro, a zo 

dudius-meurbet, daoust pegen iskis e hañvalont dimp, ha da zeskiñ ar yezh, ar 
marateg, hag un tammig sanskriteg war ar marc'had.

Ne oan ket bet tri miz en Agra, ma c'hoarvezas un darvoud doanius : gwreg 
ar maharaja, ar vaharani, a varvas e gwilioud. He fried a voe ken rannet e galon
ma klañvas. Pareet e voe ganin, - an dra-mañ a venegan en ur dremen, - rak 
daoust n' on ket medisin, e oan gouiziekoc'h eget e vedisined, na oant nemet 
triaklerien.

Pa c'hellas bale en-dro, e reas ar maharaja e venoz sevel ur bez en enor 
d' e bried muiañ-karet, seurt na vije bet gwelet e bar dre ar bed a-bezh. O 
vezañ kemeret va ali, e tegemeras ur raktres am boa savet. Lakaat a ris dastum 
micherourien, mañsonerien, benerien-varbr, kizellerien, hag all. E-korf ur miz, 
pe ul loariad, hervez doare-kontañ ar vro-se, e voe sevenet al labour. Ar bez-
meur, kentoc'h ur palez eget ur bez, a zo bet anvet an Taj Mahal, hag a c'hell 
c'hoazh bezañ gwelet, ma n' eo ket bet diskaret gant ar Saozon.

Lennet em eus, aotrounez, en ul levr skrivet gant ur Saoz, e voe savet an 
Taj Mahal war c'hourc'hemenn ar Mogol Meur e-kreiz ar seitekvet kantved, hag e 
kemeras daou vloaz warn-ugent da sevel. Tud a ijin seurt gevier a dlefe bezañ 
kaset d' ar galeoù. An Taj Mahal a zo bet treset ganin ha batiset dindan va 
urzhioù. Un diell war barch, sinet gant ar maharaja, ha siellet gantañ er maen-
azez dindan bann pennañ an nor-dal, en tu kleiz, a zoug testeni eus an dra-se. 
Hag ar re na gredont ket n' o deus nemet mont da welout.

Da zic'hlac'hariñ va mestr, ez aen gantañ war varc'h d' ober troioù hir 
dre ar vro, a zo ec'hon evel ur rouantelezh. Un deiz e oamp o tremen ouzh troad 
torgennoù uhel a sav serzh a-zioc'h ar gompezenn. O tiskouez din an torgennoù-
se, e lavaras :

- Aze ez eus kevioù, war a gonter. Hervez ar brud ez int leun a deñzorioù 
kuzhet enno gant Tamerlan, pa grede dezhañ e oa o vont da vezañ trec'het gant an
Hindoued. Ar c'hevioù-se, avat, n' int bet gwelet gant nikun. Me a gav din n' 
eus ket anezho. Hervez ar brud ivez, ez int sorset, ha ne c'heller o dizoleiñ 
nemet dre strobinell. Tud a-walc'h o deus klasket. Hogen atav o deus graet tro 
wenn.
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Ne respontis grik. Met derc'hel eñvor a ris eus e gomzoù ha treiñ anezho 

em spered. Soñj a zeuas din eus Ali Baba, ha penaos e tigoras mougev an daou-
ugent laer. Istor Ali Baba, me a oar, a zo koñchoù gwrac'hed kozh. Hogen e 
koñchoù gwrac'hed kozh ez eus a-wechoù ur c'hriñsenn a wirionez. Hag e broioù ar
Reter ez eus hud, strilhet, evel pa lavarfen, dre an aer.

Na rit ket goap ac'hanon eta mar kontan deoc'h ez is un deiz d' al lec'h-
se e kuzh da c'harmiñ :

- Sezam, digor 'ta !

Evel a c'hortozen, ne c'hoarvezas netra. Un taol-esa ne oa ken.

Anaoudegezh am boa graet gant ul louzaouer kozh. Ne oa ket unan eus an 
driaklerien am eus komzet anezho. Ur stal vihan en doa e kêr, leun a voutailhoù 
hag a jarloù renket war estell a-hed ar mogerioù, a blantennoù hag a c'heotennoù
disec'het a-ispilh ouzh treustoù ar sel, a vuredoù hag a vindedoù skignet war 
vankoù ha taolioù, ken stank ma c'helled a-boan fiñval. Ne laboure nemet evit ar
beorien, hag e roe dezho drammoù ha traetoù, alles evit netra.



Ha me goulenn digantañ ha ne oa ket tu bennak ur roll eus ar plant a 
greske en Indez. Sevel a reas e zivrec'h.

- Setu aze, - emezañ. - ur froudenn Europad : fellout dezhañ gouzout traoù
hep talvoudegezh ebet. Pa c'houlennfec'h c'hoazh roll ar plant implijet er 
medisinerezh !

Respont a ris e tremenjen gant ar roll-se ma ne oa ket gwelloc'h da gaout.
Goude furchal ur predig en un armel leun a levrioù hag a barchennoù e kavas din 
ur roll, a brestas din.

Antronoz a-raok gouloù-deiz e varc'hekais betek an torgennoù. Al lec'h a 
oa distro. Azezet war al leton, e stagis da zibunañ anvioù ar roll, o lakaat « 
digor 'ta » goude pep anv, evel ma lakaer « pedit evidomp » goude anv pep sant o
tibunañ ul letani.

Dont a reas kreisteiz, hag edon atav gant va dezrevell. Biskoazh n' em 
bije kredet ez implije Indeziz kement a louzeier d' ober remedoù. Aet e oan 
skuizh. Badinellet oa va fenn. O lakaat ar roll em chakod, en em astennis d' 
ober ur pennad-kousket. E-kreiz al leton e kreske bleunioù-lotuz kaer. Ne ouzon 
perak, e lavaris :

- Lotuz, digor 'ta !

Kerkent e santis ur stroñsadenn en douar dindanon. O sevel va daoulagad e 
welis e oa deuet kemm en torgennoù. Unan anezho a oa risklet un tammig a-gostez,
hag etrezi hag an dorgenn nesañ e oa ur faout bras a-walc'h d' un den da dremen.
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Tremen a ris eta. O vezañ kerzhet e-pad pemp munud a-hed ur riboul teñval,

e kavis un nor strink treuzwelus, sklerijennet. Digeriñ a reas dirazon, hep em 
bije ezhomm d' ober tra. Edon bremañ en un trepas sklaer, a yae war ledanaat 
betek ur porched oniks, douget gant pileroù ken uhel hag un tour-iliz. Se avat 
ne oa netra e-skoaz ar pezh a welis o tiraez ar porched : ur sal, ken ec'hon ma 
seblante divevenn, ar volz anezhi e-giz un oabl stergannek, nemet e-lec'h stered
e luc'he enni mein prizius lieslivek. Al leur a oa graet a varbr gwenn ken lufr 
hag ar skorn, hag ar mogerioù a vaen-porfir gwer ha ruz. N'eo ket ar sal evelato
a zedennas muiañ va selloù. Dre-holl e oa berniet mein a briz, opal, topaz, 
kalkedon, yalp, skarboukl, safir, ruzvaen, gwervaen, beril, ametist, lapis- 
lazuli, ha c'hoazh diamant hag ouzhpenn perlez ha koural. Darn a oa benet, darn 
diven, darn taolet a-yoc'h, darn aozet e bravigoù. Bez' e oa aour, arc'hant, 
arem e barrennoù, e tolzennoù, pe c'hoazh oberiataet e mil doare : traezoù a 
lorc'h a-dolpadoù, gwalennoù, kelc'hioù-brec'h, kelc'hioù-gouzoug, kurunennoù, 
taledoù, kleierigoù-skouarn, kelc'hioù-ufern, chadennoù, spilhennoù-alc'houez, 
ha c'hoazh kantolorioù, kleuzeurioù, listri, kiboù, skrinoù, melezourioù. Bez' e
oa delwennoù marbr ramzel e-kichen delwennoùigoù munut e jad pe olifant. Hag 
ivez armoù goveliet ha kizellet, klezeier, goafioù, spegoù, skoedoù, goustilhoù,
kontilli. Ha binvioù-sonerezh, holl ken mistr ha ken mistr, telennoù, lourennoù,
fleütoù, simbalennoù, taboulinoù. Bez' e oa medalennoù ha pezhioù-moneiz. 
Dic'hallus din, aotrounez, diskrivañ ar pezh a welis, ha neoazh ne welis nemet 
ul lod dister eus kement a oa bet daspugnet eno, mesk-ha-mesk, o sevel e 
lec'hioù 'zo hogos ken uhel hag ar volz. Peadra da brenañ rouantelezhioù. Penaos
e oa goulaouet ar c'hev-se, ne ouzon ket. Marteze dre c'halloud ar mein prizius 
o-unan.

Kuitaat a ris ar mirlec'h-se, mezevellet. A-vec'h ma kavis an nerzh da 
bignat war va marc'h ha da c'harmiñ :

- Lotuz, serr 'ta !

Ken faezh e oan gant kement a splannder ma lezis laosk ar rañjenn, o 
fiziout em jav da gavout hent ar gêr.



Antronoz ez is da welout ar maharaja da gontañ dezhañ pezh am boa 
dizoloet. Diskredik hen kavis. Goude pemzek devezh hepken e teurvezas gantañ 
aotren din e ambroug betek an torgennoù.
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A-gevret ez ejomp e-barzh ar vougev. Ne ziskouezas na bam na sebez. Ur 

sell diseblant a daolas ouzh ar volz. Bountañ a reas faeüs gant e droad un 
diamant ken tev hag ur vi-yar, a oa ruilhet war al leur. Treiñ kein a reas prim,
hag e tistrojomp d' ar palez hep rannañ ger.

Seurt emzalc'h a gavis diaes da gompren. Marv e bried, a ouien, en doa 
pouezet war e spered. Da gentañ e oa bet klañv, mac'het gant an anken, hep 
teurel nemeur a evezh ouzh netra, betek dilezel aferioù ar Stad. Neuze n' en doa
bet ken preder nemet er bez-meur am boa raktreset ha lakaet sevel. Ha neuze, a-
daol-trumm, evit pellaat marteze e nec'h hag e ambloari, e oa en em roet d' an 
diroll, o kas ur vuhez ken gadal ma lakae tud e lez da ruziañ gant ar vezh, - ha
se a zo kalz pa soñjer e skañvadurezh an darn vuiañ anezho.

Ne zaleis ket da amprouiñ efed ar c'hemm-se.

Ne oa ket tremenet daou zevezh abaoe hon tro d' ar vougev, ma teuas va 
mevel Ali em c'hambr, morlivet e zremm.

- Aotrou, - emezañ, - ar maharaja en deus roet urzh d' ho lazhañ !

E dazfrazennoù e tisplegas din en doa klevet, hag eñ o kutuilh bananez 
evit va fred e liorzh ar palez, daou zen o kaozeal en alez en e gichen. O 
klevout va anv, Ali a oa chomet difiñv, kuzhet a-dreñv ur vodenn, oc'h astenn e 
skouarn. An daou zen, daou lakepod eus ar seurt a vez gopret gant ar renerien 
evit ober labour lous, o krediñ e oant o-unan, a zivize etrezo da c'houzout 
penaos va lakaat d' ar marv hep tennañ evezh an dud, - rak karet e oan el lez 
koulz hag e kêr. Unan a lavare kontammañ va boued, egile troc'hañ din va gouzoug
e-pad va c'housk ha stlepel va c'horf en ur gampoullenn bennak d' ar guped da 
zebriñ.

- Tec'hit buan, aotrou, - eme Ali. Ar maharaja a zo kounnaret-bras, se zo 
sur. Zoken ma c'hwitfe an daou-se war o zaol, ne esperno netra da zistrujañ ho 
puhez.

Va menoz kentañ oa chom hag en em zifenn gwellañ ma c'helljen. Ali, avat, 
ouzh va aspediñ en ur skuilhañ kalz daeroù, a reas din gwelout e oa furoc'h ober
pezh a ginnige. Ar paotr mat a gasas ac'hanon da di ur c'henderv dezhañ, e 
fabourzioù kêr, hag eno e voen kuzhet er geuneudeg.

Ali a zeue bemdez da gas din boued ha da reiñ din keleier. Un deiz e 
lavaras din :

- Aotrou, ne c'hellit mui chom er vro-mañ. Ar maharaja a zo ken fuloret na
ra mui forzh eus ar pezh a soñjo an dud. Lakaet en deus bannañ e oac'h treitour 
d' ar Stad, hag e roje mil pezh aour da neb a gavje ac'hanoc'h, hag e raje 
krougañ neb a roje deoc'h herberc'h.
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Ne oa ket da dermal. Kenderv Ali, a oa charretour, ha den leal eveltañ, am

c'hasas gant e garr betek ur vengleuz dilezet en hanternoz da gêr Agra.

(Da genderc'hel.)
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DAMSKEUD eus AL LENNEGEZH VREZHONEK a-raok an Amzer 
Vremañ

GANT Fañch ELIES

(kendalc'h)

IV
Komz-plaen ha Gwerzennoù an amzer etre

Lavarout a reer alies e tizh an nevezintioù hor bro, kalz war-lerc'h 
broioù all ar C'hornog. Ne deo ket gwir e pep tachenn : hini ar moulerezh da 
slfouer (1).

(1) F. Gourvil, Ar Moulerez en Breiz, e BRITTIA, Mae 1914, p. 13. E Paris e voe 
savet an ti-moulerez-kentañ e 1470.
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Adal 1484 e teu ul levr eus ar wask e Brehant-Loudieg « Le Trespassement 

de la Vierge », m' hon eus lavaret ur ger diwar e benn er pennad a-zivout 
Barzhonegoù Brezhonek eus ar Grenn-Amzer.

Dont a reer da verzout buan a-walc'h ne deo tamm ebet chalet hon tadoù da 
voulañ brezhoneg, nemet e vefe dezhañ da nebeutañ un destenn relijiel.

Ne rae ar vrezhonegerien, en amzer-se evel bremañ, stad ebet eus o yezh. 
Feuket-dreist e vije bet ar mestr mouler a Landreger pe a lec'h all ma vije bet 
kinniget dezhañ mastariñ e lizherennoù nevez-flamm da voulañ kontadennoù pe 
ganaouennoù, levrioù a zevosion ha kantikoù ne lavaran ket, peogwir e ranker 
mont d' ar bobl fidel en e « langaich » naturel. (Sell. Malmanche, « Vie de 
Salaün », p. XI-XII.)

Hag e komprenomp aesoc'h emdroadur an darvoudoù. Diaes evel m'oa reolennoù
ar gwerzaouañ kozh, n' helle ket bezañ niverus ar varzhed. Hag aesoc'h a se eo 
aet ar barzhonegoù da goll, war un dro gant ar c'hontadennoù evit an dibab ma 
van un heklev anezho e Marie de France hag all. Eñvor ar werin he deus degaset 
betek ennomp ar gontadennoù kozh-Noe a oa lod eus o sevenadur hag ar 
c'hanaouennoù (gwerzioù ha sonioù), dieub o gwerzaouañ, aesoc'h da gemmañ, da 
gempenn d' ur c'haner donezonet.

N' hon eus ket bet e Breizh ur barzh hag ur marvailher par d' an hini en 
deus e Bro-Gembre sanailhet ar Mabinogion ha barzhonegoù ar Pevar Hen-Levr e 
dornskridoù evel Levr Ruz Hergest, Levr Gwenn Rezerc'h, Levr Du Kerveurzin, Levr
Aneirin. Pe neuze ez eo bet pulluc'het e labour. Rak kalz re e voe c'hoariet 
gant an tan en istor Breizh. Hep disoñjal ar re a c'hell distrujañ skridoù kozh 
evit abegoù bigoderezh berwel.

*

10 LEVRIOU A ZEVOSION. - 

Diwar-benn re hon amzer e kaver diskleriadurioù a-walc'h e trede lodenn 
Istor Lennegezh Vrezhonek an A. V.: (p. 59-60 : Labour ar veleien).

Klask a reomp bremañ stagañ hon amzer ouzh an amzer etre hag arabat dimp 
bezañ figusoc'h pa savomp betek an amzer gozh evit degemer evel lennegezh 
levrioù a skoe d' ur pal distag-krenn : kelennadurezh ar feiz kristen.



Gwelet hon eus er pennadoù kentañ pegen don eo bet levezon ar relijion war
ar varzhoniezh kozh hag ar c'hoariva.
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Ret eo bremañ menegiñ lod da nebeutañ eus al levrioù pennañ gouestlet da 
gelennadurezh ar feiz, gant un nebeut spisadurioù pa c'hellomp diwar-benn an 
oberourien.

Jili a Geranpuil a oa o paouez bezañ anvet da eskob Gwened pa varvas e 
1578. Person oa e Kleden-Poher pa embannas e 1576 : Catechism pe un instruction 
bihan egvit an Catholicquet. E 1568 en doa lakaet moulañ ul levr all : Heuryou. 
Gantañ emaomp c'hoazh en amzer ar brezhoneg krenn. Sed amañ ar C'hredo hervez e 
Gatekiz.

1. Me a cred en doué an tat holl galloudec, crouer dan eff (1), ha d'an douar.
2. Hac en Iesus Christ é map unie hon autrou.
3. A so concepuet ves ar speretglan, ganet ves an guerches mary.
4. An deueux gouzaffet dindan poncz Pilat, so bezet crucifiet, laquaet dan maru,
ha sebeliet.
5. A disquennas dan Infernou, ha dan tredé dez e resuscitas à maru, da beu.
6. A so pignet en neffou, hac ez asez an tu dechou da doué é tat holl galloudec.
7. A hano ez deuy da barn an ré beu, hac an ré maru.
8. Me a cred en speret glan.
9. An Ilys santel ha Catholic, communion an sent.
10. Remission an pechedou.
11. Resurrection an quic, hac an corfou.
12. Hac an buhez eternel. Amen.

Tanguy Gueguen, « beleg natif a Leon » (da lavarout eo, moarvat, a 
Gastell-Paol kentoc'h eget a eskopti Leon) a oa orglezour Itron Varia 'r Vur e 
Montroulez. Graet e voe e obidoù d'an ugentvet a viz Gouere 1632 e Montroulez.

Graet hon eus meneg anezhañ endeo evel adembannour an Nouelou Ancien ha 
devot.

Savet en deus, avat, hag embannet labourioù all :

An Mirouer an confession (1621).
Doctrin an christenien (1622).

Sed amañ ur poz eus ar Stabat Mater :

Pyou eu an Christen nep heny 
A calon quen dyuelcony
Pa sonche glachar à Mary,
Na ve queuzet, na lequet sy ?

(1) Jili a Geranpuil a skriv efu e-lec'h eff, neñv. Kavet em eus gwell tremen 
hep an diaester-se ouzhpenn.
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Breur Bernez ar Spered Santel (eus e anv familh : Alan Perrot), manac'h 

Karmez, genidik a Lesneven, marvet e 1656, a embannas e 1646 :

Doctrinal ar christenien e brezonek ha Buez Sant Paul, 
Escop ha Patron eux a Leon.

Pemp lodenn a zo eus e levr. An teir gentañ a zo gouestlet da ziskleriañ 
en teir vertuz. Ar bedervet lodenn a zo anezhi kantikoù gant an tonioù notennet.
Ar bempvet lodenn a zo anezhi Buez Sant Paul.

Eil mouladur an oberenn-se (1680) eo a zo anavezet.



An Tad Juluan Maner hon eus komzet diwar e benn (p. 107-108) evel porzhier
doare skrivañ ar brezhoneg bremañ. Aes eo degemer ar gredenn-se da wirionez 
daoust ma 'z eo marteze luzietoc'h an traoù.

Genidik eus St-Siorj-Restembaod e Breizh-Uhel (1606), ez eas e-barzh 
Kevredigezh ar Jezuisted e 1625. Kelenner e skolaj Kemper e 1630, e stagas gant 
studi ar brezhoneg e 1631. Etre ar bloaz 1640 ha 1683, ma varvas e Plevin (Bro- 
Gernev) e strivas da brezeg an Aviel e Breizh-Izel. Kemer a eure lec'h Dom 
Mikael an Nobletz e Kernev pa voe rediet hemañ da zistreiñ en eskopti Leon e 
1640.

Alioù Dom Mikael n'o deus ket graet diouer dezhañ war dachenn ar misionoù.
Ne dint ket bet hep levezon war al levrioù en deus savet evit seveniñ e labour.

Collech Sacr Iesus-Christ (1659).
An Templ consacret da Bassion Jesus-Christ (1671).

A-raok an daou levr-se en doa embannet un dastumad Canticou Spirituel. N' 
ouzer ket mat pe da vare. Niverus eo bet ar mouladurioù hag anavezet int da 
skouer dre ar pemzekvet mouladur eus 1678.

Gallout a reomp ober anaoudegezh gant brezhoneg an Tad Maner a drugarez da
C'hab Milin a embannas e 1876 : Levr an Tad Maner (Brest, Lefournier).

Div lodenn a zo ennañ : Quenteliou Christen, anezho kevrenn gentañ ar 
Collech Sacr hag an eil : Templ consacret da Bassion Jesus-Christ.

N' en deus Milin kemmet nemet nebeud a dra e doare skrivañ an Tad Maner.

Meneg a zo bet graet eus Dom Glaoda Marigo en Istor... (p. 96). Abeg hon 
eus d' ober kemend-all evit an aotrou Charlez Briz. Ken brudet ha Bues ar Saent 
an hini kentañ eo bet Heuryou an eil.
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E Lanhouarne eo bet ganet an aotrou Briz war-dro 1660. Beleget eo bet e 

1691. E gavout a reer evel beleg e Gwikar, Lesneven, Brest, a-raok dont da 
aluzenner leanezed Santez Ursula e Kemper. E 1737 e oa aet da anaon.

E oberenn gentañ a voe : Canticou Spirituel e 1698. 

Troidigezh oberenn vrudet Sant Frañsez « de Sales » : Introduction d' ar 
Vuez Devot a zo eus 1710.

E 1712 e teu eus ar wask : Heuryou Brezonec ha Latin, composet quen e Pros
quen e Guers e faver ar Bobl simpl, gant an Autrou Briz, Baelec...

Meur a zek gwech eo bet advoulet al levr oferenn-se. Brudet eo c'hoazh 
betek e derou an ugentvet kantved dindan an anv a Heuriou Briz.

Ne deo ket aes merkañ harzoù da levezon ul levr bet pleustret a-rumm-da-
rumm evel hennezh. Pa sellomp ouzh e c'heriadur e vezomp hegaset re alies. 
Daoust da niver ar gerioù gallek ne deo ket brezhoneg fall. Dont a reer buan da 
santout e sav eus ar gwerzennoù implijet stank ennañ un hesonerezh a zeu tamm-
ha-tamm da aloubiñ spered al lenner ha muioc'h c'hoazh ar selaouer. Nep a zeu 
soñj dezhañ eus ar beilhadegoù en-dro d' ur varvskaoñ a glevo bepred, e doun e 
eñvor, o sevel klemmvan pennek ar c'hrasaouerez o tibunañ an orezonoù amprestet 
digant an Heuryou-se (1) ha garanet ken don en hec'h eñvor ma n' oa tamm ezhomm 
da gaout al levr etre he daouarn, tra ma pede. Deut oa e gwir al levr a zevosion
da vezañ lennegezh pobl.

Sed amañ ur poz eus ar Memorare, a veze kanet en iliz var ton guers ar 
Gananenn, ha deut da vezañ un orezon : 



O Guerc'hes Vari, leun a druez,
Ho pezet memor, me ho ped,
Penaus biscoas den en e vuez
N'en deveus guelet na clevet
Ho pise leset en abandon
Nicun a guement a deusye 
D'en em adressi deoc'h a galon
Daoust peguer bras pec'her vise.

(Heuryou..., moul. 1841, p. 197.)

(1) Yeun ar Gow, Ar Grasoù pe ar Pedennoù evit ar re varo (p.. 10 h.a.), AR 
VUBEZ KRISTEN, 1945.

277
*

2° KANTIKOU. - Skridoù a zevosion int ivez nemet eo mat merkañ al lec'h 
dispar a zo bet o hini un amzer voe. Rouez a-walc'h niver ar re a ouie lenn. Ur 
c'hantik, evel ur ganaouenn, a vez desket dindan eñvor. Fiziout a ra ar misioner
en e gantikoù pennañ gwirionezioù ar feiz hag e teu a benn an dud fidel d' o 
deskiñ diwar gan.

Kantikoù an Tad Maner a zo andon barzhoniezh relijiel an amzer-vremañ. Da 
grediñ eo e tiskouezas dezhañ Dom Mikael Nobletz (1577-1652) an doare-se da gas 
da vat ur mision. Eus ar c'hantikoù savet gant hemañ n'anavezer nemet unan (1) :

Me am euz choazet eur vestrez
Eun Itron hag eur Rouanez
Ma c'halon a zo ravisset,
O sonjal piz en he genet.

C'hui eo, o Itron Varia,
Deoc'h en em erbedan muia ;
Pedit ho cuir Vab a druez
D'ober em c'henver trugarez.

N' ouzer ket peseurt bloavezh ez embannas an Tad Maner e zastumad kentañ. 
Ul levr Canticou spirituel (2) a voe embannet e 1642 (Machuel, Kemper). Levezon 
ar brezhoneg krenn a zo c'hoazh warnañ ha ne deo ket kar d' ar mouladurioù 
anavezet eus Canticou spirituel an Tad Maner (15vet moul. 1678 da skouer).

Lakaet eo bet diouzhtu Canticou Spirituel an Tad Maner e rannyezh Gwened 
hag e voent implijet er « misionoù » e bro ar brezhoneg penn-da-benn. Ganto ez 
eas da vat e-maez a c'hiz doare gwerzaouañ gouiziek hon amzer grenn.

E Levraoueg kêr Gemper e virer un dornskrid talvoudus :

Cantiqueu Spirituel ar deverieu ar c'hristen... composet dre Per Barisy, 
person à Parès Inguiniel, escopti a Guenet. M.DCC.X.

Sevel a reas an Aotrou Barisy (1659-1719) (1) e zastumad e rannyezh Gwened
nemet e doare ma oa tu d' ober gantañ e bro ar brezhoneg penn-da-benn. Ne 
seblant ket avat e ve bet morse embannet an dastumad-se.

(1) Tad J. Bleuzen, Buez an aotrou Mikel Nobletz, Lefournier, Brest, 1879, p. 
99.
(2) J. Loth, Chrestomathie..., p. 314, o laka war gont an tad Jezuist, nemet ne 
deo ket an Tad Maner an tad jezuist-se. Marteze Dom Mikael ? Ur marteze n' eo 
ken, rak Dom Mikael n' oa ket jezuist.
(1) P. Le Goff, « Petite Histoire Littéraire du dialecte breton de Vannes », 



Galles, Vannes, 1924, p. 6.

278

A-vec'h ma 'z eo re amplik lavaret ez eo bet diniver an dastumadoù 
Kantikoù en hor bro abaoe ar Grenn-Amzer. Peurvuiañ e kemer an embanner pezh a 
blij dezhañ en dastumadoù a rae berzh en e raok. Kempenn, krennañ, mac'hagnañ 
zoken e ra aes a-walc'h an oberennoù kozh ha lakaat d' o heul traoù nevez, mat 
a-wechoù, a-wechoù all dister.

Hep klask mont re bell war un dachenn, diaes-tre da zifraostañ e c'hellomp
tennañ an evezh war un nebeut anvioù kantikerien.

Meneget hon eus Doctrinal ar christenien gant Breur Bernez ar Sp. S. 
Kantikoù a gaver er bedervet lodenn gant an tonioù notennet, pevarzek anezho.

Meur a dro e welomp ez eo tonioù gallek a vez amprestet. Nemet amañ eo mat
tremen hep bezañ touellet. Evit an tonioù eo c'hoarvezet alies ar pezh a zo 
anatoc'h war dachenn ar gwiskamantoù. Ar Vrezhoned a zo, pe da vihanañ a zo bet,
ur ouenn dud nerzhus-tre o anien. Plegañ a raent d' o blaz an amprestoù a raent.
Hor songarourien ne rafe ket diouer dezho ar skouerioù.

Un doare kantikoù a zo ma tleomp ober anezho ur meneg distag, ar re a zo 
evit gwir Buhezioù Sent rimet. Ganto e teuomp da gejañ war un tu ouzh bed ar 
c'hoariva hag ouzh an tu all ouzh bed ar c'hanaouennoù pobl.

An aotrou Gwilherm « du Boishardy » a voe ganet e Landerne a-raok 1630. 
Apotiker e voe da gentañ. Ur wech intañv ez eas da veleg. Marvet eo goude 1671. 
Daou eus ar c'hantikoù diskrivet gant Gab Milin diwar dornskrid Bodmeur a zo bet
savet gantañ : 

Cantiq ouar buhez sant Guillerm pattrom an oll penitantet.
Cantiq ouar buhez Santes Barba pehini a zo eur santes a beder oc'h ar maro

subit.

An daou gantik spirituel-se a zo war an hevelep testenn ha pezhioù-c'hoari
bet meneget ganeomp endeo (niv. 84, p. 51).
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Lakaat a reer c'hoazh war anv Boishardy ur skrid e komz-plaen troet diwar 

ar galleg :

Ar Buguel fur da dri bloas, bet moulet meur a wech. Skouerennoù eus an 
18vet kantved a zo bet miret.

Da ziforc'h eo diouzh un oberenn e gwerzennoù kalz brudetoc'h :

Ar Buguel fur, pe dialog etre un doctor hag eut buguel, bet moulet alies 
ha lakaet zoken e rann-yezh Gwened adal derou an naontekvet kantved. An diviz-se
a zo deut da vezañ ur flemmgan diwar-benn sioù fall ar gevredigezh.

Ar flemmgan a zo bet savet gant un aotrou ar Gall, person Gwimilio e 
dibenn an triwec'hvet kantved.

An aotrou « Le Jeune » ( sell. Istor..., p. 60) en deus savet kantikoù ha 
kanaouennoù en amzer an Dispac'h pa oa person Plougoulm. Miret int en o doare 
orin en un dornskrid (MVOL 74) savet gant Gab Milin (1).

*

3° SKRIDOU DIDUELL. - Daou ziviz Ar Buguel Fur a vefe da renkañ dindan an 
anv-mañ, evel oberoù Paskal Kerenveier renket dindan an titl Arabadiez en e 
zastumad ar Farvel Goapaer. Studiet hon eus e « opera komik » e pennad (sell. 



13°) ar c'hoariva.

Ne seblant ket bezañ bet miret betek ennomp skrid an Tad Jozef Tournemine,
kenderv da varkizez Sévigné. Savet en doa ur barzhoneg e c'hwec'h kentel : 
Daphnis ha Chloé, evit prouiñ d' e geniterv ez oa start a-walc'h livenn gein ar 
yezh keltiek da zougen un oberenn a seurt se. N' anavezer nemet ar skrid gallek 
en ur mouladur eus 1789.

Rimadelloù Glaoda al Lae o deus bet chansusoc'h planedenn.

Kempred da Baskal Kerenveier e voe Glaoda-Mari al Lae. Ganet oa bet e 
Gorrekear-Koum e Laniliz d' an 8vet a viz Ebrel 1745 ha marvet eo barner e 
Landerne d' an 11vet a Vezheven 1791.

(1) Kanaouenn an « Asamble Nasional » a zo eus e oberoù. Un doare, liv brezhoneg
Treger warnañ, a zo bet embannet e Liamm, niv. 57, p. 46, gant M. G.

280
Kas a reas da vat e studi, embreget diwezhat, e skolaj Kastell-Paol ( er 

6vet klas e oa d' e 19 vloaz, er c'hlas kentañ e 1766).

Eus an amzer-se e teu dimp : « Heures perdues d'un écolier de Léon ou 
Recueil des poésies diverses d'un Rhétoricien du Collège de Léon, divisé en 3 
parties, dont la première contient les poésies françaises, la 2° les poésies 
bretonnes, et la 3° les proses tant françaises que bretonnes avec les poésies 
latines du même écolier».

N' hon eus d' ober amañ nemet gant e skridoù brezhonek, da lavaret eo :

1. Sarmon war ar Maro a Vikeal Morin (1.570 gwerzenn 8 sil.).
2. Ar C'hi, flemmgan ennañ 69 poz 8 gwerzenn a-zivout marv ki person 

Laniliz.
3. Epigrammoù.

Staget en doa Gaston Esnault, e 1921, da embann « La Vie et les OEuvres 
comiques de Claude-Marie Le Laé » (1745- 1791), Paris, Champion.

N' eus nemet al levrenn gentañ, gant ar Sarmon, a ve deut eus ar wask. 
Kerse eo ganimp. Lemm eo pluenn an embannour, betek re marteze, nemet ur bern 
diskleriadurioù a zeue gantañ, hag ar C'hi, notennaouet gantañ, a vije bet ken 
talvoudus d' al lenner ha ma c'hell bezañ ar Sarmon.

N' oa ket douget Kervarker d' ar fentigelloù e lennegezh e vro. Ne ra ket 
nemeur a stad eus re al Lae (sell. G. Esnault..., p. 26). Evit re Prosper Proux 
e vo heñvel. Hep mar hon eus aze un enebiezh a sav diouzh daou demz-spered re 
zisheñvel, ha gwashaet c'hoazh diwar levezon an darvoudoù war dud 'zo.

Spered an triwec'hvet kantved, bepred prest da gavout abegoù da c'hoarzhin
en dud hag en darvoudoù, a gavomp e Paskal Kerenveier hag e Glaoda al Lae ha 
diwezhatoc'h e Proux.

Ur wech aet e-biou bloavezhioù gwadek an Dispac'h ha brezelioù dibaouez an
impalaer, lod all a zo manet dic'hoarzh da vat. Kervarker a c'hell bezañ eus ar 
re-se. E garantez ouzh e vro, ouzh spered e vro, ouzh yezh e vro a zo bet a-hed-
ar wech hogos relijiel, tamm ebet sot gant ar farsadennoù. Setu perak ne deo ket
reizh e varnadennoù diwar-benn speredoù re zisheñvel diouzh e hini, hag o vagañ 
menozioù alies kontrol d' e re.
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N' hon eus ket da sevel a-du gant e varnadennoù. Kemer a c'hellomp hor 

plijadur e fentigelloù, anat warno spered gall goapaus an 18vet kantved. Nemet 
fentigelloù ne dint ket da vezañ lakaet keñver-ha-keñver gant oberoù dic'hoarzh.



Penaos asantiñ da welout keñveriañ, da skouer, Bombard Kerne ouzh Barzaz Breiz ?
N' eus a voutin etre an daou levr nemet int savet o daou e brezhoneg, mat pe 
falloc'h.

Lezomp pep skrivagner war e dachenn. Bezomp plijet, gant ar Sarmon evel ma
vezimp gant ar C'hi pa vo roet tu deomp d' e lenn. Savet eo bet ar maronad-mañ e
1772 e presbital Gwitalmeze, un dro ma chomas al Lae da gousket e ti ar person 
an Aotrou Floc'h.

Brezhoneg Glaoda al Lae, daoust ma oa yac'h e froud, a oa re varellet a 
c'herioù gallek evit plijout da Gervarker. Tabutal a c'heller a-zivout an heug-
se. Gwell eo avat kompren ez eo frouezh ur garantez wirion. Anzav a c'heller war
un tu all e tere mat a-walc'h ouzh fentigelloù peogwir ez eo ar galleg end-eeun 
ul lod eus ar fent. Kalz muioc'h e vefe abeg da vezañ feuket ma vije lakaet ar 
brezhoneg farsus-se da ziskleriañ testennoù uhel. Mat eo en em ren hervez al 
lec'h hag an amzer, e brezhoneg evel er yezhoù all.

*

4° KANAOUENNOU. - Tro hon eus bet endeo da verkañ an darempredoù a zo etre
pezhioù-c'hoari ha kantikoù spirituel pe buhezioù sent rimet.

A-wechoù all eo war ar c'hanaouennoù-pobl e sko ar c'hantik. Kemeromp da 
skouer :

Cantiq ouar buhez Sant Julian diskrivet gant Gab Milin diwar zornskrid 
Bodmeur (MVOL, 58, p. 49). Merzout a reomp diouzhtu n'he deus ket kemeret ar 
bobl ar vuhez penn-da-benn. Lezel a ra ar bloavezhioù pinijenn evit miret hepken
al lodenn gentañ : planedenn Julian tonket da lazhañ e dad hag e vamm e desped 
dezhañ, evel Oïdipous e mojenn didruez Bro-Hellas.

Al lodenn gentañ-se a gavomp e :

Gwerziou an Uhel, I, p. 138 : Sant Juluan.
Penwern, levr. 90, f. 236-238 : Sant Juluan : f. 32, 33, 35 : Julianik ; levr. 
94, f. 135-139 : Judual.
Kellien..., p. 233 : Juluanik.
Milin (sell. Gwerin, niv. 1, p. 23) : Saint Julian.
Dihunamb, niv. 70 : Julian sellet el ur sant, emb. gant J. Brangili (Ao. Kadou).
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Setu ur werz a c'heller lavaret holl-vreizhek ha n' emañ ket e Barzaz 

Breiz.

Mui pe vuioc'h hon dastumerien gwerzioù ha sonioù o deus graet un dibab. 
Lod anezho (Kervarker, Milin) a seblant bezañ kendeuzet an doareoù pennaouet 
ganto. Lod all, An Uhel dreist-holl, a zo chomet fealoc'h d' ar pezh o deus 
klevet, oc'h embann meur a-zoare eus un hevelep gwerz. Hogen reiñ da grediñ, 
evel m' eo bet graet diwar-benn hemañ ha gantañ e-unan, en deus ergerzhet bro ar
brezhoneg penn-da-benn a zo touellerezh nemetken. N' en em gave en e vleud nemet
en e vro c'henidik. Eno en doa kavet kanerezed dispar, Marc'harid Fulup da 
gentañ penn, sanailhet ganti en hec'h eñvor un teñzor a ganaouennoù hag a 
gontadennoù.

Hogen ur c'hantved war e lerc'h e kaver, hiziv an deiz c'hoazh, doareoù 
eus gwerzioù a damaller da Gervarker bezañ ijinet en o fezh.

Gwerz Maro Pontkalek a zo unan a ranke bezañ bet ijinet gant ur chouan 
evel Kervarker. Piv an diaoul a gav deoc'h en defe graet stad eus an noblañs-se,
nebeut hoalus pa seller tostoc'h ouzh an istor. Mat ! abaoe an amzer ma soner e 
gleier da Varz Nizon en deus embannet Dihunamb (1906, niv. 17, p. 285) : Guerzen
Markiz er Pontkelleg. Mui pe vui e kred deoc'h eo bet kempennet an doare-se, a 
zo peadra ennañ da ziaezañ penn pismigerien Barzaz Breiz ? Kavout a reot e 



Brittia ( niv. 8, p. 331) : Markiz er Pontkelleg ha ne deo ket ur spered abegus 
evel hini lwan an Diberder a vefe poulzet da gas dour da vilin mestr Keransker. 
Muioc'h a fell deoc'h ? Ne deo ket aet ar markiz diwar eñvor hor ganerien bobl. 
Selaou a c'hellit war ur bladenn (Ducretet-Thomson, niv. 250 V 101) : Gwerz 
Markiz Pontkalleg, kanet gant ur ganerez eus Kernaskleden. Ha, pezh a zo 
souezhusoc'h, ur ganerez kar dezhi a anavezfe un doare all kalz klokoc'h.

Roet em eus ar skouer-se dreist-holl evit merkpñ pegen risklus eo 
trouc'hañ en un doare dichek e kudenn luziet ar Barzaz. Asantiñ a ra an holl da 
zegemer en deus Kervarker roet liv e garantez-vro d' an dibab en deus graet, ez 
eo aet pell er c'hempenn graet d' ar c'hanaouennoù. Netra, avat, ne zeu da 
brouiñ en deus ijinet nikun anezho. Klask a reer bepred. Lod a gred start an 
dra-mañ-tra. Furoc'h eo menel etre daou venoz ha kenderc'hel da glask. Dont a ra
dimp tamm-ha-tamm un anaoudegezh resisoc'h eus tachenn arvarus ar c'hanaouennoù 
pobl.
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Tennañ a reer a-wechoù da zegemer da wirionez divrall ne ra ar bobl nemet 

nebeut a stad eus an darvoudoù istor. Gwir eo ha gaou war un dro. Ne deo ket ar 
politikerezh uhel a zedenn evezh ar bobl, a dra sur. Nemet en darvoudoù-se, 
disoñjet ganti buan a-walc'h, ez oa un darvoudig fromus a zo chomet garanet en 
hec'h eñvor. Kemeromp, a-raok klozañ ar pennad-mañ, un trede skouer : Janedig ar
Rouz. N' emañ ket e Barzaz Breiz ha skignet brav eo koulskoude e bro ar 
brezhoneg penn-da-benn :

An Uhel, Gwerziou, I, p. 324, 328 : Janedik ar Rouz, daou zoare.
Penwern (94, f. 124-125) : Janedik ar Rouz ; (112, f. 2 ;
f. 7) : Tambleu ; (f. 11 ; 13).: Otrou Tramblay.
« Chansons de France », 3e bloavezh (p. 259) : Janedig ar Rouz a Gastel Pol 
(emb. gant Vallée).
Brittia (niv. 3, p. 61) a ra meneg eus un doare a Vro-Wened : Naig er Rous pe 'N
Eutru Tromper.

An Tramblai a zo anavezet mat gant istorourien brezelioù ar Re Unanet. Ur 
penn-brezel ampart ha kadarn oa anezhañ, hogen un den kriz mar deus bet. Miret 
mat eo bet e anv gant kanerien al lec'hioù m' en deus graet reuz enno. Kerkent 
ha ma pella ar werz diouzh al lec'hioù-se e kavomp an anv disneuziet : Tambleu, 
Tromplus, Tromper. N' eus nemet daou lec'h ma c'hell an darvoud bezañ degouezhet
: e Pempoull evel ma kred an Uhel. ( Gw. I, p. 325) pe e Paoul, e bro Rostren. 
Doare kentañ « Penwern » (n. 336) : Jannedic ar Rouz, a za resis kenañ :

Ar caïran plac'h yaouinc a so en tro an eol (1). 
Jannetdic ar Roux eus a pares Paul

Ne deo ket bepred dreist d' hor gouiziegezh kavout en istor an andon d' ar
werz-mañ-gwerz.

Da echuiñ un evezhiadenn diwar-benn : Fillorez an Aotrou Gwesklen 
(Kervarker, p. 212). Anv skraper ar plac'h yaouank a gavomp en dastumadoù all 
dindan ar stumm Rosmelchon, Rosmelson. Er « Barzaz » hepken ez eo Rojerson 
Trogoff. Evel just eo bet tamallet abred da Gervarker bezañ ijinet an anv saoz-
se ha ne deo ket gwir ar wech-mañ adarre. En ur rentañ kont eus tezenn F. 
Gourvil (« Annales de Bret: », LXII, 1960, p. 389) ez embann ar c'helenner Per 
Trepos un doare eus ar werz-se (dastumet gant G. Latimier, e 1954, e Plouber). 
Ar skraper a zo hep mar ebet e anv Rojerson.

(1) Frañsez Korel (ISTOR..., p. 151) eo doa kaset din, ugent vloaz zo, an doare 
embannet gant Vallée ha notennoù puilh da heul.. N' anaveze ket doare Penwern, 
na me kennebeut. En notennoù emañ koulskoude danevell Janedig ar Rouz evel m' eo
c'hoarvezet e Paoul. (war-dro 1591) hervez ul levrig hep anv oberour : « La 
Baronnie de Rostrenen ».

284



Petra dastum ? Keit ha ma klasker penaos ha betek pelec'h eo bet kempennet
ur ganaouenn e c'heller martezeañ didrubuilh a-walc'h. Mar sav c'hoant ganeoc'h 
reiñ da wir ez eo bet ijinet ur ganaouenn e teuit aes a-walc'h war un dachenn 
grenegellek. Ne deo ket a-walc'h krediñ evit prouiñ.

Ne deo ket bet hon dastumerien ken ha ken aketus. Ne dint ket par dre o 
anaoudegezh eus ar brezhoneg. Staget o deus gant o labour d' ar c'houlz ma oa ar
studioù keltiek o kavout un diazez stabil evit mat. Gant un anaoudegezh 
resisoc'h eus emdroadur ar brezhoneg n' en defe ket Kervarker lezet e faltazi da
vont en he roll evel ma reas.

Nemet ma vefe bet c'hwitet Barzaz Breiz en abeg da se en defe koustet re 
ger dimp e ouiziegezh.

*

5° KONTADENNOU. - Gwerzioù a zo evel hini an Aotrou Nann o kas an dud 
betek e bed ar mojennoù rak-kristen. Ar Gorriganez a laka an dra-se anat. Ar 
gegel a ginnig d' ar chaseour, e meur a zoare eus ar werz, a ro da grediñ, da 
veno Maodez Glanndour, ez eo kar an Itron-se da Barkenn an Hellened o nezañ 
tonkadur pep unan :

Lennit-hu ar geiel tro-war-dro
'welot enn-hi skrivet ar maro.

(Preder, 17-18, p. 130.)

Nemet ar pezh a c'hell talvezout evit un dibab eus hor gwerzioù a zo kalz 
stankoc'h pa bledomp gant hor c'hanaouennoù pobl. Un hêrezh eo an darn vuiañ 
anezho, deut betek ennomp a-dreuz ar c'hantvedoù, gras da varvailherien 
distagellet mat o zeod ha spis o eñvor. Ezhomm ebet amañ da vezañ chalet gant 
penaos eo bet yaouankaet ar yezh. N' emaomp ket dirak kudenn hor barzhoniezh 
ereet strizh eus ar Grenn-Amzer. Pep marvailher a zispleg e gontadennoù, deut 
eus ar rummad koshoc'h, gant gerioù ha distagadur e amzer. Testenn ar gontadenn 
eo a vez miret a-rumm-da-rumm.
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Ur bed iskis eo hini ar c'hontadennoù pobl. Ne deo ket distag a-grenn 

diouzh bed ar c'hredennoù pagan pe gristen. Estren int dezho, avat, e meur a 
feur evel m'int estren da ved ar skiantoù a-vremañ. Setu moarvat unan eus an 
abegoù a vir ouzh ar re yaouank da vezañ dedennet ganto. Muioc'h-mui e vevomp 
dindan beli ar varzhelezh skiantel. E-keñver houmañ, marzhelezh bed ar sorserien
hag an achantourien a wisk diouzhtu un dremm bugel hag e kemerer aes a-walc'h ar
pezh a zo dindan an dremm-se evit mibiliach.

Hag e fazier. O studiañ ar c'hontadennoù-se e c'hounezomp un tamm 
deskadurezh war speredegezh hor rummadoù kozh a vevas en un amzer sujet da 
levezonoù a oa gwall bell diouzh hor re.

Mat eo derc'hel soñj ez omp degaset gant ar c'hontadennoù, o taolenniñ 
darempredoù stank etre tud, plantennoù, loened ha traezoù divuhez, war dreuz dor
ar vouddhaadegezh ha kredennoù ar Reter Pellañ.

War un tu all ne deo an dro-spered a ren er c'hontadennoù nemet hini ar 
Gelted kozh, aesoc'h da verzout e mojennoù meur Iwerzhon eget e-lec'h all. « Ne 
lakaent ket speurennoù etre bed an diavaezoù ha bed an doueoù : an doueoù a veve
en o zouez hag int e-touez an doueoù. An doueoù a oa an doare ma welent ar bed 
eneel » ( M. G., Dremm ar Speredegezh Vrezhon, e «Studi hag Ober », niv. 18, p. 
95).

Ur fazi eo krediñ ez embanner kontadennoù pobl evel patromoù lennegezh 
evit ar skrivagnerien yaouank. Ken poellek e vefe kinnig kanañ evit didu hor 
c'henvroiz kantikoù spirituel enno etre daou c'hant ha pemp kant gwerzenn pe 
displegañ en hor gouelioù seizh arvest hag unnek mil gwerzenn Ar Pevar Mat Emon.



Un danvez studi a zo anezho : studi ar yezh da gentañ, studi ar 
speredegezh ivez evit ar re a zo douget d' an denoniezh. Ne welan ket perak ne 
rafer ket kement a stad eus « sorc'hennoù » hor gouenn eget eus re ar vorianed 
pe hironed riblerien Arabia. Ar c'hiz ne deo ul lezenn nemet evit merc'hodennoù.

Nebeut eus hor c'hontadennoù a zo bet embannet betek-hen,  eus ar re, da 
skouer, dastumet gant an Uhel ha Milin ( sell. Istor..., p. 22 ; 27 ; 197). Ur 
skouerenn bennak a gavor e Liamm (66/7-17 ; 74/197 ; 75/282). Ne deo ket diaes 
kompren avat ez eo skridoù yaouankoc'h a c'hortoz lennerien ar gelaouenn hag e 
vo kentoc'h kefridi un dastumadenn evel Gwerin reiñ bod d' ar c'hanaouennoù ha 
d' ar c'hontadennoù miret e dornskridoù o vont da ludu : boued spered, danvez 
studi, deiz pe zeiz, evit ar re a zo douget gant an oad da soñjal muioc'h en 
tremened eget an dazont, tachenn ar re yaouank.
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- F. Elies, Al Lennegezh dre an Testennoù, e Skol, 1961, p. 1-67. 

- E. Ernault, « Le Breton de Gilles de Keranpuil : Catechism et Heuryou », e 
Revue Celt., 1928, p. 202 h.a. 

- L. Lok, Breur Bernez ar Spered Santel, e niv. 4e Kaieroù Kristen, p. 54. 

- L. Dujardin, Eun Dournskrid Koz, e niv. 131 Gwalarn, Kerzu 1940. 

- Gwerz Santez Eoded, tennet diouzh Dornskrid Bodmeur, a zo bet embannet gant 
Roparz Hemon. Ur fazi diwar zievezhded am eus graet e Gwerin, niv. 1, p. 6, 1. 
19 h.a. 

- Kloareg ar Veuzid, An Danvez Marzerez e Kontadennoù F. An Uhel, niv. 1 Kaieroù
Kristen, 1945, p. 18-19. 

- Scenn comiq detachet, embannet e Liamm, 86/195-203. 

- Meur a bennad talvoudus a zo bet erbedet e-korf ar skrid.
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AL LEVRIOU

EXODUS

Setu ul levr a rank bezañ lennet gant holl Vreizhiz yaouank. E Lakaat a 
rin war va istremer e-kichen «Buhez Padraig Mac Piarais » ha levr Dan Breen « Va
Emgann evit Iwerzhon ». An div  oberenn-mañ o deus desket deomp penaos e tle ur 
bobl stourm da c'hounit he frankiz.

Kement-se avat n' eo ket marteze ar pouezusañ, setu da vihanañ ar pezh a 
zesk deomp tonkadur Iwerzhon. A-raok c'hoantaat kaout ur stad dezhi hec'h unan e
rank ur bobl steuziet abaoe ken pell amzer adkavout hec'h ene. Gouezet he deus 
Iwerzhon adkavout he c'horf, n' eo ket deut a-benn avat, bete-vremañ, da 
adc'hounit hec'h ene.

Ha, ne vern penaos, un Iwerzhon « breizhveurek»  he yezh hag he 
sevenadurezh n' eo nemet un dremm rannvroel, dibar un tamm, eus Bro-Saoz ; evel 
ma vefe ur Vreizh divrezhonek loden Kornogel Bro-C'hall nemetken. Ar skouer a 
ginnig Israel deomp a zo klokoc'h hag a zere gwelloc'h ouzh hon doare breizhat 
a-vremañ.

E-kichen enklask ur framm diavaez barrek d' hon lakaat da vleuniañ, hol 
labour pennañ hiziv a zo adsevel ar bobl vreizhat kouezhet en he foull.

Ret eo implij an alar a-raok ar c'hleze. « Exodus » a zo romant istorel 
stourm ar yuzevien a-vremañ evit o adenkorferezh, ha pennad diwezhañ ar bibl ez 
eo ; ken meurdezus ha levr ar Roueed, ken spontus hag Harlu Babilon.

Divroidi, skignet en ur bed enep, e-touez enebourien kriz, bepred en arvar
da vezañ distrujet, ar Yuzevien o deus gouezet dastum en Israel ur vroad.

Dasorc'het o deus ur yezh marv abaoe ouzhpenn daou vil-vloaz. Ur bobl 
voustret, flastret, hakr, ha ne grede ket sevel he fenn he deus adkavet war 
zouar he gourdadoù ar gened hag ar balc'hder.

Spi am eus e ouio tud yaouank Breizh treuzlec'hiañ, al levr-se hag e 
lakaat da glotañ gant o bro hag a-stok ouzh balc'hder nevez Israel ha hejañ ar 
spered ghetto a oa e Brelzh hini o zadoù.

Evit ar rummad breizhat-mañ e teu ar silvidigezh eus ar Yuzevien.

Yann V. KERVOC'H.
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PAJENN AR RE YAOUANK

EXODUS

gant Y. B. PIRIOU

Aet int kuit pell war-zu inizi glas
Aet int kuit pell hep keuz d' ur bed divlaz 

Broioù an dizesper o deus laosket a-dreñv 
O bigi bras a sko davet an Neñv.

Aet int kuit pell sachet gant o huñvre
Aet int kuit pell diouzh ur bed didruez

An oabl a oa re zu, ar samm a oa re griz 
Evite da vevañ hep ar frankiz.

Aet int kuit pell, na zeuint ken en-dro 
Aet int kuit pell hep menoz a zistro
Rak bleunioù dic'hortoz a ziwano arc'hoazh 
E douar gwerc'h Priñs an Inizi glas.

UR VAG KOZH

gant Gw. AR MENTEG

Da Loeiz Didrouz gant ma gwellañ soñjoù.

Ur gêr vihan a Vro-Wened, 
Kerhern a reer anezhi,
Evit gwir, e-pad eizhkantved 
Ma zadoù a chomas enni.
Hag amañ e-lec'h ma chomjont
E teuan en-dro, hiziv, arre... 
Ma c'henderved a zo du-hont
O labourat evel bemde(iz)... 
Hag o c'hortoz eur ar verenn, 
Betek kêr Lokeltaz e t(e)in 
'Welet an aod hag an draezhenn 
Sellet ouzh ar mor 'benn ar fin...

289
Ur vag kozh, war an oad laosket
A-c'houde pell e oe aze : 
Perak amañ ez out chomet, 
Bagig, da goshaat e mod-se ? 
Da blanchoù a zo distaget 
Pell bras a zo ez out amañ.

Staget gant ur rañjenn verglet, 
Daou roeñv brein ac'h eus bremañ 
Arnout, gwezh 'rall e oa skrivet : 
« Ma bagig koant », hiziv an deiz 
Netra rac'h n' heller ket gwelet... 
Bag koant, petra voe ac'hanout ? 
Da berc'hennour emen emañ ? 
Biskoazh enta n' hellin larout



Marv eo hep mar, er prantad-mañ...

Da Gerhern e teuan c'hoazh en-dro, 
En ur soñjal er bagig koant,
Skeudennig vevus a ma bro.
Setu perak 'm eus bet ar c'hoant 
Da lakaat ar ma zamm paper
Ma gwerzioù a-raok mont d' ar gêr. 
Bagig koant a ma bro
Kar d' am c'halon. kenavo.

UN ISTOR...

- « Un istor ! Un istor ! » a aspedas ar vugale. 

Hag ar paotr da ijinañ un istor evito. Ur c'hrubuilhad bugale 'oa en-dro 
dezhañ o genou damzigor en gortoz klevout marzhoù. Ur boaz e oa deut da vezañ. 
An dezreveller a save a-vil-vern istorioù burzhudus. N' oa plijadur brasoc'h 
evitañ eget gwelout ar baotredigoù hag ar merc'hedigoù en-dro dezhañ bamet o 
selaou an traoù burzhudus ijinet en e faltazi. Dre forzh goulenn ar vugade a 
drec'has hag ar paotr da lavarout :

- « Hiziv, abred diouzh ar beure, am eus gwelet un dra souezhus. Liv ar 
poan-avu a oa gant an heol a chome hanter-glañvik war gwele glas ar menezioù. E 
oan o pourmen a-hed ar froud pa chomis a-sav. E-kreiz an dour, war ur roc'h e oa
ur plac'h, ur berlezenn a verc'h, skañv hec'h izili evel un heizez, mistr evel 
ul logodenn. A-belec'h e teue n' ouzon tamm ebet. Ruz e oa he divjod diwar hec'h
esmae rak kounnar bras a oa enni evit doare. O tamall d' an heol em edo : - « 
Ezhomm hon eus diouzhit, beg melen ma 'z out ! N' ac'h eus ket mezh heol lor ! 
Ouzh da c'hortoz emañ ar bleunioù takennoù glizin gouelet ganto !... »
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Alies e veze gwelet ar paotr gant bugale en-dro dezhañ. Ar mammoù a oa dinec'h 
pa ouient e oa ar marvailher o kontañ istorioù. Istorioù iskis. Traoù ne 
c'hellent ket c'hoarvezout met plijet ' oa ar vugale ganto.

« Hiziv 'm eus gwelet ar c'houmoul o koroll ar jabadao en-dro d' an heol 
benniget o klask kuzhat anezhañ hag eus pep lec'h war bolz an neñvoù e teue 
koumoul-du spontus, mall warno, c'hoant dezho lonkañ ar voulenn-dan, met a-raok 
bezañ kuzhet setu an heol o kas unan eus e vannoù alaouret ha me da dapout 
anezhañ ha da vont e-tal ar ster. Va c'hoant e oa beuziñ ar bann a domme din va 
dorn. Met aze war he roc'h, e-kreiz ar froud, ar plac'h a ouele dourek, he blev 
divlañsonet war he divskoaz. He daerennoù, perlezennoù burzhudus, a skede evel 
heoligoù a-raok kouezhañ en dour a ruilhe herrek war ar bili lufret. Ha bewech 
an holl bleuniennoù da zigeriñ o delioù evit degemer tommder ha sklaerder an 
daeroù skedus. Met an heolig aet da netra, beuzet er ster, e oa serret adarre 
delioù ar bleunioù. Hag o sellout outo o tigeriñ hag o serriñ bep an amzer e 
teuas din ur menoz hag e kinnigis d' ar plac'hig ar bann-heol. Hag hi da 
vousc'hoarzhin hag ar bleunioù da goroll er bann-heol.., »

Hiziv em eus gwelet ur vleunienn trist he fenn. Ur filip a dremenas, a 
sellas outi ha setu eñ a droc'h-askell o vont pelloc'h. - « Ken divalav ez on 
'ta ! a soñjas ar vleunienn he c'halonnig o vihanaat en he c'hreiz. Hag hi 
trist-trist. Met an evn a zistroas un dakenn dour en e veg a silas e kalon ar 
vleunienn ha sed o tont er-maez plac'hig ar froud. Aze e oa hec'h annez... »

Hag ar paotr a gendalc'h, o klask en e faltazi.

Ur wech e kemeras ar marvailher penn an hent abred diouzh ar mintin. An 
heol a oa melenek ha setu ur plac'hig kounnaret da c'houlenn ouzh an heol d' 



ober fonnus... hag ar c'houmoul-du niverus da goroll o klask mougañ an heol hag 
hemañ o kas ur bann hag ar paotr d' e dapout ha d' e reiñ da blac'hig ar froud a
ouele heoligoù... An dizreveller o welout ur vleunienn serret he c'halon hag ul 
labous o reiñ dezhi un dakenn dour hag un dekenn yaouank, plac'h ar froud, oc'h 
en em ziskouez...

En abardaez an devezh-se e c'houlennas ar vugale : « Petra hoc'h eus 
gwelet hiziv ? ».

- « Neketa ! » a respontas ar paotr.

N' eus mui.

PAJENN AR RE YAOUANK
aozet gant KAVY
Renerezh : Erwan EVENOU, rue Saint-Vincent, Sarzhav (Mor-Bihan)



NOTENNOU

HOR MIGNONED.
Herve JANNES en deus ar blijadur da gemenn deoc'h eo ganet e c'hoar vihan 
Annaig, e Brest, d' an 10 a viz Gouere.

Laouen eo Ronan LEON o kas keloù deoc'h eus ganedigezh e c'hoar vihan Anna-Mari,
e Lokournan, d' an 18 a viz Gouere.

Roparz OMNES a zo laouen o kas keloù deoc'h eus e eured gant Jeva Lorans, e 
Rosporden, d' ar 26 a viz Eost.

An Aotrou hag an Itron Ronan PELLEN a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o mab
Alan, e Le Mans d' ar 17 a viz Eost.

Hor mignon Yann KADORED a zo laouen o lavarout deoc'h ez eo bet beleget gant an 
Aotrou 'n Eskob Kerveadou, en Iliz-Veur Sant-Brieg d' an 29 a viz Mezheven.
Hor gwellañ gourc'hemennoù a gasomp d' hor mignoned.

PROFOU. - 
Bet hon eus ar profoù-mañ e-korf an daou viz diwezhañ :   
MEZEVEN : 
Job Kemener, 3 lur nevez ; Jord Kler, 10 ; J. Abasq, 15 ; M. Landivineg, 1 ; Ao.
hag It. Gwiomar, 5 ; H. al Lann, 5 ; A. ar Barzh, 2. 
- War un dro, 45 lur nevez.
GOUHERE. 
- Erwan Gwegen, 53,80 lur nevez ; Dll Gw. Albaret, 5 ; It. V. a Sant-Per, 100 ; 
Fañch Eliès, 20 ; Marsel Aodig, 5 ; Dr Gwilhou, 5 ; It. Kemere, devezh ar 
brezhoneg, 20. 
- War un dro, 208,80 lur nevez,
Degouezhet eo en hor c'hef 990,72 lur nevez abaoe derou ar bloaz. Bennozh Doue 
d' ar brofourien.

AR PROFOU O VIHANAAT. - 
Er bloaz-mañ (betek Gouere) eo hon eus bet an nebeutañ a brofoù abaoe 4 

bloaz, setu amañ un nebeut sifrennoù :
1958 profoù : 94.184 lur kozh 
1959 profoù : 112.791 lur kozh 
1960 profoù : 114.120 lur kozh
1961 profoù : 78.192 lur kozh

An abeg a c'hellfe bezañ kresk ar c'houmanant. Koulskoude n' eus bet nemet
300 lur kresk, ar pezh ne leugn ket eta an toull graet gant digresk ar profoù. 
Spi hon eus e kompreno hor mignoned e tleont muioc'h-mui sikour ar gelaouenn 
vroadel lennegel nemeti gant o holl nerzh. Karout a rafemp ivez gwelout pep hini
o strivañ da gaout ha da glask koumananterien nevez. Emaomp o tostaat eus ar 500
adarre. Bec'h dezhi eta.
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SKOL-LOUARN VEIG TREBERN. - 
N' eo ket degouezhet kendalc'h romant Youenn Drezen ganeomp e koulz. Pediñ a 
reomp hon lennerien d' hon digareziñ.

AN TRI BOULOMIG KALON AOUR. - 
Eus embannadur al levr-mañ e chom 3 skouerenn war baper kaer : unan war Lafuma 
da 18 lur nevez ha daou war « Marais » da 22 lur nevez. Hastit buan d' o frenañ.
R. HUON, Gwaremm ar Groaz, 2, venelle Poulbriquen, Brest. C. C. P. Rennes 1629-
14.



HOR YEZH, Niv. 15. - 
Niverenn 15 Hor Yezh a zo deut er-maez meur a bennad kentelius enni. Sed 

amañ ar roll anezho Studiadennoù gramadegel : « end » hag « ez », Y. Blerger. - 
Kudenn an anvioù-loened dezho meur a liester, evel yer ha yarezed, R. Delaporte.
- Diwar-benn un aroudenn disklaer en Dialog etre Arzur ha Guinglaff (1450), P. 
Denez hag A. Even. - Gwallziforc'h war dachenn gwir ar yezhoù, Dr. Kloss (br. A.
Heussaff). - Traoù klevet e brezhoneg pobl, Erwan Bregar. - Kudenn an hen 
anvioù-tud e brezhoneg, Youenn Olier... hag hini an anvioù rusianek, A. Even. - 
Brezhoneg ar mor en XVIIIvet kantved... h.a.
Teñzoriez : Mlle J. QvEILLÉ, 47, rue Notre-Dame, Guingamp.. C, C. P. 1240-22 
Rennes. Koumanant 10 lur nevez.

CELTIC VOICE. - 
« Celtic Voice » a zo ur gelaouenn etrekeltiek, embannet bep tri miz gant 

Graham Bros, 5 The Street;, Didmarton, Badminton, Glos (Bro Saoz). Sed amañ roll
ar pennadoù : A Celt's Notebook ; Kevred Keltiek ; Cornish Today ; Nationalism 
and Language ; A Scottish Parliament ; The Language of the Gaels, h.a...
An niverenn (12 pajenn vras) a goust 1 shilling hag ar c'houmanant bloaz 4 
shilling.

AR VRO, 
niverenn 10, Mezheven (e galleg hag e brezhoneg). Koumanant, 10 lur nevez, J. 
Desbordes, 14, rue Colbert, Concarneau (Fin.). C. C. P. 1493-79 Nantes. - 
Gant plijadur am eus lennet en niverenn ar pennad a gomz eus KAMP AR 
VREZHONEGERIEN, savet gant an It. de Bellaing ; BRETAGNE AN ZERO, diwar dorn 
Abanna ; CONDITIONS D'UN MOUVEMENT STRUCTUREL, gant Tugdual Kalvez ;
UNVANIEZH AN EMSAV, gant Youenn Olier a zo pouezus-tre e-keñver ar menozioù 
displeget enno, a c'hell reiñ ul lusk nevez d' ar stourm broadel.

L'AVENIR, politikel, miziek, e galleg, koumanant : 5 lur nevez. B. P. 89 Brest. 
C. C. P. Rennes 1132-86. - Emgann kouerien Vreizh en deus awenet meur a bennad. 
Dibenn studiadenn J. J. Kerdiles, L'ALCOOLISME EN BRETAGNE a gavomp ivez er 
gelaouenn. Hag ul lodenn all eus labour Yann Moger diwar-benn ar broioù 
federalist. M. Kerham a ra evezhiadennoù a-zivout kelaouennoù an Emsav. Sirius 
ha talvoudus eo an holl skridoù. L'Avenir, ur gelaouenn da vrudañ.   
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BARR-HEOL, niverenn 27, Mezheven. Trimiziek. Koumanant-bloaz : 6 lur nevez. C. 
C. P. Rennes 917-64, Abbé Le Clerc, recteur, Buhnlien (C.-d.-N.). - Talvoudus-
bras evel bepred eo an niverenn-mañ, ken evit ar yezh hag an danvez. Da studiañ 
ha da brederiañ a zo, a-hed ar 54 fajenn roneoskrivet.

AR SONER, niverenn 123, Mezheven-Gouhere 1961. - En niverenn, menegomp ar 
pennadoù-mañ : LE LANGAGE DE LA FORCE ha L'UNION DES BRETONS FAIT LA FORCE DE LA
BRETAGNE, gant Polig MOnjarret ; DEUX CHANTS INÉDITS SUR LA RÉVOLTE PAYSANNE ; 
LA SITUATION DE LA LANGUE BRETONNE ; PRÉNOMS BRETONS POUR NOS ENFANTS. Notennoù 
ha skridvarnerezh a zeu da glokaat an niverenn. - Koumanant, 10 lur nevez, B. A.
S., rue Maupertuis, Rennes.. C. C. P. Rennes 1244-77.

AR BED KELTIEK. - 
En niverenn 31, Gouhere, 2 bennad skiantel, DONOC'H E RIN AR VUHEZ hag AR 
BLANEDENN VEURZH, diwar dorn A. Heussaff. Roparz Hemon a ginnig 2 bajenn a 
vrezhoneg vev tennet eus skridoù Goulven Morvan, DOAREOU AR MERC'HED KANT VLOAZ 
'zo. - Ha c'hoazh, keleier, skridvarnerezh, kanaouennoù hag ur gontadenn fentus 
gant Roparz Hemon, AL LIZHER.
Niverenn 32, Eost. Gant ar pajennoù gouestlet D'AN EC'HONDER, D' AR BLANEDENN 
VERC'HER, e welor pegen aes e teu e vrezhoneg gant an oberour evit skeudenniñ 
seurt sujedoù teknik. Alan Heussaff a gont petra en deus gwelet E GOUEZELVA 
CONAMARA. Ur skrid all gant G. Morvan, hag heuilh an enklask diwar-benn STAD AR 
BREZHONEG a gaver en niverenn.
Ar Bed Keltiek, koumanant 7 lur nevez, 21, rue Dixmude, Saint- Marc, Brest. C. 
C. P. Rennes 1907-07.

WANIG HA WENIG. - 



Kinniget-brav evit ar vugale gant tresadennoù kaer, a drugarez da gelaouennoù 
kembraek. Ha marc'had-mat ouzhpenn : koumanant : 2 lur nevez. - Wanig ha Wenig, 
Plouézec (Côtes-du-Nord), C. C. P. Rennes 1705-96.

GERIADUR ISTOREL AR BREZHONEG ROPARZ HEMON. - 
Deut eo er-maez rann 4 al labour bras-se n' hello ket ar brezhoneger 

emskiantek tremen hepdañ. Roneoskrivet-kaer eo evel an div levrenn a-raok, 
embannet gant Preder. 7,50 lur nevez e koust ar skouerenn. Lodenn gentañ ar 
geriadur (lizherenn A) a oa bet moulet gant « Al Liamm » : priz 10 lur nevez. 
Rakprenañ a c'heller ar rannoù da zont. : 12 lur nevez an 2 rann. Preder, Dr 
Etienne, Châteaulin. C. C. P. 16.093-13 Paris.

PREDER. - 
Kaier 24-25 « Preder » a zo deut er-maez dindan an anv Tonkad 61. Dek pennad a 
zo ennañ diwar dorn dek skrivagner disheñvel.
Dr ÉTIENNE, Châteaulin. C.C.P. 16.093.13 Paris. Priz ar c'haier : 7,50 lur 
nevez.

CELTIA. - 
Laouen omp bet o lenn war stagadenn Celtia « Mouez ar Bobl » o doa 

kesterien eus Breizh-Uhel graet ur gest kenetrezo evit sikour embannadurioù « Al
Liamm ».
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An arc'hant-se a servijo eta da gas levrioù d' ar skolioù evel ma servij 
d' Ar Falz ha da Vleun-Brug, arc'hant ar gest ofisiel da brenañ al levrioù 
embannet gant « Emgleo Breiz ».

Ar gelennerien o deus ezhomm levrioù evit o skol n' o devo eta nemet 
goulenn diganeomp.

Embannet eo bet nevez ivez gant Celtia lodenn gentañ ur romant e galleg 
gant Jean Merrien, « Un tout petit rien », leun a faltazi hag a fent.
Rakpren : 7,50 L. N. - Priz all : 10,00 L. N. QUATREBOEUFS, Merdrignac. C.C.P. 
Rennes 754.82.

KLASK A REER. - Niverennoù « Sav » : 1, 5, 20, 28, 29. Kinnig da V. de BELLAING,
28 rue des 3 Frères-Le-Goff, St-Brieuc.

LEVRIOU ROUEZ. - Chom a ra da werzhañ : 
Nomenoe-oe, mouladur kentañ war Alfa-Navarre 20,00
Geotenn ar Werc'hez, mouladur kentañ  25,00
Danevelloù a Vreiz, skeudennoù e liv  12,00
Goulenn digant R. HUON, Gwaremm ar Groaz, 2, Venelle Poulbriquen, Brest. C.C.P. 
6129-14 Rennes.

KAMP AR VREZHONEGERIEN. - 
Pevarzekvet Kamp ar Vrezhonegerien a zo bet dalc'het e Logivi, eus ar 14 a

viz Gouere d' an 30. Unan eus hor c'hampoù birvidikañ eo bet hemañ. Ar re 
yaouank a oa deut niverus-tre eus pep korn ar vro hag ar bed peogwir e oa tud 
eus New-York, Montreal, Cork, Tunis.

Evel boaz ar yezh nemeti bet implijet e-pad ar pemzek devezh-se a zo bet 
yezh ar vro, kerkoulz evit ar c'hoarioù hag al labour.

Kentelioù a zo bet graet war lennadurioù Skol (Abeozen), evit ar re vras, 
ur skol all a blede gant ar re a c'helle tremen an Trec'h Kentañ hag an trede 
gant an deskarded.

Setu amañ roll ar prezegennoù a zo bet graet e-kerz ar c'hamp : 
- An embann, gant Ronan Huon ;
- Ar Skol e servij ar bobl, gant Per Bourdelles ;
- Kudennoù Yaouankiz, gant G. Ar Menn ;
- Va beaj e Bro-Flandrez, gant Abanna ;
- An Danmark, gant G. Dubourg ;
- E ti Dullin, gant Jarl Priel ;
- Tisaverezh, gant Per Lemoine ;
- Abati Beauport, gant A. ar C'halvez ;
- Ar broadelezhioù en U.R.S.S., gant Per Penneg ;
- Bro Logivi, gant an Ao. Chauvel ;



- KAVY, gant Erwan Evenou.

Pevar kamper o deus tremenet an Trec'h Kentañ ha 2 an Trec'h Meur e dibenn
ar pemzek devezh labour-se.

Ur c'hamp kalonekaus-tre eo bet dre m' hon eus gwelet tud yaouank oc'h 
erruout hep gellout komz koulz lavaret hag o wellaat a zeiz da zeiz ken e oant 
helavar-tre pa 'z int aet kuit. Plijadur hon eus bet ivez o klevout bugale vihan
ar vro o vrezhonegañ pa'z aemp goude merenn davet traoniennoù Milin Trogor, da 
Goad an Noz pe war lein Menez al Lann Du ma tisplegas diwarnañ an Ao. Chauvel ur
barzhoneg ken fromus.
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Gweladennet hon eus ivez Milinoù paper ar c'hornad : hini Aleksandr e 
Logivi hag hini Vallée e Benac'h, e-kichen ar stankell savet war al Leger un 
draonienn goadek a gasas da soñj da zarn ac'hanomp traonienn Poulafouia en 
Iwerzhon.

67 den a zo deut d' ar c'hamp, en o zouez tost d' an hanter dindan 27 
vloaz.

Renet e oa ar champ evel boaz gant Ronan Huon, Vefa de Bellaing ha Paol 
Kalvez a zo bet lakaat da deñzorer.

KENSTRIVADEG EMGLEO SEVENADUREL PARIZ. -
Sed amañ ur c'hemenn kaset dimp a-berzh Emgleo Sevenadurel Paris : « Un 

ugent a skridoù hon doa resevet evit kenstrivadeg an dornskridoù brezhonek. 
Rannet eo bet etre c'hwec'h kenstriver ar 1.500 lur nevez hon doa kinniget da 
c'hopr.

Gant Jarl Priel, ar skrivagner tregeriat anavezet gant an holl, eo aet ar 
maout, ur wech ouzhpenn ; hep marc'hata eo bet roet dezhañ 500 lur nevez a briz 
evit ur pezh-c'hoari « Kazh ha logodenn » ar gwellañ pezh-c'hoari bet savet 
biskoazh e brezhoneg ; war « Al Liamm » e vezo embannet.

Ur priz ken bras all (500 lur nevez) en deus gounezet Lan Kergall eus 
Lanvollon, evit un dastumad kontadennoù a-vremañ, skrivet e brezhoneg flour. 
Setu, a gav dimp, ur skrivagner dianav kaer betek-hen.

200 L. N. a zo aet gant Yann Brekilien evit ur romant « Doue a ziskaras an
tour ». Y. Brekilien ez eus ur Breizh-Uhelad anezhañ hag en deus desket ar 
brezhoneg goude bezañ deut da zen. Daoust da se en deus savet ur romant kaer en 
un doare divoas e Breizh.

100 L. N. en deus gounezet Rojer Pradig gant e eñvorennoù brezel, pa oa 
martolod war ul lestr-tarzher. A zeiz da zeiz en doa skrivet Pradig e 
eñvorennoù, frommus ez int da lenn ha skrivet en un doare direbech.

A bell a zo eo anavezet Evnig Penn Ar C'hoad e-touez ar varzhed, ur priz a
100 L. N. en deus bet evit un dastumad kanaouennoù gant an tonioù, un tregont 
bennak anezho. Setu peadra da ganañ er beilhadegoù da zont.

Un dornskrid talvoudek en deus savet Gwennole Ar Menn eus Pariz, diwar-
benn al louzeier hag ar plantennoù. N' eo ket peurechu al labour, 100 L. N. zo 
bet roet dezhañ, evit kaout kalon da gas al labour da benn.

Dellezek eo hogos an holl zornskridoù da vezañ embannet. Kement-mañ a 
ziskouez n' eo ket ar skridoù brezhonek eo a ra diouer d' ar Vretoned. Tri briz 
a zo aet gant Tregeriz, daou all gant tud bet barlennet e galleg. »

TREC'H. - 
Un arnodenn evit an Trec'h Kentañ a zo bet er Kêr-Vreiz Pariz, d' an 10 a 

Vezheven 1961. Degemeret eo bet Y. BRIIT.
E Logivi-Plougraz da geñver Kamp ar Vrezhonegerien ez eo bet dalc'het 

arnodennoù an Trec'h d' an 28 a viz Gouere.
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Degemeret eo bet an arnodennidi-mañ :
Trec'h kentañ :
- Loig KERWAZ, meneg mat-tre ;
- Yann TALBOT, meneg mat-tre ;
- Yann Jerkez TILLY, meneg mat ;
- Mikael LANDIVINEG, meneg mat.
Trec'h Meur :
- Ivona KONAN, meneg mat ;
- Per PENNEG, meneg mat a-walc'h.



DA REIZHAÑ. - 
Barzhoneg « Ar Raned » gant Youenn Wernig a zo da reizhañ evel-hen e dibenn an 
eil poz

ar raned a ragach an eil d' eben 
a ragach en noz
ha netra ken.

MISSION BRETONNE. - 
An ti anavezet dindan an anv « Mission Bretonne » a zo un oaled m' en gav 

ennañ ar Vretoned divroet. Tu a vije d' e geñveriat ouzh an « Oaledoù » -se a 
gaver e pep kêr eus Kembre. Eno ez vez prezegennoù ha c'hoarioù. Bodet e vez an 
dud ivez e salioù disheñvel etre 19 eur ha 23 eur hervez o orin da zeizioù 
merket hag ur pred a vez servijet da 20 eur. Un ti nevez brasoc'h a zo o paouez 
bezañ prenet, 45, rue La Quintinie (15e), Métro Vaugirard. Goulenn an 
diskleriadurioù eno.

Moulerezh AR SKREV.  Bali ar Marichal de-Lattre-de-Tassigny AR BAOL
diskleriet hervez lezenn : 3° trimiziad 1961 Niverenn ar voulerez : 19962
 Ar merour : P. AR BIHAN



AL LIAMM 88

AL LIAMM

NIVERENN 88

Gwengolo - Here 1961

17vet Bloavezh

TAOLENN

Va levrig-skeudennoù, gant Maodez Glanndour 301
Va-unan e-tal d'ar mor, gant Vefa de Bellaing 304
Alfred, gant Yeun ar Gow. 308
Troioù-kaer ar Baron Pouf (kendalc'h) gant Roparz Hemon 323
Barzhed er Gorventenn, gant Yann-Ber Piriou 339
Un drajedienn Vreizhat, gant A. Trollope 348
Strollad Beilhadegoù Treger, gant Jil Ewan 354
Pajenn ar re Yaouank 367 
Al Levrioù 369
Notennoù 372



301

VA LEVRIG-SKEUDENNOU

Gant MAODEZ GLANNDOUR

MIZ C'HWEVRER

Deñved gwenn war an oabl 
Deñved gwenn war ar mor : 
En ur fleüt arc'hant
E sut an avel he levenez. 
Hag ar bokedoù laezh,
Kentañ da guriuziñ,
O deus digoret o daoulagad.

KORNIG AR SEKREDOU

Penstemon gwenn ha roz (1) 
Ken fresk ha dremmoù bugale, 
Na lavarit da zen ebet
E karan dont da gomz ganeoc'h.

(1) Ar Penstemon a zo bleunioù bruluheñvel, gwenn ha roz, ruz zoken en 
eilseurtoù 'zo, tener ha flamm-meurbet. Hirbad ez int dindan temz-amzer Breizh, 
war an aod da vihanañ.
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SKRITUR DIANAV

Gant troiadennoù ho nij 
Abaoe milvedoù,
Petore sekred a skrivit 
En ur c'harmiñ skrijus, 
Skreved an aod ?

AN DEN KOZH DIRAK AR MOR

O va soñjoù, mor dibaouez e lusk, 
An houl anezhañ o tiruilhal war va zal.

EMSOÑJ AR GOANV

1.  ESPER WAR LOUEDONI

Sul kentañ an Azvent ! 
O milc'hwid a c'hwitell, 
An nevez-amzer eo dija ?

2. ENVORADENN

Touseg feal an eost, (1) 
Pelec'h emañ da di goañv 
Ma rentin dit da vizitoù ?
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3. PREDERIADENN

Pa ziskenn ar serr-noz, 
Lamp enaouet bemdez, 



E c'hortozan an Hini 
En deus prometet dont 
Evel ul laer.

Goañv 1960-61.

(1) Un displegadur bennak a dlean deoc'h amañ, E-pad an hañv diwezhañ, bemdez pe
dost, pa 'z aen er-maez da noz, e kaven war dreuzoù an nor, un touseg yaouank, 
bepred an hevelep hini ; doñv meurbet e oa deut da vezañ, plijout a rae dezhañ 
bezañ kemeret war balv va dorn evit bezañ flouriket e benn, ha sellout a rae 
ouzhin gant e zaoulagad aour, kaer meurbet evel re tud e ouenn, digor-bras, evit
a seblante din, gant ar blijadur. Goude Gwengolo, n' em eus ken gwelet anezhañ :
e peseurt toull emañ, o c'hortoz an deizioù tomm ?



304

VA-UNAN E-TAL D'AR MOR

gant Vefa de BELLAING

Diskenn a ran war an traezh. Ar beure eo, n' eo ket 9 eur c'hoazh. Tourist
ebet war an aod, va-unan on koulz lavaret, nemet ur bagad bugale oc'h ober 
embregerezh korf dindan renerezh ur monitor, hag un den o livañ e vagig du-hont,
tost da veg ar reier.

Un avel fresk a c'hwezh, a red ; un avel nevez-flamm, yaouank, ha n' eo 
ket kar, sur, d' an hini bounner a ruze dec'h d' abardaez, a glaske en em silañ,
tomm he fenn, e-touez an hañverien labaskennet war an traezh, re gozh dija evit 
bezañ gouest da zispennañ an teltennoù. Houmañ a zo joaus ha sklaer, n' anavez 
netra eus ar vuhez hag he viloni. Amzer he devo fenozh d' ober anaoudegezh 
ganto, ha neuze, kit ! d' unan all da zont antronoz vintin, unan hag a vo fresk,
yaouank, nevez-flamm evit un devezh.

Ur grogen a lufr dindan va zroad, na bravik eo ! He dastum a ran. Siwazh !
er-maez eus ar mor ez eo disked, disliv, da deurel ! Soñjal a ran e tud 'zo hag 
a seblant bezañ ken pouezus o spered, ha n' int nemet didalvez er-maez eus o 
aergelc'h. Da betra e c'hellfent servijout evit buhez da zont Breizh ?

Pelloc'h, unan all a sked souezhus. Tostaat a ran. Lavaret e vije, a-bell,
un heol bihan o lugerniñ war an traezh. Heol, ya, met un asked anezhañ hepken, o
parañ war un tamm gwer bennak. Tud 'zo ivez evel-se, ha n' eus warno nemet ur 
wiskad lufrus a ro da grediñ int danvez prizius.
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Nag a draoù a vez spurmantet evel-se o sellout ouzh an traoùigoù dilezet 

gant ar mor. Amañ ur grogen St Jakez, deut eus pelec'h ? peseurt ergerzhadennoù 
he deus graet evit dont betek amañ ; peseurt donvorioù, peseurt aodoù he deus 
gwelet ? Zoken ma c'hellfe o c'hontañ ne blijfe ket din o c'houzout. Petra vern 
din ! Trawalc'h eo gwelout anezhi amañ, e palv va dorn evel en ur c'havell kavet
a-benn ar fin evit deraouiñ ur vuhez nevez war an douar. Marteze o deus boudoù 
'zo meur a vuhez da ren ? Marteze goude bevet ur vuhez en dour eo ret dezho 
bevañ war an douar evit en em zasprenañ. Piv a oar ? Petra a ouzomp, ni, paour-
kaezh tud, diwar-benn loened o deus gwelet kement a vroioù, treuzet kement a 
vedoù, a c'horventennoù meur ? Marteze emañ enno holl gened hag holl furnezh ar 
bed ?

Mont a tan davet ar bigi-bale. N' int ket dihunet c'hoazh, darn anezho a 
zo stouet evel laboused o kousket. Tamm-ha-tamm e teu ar mor d' o sevel war o 
c'hein, branskellat a reont evel o tigeriñ o divaskell. Gwelout a ran o anvioù :
« Roz Avel », « Gwenn ha Glaz », « Reder-Bro ». Na plijus eo reiñ un anv 
breizhek d' e vag, war zigarez ober «giz ar vro », neketa ? pa reer fae ouzh ar 
re « ken dizesk ma ne ouzont ket galleg zoken » !

Disul diwezhañ eo bet kemennet en iliz, da geñver Gouel Varia Hanter-Eost,
e vefe kofesaet ouzhpenn e galleg, e saozneg, en alamaneg, hag e spagnoleg. 
Amañ, e Breizh, ar brezhoneg a zo mat da reiñ anvioù d' ar bigi, met ket da 
saveteiñ un ene... Perak souezhiñ pa ouzer ne vez sellet nemet ouzh gwiskad hor 
bro ?

Sioul ar mor, sioul an aod. Ar c'hasino e-tal d' an draezhenn a zo evel 
marv, leun m' eo e gorzailhenn gant sonerezh, dañsoù, sañjoù pounner ha diroll 
ket goet c'hoazh abaoe dec'h da noz, met an traezh a zo naet, gwalc'het mat. 
Trugarez mor divent !

*



Bremañ eo tomm, re domm endeo. Peder eur d'abardaez. Re a dud war an 
traezh. Daoust ha n' hon defe ket aotre da gas kuit an dud se 'zo deredet evit 
aloubiñ aodoù Breizh e-pad 3 miz ? Ya ; gouzout a ran, degas a reont arc'hant, 
ur bern arc'hant. A drugarez dezho e vez kresket priz pep tra, hag e vev ul 
lodenn vras eus Breizhiz. Evit an arc'hant-se - ha ne dalv ket d' hor bro zoken 
- eo ret deomp degemer an aloubadeg-se ! A ! Pebezh plijadur a vefe krial 
dezho : «Kit kuit; ne fell ket deomp ho kwelout ken amañ evel en ur vro 
trec'het, o saotrañ hon aodoù, o huchal en ur yezh a c'hloaz hon divskouarn, o 
tegas ho kizioù ha n' hon eus netra d'ober ganto ».
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Dec'h e welen, peget war mogerioù kêr, skritelloù : « Grande fête 

folklorique, 3 bagad, 5 Cercles celtiques, costumes régionaux », hag en traoñ : 
« Organisée par le Club des Pingouins, sous le patronage du Pastis Ricard ». 
Hirio am eus kejet war ar straed gant ur mignon broadelour, ha toullet kaoz 
gantañ. En ur glevout ac'hanomp, touristed o deus distroet o fenn, souezhet : - 
«Estrenien a bep seurt a zo amañ » - o deus laret war hon divout. Bezañ kemeret 
evit estrañjourien en hor Bro !

C'hoant grozmolat ha dantañ evel an tigr bac'het hag a wel tud o tostaat 
ouzh e gaoued...

Gouzañvomp anezho eta, en anv an ekonomiezh pe me oar... Met, me ho ped, 
yaouankizoù, na glaskit ket o zrevezañ. Merc'hed Breizh, karit ar mor evit e 
binvidigezh, evit e gaerded, evit ar yec'hed a zegas deoc'h. Karit an natur dre 
vras, karit he frouezh. Karit pep tra hag a zo ho kwir vro. Mirit ho karantez 
evito, ha n' it ket d' he foeltrañ, d' he skignañ evit n' eus forzh petra, n' 
eus forzh piv. Spontet on o welout amañ kement a heñveledigezhioù gant B. B. pe 
Annetta Vadim. Daoust ha ne vefe ket ur plac'h dezhi hec'h-unan ur bersonelezh, 
un dremm ? Daoust hag eo ret d' ur plac'h yaouank bezañ heñvel ouzh un all evit 
bezañ kaer ? Va lezit da grediñ n' o deus ket ezhomm - na c'hoant - merc'hed 
Breizh da drevezañ n' eus forzh petore pompinell brudet evit bezañ merc'hed 
dedennus.

E-kreiz an draezhenn, un tiegezh - tad, mamm ha bugale - bodet en ur 
c'helc'h treset gant ur balig. Tremen a ran en o c'hichen. Saozon int, 
eveljust... Deut int a-benn da adskeudennañ o digenvez hollvedel war an tamm 
traezhenn-mañ. Tud a dremen dirazo, en-dro dezho, n' eus forzh, chom a reont en 
o c'helc'h, difiñv, digas. Daoust ma 'z eo fentus a-walc'h, ne c'hellan ket 
mirout a soñjal e vefe brav m' o defe ar Vretoned lorc'h o bro evel m' o deus ar
Saozon.

Souezhus eo penaos pep hini a vir hag a ziskouez e demz-spered el lec'h m'
emañ. Dindan un deltenn ruz un den a lenn ur romant polis. Diouzh e zremm laouen
emañ-eñ a-du krenn gant gangsterien e levr, koulskoude e seblant bezañ klouarik 
e neuz. E wreg a ra stamm, he c'hein troet d''ar mor gant aon rak an disterañ 
mouchig avel. Pin-uped a ra ardoù evit ma vefe sellet outo. Tremen a ra ar 
marc'hadour kazetennoù : « Demandez France-Soir, France-Dimanche ! ».

307
Piv a soñj er mor, estreget evit mont da gouronkañ pe da vageal ? An aod a

zo deut da vezañ ur vali vras chomet warni tud seizet gant ar wrez. An traezh a 
zo lous, goloet a dammoù paper madigoù, dilhad o sec'hiñ, korfoù eoulet. Pelec'h
emañ ar grogen berlez gwelet er beure-mañ ? Dastumet gant ur bugel pe en em 
sanket don en traezh dre zoñjer ?

Ar mor a zo skuizh gant kement a draoù fetis, heuget. Dont a ra dezhañ 
keuz eus un taol-reverzhi bras a skrapfe an holl dud-se d' o beuziñ.

*

Ar mor en deus kemeret e zigoll. An draezhenn a zo evitañ e-unan bremañ 
evit an noz a-bezh. Pep boud a vev ez-leun, e vuhez lakaet dezhañ gant Doue. Piv
a virfe outo da vevañ, bremañ m' eo aet an dud davet plijadurezhioù all ? 



Tremenet int e-kichen ar c'haerded hag ar peoc'h, ha n' o deus ket gouezet en em
vataat diwarno. Eürus ar re a gompren kened an noz.

Ar stered a zo diskennet hag en em renket kichen-ha-kichen hed-da-hed ar 
c'hae, o kas un adskleur war ribl an dour. Steredennoù n'int ket ? Gouleier 
tredan an hini eo ? Petra vern ? Diouzh un noz ken kenedus, perak argas an 
huñvreoù kaer ? Al loar a zo chomet a-ispilh, uhel, hec'h unanik. A-hont, ul 
ledenez vihan a zo ivez kelc'hiet gant ar goulaouennoù. Lavaret e vije ur 
wastell deiz-ha-bloaz bras-meurbet aozet evit Mari-Morgan. Ha dont a raio-hi da 
c'hwezhañ war ar flammijennoù ? : « Echu, echu ar gouel, kit pep hini d' ho 
korn. Distreiñ a ran d' am feurbadelezh, distroit c'hwi davet levenez touellus 
ar bed ».

Lipat ha peurlipat a ra ar mor e damm traezh dindanañ, heñvel ouzh ur vamm
ourz d' he mennig, evit peurskarzhañ anezhañ eus pep saotr, eus an disterañ roud
denel.

Daoust hag e vefe un huñvre re gaer soñjal e vo kemmet ar bed a-benn 
arc'hoazh ha ne vo ennañ hiziviken nemet peoc'h ha kened ?

... Kenderc'hel a ra ar mor da beurlipat an traezh e sioulder an noz. 
Morse ne vo re naet, re c'hlan...

Eost 1961.
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ALFRED

gant Yeun ar GOW

Anv-tiegezh an Alfred-se a gomzin anezhañ a oa Glevareg, un anv stank a-
walc'h e-touez tud ar barrez. E anv-badeziant eo a gaven iskis, rak dianavez-
krenn e oa dre ar vro, ken dianavez ma kreden e oa bet digaset eus kêr, gant ur 
brabañser a baeron troet gant an orbidoù. Ne oa anavezet Alfred nemet dindan e 
anv bihan, padal e rae an holl ouzh e wreg, d' an ampoent mestrez « Hôtel ar 
Groaz Wenn », an itron Glevareg.

D' ar mare ma teraou ma danevell, n' em boa, koulz lavarout, nep 
anaoudegezh eus Alfred. Her gwelout a raen bemdez, koulskoude, o vont d' ober un
droiadig bale war an hent a gase d' ar porzh-houarn, met morse n' em boa bet tro
da gomz outañ. Kozh-kozh e oa hag e kerzhe, harpet gant e vazh, o ruzañ e dreid 
ouzh an douar. Korfet bihan ha chouket gant samm e oad, treut ha sec'h ha 
roufennet e groc'hen, ne oa anezhañ nemet ur relegenn zister gwisket laosk gant 
ur vlouzenn c'hlas o tiskenn betek hanter e ziou vorzhed. Ha war e vlev louet ha
chomet stank, e touge ur seurt kozh kalabousenn anvet kasketenn.

Diouzh an dezrevell am eus graet deoc'h anezhañ, ne vezoc'h ket techet, 
moarvat, da grediñ e c'hellje kavandenn ur c'hozhiad seurt da hennezh bezañ 
deuet mat d' ar c'hrennardig a oa ac'hanon, troet hepken gant al levrioù 
burzhudus, displeget enno, en un doare ken plijus, chañsoù sebezus kantreerien 
galonek o redek broioù gouez Afrika, pegadoù Krec'hin Ruz Amerika ouzh an 
alouberien wenn ha taolioù kaer brezelourien an amzer gozh. Setu, koulskoude, ar
pezh a c'hoarvezas, rak, entanet ha diduet gant ar pezh a gontas din eus e vuhez
tremenet, her c'hemeris, e gwirionez, evit ur gouron eus ar seurt na oa mui war 
an douar. D' am meno e oa marv ar ouenn anezho pell a oa ha ken souezhet e voen 
o kavout un den ken sebezus hag Alfred ha ma vijen bet o welout, o tremen war an
hent, ur marc'heger harneziet eus amzer ar Brezelioù evit ar Groaz.
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War-dro ar bloaz 1909 e oa hag ur c'hrennard daouzek vloaz e oan neuze. 
Diwar ul lamm tapet ganin yaouank-flamm, e oa deuet ma glin kleiz da c'hori, pa 
n' en devoa ket gouezet ar medisin, un den diouiziek anezhañ, ober war e dro. Ma
amzer a dremenen o lenn war ur gador hir ha, pa veze kaer an amzer, ez aen, war 
goust ma bizhier loaek, da azezañ er-maez, dirak an ti, war ar skaoñ lazhañ 
moc'h, ha da astenn warni ma gar glañv.

Ur wech edon evel-se, gant ur sizailh, o tidroc'hañ eus un delienn baper 
vras an tresadennoù a liv a oa warni, soudarded eus amzer Napoleon III, m' am 
eus soñj, pa welis Alfred o tiskenn gant e hent. War e bouezig e teue, o 
vouskomz outañ e-unan evel ma oa boazet d' ober, ar pezh na oa ket souezhus, ken
niverus all e oa an eñvorennoù a firbouche en e benn, ha ken dibaot ar re a 
deurveze o selaou.

Dirak an ti e harzas da gerzhout hag e teuas da azezañ em c'hichen, war ar
skaoñ lazhañ. Ha, goude un nebeud komzoù diwar-benn an amzer, e tennas ur 
yalc'h-vutun eus e c'hodell hag e leugnas e gorn, ur c'hornig pri bitous, war-
bouez nebeut hiroc'hik eget e fri. Pa voe tanet gantañ e vutun, e paras e 
zaoulagad war ar skeudennoù edon o tidroc'hañ.

Blivaat a eure e sell hag e zremm a vavaas kerkent. Evel yaouankaet e oa 
en un taol, e-giz ma vije bet gwad nevez o tont da dommañ e galon. « N' emañ ket
ma lunedoù ganin, » emezañ, « met anavezout mat a ran an holl wiskamanchoù arme-
se. An den-mañ a zo ur soudard war droad, ur soudard a linenn, evel ma veze 



lavaret neuze. Hemañ, ur chaseour war droad ; an trede, ur c'hanolier. Ar re-mañ
a zo marc'hegerien : houzarded, dragoned, kuiraserien... Setu ar c'hoaferien, 
paotred hag a denne d' an uhlaned gant o zokarnoù plat... Hemañ, mantellet ruz, 
a zo ur spahi : egile, gwisket glas, un turko... Hag amañ, ur zouav... ar 
gwellañ anezho eus a bell, heñ eo, hep mar, ar c'halonekañ soudard a oa er 
bed... »
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E vouezh a oa birvidik ha fromet ha gant fouge e komze : « Gwechall, em 
amzer-me, » emezañ, « ne oa nemet teir rejimantad zouaved, an dibab eus ar 
baotred dispont. Ne zougent ket niverennoù war o bonedoù ruz pe chechia na war o
chupennoù evel ar soudarded all war o c'hepioù pe galabousennoù. Dre ur merk a 
liv disheñvel gwriet tost da c'hodelloù ar chupenn, e veze anavezet ar 
rejimantadoù zouaved. Bez' e oa glas ar merk-se evit ar gentañ, gwenn evit an 
eil ha ruz evit an deirvet, da lavarout eo livioù banniel Frañs... Ne oa nemet 
ar vegenn eus ar wazed yaouank hag o deveze an enor da zougen dilhad ar 
rejimantoù-se brudet dre ar bed holl... »

Gant kerse hag hiraezh e komze, e zaoulagad oc'h heuliañ ar vogedenn 
c'hlas a save d' an nec'h eus e gorn-butun. Sederaet, moarvat, gant an eñvor eus
an darn blijusañ eus e vuhez tremenet, en devoa doare da vevañ en ur bed all, 
pell kenañ diouzh an hini edo neuze ennañ. Ar c'houn eus an amzer-se a lakae war
e zremm ur sked laouen hag eürus ha, c'hoantik da glevout hiroc'h, e c'houlennis
outañ dizale :

« Ha zouav oc'h bet 'ta gwechall, Alfred ?

- Ya ! ma faotr, » emezañ lirzhinoc'h c'hoazh e vouezh, « hag e-pad ar 
pevarzek vloaz eus ma amzer. Daou gonje a seizh vloaz pep hini am eus graet 
lerc'h-ouzh-lerc'h e-touez ar zouaved ha gwelet ganto a bep seurt e Afrika an 
Hanternoz, er Meksik hag e-doug ar bloaz dek-ha-tri-ugent ouzh ar Brusianed. »

Hag e kontas din ur bern traoù souezhus, an deiz-se hag an deizioù all da 
c'houde, rak deuet e oamp da vezañ daou vignon eus ar c'hentañ. Laouen e oa da 
vezañ kavet ennon ur selaouer aketus a gave didu gant e daolioù kaer hag e vuhez
leun a chañsoù sebezus.

Pell a oa n' en devoa ket bet an eurvad da ziskoachañ den all ken goubet 
ha me da deurel evezh kement ha ma raen ouzh an istorioù estlammus a ouie 
displegañ ken mat. An dud en oad her c'hemere evit ur ranezenn hag a skuizhe 
gant e gaozioù. Hogen, me, ar c'hrennardig daouzek vloaz, ma spered leuniet a 
faltazi gant an danevelloù gwir pe ijinet a gaven el levrioù, her c'hemere evit 
ur gouron gwirion hag a chome boemet ouzh e glevout.

311
Pa veze fall an amzer, e teue d' am c'havout e korn an oaled, e lec'h ma 

vourremp o tommañ, e-ser rannañ kaoz. Unan a bep tu d'ur pod-houarnad avaloù-
douar bihan o poazhat evit ar moc'h, war ur goc'had-tan sklaer. Dre ma tibune 
din e goñchennoù, e vutune Alfred, gant e gorn pri ha dalc'hmat, e lec'h skopañ 
en tan, e tufe dizoare war an oaled, ar pezh a zisplije kalz d' am mamm. Hogen 
re seven e oa ar vaouez vat evit kavout abeg ennañ a vouezh uhel hag e tave war 
atapi divalo ar c'hozhiad gant aon da vezañ dizereat en e geñver. Ma breur 
Fañchig, avat, ur c'hanfard dilu ha diardoù anezhañ, ne dae ket a-dreñv e gein 
da lavarout dezhañ ar pezh a soñje diwar e benn. Met pounner-glev e oa Alfred 
ha, moarvat, ne entente ket rebechoù ar paotrig. M' o c'hleve, ne daole ket 
nemeur a evezh outo hag e kendalc'he, ken gwazh ha biskoazh, da dufat dirazañ 
etre e votoù hag an tan. Ur wechad, e sankas Fañchig poentennoù hir er skaoñ ma 
veze ma mignon kozh oc'h azezañ warni ha, pa zistroas hemañ d' an ti antronoz, e
voe heskinet e feskennoù gant ar broudoù lemm a oa er skaoñ. Ur c'hrougnadenn 
gintus a laoskaas Alfred hag, en ur skrabañ e benn a-dreñv, e tapas ur gador da 
vont ganti da azezañ dirak ar pod-houarnad avaloù-douar hanter-boazh. Diwar 
neuze, e lec'h teurel e bouez war ar skaoñ trubard, e kave gwelloc'h e lakaat 
war dorchenn blouz unan eus kadorioù ar gegin.

Nouspet taol fentus biskoazh a c'hoarias, en desped din, Fañchig ha ma 



breudeur all, d' an hini a raent outañ « ar ranezenn gozh », met netra n' hen 
dizonas diouzh an tech en devoa kemeret da zont du-mañ. Petra ivez a oa dezhañ 
helbikerezh bugale e-skoaz an eurvad a gave o tibunañ din e eñvorennoù kaerañ a 
dañven, diouzh ma zu, gant ar brasañ dudi ? N' eo ket, eta, an digouvi a glaske 
ma breudeur reiñ dezhañ en dije lakaet harz d' e zarempredoù gant ar c'hrennard 
yaouank her selaoue gant kement a evezh hag a blijadur. Morse kent, moarvat, ne 
oa bet selaouet e gomzoù gant den all ken ranell ha me da glevout meneg eus 
darvoudoù iskis ha broioù dianav. Ha, setu perak e teujomp da vezañ gwir 
geneiled dre an ezhomm hor boa an eil eus egile, heñ da zezrevelliñ e varvailhoù
ha me dre al levenez a roent d' am spered tuet d' ar faltazi. Un nerzh souezhus 
hor sache an eil war-zu egile, evel ma ra ar maentouch d' an houarn.

Tre pe dra eus e vuhez a gonte din bemdez, o vont d'un darvoud da unan 
all, hep reizh nag urzh, met a-nebeudoù e veizis, tost da vat, penaos hag e pe 
zoare en devoa tremenet e amzer war an douar, ha setu amañ pehini a voe 
planedenn Alfred.

*
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E 1859, d' an oad a ugent vloaz, e rankas Alfred Glevareg mont da dennañ 

ar bilhed evel ar baotred all gant en hevelep bloaz gantañ. Siouazh ! ur bilhed 
fall a dennas hag e voe kaset da ober e servij soudard da Vro-Aljeria. D' an 
ampoent, avat, e pade ar c'honje seizh vloaz penn-da-benn ha n' eo ket eizh miz 
warn-ugent, evel bremañ, ar pezh a gaver gwall-hir koulskoude. N' eo ket gant 
levenez, eta, ez ae ar baotred yaouank da reiñ ar gwellañ bloavezhioù eus o 
buhez d' ar Moloch didrugar ha mac'hom a rae sklaved anezho e-pad keit-all hag 
ivez alies, ar pezh a zo gwashoc'h, tud vac'hagnet ha korfoù divuhez. Rak, evel 
hirio an deiz, e veze stank neuze an tennoù gant gwazed ar Maghreb dare 
dalc'hmat d' en em zieubiñ diouzh yev ar C'hallaoued.

Alfred, evelkent, un orin dispont ha dichal anezhañ, ne zisplije ket 
dezhañ nemeur bezañ kaset da vale bro. Souezhet meurbet e voe pa zilestras e kêr
Aljer, anezhi, d' an ampoent, ur geoded vuzulmat rik a c'hiz kozh gant he 
straedoù strizh ha teñval, he ziez gwenn-kann o lintrañ dindan an heol berv hag 
he moskeennoù bolzet o zoennoù. Dirak an dud eno e chome alvaonet ouzh o gwelout
gwisket iskis gant saeoù ha mantilli gwenn ha kabellet gant turbanioù a c'holoe 
dezho o fenn. Ha pebezh saouzan o verzout ne weled eus ar merc'hed nemet o 
daoulagad du-pod a-us d' ar mouch a guzhe dezho genou ha fri. Ur gwir sebez 
ouzhpenn arvestiñ ouzh kêriz, an darn vrasañ anezho truilhek ha lous o dilhad, o
tisheoliañ war ar straedoù e skeud an tiez.

Netra er gêr estren edo Alfred oc'h ober anaoudegezh ganti ne denne da 
Vreizh, ar vro kuitaet gantañ un nebeudig kentoc'h. Ar wazed o devoa ezen a 
gerzhe a-c'haoliad war o loened, o zreid o ruzañ ouzh an douar, endra m' o 
heulie o gwragez sammet gant bec'hioù pounner. « Ar c'hontrol bev, » a lavare, «
eus ar pezh a weler du-mañ, e lec'h ma ra ar baotred ar pep gwashañ eus al 
labour, ma 'z eo dizolo dremmoù ar merc'hed ha ma n' eo ket heñvel an dud, evel 
amañ, ouzh marmouzien kroc'henet rous ha divalo. » Ha, bep ur mare, e tregerne 
mouezhioù skiltr diwar lein ar moskeennoù bolzet kromm ha, kerkent, ec'h en em 
daole an holl da bediñ, troet war-du ar sav-heol. Evel-se eo e teuas hor 
c'henvroad da c'houzout e oa ar moskeennoù-se lec'hioù pediñ pe ilizoù an 
Arabed.

Fougeet e voe da Alfred gant e zilhad-soudard nevez-flamm. Ar bragoù, ur 
gwir sac'h anezhañ, a gavas, da gentañ, landrammus ha gwall frank da zougen. 
Hogen, pa geñverie e wiskamant ouzh hini « paotred al linenn », evel ma lavare, 
e save lorc'h ennañ hag e selle faeüs ouzh ar rumm soudarded-se.

313 
Met ret e voe deskiñ ar vicher ha, kerkent ha ma sone ar c'hleron, abred-

abred diouzh ar mintin, rak nerzh didruez an heol a zeue buan, e ranke ar 
zouaved yaouank diblouzañ da ober embregerezh a bep seurt : deskiñ bale e renk, 
tennañ, redek hag ober brezel bihan. E-kreiz an deiz e raent o c'housk-ae ha, 



diouzhtu da c'houde, ar fuzuilh war ar skoaz hag ar sac'h ouzh ar c'hein tre 
betek an abardaez. Ur gwall vuhez a renas Alfred, eta, met dont a reas buan d' 
en em voazañ outi.

Ar wech kentañ m' en devoe aotre da gemerout un tamm diskuizh - da sul e 
oa, evel just - ez eas gant unan eus e genseurted da ober ur valeadenn e kêr. A-
raok ma kuitajont porzh ar c'hazarn, e oa bet lavaret d' ar soudarded yaouank 
laosket da vont en o frankiz, hep skiant prenet c'hoazh eus ar vro, bezañ war 
evezh ouzh an Arabed ha diwall da vont a-strolladoù re vihan da weladenniñ 
straedoù bihan ar c'harterioù paour. Difenn a oa ivez da vont d' an tavarnioù 
dalc'het gant Aljeriz ha klask riot ouzh ar vroïz. Kement zouav a vije kablus 
eus un tabut, ur c'hann pe ur reuz bennak a vije kastizet kalet.

Didu a gemeras an daou zouav yaouank oc'h ober o zroiad e kêr. Goude bezañ
lipet bep a vanne en un davarn dalc'het gant ur Gall, ez ejont da gantren du-mañ
du-hont, dare da lonkañ pep tra gant o daoulagad digor bras. Bourrañ a raent 
oc'h arvestiñ ouzh kement tra a gavent war o hent ha setu ma c'hoantajont 
gouzout penaos e oa graet ha petra a gavjent er voskeenn a weljont dirazo en ul 
lec'h distro a-walc'h. Ha pep hini neuze da lemel e chechia ruz diwar e benn, 
evel ma rae er gêr pa 'z ae d' an iliz, ha da vont tre en ti a bedenn.

A-vec'h lakaet o zreid ganto en templ muzulmat, ma tilammas war-du enno, o
c'harmiñ spontus ha gant euzh, un Arab oadet, blev louet dezhañ, o tougen, en-
istribilh ouzh e c'houzoug, un doare chapeled greunennet tev. « Ar person, 
moarvat, » eme Alfred d' e gavandad. « Met perak ez eus kement a zroug ennañ ? 
Ha difennet eo ouzh ar re wenn dont e-barzh an iliz-mañ ? »

Ur paotr taer e oa hor c'henvroad hag, hep keuz, en dije kaset diwar e dro
ar person-se, evel ma lavare. Hogen dont a reas soñj dezhañ na oa ket aotre da 
glask rev e nep doare ouzh ar Vuzulmiz hag e kavas furoc'h distreiñ war e giz, 
gant e genseurt, da doull an nor. Siouazh ! ar muezzin (hennezh, evel a ouezas 
da c'houde, eo an anv a reer ouzh beleg ur voskeen), a oa diredet war o lerc'h 
ha, diwar dreuzioù e iliz, a c'halve hag a hope, gant buanegezh, en ur yezh 
dientent d' an daou soudard.
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Kerkent e sailhas, a bep tu, un engroez tud pennoù gell kistin dezho, hag 

a voe hiset raktal gant ar muezzin ouzh an daou zouav o devoa kemeret an tec'h 
d' ar red pa weljont e troe ganto an traoù da fall. Ma oa ar Glevareg hag e 
vignon rederien ouesk ha dilu, e oa ar re o heulie kerkoulz hag int da 
c'haloupat ha darn, zoken, a ginnige dont a-benn d' o zizhout. Ur cholori 
estlammus a oa ganto ha, dirollet da vat, e krient kunuc'hennoù ha mallozhioù d'
an dec'herien, bouzaret o diskouarn gant ar rasailh. « Allah ! Mohamed ! Roumi !
» a oa ar c'homzoù a zeue an aliesañ gant an dud divadez, kalz anezho o hejañ 
kontilli hir a-us d' o fenn.

« Amañ, » eme Alfred, « e vo dav bezañ kiger pe leue ! » Hag e tic'houinas
e vaionetez, e droc'her-kaol, evel ma lavare, hiroc'h kalz ha ken lemm hag ur 
gontell da ziwadañ moc'h. E gavandad a gemeras skouer warnañ ha, neuze, o 
verzout e oant goubet d' en em zifenn d' ar mud, e tamanias d' ar re a glaske o 
zapañ.

Daoust da se e kendalc'he ar re-mañ d' o heuliañ, bras atav o ziz, an 
niver anezho o kreskiñ dre ma 'z aent hag an trouz o vont war greñvañ ganto. Un 
daou pe dri c'hant e oant en holl war seulioù an daou soudard, dirak dreilh 
houarn porzh o c'hazarn. Dialanet hag aet d' an eurvar gant o redadenn, e voe ur
c'hras d' an daou zouav kavout gwarez ha repu eno, rak diouzhtu e oa dilammet un
nebeud paotred eus ar rejimant, o fuzuilhoù ganto, da ziarbenn an Arabed 
kounnaret.

Hogen ne oa ket echu ar reuz gant ar Glevareg hag e gamarad. An ofiser ma 
voent kaset dirazañ a c'houlennas outo petra a oa kiriek d' an dizurzh savet e 
kêr ha perak e klaske an Arabed o lazhañ. « Feiz, » eme Alfred, « c'hoant hon 
eus bet da c'houzout petra eo ur voskeenn hag ez omp troet e-barzh unan anezho, 



diskabell-kaer evel ma 'z eo dleet. »

- « Ha diarc'hen e oac'h ? » eme adarre an ofiser.

- « Nann ! » e voe ar respont, « met diskabell e oamp hag hor boutoù ler a
oa ganeomp en hon treid. »

- « Mat ! pemzek devezh prizon neuze da bep hini ac'hanoc'h, » a 
c'hourc'hemennas ar c'habiten, « da zeskiñ deoc'h penaos e tleer en em zerc'hel 
en ur voskeenn. »

Hag en ur vont d' ar vac'h, e lavaras Alfred d' e gavandad : « Ma ! 
Biskoazh kemend-all ! M' am eus komprenet ar c'habiten, ez eer d' an iliz, dre 
amañ, an tok war ar penn ha divoutoù an treid ! »
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A-barzh pell, avat, e teuas Alfred da gaout anaoudegezh eus boazioù ha 

gizioù Aljeria. Nebeud goude, ivez, desket gantañ ar vicher soudard, e voe kaset
gant ur strollad, paotred all eveltañ, da redek bro evit ma renje an urzh enni, 
rak dalc'hmat, war ar maez da vihanañ, e veze emsavadeg gant ar Vuzulmiz, 
dreist-holl d' ar mare ma rankent paeañ an tailhoù a c'houlenned diganto. Neuze 
e veze stank an tennoù hag ar pegadoù hag e laoske meur a hini eus brezelourien 
an div gostezenn o c'hroc'hen war an dachenn.

Tenn ha poanius meurbet e oa ar vuhez a rene ar zouaved er vro estren-se, 
bepred o kantren enni, koulz er menezioù hag er gouelec'h, sammet evel muled 
gant o armaj hag o bevañs, rak n' o deveze nep karr da zougen o bitailh, e 
kerzhent hep ehan, peurliesañ dindan an heol e gor, da gastizañ an Arabed 
disent, da gelc'hiañ o c'hampoù pe o c'hêriadennoù, pe da lemel diganto ar 
vistri deuet fall d' ar C'hallaoued. Ha kement-se, hervez Alfred, evit ma 
tigemerje ar c'houezidi-se sevenadurezh Bro-C'hall.

Ne gontin ket deoc'h kement a glevis gant va mignon eus an darvoudoù, 
heñvel holl bepred, koulz lavarout, a verkas e amzer servij eno. Met, m' am eus 
soñj, ne voe ket drouklaouen va den pa voe meneg d' her c'has da aveliñ e benn 
d' ur vro-all.

*

Evel an Aotrou Fich-Fich e oa techet Napoleon III da lakaat e fri er pezh 
na selle ket nemeur outañ e broioù 'zo. Meur a zigarez a gavas, koulskoude, da 
gaout emell ouzh ar Meksik.

Da gentañ, graet e oa bet gaou ouzh Gallaoued eno oc'h ober kenwerzh. D' 
an eil, c'hoant en devoa, dre al levezon a gemeras warnañ an impalaerez, e wreg,
ginidik eus Bro-Spagn, da skoazellañ ar gostezenn gatolik. Ha, d' an trede, da 
c'hounit grad-vat Aostria bet kannet gantañ ur pennad kent, o reiñ skoazell d' 
ur priñs aostriat da zont da vezañ impalaer ar vro-se.

Un arme spagnol a oa dilestret enni endeo da zifenn gwirioù kenwerzhourien
eus ar Spagn bet gwallgaset ivez ha, d'an ampoent, edo Amerikaned ar Stadoù-
Unanet oc'h en em zrailhañ kenetrezo diwar-benn o c'hudennoù o-unan. Tro en 
devoa Napoleon, eta, da gas soudarded d'ar Meksik hep enebiezh eus o ferzh.
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Un deiz e tivizas an impalaer e oa ret dezhañ lakaat an urzh da ren er 

Meksik hag et bloaz 1861, e vodas un arme da vont di. Ha setu penaos he devoe 
tro rejimant Alfred, heñ ivez d' he heul, evel just, da dreuziñ ar mor bras a zo
etre ar bed kozh hag an hini nevez.

E porzh Vera-Cruz, savet en un tolead izel ha geuniek eus pleg-mor ar 
Meksik, eo e touaras an arme c'hall. Ne oa ket yac'hus bevañ eno, moarvat, ha 
dizale e voe taget un niver bras eus he soudarded gant an derzhienn velen, ar 
vomito negro. Kalz anezho, muioc'h war a lavarer eget ma voe lazhet gant tennoù 



ar Veksikaned, a gollas o buhez eno.

Hervez ma mignon kozh, e oa pell an enebourien da vezañ brezelourien a-
zoare. Pa veze bras an niver anezho e kredent pegañ ouzh ar C'hallaoued kaset 
du-mañ ha du-hont, a strolladoù bihan, da aloubiñ ur vro ken ec'hon, nouspet 
gwech brasoc'h an dachenn anezhi eget hini Bro-C'hall. Diaes e oa d' ar 
strolladoù gall strewet evel-se kaout darempred etrezo hag en em skoazellañ pa 
veze ret. Hag, evel-se, e c'hoarvezas gant ur bagad soudarded eus ur rejimant 
estren e gopr ar C'hallaoued bezañ flastret ha distrujet holl betek an hini 
diwezhañ e Camerone.

Ken diaes e oa, a-hend-all, kas bevañs hag armaj d'ar c'houchoù soudarded 
stranet e-giz-se ma ranke ar re-mañ dougen war o chouk kement o devoa ezhomm 
evit chom bev ha brezeliñ. Alies, eta, e veze ret dezho arboell o zennoù hag 
ober kofig moan. Meur a wech, war a gontas Alfred din, e lazhent sarpanted bras 
hag e raent ganto un tamm kefalenn bennak, da greskiñ ha da wellaat o 
c'heusteurenn. Ha, daoust pegen doñjerus e oa ar c'hig sarpant, e teujont d' her
c'havout mat ha saourus a-walc'h zoken. Pa veze tapet unan eus ar melladoù 
naered-se, pep hini peurvuiañ ken tev ha morzhed un den, he ranned dre dammoù da
ingala etre pep « eskouadenn ». Frouezh ha louzoù-kegin a bep seurt a oa ivez er
vro, hogen ar Glevareg a veze, da gentañ, war ziskred outo, dreist-holl goude m'
en devoe debret un tamm pimant ruz a chomas da zeviñ dezhañ e c'henou hag e 
lakaas da zideotañ gant ur sec'hed spontus e-pad tri devezh.
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Un deiz, eme Alfred, ec'h en em gavas er c'hamp kannaded indian da 

c'houlenn fuzuilhoù da stourm ouzh ar Veksikaned. Gwazed mentet mat ha kaer e oa
ar C'hrec'hin-Ruz-se ha sebezus da welout gant o c'habelloù plu hir ha liesliv, 
o c'horfoù marellet ha tatouet hag o armoù diamzeriet, gwaregoù, biroù ha 
bouc'halioù brezel. Azezet gant an ofisourien, e rejont ganto ur c'helc'h war al
leton hag, a-raok toullañ kaoz, e kinnigjont dezho korn-butun ar peoc'h. P' en 
devoe sachet pep hini war ar c'horn, e roas an Indianed da c'houzout d' ar 
C'hallaoued perak e teuent daveto. Hogen, ne voe ket sevenet o goulenn hag e 
tistrojont d' o zeltennoù hep bezañ bet ar pezh e oant deuet da glask.

Un deiz e voe kaset ar zouaved da gemerout kêr Puebla de los Angeles, un 
anv fentus, eme Alfred, pa dalveze kement ha «Pobl an Aelez » ha pa ne oa enni o
chom nemet hailhoned ha laeron. Gwintet war gern ur pikern serz hag uhel 
meurbet, ne seblante ket gwall blijus mont d' he skrapañ ha kement-se seul vui 
ma oa kelc'hiet gant mogerioù. Hogen, nep pezh kanol da heul ar zouaved da 
dennañ war gêr ha da freuzhañ he mogerioù.

P' en em gavas kompagnunezh hor c'henvroad ouzh tor ar menez lemm a zouge 
kêr Buebla, e oa drastet he soudarded gant ar samm mantrus a zouge pep hini 
anezho. Ouzhpenn ar sac'h a choukate pep den, hag o pouezañ etre dek ha pevar- 
ugent pe gant lur, e oa c'hoazh da gontañ ar fuzuilh, ar vaionetez hag ar 
boestoùigoù ler leun tenn a gartouch.

« Ar seier d' an douar ! » a c'hourc'hemennas ar c'habiten. « Un hanter 
eurvezh ho po da ziskuizhañ ha goude, kerkent, ez aimp da zineizhañ al lapoused 
treut-se ! » Morzet ha malet o izili, e kavas gras ar baotred astenn o c'horf 
war ar geot. Met, kent dale, un taol kleron a reas dezho sevel en o sav hag en 
em lakaat e renk da vont d' an argadenn. Dre urzh an ofiser o devoa laosket o 
seier war o lerc'h evit bezañ diluoc'h da grapat gant ar menez, ar pezh na 
c'hoarveze ket bewech ma veze emgann. War renkennadoù a bevar den e kerzhas ar 
zouaved, Alfred en hini gentañ, hag ar c'habiten er penn a-raok, ur marc'hig 
menez eus ar vro dindanañ. Ha, neuze, pa weljont ar C'hallaoued o tostaat, e 
teraouas difennourien kêr da dennañ warno diwar o mogerioù. Met tenn ebet, avat,
ne voe laosket outo gant an argaderien, poan ganto chom en o sav en ur vont eus 
an eil roc'h d' eben.

Ul loen souezhus e oa marc'h ar c'habiten ha ken lijer hag ur c'havr da 
gerzhout e-touez ar c'herreg ha war vevenn an toulloù don. A-hend-all ur gour 
dispont e oa ivez an ofiser pa grede pignat dirak e dud ha war wel d' an 



dennerien a glaske e dizhout. Bep un tamm e tostae ar bonedoù ruz ouzh al lein, 
met aet e oant d' an eurvar war bouez nebeud diouzh as mogerioù, padal e 
kendalc'he, hep ober re a vec'h, jav an ofiser gant e hent. « Ma c'habiten, » a 
hopas Alfred o tont war-lerc'h, « ne vin ket gouest d' hoc'h heuliañ, ma n' am 
laoskit ket da begañ e lost ho march ! »
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- « peg ennañ, » a voe ar respont, « met diwall da zikarañ ma loen ! »

Ha setu penaos e voe kemeret kêr Buebla de los Angeles. Diouzhtu pa 
ziskoachjont a-douez ar c'herreg, e sailhas Alfred hag ar re gentañ a oa d' e 
heul war ar voger-difenn, izel a-walc'h el lec'h-se. Spontet holl p' en em 
ziskouezas dezho begoù ar baionetezoù o sevel d' an nec'h, e oa skaret kuit ar 
Veksikaned, e-giz ma vije bet an diaoul war o lerc'h. Hag, en ur par berr, e voe
ar C'hallaoued e Puebla, ur gêr lec'hiet ken mat ha ken aes all da zifenn, 
hervez ar Glevareg. Hogen, ne oa enni, emezañ, nemet ur bagad gedon, pa vije bet
gouest kant den kalonek da dalout, a-dreñv he mogerioù, ouzh un arme a zek mil 
soudard ken dispont hag ar zouaved.

E 1863 e voe perc'hennet Puebla gant ar re-mañ. Met er bloaz 1865, ec'h 
ehanas ar C'hallaoued da vrezeliñ er Meksik. Echu e oa ar reuz er Stadoù-Unanet 
hag Amerikaned ar vro-se, displijet gant aloubadeg Napoleon Bihan er bed nevez, 
a c'hourdrouzas reiñ dorn d' o amezeien veksikan da skarzhañ kuit e arme. Ne oa 
ket chalet an impalaer da gaout krog ouzh ar baotred-se hag e reas d' e dud 
distreiñ d' ar gêr. E-doug ar bloaz 1867 e tapas ar Veksikaned ar priñs 
Maksimilian a fuzuilhjont, didruez, e Queretaro.

Hogen, er bloaz 1866, edo konje hir Alfred o lostennañ hag, evit kaout ar 
gwir da c'houlenn diwezhatoc'h ur plas dindan ar gouarnamant, e sinas evit ur 
c'honje a seizh vloaz all.

*

Edo e Aljeria o ren ar vuhez en devoa anavezet enni a-raok e droiad er 
Meksik, pa darzhas brezel ar bloavezh 1870.

Urzh a zeuas d' ar zouaved d' en em aozañ raktal da lestrañ evit Bro-
C'hall. « Mindrailherezed hor boa bet un nebeudig kentoc'h », a lavaras Alfred, 
« hag edomp hepken o teskiñ tennañ gant an armoù-se a raemp outo milinoù kafe, 
pa voe gourc'hemennet deomp o lardañ druz hag o lakaat e kasedoù da zont 
ganeomp. »

319
A-barzh nemeur edo soudarded arme Afrika, a-gevret gant rejimantoù 

kazarnet er vro, o stourm ouzh ar Brusianed war zouar Bro-Elzas. Kalet ha tenn e
voe ar pegadoù kentañ ha dizale e welas ar zouaved, ne vern pegen kalonek e 
oant, n' eo ket Arabed ha Meksikaned a oa dirazo. Daoust dezho da ober taolioù 
kaer ha dispar e rankjont kilañ hag, e Reischofen, e voent test eus 
marc'hekadenn ken meurdezus ha spouronus ar guiraserien ouzh soudarded war droad
an Alamagn.

« Diwar un dorgenn, » eme Alfred, « o gwelis o kemerout o ziz da redek d' 
ar marv. Evel talmoù gurun o strakal hep ehan e tassone an douar dindan treid ar
c'hezek o kerzhout d' an daoulamm ruz. Netra, d' am meno, ne vije bet gouest da 
herzel ouzh an engroez ken niverus ha ken nerzhus a dremenas reizhet kaer ha 
gant un urzh disi dirak ma daoulagad. Ar varc'hegerien, tud vras ha postek 
anezho, o sabrinier ganto en aer, a youc'he a-bouez-penn, endra ma luc'he 
trellus, dindan an heol, o hobregonoù hag o zokarnoù, moueoù hir ar re-mañ o 
nijal en avel. Hag an trompilhoù kouevr, o teurel o son enkrezus ha skiltr, a 
hise ar c'houroned-se da c'harmiñ muioc'h-mui, hag ar javed da bennfolliñ. Ya ! 
ur weledigezh estlammus e oa an arvest-se a sklase hor gwad hag a waske hor 
c'halonoù ankeniet o klask gouzout penaos e tremenje ar stokadenn a dostae ar 
pred anezhi.

« Euzhus meurbet e voe ar stokadenn. Ar ramzed-se hag edon war c'hed da 



welout o skubañ kement tra diwar o hent, eo a voe harzet gant an disac'h plom ha
dir a gouezhas warno. Ar Brusianed, skoachet mat, a denne a reuziadoù ingal ha 
drastus war ar varc'hegerien o tont a-benn dezho. A-barzh ma tizjont o 
enebourien, e oa bet dismantret ar renkennadoù kentañ anezho gant ar 
fuzuilhiadeg digoret warno. Kezeg a gouezhe d' an douar o flastrañ dindano ar re
o gaoliate. Loened all, dic'hloaz, a zaoulamme, spouronet holl, o stlejañ d' o 
heul, war goust ur stleug, ur c'horf bev pe varv, luget e droad ennañ. Ar 
renkennadoù all, o tont war-lerc'h, strobet gant korfoù kezeg ha tud diskaret an
hini gentañ, a deuze ivez dindan ar barradoù tan ha dir a gendalc'he da 
gouezhañ. Dizale e washaas an drailh hag an dizurzh e-touez an argaderien 
falc'het a restennadoù stank gant tennoù ha mindrailh ar Brusianed. E berr amzer
e voe drailhet, bruzunet ha flastret ar rejimantoù kaer-se a oa ar vegenn eus 
marc'hegouriezh ar C'hallaoued. War an dachenn goloet a wad e oa trec'h an Ankou
ha diouti e tec'he bremañ ar strolladoù diwezhañ, an dismantroù eus ar pezh a oa
bet arme war varc'h Bro-C'hall. Diwarni ivez e save klemmoù ha mallozhioù ar re 
c'hloazet ha grizinkadennoù ar c'hezeg toullgofet o vervel.
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« Neuze, e teuas soñj din eus ar Chiñk bras, ur c'henvroad yaouankoc'h 

egedon a oa oc'h ober e amzer er guiraserien. Moarvat, emezon, emañ e gorf du-se
e-touez re e genseurted reuzeudik. Diwezhatoc'h, koulskoude, pa voe echu ar 
brezel, e klevis e oa bet en em dennet dic'hloaz eus an drailh, a drugarez Doue.
»

Gant an arme war dec'h e rankas ar zouaved kilañ hag, e Froeschwiller, e 
voe ur pegad all ouzh ar Brusianed. E-barzh un houpezeg e voe tizhet Alfred en e
gof-gar hag un tenn all, prim goude, a vrevas dezhañ e vrec'h kleiz. Dinerzhet 
gant ar gwad a golle, e kouezhas d' an douar hag eno, diwezhatoc'h, e voe kavet,
hanter-varv, gant klañvdiourien an enebourien.

Kerkent ha gwellaet dezhañ en ospital, her c'hasjod d' ur c'hamp 
prizonidi, e Hambourg, daoust ma ne oa ket c'hoazh pareet e vrec'h. O vezañ ma 
ne oa ket gouest da labourat, en devoa ar gwir da dremen e amzer e kêr, evel ma 
plije gantañ hag, alies, ez ae di da ober baleadennoù ha da weladenniñ an traoù 
kaer a oa eno.

Tud seven hag hegarat e oa Hambourgiz ha deuet mat e oa ar Frañsizien 
dezho. Dalc'hmat e veze pedet Alfred da bredañ e ti pe di ha mignoned niverus en
devoa e kêr. En tavarnioù ne fazie ket dezhañ peadra da evañ, rak brokus e oa an
holl en e geñver. Daoust da ze e pegas ennañ kleñved ar gêr hag e reas e venoz 
da dec'hout da Vro-C'hall dre an Holland. Hogen, penaos en em laerez ac'hano ?

Un deiz, e lec'h distreiñ d' ar c'hamp d' e goan, e chomas da ruzañ dre ar
straedoù ha, pa voe deuet an noz, e kuitaas kêr, hep bezañ gwelet. Diloar ha 
teñval e oa ha tev an erc'h war an douar. Kerzhout a reas e-pad un nebeud 
eurvezhioù hag e gantreadenn hen digasas, e-kreiz an deñvalijenn, d' al lec'h en
devoa kuitaet ur pennad kent. « Boud e vin, emezañ, da dizhout an Holland hep 
skoazell un nadoz-vor hag, a-hend-all, e vin anavezet hag harzet a-barzh en em 
gavout war an harzoù pa n' em eus dilhad all nemet ma re zouav. » Hag hen da 
zistreiñ d' ar c'hamp.

Ur gudenn diaes dezhañ da ziluziañ a oa mont d' e wele hep bezañ gwelet 
gant ar gedour. « Wer da ? » eme hemañ p' her c'hlevas o tostaat. « Karta ! 
karta ! » a respontas Alfred, da reiñ dezhañ da gompren en devoa bet un aotre 
dre skrid da chom e kêr war-lerc'h an eur. Hag e reas ar Glevareg an neuz
da glask ar paper en e c'hodell. Hag ha da astenn d' ar soudard deoñ ur pakad 
butun goullo. E-keit ha ma enaoue ar gedour e letern da lenn ar paper, e 
tistagas Alfred dezhañ ur mell taolpenn e-kreiz e vruched. Hag ar paour-kaezh 
Prusian a voe stlapet d' an douar a-stok e gorf, e fuzuilh hag e letern o 
ruilhal d' e heul.
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Raktal a reas ar zouav ul lamm dreist an treuzoù hag heñ d' ar red gant an



diri betek ar solier e lec'h m' edo e wele ha re ar brizonidi all. Dilhad ha 
boutoù hag all, ec'h en em skoachas dindan e ballenn, endra ma kleve o sevel d' 
an nec'h paotred ar gward bet galvet gant ar gedour. Ne voe ket pell ar re-mañ o
c'houzout piv a oa kiriek eus ar mestaol hag e sammjont ganto Alfred da gas d' 
ur « bidouf » savet e porzh ar c'hamp ha plas ennañ d' un den hepken. Ne oa 
lomber ebet en doenn, un toullig avat, ne lavaran ket, ha, dindanañ, un tamm 
plankenn noazh o talvezout da wele. War ar c'hoad kalet-se eo e tremenas Alfred 
an noz hag, antronoz-vintin, pa zihunas, e oa ur bernig erc'h war e vruched. 
Kaset neuze dirak un ofiser, e rankas anzav e oa heñ en devoa roet lamm d' ar 
gedour hag e tapas evel kastiz, eizh deiz all da dremen er « bidouf » bihan, hep
aotre da zont tamm ac'hano da dommañ e dreid yen-sklas. Kalet e oa ar c'hastiz, 
met Alfred ne glemmas ket re pa ouie e oa dre e fazi e c'hoarveze an dichañs-se 
gantañ.

War-lerc'h ar brezel, pa voe laosket en e frankiz da zistreiñ da Vro-
C'hall, ez eas adarre da Aljeria da echuiñ e eil konje.

*

Tri bloaz goude, distag-krenn diouzh an arme, e tegouezhe ar Glevareg e 
Breizh hag e c'houlenne labour digant ar gouarnamant hag e voe anvet da vestr-
post ha da baotr-al-lizheroù - faktor-resever, evel ma lavare - en ur 
vourc'hadennig eus Menez Arre, Brenniliz, a gredan. Diwezhatoc'h, pa zimezas, e 
kemeras e wreg, diouzh feurm, Hotel ar Groaz-Wenn, e bourc'h Pleiben, e-keit ha 
ma chome-heñ war e labour a baotr post er barrez digavandenn ma oa bet anvet 
enni.

Ne veze ket re brederiet gant ar vicher : nebeut a skriturioù da ober ha 
daou pe tri lizher bep miz hepken da gas, dre an tolead, d' ar re a skrived 
dezho. Peurliesañ, avat, e veze goulennet outañ o lenn, rak dibaot e oa an dud 
desket d' an ampoent. Evel-se en deveze tro da gaout e bred pa 'z eo gwir e 
talvez ur servij d'un all. Banneoù sistr e tape ivez e lec'h ma veze eus an 
evaj-se ha plijadur a gemere o varvailhat gant tud ar maezioù.
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Ur wech ar bloaz e kreske e labour, p' en deveze da ingalañ ar paperennoù 

kargoù a gase paotr an tailhoù d' ar re a oa madoù war o anv. E holl droiadoù a 
rae war e droad o vezañ ma ne oa ket bet ijinet ar marc'hoù-houarn nag ar 
c'houiled-tan, ken niverus hiziv an deiz. Hogen ur baleer mat e oa hag, hep 
diegi, e rae an hirañ troiad gant plijadur. Ur c'hoari e veze dezhañ, bewech ma 
laoske gantañ e servij un tammig amzer vak, mont war e dreid e-unan da welout e 
wreg.

E vuhez a oa sioul ha didrabas ha dudi a gemere, pa veze kaer an amzer, o 
kantren a-dreuz ar menez a zegase soñj dezhañ eus gouelec'hioù Afrika. Plijout a
rae kalz da venezidi Arre daoust d' e zoare dichek a-wechoù da gomz ouzh an dud,
rak madelezus e oa, ha daoust d' e atapi iskis ha dañjerus da zebriñ an naered a
dape diouzh an hañv, hag a zegase d' ar ger en e sac'h. Fritet pe boazhet en ur 
c'hiz all bennak, e vezent dezhañ ur chegenn dispar, rak e bansion a rae er gêr.
Ar c'hiz da zebriñ seurt amprevaned a oa deuet gantañ eus ar Meksik, m' hoc'h 
eus soñj, ha silioù garzh a oa an anv a rae outo.

Pa voe aet re gozh da genderc'hel gant e labour, e voe laosket da vont 
davet e wreg evit mat, gant un tammig retred d'e zigoll eus e boan. Neuze eo e 
ris anaoudegezh gantañ hag e kontas din, evel m' am eus lavaret uheloc'h, ar 
pezh en deus roet tro din da skrivañ an danevell-mañ. Mervel a reas Alfred er 
bloaz 1914 hag, abaoe, emañ e relegoù e bered ar barrez, endra ma tiskuizh e 
ene, hep mar ebet, e baradoz an Aotrou Doue.
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TROIOU-KAER AR BARON POUF

aozet e brezhoneg gant ROPARZ HEMON

(KENDALC'H)

PEVARE NOZVEZH

Ne vanis nemet un devezh kuzhet er vengleuz. Goude serr-noz e kendalc'his 
war droad gant va hent, o pellaat c'hoazh diouzh kêr. Ur skourr a droc'his hag a
gempennis e stumm ur vazh, d' en em zifenn ouzh al loened gouez, pe ouzh an dud 
diouzh ret.

En ur gerzhout e prederien a-zivout ingratiri ar renerien. Servijet-mat em
boa ar maharaja. Un all em lec'h, o tizoleiñ kevrin ar vougev, en dije marteze 
karget e c'hodelloù hag a vije aet kuit hep rannañ ger. Me n' em boa ket kemeret
an disterañ diamant pe berlezenn diouzh teñzor Tamerlan. Aet oan onest da 
ziskuliañ va c'havadenn da 'm mestr. Kompren a raen bremañ perak e felle dezhañ 
va lazhañ : bezañ an den nemetañ a c'hellje digeriñ an torgennoù burzhudus.

Da zerou-deiz en em gavis en ur gompezenn vras roc'hellek, hep gwezenn na 
brousgwezenn da 'm gwaskediñ. A bep tu e save menezioù kras, o lein o lintrañ 
ouzh an heol evel kernbenn un den moal. Souden e verkis un dra sebezus : ur gwaz
o tont a-wel dres e lein ur menez, hag o tiskenn davedon. Krapet oan war ur 
roc'h, ha ne soñjis ket tec'hout gant ar souezh. Ar gwaz-se ne gerzhe ket evel 
ar re all. Daoust ma skare e zivesker, e seblante luskañ dre an aer, hep a-boan 
stekiñ ouzh an douar. Bep kammed a rae, ez ae dek gwalennad war-raok da 
nebeutañ. Bras e oa evel ur galez, sonn e vruched evel ur peul, ken treut ma 
weled e gostoù dindan e groc'hen. E izili moan a rae din soñjal e pavioù ur 
c'hilhog-raden. Damnoazh e oa, netra nemet un tulban gwenn war e benn hag un 
tamm lien gwenn en-dro d' e groazell. Mont a reas eeun dirazañ, hep sellout da 
gleiz na da zehou, d' an nec'h na d' al leur. Tremen a reas e-biou din, a-rez va
roc'h, ken herrek ma welis e gein tost hep paouez gwelout e vruched. Steuziañ a 
reas diwar va gwel, o pignat hep poan ebet gant tor ur menez all hag o lammat 
dreist al lein.
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Prest goude e teuas un all, heñvel outañ, a heulias an hevelep hent, hag 

en hevelep doare. O kompren e oa an dud-se estrenien, beajourien na ouient tra 
eus embann ar maharaja, e huchis dezhañ. Hogen ne seblantas ket klevout.

Ha prim e teuas un trede, heñvel ouzh an daou gentañ. En dro-mañ ne huchis
ket. Met dres pa dremene tost, e lammis eskuit hag e kouezhis warnañ. Ne santas 
netra, a gredan. Difrom-kaer e kendalc'has da vale, ha me, a-c'haoliad war e 
zivskoaz, a voe douget gantañ ken aes ha pa vijen bet ur bluenn.

Dre grec'h, dre draoñ, a-dreuz plaenenn ha menez, ez ejomp hep ehanañ na 
deiz na noz. Pa gavemp ur c'hoad dirazomp, e lammemp war begoù ar gwez. Pa 
gavemp stêr pe lenn, e lammemp war ar gwagennoù. Morse avat ne dremenemp dre 
gêr, kêriadenn na lec'h annezet gant tud. Dre ma 'z aemp, ez ae ar menezioù war 
uhelaat. En diwezh e oant kurunennet-holl a erc'h, a skede kement ouzh an heol 
ma ranken klozañ va daoulagad. A vare da vare e vanen kousket. Pa zihunen en em 
gaven atav douget evel a-raok.

Ur wech koulskoude, e tihunis gant ur stroñs. Kouezhet oan diwar va 
c'hlud, hag edon o ruilhal war c'heot flour. Edon war un uhelenn. Nepell 
diouzhin e save talbenn hir hag izel un ti, toullet a brenester bihan holl 
heñvel, gant daou dour begek, etrezo ur porched strizh, derezioù maen dirazañ.



Eus ar porched e tiskennas un den, gwisket evel ur manac'h, nemet melen oa e 
sae. Daoulinañ a reas em c'hichen.

Ur goulenn a reas ouzhin en ur yezh dianav. Respont a ris e marateg, hag 
an diviz a gendalc'has etrezomp er yezh-se.

Ur manac'h e oa e gwirionez, hag an ti-se oa ur manati, eus relijion ar 
vro-se, n' em eus ket ezhomm da lavarout.

Degaset en doa din en ur volenn ur meni soubenn legumaj, a reas vad din, 
daoust n' am boa ket kement a naon goude va beaj hir ha m' ho pije kredet. Neuze
e voen kaset er manati, d' en em walc'hiñ ha da ober ur pennad-kousket.
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Rener ar manati, - an tad-abad a rin anezhañ, defot ur ger all, - a zeuas 

neuze da 'm gwelout. Ne seblante ket bezañ koshoc'h eget pemp bloaz ha tregont. 
Plijout a reas din diouzhtu. Un den fur ha desket-bras a oa anezhañ.

- An dud m' oc'h deuet amañ ganto, - emezañ. - a zo fakired. An darn 
vrasañ eus an amzer e kantreont dre Vro-Indez, ha pelloc'h. Ur wech ar bloaz e 
teuont amañ d' ober ur retred, ha da neveziñ o nerzh.

Tro am boe da welout a-dost ar fakired en devezhioù war-lerc'h. Un 
dousennad bennak oa anezho d' an ampoent er manati. Ken heñvel e oant holl, na 
c'hellis tamm anavezout an hini en doa va douget war e gein. Eñ n'em anavezas 
ket kennebeut, pa n' en doa merzet netra. 

Test e voen da droioù iskis a reont : en em astenn, dam-noazh evel ma 
vezont bepred, war vizied houarn lemm evel re un oged, kemer regezennoù bev gant
o dorn hag o sankañ en o genou, chom war o fenn hep en em harpañ gant o divrec'h
e-pad eurvezhioù diouzh renk, lakaat o daoudroad war o divskoaz, ha, krommet 
evel-se, ruilhal e-giz ur rod.

Ar sebezusañ-holl eo kemer ur gordenn hag he lakaat da gornigellat. A-benn
ur pennad e sav sonn evel ur peul. Ar fakir neuze a grap ganti ken uhel ma steuz
diwar weled. En un taol e kouezh ar gordenn d' an douar, ar fakir, ne ouzer 
penaos, puchet sioul en he c'hichen.

Goulenn a ris digant an tad-abad diskleriañ din penaos e veze graet seurt 
troioù. Hag eñ d'ober din ur gentel hir ha luziet a-zivout galloudezhioù espar a
zeu da vab-den diwar « greizennañ e spered» .

Ne intentis kazi grik er gentel-se. Me, aotrounez, n' on ket ur mailh war 
ar filozofiezh. Soñj am eus, pa oan studier e skol-veur Salamanka, em boa savet 
ur skrid-tezenn war gelennadurezh Platon, a voe kavet ken fall ma voen barnet da
wiskañ ar boned-azen. E lemel a ris ken prim ha ma voe sanket war va fenn hag e 
stlepel ken akuit ma 'z eas da gouezhañ a-blomm war benn an Dean, a oa o 
terc'hel kuzul er sal e-kichen gant ar gelennerien. Kaset e voen kuit eus ar 
skolaj. Nac'het-krenn em eus abaoe choukañ prederouriezh em boulienn. Met se a 
zo un istor all.
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Da zistreiñ d' hor manati. Bourrañ a raen oc'h arvestiñ doare-buhez ar 

venec'h. Tud vat int, ken dinoaz na lazhont morse tra vev ebet, ha pa ve louezae
pe c'hwenenn. Ne zebront nemet legumaj ha geotennoù a gutuilhont en-dro d' ar 
manati. Ne evont nemet dour sklaer, Rukuniñ a reont zoken rak al laezh, o 
lavarout ez eo dinatur goro ur vuoc'h. Aradennañ pedennoù a reont alies, hag 
evit mont buanoc'h ha dastum muioc'h a zellid, e lakaont rolloù skrivet anezho 
e-barzh ur rod, a droont e-giz ur vilin-gafe. Alies ivez e korollont ouzh son ur
gong arem ha trompilhoù graet gant eskern tud varv, ha neuze, maskloù 
braouac'hus peget ouzh o dremm, ez int heñvel, m' hen asur deoc'h, ouzh 
diaouled.



Aotre am boa bet digant an tad-abad da vont evel ma karjen dre ar manati. 
Koulskoude, o tiskouez din un nor vihan, en doa lavaret din :

- M' ho ped, va mignon, na zigorit morse an nor-mañ.

Mat ! gouzout a rit, aotrounez, petra eo anien ha peseurt loen kivioul eo 
mab-den. Soñjet em eus atav n'he dije biskoazh an itron Barv-Glas bountet he fri
e kambrig ar gwragez lazhet, panevet an difenn graet outi gant he fried da 
zigeriñ an nor villiget. Ne baden ket gant ar c'hoant gwelout petra oa a-dreñv 
an nor vihan.

Un noz e savis diwar ar stern koad a dalveze din da wele. An holl er 
manati a oa kousket. Al loar en he c'hann a drese stumm ar prenester a-hed an 
trepas pa 'z is er-maez eus va c'hell. N' em boe dezo nemet d' ober un droig-
vale. Va zreid am dougas hep gouzout din dirak an nor difennet. Un arc'houere, 
am eus douet, a hiboudas e pleg va skouarn digeriñ, ha sentiñ a ris.

Er manati ne oa ket evel e kastell Barv-Glas. Dor ebet ne serre war 
alc'houez. En tu all d' an nor e oa ur pondalez, ha diri a ziskenne betek ur 
c'hloastr bihan, douget gant postoù prenn diginkl. E oan o vont da zistreiñ war 
va c'hiz, disouezhet, pa daolis pled ouzh regennadoù legumaj a greske en 
dachennig-douar e-kreiz ar c'hloastr. Bez' e oa pluskennoù heñvel ouzh 
pluskennoù fav, nemet brasoc'h. Kutuilh a ris unan hag he lakaat da strakal etre
va bizied. E-barzh e kavis traoù heñvel ouzh favennoù, nemet tevoc'h. Tañva a 
ris unan.

Raktal e santis ur gridienn o tremen dre va c'horf, hag evel ul luc'hedenn
o treuziñ va empenn. Ur gammed a ris, hag en em gavis dezouget betek lein unan 
eus tourioù ar manati. Ur gammed all, hag e oan war ar c'hlazenn dirak ar 
porched. Va c'horf a oa aet skañv. Va spered oa sklerijennet. Gouzout a raen, 
hep e vije bet lavaret din, em boa dizoloet ur c'hevrin : ar favennoù-se a oa 
boued ar fakired. D' ar manati e teuent bep bloaz da neveziñ o nerzh, tamm ebet,
- evel en doa displeget din an tad-abad, - dre greizennañ o menozioù, hogen 
hepken dre zebriñ favennoù ar c'hloastrig. E berr, graet em boa evelto, ha troet
e oan da fakir !
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Mont a ris d' ar porzh ma oant boas d' ober o zroioù. O holl rikoù a oa 

eno. O vezañ lamet va botoù, e kerzhis diarc'henn war ar begoù houarn ken aes ha
war ur pallenn voulouz. Un tantadig o doa graet en ur c'hogn, ha na oa ket marv 
c'hoazh. Bale a ris war ludu tomm a-walc'h da boazhañ patatez evel pa vije bet 
ur bernig foenn. Neuze e tapis ur gordenn hag he lakais da droenniñ en aer. 
Sevel a reas sonn. Hep poan e krapis ganti.

Ne ouzon ket pegeit e krapis. Ken lijer oan ma oa dudi. Krapañ ha krapañ a
raen. Ne welen ken an douar. Edo evel douget en ec'honder. A-daol-trumm e sellis
ouzh al loar : div wech brasoc'h e oa eget kustum ! Kompren a ris e tostaen 
outi, ha n' em boa nemet kenderc'hel da ober evit he diraez ! War he gorre e 
welen spis ar menezioù hag an toulloù. Ken trist e hañvale bezañ, avat, ken 
diherberc'hius, ken digenvez, ma voe gwell ganin paouez, hag en em lezel da 
riklañ d' an traoñ.

Diskenn a ris d' en em gavout fri-ouzh-fri gant an tad-abad. 
Mousc'hoarzhin a rae ouzhin, un tammig godisus, a gredan, kroaziet e zivrec'h, e
zaouarn sanket e milginoù ledan e sae.

- Un dizoloadenn vrav hoc'h eus graet, - emezañ. - Bremañ e c'hellit mont 
dre ar bed e-giz ar fakired, nemet hep ar furnezh a vez kelennet dezho. Implijit
ho nerzh evit ar mad. Skoazellit ho mignoned, espernit hoc'h enebourien. Ha 
dreist-holl, diwallit. Ar galloudezhioù a zo ennoc'h a zo dañjerus.

E drugarekaat a ris, ha kimiadiñ dioutañ.

A-youl an Neñv em bije heuliet e ali ! Nag a wallzarvoudoù am bije pellaet



diouzhin ! Perak n' em eus ket graet hervez va menoz kentañ, a oa skeiñ raktal 
etrezek ar c'hornog ha tizhout Rusia, ma em bije kavet keneiled. Goude holl, 
atav e oan ofiser e servij an Tsarez Katell.

Hogen nann. Skeiñ a ris etrezek ar c'hreisteiz.

An anien varzhus a gas an dubeed d' ar c'houldri a oa aet ennon. Kavout a 
ris hent Agra hep klask zoken. Skarañ a ris a-dreuz ar menezioù, hep santout 
naon na sec'hed, gwrez na yenijenn. Edon e bro ar maharaja hep bezañ dalc'het 
kont eus an amzer.
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Un ambrougadeg hir a oa o tont er-maez eus ar palez. Olifanted harnezet ha
palañchet-kaer, troadeien ha marc'hegerien a bep tu dezho, o goafioù hag o 
c'hlezeier o weleviñ war c'hlasvez teñval ar rabin veur. E penn an ambrougadeg e
kerzhe an hini brasañ eus an olifanted, war e gein un tourig aour dantelezhet. 
En tourig, azezet war un tron, edo ar maharaja e-unan, gwisket e seiz gwenn, en 
e gerc'henn ur c'holier diamant, hag en e dulban, war e dal, un opalenn ramzel, 
a daole bannoù ruz, melen pe limestra hervez ma fiñve.

En em zerc'hel a raen, diloc'h, e-kreiz ar rabin. Ar maharaja a welas hag 
a anavezas ac'hanon. Ur skleur a gasoni hag a grizder a baras en e zaoulagad du.
Un urzh a roas d' e gornak, a reas ur youc'hadenn skiltr, hag al loen pounner a 
redas eeun davedon.

Ne flachis ket. Nemet pa zeuas harp ouzhin, e tapis e drompilh, hag o 
kregiñ start enni, hen dibradis hag hen lakais da droiellat en aer, ken aes ha 
pa vije bet ur vilienn e penn ur sifelenn. Neuze hen laoskis trumm. Olifant, 
kornak, tourig, maharaja hag all a nijas dreist gwez ar rabin betek talbenn an 
Taj Mahal, hag eno e voent fruket, bruzunet, puzuilhet, troet e poultr hag e 
kaotigell.

Tud an ambrougadeg ne oant ket chomet da vezañ frigaset d' o zro. O 
gwelout a ris o tec'hout hag oc'h en em skignañ a bep tu. En un taol, ne vannas 
er rabin nemet an olifanted, a zo loened habask pa ne vezont ket broudet, ha n' 
o doa ket komprenet, emichañs, pezh a oa c'hoarvezet.

Un den koulskoude a spurmantis o tont etrezek ennon. Edon o vont d' e 
lazhañ, pa anavezis anezhañ : Ali, va servijer feal ! En em deurel a reas 
dirazon, o saludiñ, stouet e benn betek an douar. E zistouiñ a ris, hag e 
vriata.

Hep koll amzer e ris dezhañ pignat war gein an olifant a oa bremañ e penn 
ar steudad, ha me a bignas ivez. Heidi d' an olifant ! Ha dao d' an torgennoù, 
an olifanted all o tont d' hon heul evel deñved !

Kev an teñzor a voe buan digoret. Penaos avat dastum an danvez prizius 
gant hon daouarn hepken a-raok da dud Agra kaout amzer da zispontañ ha da zont 
war hol lerc'h ? Anat oa sur roudoù an olifanted, - un tregont bennak anezho, - 
war an hent.

Diskoulmet e voe prest ar gudenn. Ar faout da vont e-barzh - ar c'hev ne 
oa ket ledan. Hogen me a oa kreñv evel Samzun. Poulzañ a ris war an daou gostez,
ken na voe an digor frank a-walc'h d' an olifanted da dremen. Ali, en doa graet 
war o zro adalek e vugaleaj, hag a ouie komz outo, a reas dezho kompren pezh a 
felle dimp. Al loened-se a oa pep a dourig war o c'hein. Pep hini anezho a voe 
lakaet da gargañ e dourig a aour, a vein prizius hag a vravigoù gant e drompilh.
En ur frapadig e voe sevenet ar gefridi.
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Neuze, gant hon olifanted, hep tremen dre gêr, e kemerjomp hent ar 

c'hreisteiz.

An darn-se eus Indez a zo goloet a goadeier a anver janglennoù. Hogos 
didreuzus int, nemet al loened a oar en em zibab drezo. N' hor boa nemet lezel 



hon olifanted da ober : kavout a raent gwenodennoù graet gant al loened all, 
diwelus d'an den ; kavout a raent poulloù-dour a oa ret dezho da derriñ o 
sec'hed ; da zebriñ n' o doa nemet kutuilh frouezh ha glasvez. Ni a c'helle 
debriñ hag evañ ivez hep tamm poan.

Goulenn a reot amañ, sur a-walc'h, aotrounez, pe ezhomm am boa-me d' en em
chalañ gant an debriñ hag an evañ, peogwir e c'hellen evel fakir chom war yun. 
Allas, va mignoned, difakiret oan ! N'em boa graet, soñj hoc'h eus nemet tañva 
ar favennoù a greske e kloastrig ar manati. N' em boa ket bet a-walc'h diouto, 
ha va c'hrapadenn davet al loar, va beaj hir, va zrevell gant olifant ar 
maharaja, ha va striv da ledanaat faout ar vougev o doa tost diviet va nerzh.

A-benn ur sizhun pe war-dro, e kredis e oa poent mont er-maez eus ar 
janglenn. Degouezhet oamp en ur vro poblet, a lavare Ali, gant tud peoc'hgar, 
onest hag hegredik. Me a oa, emezon, ur c'hannadour aet da weladenniñ ar Mogol 
Meur a-berzh an impalaerez Maria-Tereza (daoust ma oa aet da anaon an itron vat,
ne oa ket aet c'hoazh keloù he marv betek Bro-Indez, hag anavezet oa hec'h anv 
gant an holl), o tistreiñ gant e-leizh a brofoù da Aostria. Un amheuliad 
servijerien a c'hoprais, hag e-giz-se, hep re a drubuilh, e tegouezhjomp war 
ribl ar mor el lec'h a felle din tizhout : Goa.

Un ti a brenis nepell diouzh kêr, war ur grec'hienn, e-kreiz ul liorzh 
vras plantet a balmezenned kaer. Eno e voe diskarget va madoù, hag e stagis d' o
c'hontañ. Talvoudusoc'h oant c'hoazh eget na greden, ken espar e oa lod eus ar 
mein hag ar bravigoù. Me a zo sur ne oa en Europa netra heñvel. Urzh a lakais 
tamm-ha-tamm em aferioù. An darn vrasañ eus va feadra a viris ganin. Lizheroù-
eskemm a dennis war dri banker, unan e Frankfort, unan e Londrez, unan e Paris. 
Arc'hant a gasis ivez d' ur mignon mat am boa e Naplez. Se a oa e ken kaz e 
teujen da goll va zeñzor war hent an distro. E Goa e ris profoù d' ar gouarnour,
da iliz Sant-Frañsez-Zavier ha d' ar manatioù ha kouentoù niverus a zo e kêr. 
Lakaet em boa a-gostez ar bravañ bragerizoù, hag o ingalañ a ris etre pennañ 
itronezed Europa : an Tsarez, ar rouanezed, ha kement hini a zouge kurunenn, 
betek an disterañ dugez pe briñsez e disterañ Stadig Alamagn.
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Va menoz a oa hanter c'hraet ganin chom ur pennad mat e Goa, ur gêr un 

tammig morgousket, enni tud lezirek ha lizidant, eus an noblañs betek ar werin, 
hogen plijus da unan en deus c'hoant diskuizhañ.

Un deiz, avat, edon o vale war ar porzh, pa welis ul lestr kaer teirgwern 
ereet ouzh ar c'hae. Ur bagadig martoloded a oa kluchet pe c'hourvezet war ar 
pont, hep ober netra. Ouzh an hini tostañ e c'houlennis da belec'h oa al lestr o
vont. O poulzañ e chaokad-butun eus ur jod d' eben, ha goude tufañ en dour, e 
respontas din :

- Amañ e chomimp betek fin ar bed, am eus aon.

War se e c'houlennis gwelout ar c'habiten. Kaset e voen d' un davarn war 
ar c'hae. Eno edo gant e letanant. E lestr, emezañ, a oa deuet eus Makao gant ur
gargad seiz sinaat. Dilestret oa bet ar gargad e Bombe. Aet oa neuze betek Goa, 
en esper kavout ur gargad all, da gas da Bortugal. Hogen miz a oa tremenet, ha 
ne gave tra. Mall oa warnañ koulskoude distreiñ d' e vro, rak ar baramantourien,
marc'hadourien eus O Porto, o dije ezhomm eus al lestr da gas gwin da Vro-Saoz.

Un den eeun e seblante bezañ. Graet am boa, a lavaris dezhañ, ur fortun 
vihan en Indez. Edon e soñj, emeve, mont dizale da Europa. Feurmiñ e lestr a 
rajen a-walc'h ma karje kas ac'hanon ha va arrebeuri betek Lisbon. Da gentañ ne 
respontas na ya na nann. Hogen antronoz, - o vezañ graet enklask ha klevet e oan
den a zoare, - e teuas da 'm zi da lavarout ez asante.

Va « arrebeuri », - gouzout a rit petra oa, - a voe lakaet e kasedoù ha 
karget war al lestr, a oa e anv Vittoria. Tri devezh goude ez is e bourzh, hag e
welis aodoù Indez o pellaat hag o steuziañ diwar an dremmwel.



Laouen oan. Va levenez a oa mesket gant tristidigezh evelato. Ranket em 
boa lezel war va lerc'h ar paotr mat Ali. E aspediñ am boa graet da zont ganin. 
Met ne felle ket dezhañ kuitaat e vro. Ur yalc'had aour hag ur bern traoù 
prizius all a ginnigis dezhañ o tispartiañ. Hogen, aotrounez, nac'h krenn a reas
kemer ur gwenneg ouzhpenn ar gopr dleet dezhañ. Divinout a ris, - daoust na 
gredas ket e anzav din fraez, - en doa aon rak an teñzor am boa dastumet er 
vougev, o soñjal e oa milliget. Gouzout a ouzon bremañ en doa abeg da soñjal 
evel-se, ha furoc'h oa egedon. Bet em eus nevez 'zo eus e geloù. Dimezet eo gant
un plac'h eus ar vro, hag emañ atav e Goa, o terc'hel ostaleri.
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PEMPVET NOZVEZH

Ar Vittoria a oa ul lestr eus ar gwellañ. Tri ofiser a oa ennañ, hag ugent
martolod. Va lojeiz a oa naet : div gambrig un tammig a-dreñv d' ar wern vras. 
Hor porzh-ehan kentañ a dlee bezañ Mozambike.

War-dro hanter hent, un nozvezh, edon o kaozeal gant ar c'habiten war an 
aros. An amzer oa sklaer, hogozik ken splann hag en deiz. Ar mor a dreluc'he a 
bep tu dindan al loar hag ar stered. Ar c'habiten a zalc'he e-unan ar rod, - ul 
labour didorr. Kontañ a rae din unan eus eñvorioù pennañ e vugaleaj : kren-douar
Lisbon, pa voe lazhet en un taol tregont mil a dud.

- Me ha va breudeur, - emezañ - pa voe diskaret hon ti, a dec'has dre an 
dismantr...

Ne echuas ket : ur gontell, taolet eus an nec'h, a oa aet eeun da sankañ 
en e galon. Un eil kontell a sutas kerkent a-rez va skouarn gleiz. Sankañ he 
dije graet em c'halon ivez, sur-mat, pa ne vijen ket en em daolet a-gostez. An 
neuz a ris da vezañ marv. O sellout dre gorn va lagad, e welis ur martolod o 
tiskenn eus kastell ar wern vras. Ac'hano oa bet skoet an taol gant un ampartiz 
souezhus.

Neuze e welis un dra euzhik ; tri faotr o stlejañ war ar pont pezh a 
gredis da gentañ a oa ur pakad, hag ouzh e stlepel er mor. Dres p' hen savjont 
dreist al listenn, em boe amzer da anavezout petra oa : al letanant liammek-
start gant ur fun, ha bev pe marv, ne ouzon ket. Prest goude, e welis edod o 
sevel korf un den war-bouez ur gordenn hag ouzh e grougañ ouzh un delez : an 
isletanant e oa.

Va soñjoù a yae d' ar c'haloup dre va empenn. Martoloded ar Vittoria a oa 
en em zispac'het, ha diouzhtu e veizis perak : diskuliet oa bet dezho, pe 
dizoloet oa bet ganto pezh a oa em c'hasedoù, hag e vennent perc'hennañ va 
zeñzor. An irienn a oa bet aozet-mat. Netra ne roe da grediñ e oa bet prientet. 
Nemet ken sentus ha seven oa bet ar baotred em c'heñver hag e-keñver o ofiserien
ma tlejemp bezañ bet war evezh.
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Un dra oa asur : a-benn ur vunutenn pe ziv e teujent war an aros da zastum

korf ar c'habiten ha va c'horf-me, o krediñ e oamp lazhet hon-daou.

Ken sioul oa al lestr ma kleven va c'halon o talmañ ouzh va bruched. Hogen
prim e verzis trouz kammedoù war ar pont. Daou zen a ziboufas eus a-dreñv ar 
wern-volosk hag a bignas gant an tri derez a oa etrezi hag an aros. O fiñval 
nebeutañ ma c'hellen, em boa diframmet ar gontell eus brusk ar c'habiten gant va
dorn dehou, ha kemeret ar gontell all, kouezhet em c'hichen, em dorn kleiz. An 
daou zen a stouas warnon. Gant o anal e oa c'hwez ar gwin-ardant. Poent oa din 
paouez da ober ar marv bihan. Ken trumm hag ur winterell diantellet e sailhis a-
nerzh va divhar, o sankañ va div gontell war un dro e traoñ o c'horzailhenn. A-
c'hwen o c'hein e riskljont e traoñ an derezioù.

Daou all a oa o tont war o lerc'h. Ken souezhet e voent ouzh va gwelout em



sav dirazo, o hejañ div gontell, - rak n' em boa ket diskroget diouto, - ma 
chomjont un herradig saouzanet. Amzer din d' ober dezho evel am boa graet d' o 
daou gamalad.

Raktal e redis da 'm lojeiz. Tri den a oa eno dija o furchal, stouet war 
ur val dir, a oant o paouez digeriñ. Un taol-kontell a-gleiz e kein unan, un 
taol-kontell a-zehou e kein unan all, ar goulc'her gouzizet war benn an trede, 
ha me lammat war ar goulc'her, o pakañ e c'houzoug dindanañ, ken na chomas 
gennet eno da vervel. Ur pevare paotr, a oa o tont er gambr, a voe diskaret gant
ur c'hrog-gouren, hag e yeas e benn da stekiñ ouzh kogn an daolig-emwalc'hiñ. 
Koll a reas anaoudegezh, ha dihuniñ dizale... da rentañ kont d' e Varner Meur, a
gredan, eus e zrougoberoù.

A-zindan va gwele e tennis div eus va fistolennoù, a oa karget, dre 
eurvad, ha treiñ da welout ur paotr e toull an nor o vukañ ur bistolenn warnon. 
Bizañ a ris dres pa denne e-unan. E vilienn-blom a nijas a-gostez, hag eñ, 
torret-naet e arzorn, a ruilhas, gouliet ivez en e gof. Sevel a ris va daoulagad
da welout ur bistolenn all buket warnon. En dro-mañ e vizis genou ar bistolenn, 
a darzhas e dorn an den, tammoù metal o toullañ e zremm e-giz ur parailher.

Sparlañ a ris an nor neuze, adkargañ va div bistolenn, ha kemer va 
sabrenn, a sankis e gouriz va bragoù.
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Ne gleven mui netra. Dek eus an dispac'herien am boa lazhet, pe da vihanañ
gloazet ken grevus na oant mui evit stourm ouzhin. Hagen dek all a chome, ha ne 
ouien dare pelec'h edont, na petra o doa dezo da ober.

Pellik a-walc'h e c'hortozis. Serret em boa ar stignoù voulouz a oa dirak 
daou lomber ar gambrig. Daoust ma tigorent war ar pont, e oant re enk d' un den 
da dremen drezo. Ar gambrig a oa teñval bremañ, ha ne c'helle ket ar baotred 
gouzout e pe gorn edon.

Gedal a raen eta. En difin, e voe skoet taolioù skañv war an nor, hag e 
klevis ur vouezh o lavarout :

- Emaoc'h aze ?

Ne respontis ket. Hogen anavezet em boa ar vouezh. Bez' e oa hini ar 
sturier. Hennezh am boa taolet pled outañ : ur c'hanfard yaouank-flamm atav 
kempennoc'h e zilhad eget re ar vartoloded all, a seblante desketoc'h ivez, 
dezhañ doareoù melus ha klouarik, hegarat bepred, - re hegarat da vezañ onest : 
itriker ha rener an emsav hep mar.

- Ni a fell dimp kaozeal, - emezañ.

Adarre e chomis mut.

- Mar karit selaou ac'hanomp, - emezañ pelloc'h, - e vo lezet ho puhez 
ganeoc'h. Lakaet e viot en ur vag pa dremenimp e-kichen an Inizi Sechellez. Ma 
ne vennit ket plegañ, e viot tapet ha lazhet en un doare na vo tamm ebet diouzh 
ho krad.

Aet oan a-dastorn dre ar gambr da sevel unan eus ar c'horfoù marv astennet
war ar plañchod. E lakaat a ris dirazon, hag e zougen dre dremen va divrec'h 
dindan e zivgazel, e gein harp ouzh va bruched. E-giz-se e kerzhis betek an nor,
a zisparlis hag a zigoris trumm. Dre chañs ne oa ket an tu-se eus va lojeiz 
sklerijennet gant al loar. Gwelout a ris martoloded bodet tro-war-dro, ha 
kerkent ur vouc'hal o kouezhañ... war benn an den marv. Ken buan all em boa 
laosket daou denn pistolenn, unan gant va dorn dehou, egile gant va dorn kleiz. 
Daou zen a gouezhas, hag ar re all, spouronet, a gemeras an tec'h.

E Salamanka, aotrounez, evel am eus kontet deoc'h, n'em boa ket graet 
berzh e skol ar filozofiezh. Hogen brud am boa gounezet en ur skol all : skol an
emgannata gant ar c'hleze, gant ar sabrenn, gant ar vazh. Bremañ oa poent din 



diskouez d'al lamponed-se petra a ouien ober. O lemel va sabrenn diouzh va 
gouriz, e redis raktal war o lerc'h. Tec'hout a raent holl etrezek penn-araok al
lestr, a oa o c'harter. Unan a dizhis e-tal ar wern vras, unan e-tal ar wern-
vizan, daou tost d'ar wern-valouin. Daou all en em daolas er mor hep gedal taol 
ar marv. Neuial a rejont emichañs. Met o vezañ na welis mui anezho, e kredan e 
voent hep dale e kof ar morvleizi.
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Unan avat a chome c'hoazh, kludet war ar wern-valouin. Ouzh skleur al loar

ez anavezis ar sturier, oc'h ober din ur minc'hoarzh goapaus. Ur bistolenn a oa 
gantañ en e zorn, ha me ne oa ganin nemet va sabrenn. Bizañ a reas goustad hag 
aketus, ha leuskel an tenn. Moarvat n' en doa ket klevet anv eus ar pezh a 
anvomp-ni emgannataerien « tro ar vilin ». Ken buan e lakais va sabrenn da 
droiellat ma skoas ar vilienn outi, o terriñ krenn al laonenn. Trawalc'h a chome
em dorn da vont war e lerc'h. Kilañ a reas, kammed-ha-kammed, betek beg ar fok. 
Erfin e sankis an tos en e galon, hag e kouezhas e-kreiz an eon ouzh staon al 
lestr.

O kontañ war ar bizied niver an dud lazhet, e kavis ne vane war ar 
Vittoria nemedon. Faziet oan, evel ma welot bremaik. Distreiñ a ris da 'm 
lojeiz, tennañ va forpant mastaret gant ar gwad, hag en em astenn war va gwele, 
skuizh-divi, da gousket.

Dihunet e voen gant un doumpi a seblante dont eus strad ar mor. Pa zigoris
va dor, ar gouloù-deiz a ziskulias din va lojeiz e dizurzh vras, gant ar 
c'horfoù marv er stumm ma oant kouezhet. Mont a ris er-maez da analañ frankoc'h.
Hogen war ar pont e oa korfoù marv c'hoazh, ar gwad oc'h ober roudennoù 
kammigellek war ar plenk. An aer ne oa ket fresk evel ma vez peurliesañ diouzh 
ar mintin. Tomm ha touforek ha pout er c'hontrol. O sellout ouzh an dremmwel, ne
welis ket an heol. Ul linennad koumoul ruz-mouk a oa ledet er reter, teñval 
dindan an oabl sklaer a-ziouto. Souden e verzis ur c'hemm espar o tont gant ar 
mor. Ar glas a voe marellet en un taol a rizennoù gwenn. An doumpi he doa va 
dihunet a bade atav, a yae zoken war greñvaat. Hogen bremañ e veizis e oa trouz 
ar c'hurun o ruilhal a-bell.

Ha trumm, e savas un avel a lakaas ar gouelioù da goeñviñ holl a-gevret 
hag ar gwernioù da strakal. Gronnet e voe al lestr gant an avel-se, ar reklom-
se, pa lavarin mat, a hañvale dont a bep tu. Al linennad koumoul a ledanae, hag 
a aloubas an oabl. Dizale ne voe mui nemet teñvalijenn a dro-war-dro, troc'het a
bep eil gant sklerijenn dallus al luc'hed.
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Me n' on ket martolod. Gouzout a raen hepken e oa dav din gouzizañ al 

lien, pezh a glaskis ober. Hogen graet e voe al labour evidon gant ar barradoù, 
a roge ar gouelioù, a ziframme an delezioù, a rae reuz dre-holl. Ne ouzon 
penaos, en em gavis en aros, peget ouzh ar rod, a zalc'hen dezhi gant holl nerzh
va bizied. Gwelout a ris ar stur torret o pellaat en ur poullad spoum dindanon. 
An tarzhioù-mor a lamme dreist ar pont, pe gentoc'h ar pont a seblante sankañ 
dindano, ha neuze sevel ken uhel hag ar c'hoabr. Buan ne ouien mui pelec'h edo 
an oabl ha pelec'h edo ar mor. Kejet oant mesk-ha-mesk. Ur strakadeg spontus a 
zeuas neuze. Kouc'h al lestr a savas evel ur marc'h ramzel oc'h en em wintañ, 
hag a steuzias krenn. Pa lintras al luc'hed adarre, ne oa mui en-dro din nemet 
tammoù koad hejet-dihejet, ha me war un tamm distaget eus an aros.

Ur wern, ne ouzon pehini, a yae war vordo em c'hichen, hag e spurmantis, 
krapet outi, un den. Ar mousig e oa, ur paotrig trizek vloaz. Disoñjet em boa 
anezhañ er c'habaduilh a oa bet en derc'hent. Moarvat e oa aet da guzhat tu 
bennak el lestr e-pad an emgann. Siwazh, ne c'hellen ober tra evit e saveteiñ. 
Va gwelout a reas, rak e zaoulagad skoelf gant ar spont a oa troet davedon. Ar 
sell diwezhañ a reas a-raok beuziñ, am eus aon.

Ar bouilhardoù trovanel a dremen hogozik ken buan ha ma tarzhont. An oabl 
a sklaeraas, evel pa vije bet skubet ar c'houmoul en un taol. Ar mor avat a 
vourbouilhas hag a vourboutas pell amzer, ha ret e voe din derc'hel krog mat er 



rod-stur, a oa chomet, gant un tamm eus garidoù al listenn a-dreñv, stag ouzh an
doare radell m' edon warni. Pa guzhas an heol, e-giz ur maen o kouezhañ, ha ma 
voe trumm brikailhet an oabl a stered, e teuas ur galmijenn vras. Ma paras ar 
goanag em askre, ha ma trugarekais Doue war va daoulin da vezañ espernet 
ac'hanon.

Saveteet ne oan ket neoazh. An devezh war-lerc'h a voe unan eus poaniusañ 
devezhioù va buhez. A-boan savet e teuas an heol da grazañ va c'horf evel tan ur
forn c'horet. Ne c'hwezhe mouch-avel ebet. Soubañ a raen va daouarn en dour, a 
gemeren a-vozadoù da c'hlebiañ va blev ha va dilhad evit klask distanañ va 
c'hroc'hen. Sec'hed am boa ivez, hag an dour sall, o sec'hañ war va diweuz, o 
lakae da zeviñ ha da skalfañ.

Noziñ a reas adarre, ha kousket a c'hellis ur pennad. Ur wech c'hoazh e 
strinkas an deiz, hag e kavas din e oan barnet da zizeriañ ha da vervel. Lestr 
ebet, gouel ebet ne welen a dro-war-dro. Netra nemet ur gompezennad dour, ur 
bern houlennoù bihan o lufrennaouiñ hag o tañsal diehan ha didruez, troc'het a 
vare gant angell ur morvleiz pe un delfin.
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En deiz-se, avat, e welis un dra nevez : amañ-ahont bagadoù pesked o 

tedarzhañ eus ar mor hag o lammat a-zioc'h ar gorre. Klevet em boa komz eus 
pesked-nij, ha pesked-nij e oa ar re-se e gwirionez. Ur bagad a dremenas rik 
dreist da 'm radell. Ur pesk a gouezhas warni, a voe tapet ganin raktal. E 
zantañ a ris ha sunañ ar gwad, a reas din ur vad dispar.

Goude se, e teuas bagadoù all, gwech a-dost, gwech a-bell. Ne oant ket 
peurvuiañ brasoc'h eget harinked. Hogen darn a oa kalz hiroc'h ha tevoc'h. Reoù 
zoken a oa bras-bras, e-giz morhoc'hed askellek.

Unan eus ar ramzed-se a risklas war va radell. Hep termal ez azezis a-
c'haoliad war e gein. Ar pesk-nij a reas ur mell lamm, o krommañ e gorf da 'm 
disteurel pell dioutañ. Ur marc'hekaer eveldon ne vez ket divarc'het evit ken 
nebeut a dra. Peg oa va garbedenn outañ, ha daoust pegen lenkr oa e groc'hen, ne
zistarden ket. Pa splujas e hilligis dezhañ e gostoù gant va divarzell, a reas 
dezhañ sailhañ uhel en aer adarre. Se a ris mil ha mil gwech. Din-me, e oa unan 
a zaou : nijal pe veuziñ ! A vomm-nij da vomm-nij e troc'hemp hent herrusoc'h 
eget ur saezh. Hag e-giz-se, aotrounez, a-raok serr-noz, ez erruis dres e porzh 
Zanzibar !

Aotrounez ker, pebezh tousmac'h ha pebezh cholori ! Tud e-leizh a oa eno :
bugale o c'hoari, pesketaerien o tresañ rouedoù, merc'hed o werzhañ kregin ha 
ligistri. Hag an holl en-dro din, o huchal, oc'h en em vountañ, o stlakañ o 
daouarn, oc'h ober un trouz ifern. Biskoazh n' o doa gwelet kemend-all ! Darev e
voe din mougañ ! Saveteet e voen gant ur bagad archerien, a doullas o hent betek
ennon a daolioù bataraz, hag a gasas ac'hanon da gaout ar Sultan.

Amañ a rankan tresañ deoc'h poltred Sultan Zanzibar : un den war-dro 
hanter-kant vloaz, lartoc'h eget ur varrikenn. N' em eus ket pouezet anezhañ ; 
lakaomp, mar karit, e poueze kement ha tri sac'had glaou. E zremm, bevennet gant
ur barv foutouilhek o c'hlazañ, enni ur genou muzellek, ur fri minoc'h ha 
daoulagadig ront, a c'hoarzhe atav. Souchet e veze peurliesañ war un divan izel,
torchennoù a-dreñv e gein, dindan e zaouilin, dindan e dreid, e zaouarn alies 
juntet war e deurenn. Diouzh un tu, war un daolig eizhkognek, e oa e nargile, 
diouzh an tu all, war un daolig karrezek, ledanoc'h, boestoù leun a sukrajoù, 
boutailhoù leun a siros hag a limonadez (n' eo ket gant an dourennoù-se, 
kredapl, e oa deuet e fri a liv gant un domatezenn, hogen morse ne eve tra all 
dirak an dud). Ur c'hi-rodellek, ul levran, un dogez, ur c'hazh-angora, ur 
falc'hun, ur peroked, un antilopenn a veze atav puchet pe gludet tu bennak en-
dro dezhañ. Hag en-dro dezhañ ivez e veze plac'hed, da reiñ dezhañ da evañ, da 
zebriñ, da vutuniñ, pe da bellaat ar c'helien diouzh e dal gant ur guchenn 
pluennoù struskañval e beg ur vazh hir.
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O vezañ klevet penaos e oan deuet da Zanzibar, e tegemeras ac'hanon gant 
c'hoarzhadennoù skiltr, en ur stlakañ e vorzhed meur a wech gant palv e zorn. 
Prometiñ a rankis dezhañ un danevell glok eus va istor, pezh a ris en nozvezhioù
war-lerc'h, evel ma ran deoc'h, aotrounez. Va meuliñ a reas, o lavarout e oa 
koulz ha marvailhoù Cheherazade (etrezomp, aotrounez, e oa gwelloc'h).

Lez ar Sultan a oa enni ur goskoriad niverus a gerent, a vinistred, a 
guzulierien, a warded, a vevelien, a sklaved hag a dud n' o doa mann da ober 
nemet bevañ diwar e goust. Me ne ris eta nemet unan ouzhpenn, hag a voe maget ha
lojet, ha paeet brokus d'ober netra.

Ar palez, ur pikol kreñvlec'h mogeriet, ennañ ur maread tiez, adtiez, 
diri, trepasoù, palieroù, peuliegoù, feunteunioù, porzhioù ha liorzhoù, a save 
war ur beg-douar en ur penn eus an enezenn. Brudet oa dreist-holl abalamour d' e
harem. Ar Sultan a zastume gwragez evel ma tastum re all taolennoù pe 
vedalennoù. Bez' e oa a bep seurt anezho, a bep ment, a bep gouenn, a bep liv 
kroc'hen, a bep liv blev. Hogen pep hini a oa bet dibabet gant evezh, hag a oa, 
ma c'heller lavarout ur pennober a wregelezh : Morianezed, Arabezed, Turkezed, 
Yuzevezed, Gresianezed, Italianezed, Kirkasianezed, Persianezed, Indezadezed, 
Sinaadezed, Japanadezed, Javanadezed, holl e oant ken kaer ha ken kaer, klok ha 
disi adalek kern o fenn betek bizied o zreid. Bez' e oa zoken un Eskimonez, 
nevez degouezhet eus Groenland.

An aotrou laouen-se ne rae forzh diskouez e wragez. Lorc'h oa ennañ, er 
c'hontrol, kas anezho da bourmen dre gêr, diwallet-mat, evit gwir. Alies e rae 
dezho dañsal ha kanañ ha c'hoari sonerezh e sal an tron, dirazañ ha dirak kement
a blije ganto dont da arvestiñ.

Un deiz, edon e-touez an arvesterien, pa reas din ar Sultan sin gant e viz
da zont d' e vete.

- Pouf, - emezañ din, - ur menoz a zo a bell 'zo o trotal em penn, ha n'em
eus graet netra c'hoazh, a-wall kaout un den gouest d'e seveniñ. Me a gav din em
eus kavet an den-se : c'hwi, va mignon. Ha da e ve ganeoc'h mont da glask andon 
an Nil ?
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Respont a ris e rajen ne vern petra da ober e blijadur.

- Mat ! - emezañ, - un dro lous a zo bet c'hoariet din warlene gant 
Gouarnour Kaero. Kaset em boa dezhañ e prof un hanter dousenn leoned, hag en 
eskemm e kasas din teir flac'h, ar re genedusañ, gouez dezhañ, a c'helled kavout
en Egipt. An teir flac'h a erruas amañ, ur ouel war o dremm, hervez giz o bro. 
Pa ris dezho sevel o gouelioù, e oa dindano teir gwrac'h divalav-skrij, 
roufennet ha krec'higellet gwashoc'h eget fiez sec'h. Lakaat a ris dibennañ war 
an taol ar gannaded a oa deuet gant an teir bastrouilhenn-se. Hogen se n' eo ket
a-walc'h. Evel ouzoc'h moarvat, n' eus nemet dour an Nil a ro buhez da Vro-
Egipt. Anez e ve ur gouelec'h. Ma ve kavet andon an Nil, - ha war a gredan, emañ
er c'hornog da Zanzibar, - e ve tu hep mar da zistreiñ ar stêr-se etrezek Mor 
Indez. Bro-Egipt a ve disec'het emberr, ha Gouarnour Kaero tapet-brav.

Ennon va-unan e soñjis ne oa ket farsadenn ar Gouarnour digarez da rivinañ
ur vro a-bezh ha da lakaat hec'h annezerien da berisañ gant ar sec'hed hag an 
naon. Asantiñ a ris koulskoude da ginnig ar Sultan. Dizoleiñ andon an Nil a oa 
bet unan eus huñvreoù va yaouankiz.

(Da genderc'hel.)

DEIZIADUR GODEL 1962
An dek 3 lur nevez franko
Ne vez ket gwerzhet a-unanoù
P. BODENAN
Verger St-Yves, KERFEUNTEUN C. C. P. 212-23 Rennes
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A-ZIVOUT UN DANVEZ TABOU :

Barzhed er Gorventenn

gant Yann-Ber PIRIOU

Iskis va bro ma 'z eus enni kement a avelioù o klask frankiz.
MOHAMED DIB.

N' emañ ket hor pal amañ taolennañ istor al lennegezh aljeriat a-hed an 
amzerioù. Ur mell studiadenn a vefe ha n' omp ket gouiziek a-walc'h evit stagañ 
gant ur seurt labour.

Kavet hon eus koulskoude e oa mantrus e chomje tud an Emsav dianaoudek 
krenn war lennegezh ar vro-se, o vezañ m' emañ tost a-walc'h he zonkadur ouzh 
tonkadur hon hini.

Du-hont ivez, war zouaroù Al Djezaïr (1) ez eus ur bobl dismegañset, ur 
bobl bet chatalaet gant ar sklavelezh, ur bobl a ranke divroañ, ur bobl n' he 
doa morse nemet ur gwir : plegañ.

Laeret o deus he douar diganti 
Laeret o deus hec'h amzer dremenet 
Laeret o deus he lorc'h.

Trubardet o deus he fiziañs ha nac'het eo bet ganto.

Bremañ e 1961, ar gwad a ruilh a-builh war zouar Al Djezaïr.

(1) anv arabek Aljeria.
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Ur vleunienn a c'houlenn diwanañ ha klask a reer mougañ anezhi. Trawalc'h 

eo deomp evit sevel hor mouezh. Ur « plouk » n' hall ket chom diseblant ouzh 
poanioù e vreur « biko ».

War Breiz Atao, d' an 29 a viz Du 1936, e lenned kement-mañ :

« An Arabed hag ar Verbered a zo pobloù meur. Talvezout a reont kement
ha n' eus forzh petore pobl. Barzhed hag Arzourion veur o deus... Skleurioù 
kaer-meurbet a zo gant o sevenadur. Prederourion vras o deus bet. O medesined a 
oa ar re ampartañ er Grennamzer. Erfin, roet o deus an Aljebra d' an Denelezh. 
N' it ket da laerezh o douar broadel diganto.

« ...C'hwi hag a zo ur bobl gwasket arabat eo deoc'h skoazellañ Bro-
C'hall da waskañ ur bobl all. Torrit ho chadennoù ha hetit e teuje Aljeriz da 
vezañ mistri en o ziez. »

Klasket hon eus sellout a-dreuz ar vrumenn ruz, ar vrumenn du, ar vrumenn 
moged ha tan ha damwelet hon eus ar vleunienn aljeriat.

*

Evel m' eo rannet klod Sevenadur Keltia etre c'hwec'h bro keltiek, hini an
Islam a zo lodennet etre an holl vroioù arabek hag Aljeria he deus perzh ennañ.
Ar broadoù na ziflukont ket holl en hevelep mare. Broadoù kozh-tre a vev c'hoazh
en amzer-vremañ, darn a zo aet da get, darn a zo nevez-savet, darn all a zo 



bremañ o vezañ ganet. Aljeria a zo unan eus ar re-mañ. En tu-hont d' ar perzh a 
gemeras e sked ar C'hultur Arabek, hennezh hag a levezonas ken don Europa ar 
Grennamzer, Aljeria a zisheñvelaas tamm-ha-tamm he fersonelezh diouzh ar 
peurrest.

An Durked eo ar re gentañ a grogas d' ober evit mat an diforc'h etre 
Ifrikiya, Tunizia, Maghreb el Aqsa, Marok, ha Maghreb el Awsat, Aljeria. 
Levezonoù disheñvel a bouezas war ar broioù-se.

Ma voe kreñv perzh ar Reter war Tunizia, ha don pouez Andalouzia er Marok,
Aljeria, hi, a voe evel ur pont etre Europa hag Afrika. Skolioù Meur relijiel a 
vleunie e Biskra, Msila, Mostaganenn, h.a., evit stummañ ur framm renerien vro. 
Diazezet war ar C'horan, Sevenadur Aljeria ne rae diforc'h ebet etre al lezennoù
lik hag ar re relijiel. Musulmiz a zeske lenn e-barzh o levr sakr.

Ar c'helenner Emerit a skriv penaos e 1830, kementad-dre-gant an dud 
dizesk a oa brasoc'h e Bro-C'hall eget en Al Djezaïr, daoust ma oa izel-tre stad
ekonomiezh Aljeria. En tu-hont da Deologourion veur evel Abou Madyan pe Sidi 
Senoussi hag a enoras bro Sant Aogustin, e tleer menegiñ istorourion evel At 
Tanasi, Maqqari, ha dreist-holl Ibn C'haldoun, unan eus Krouerion Skiant an 
Istor.
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Koulskoude an Den Meur er gevredigezh a oa dreist-holl, evel e broioù 

Keltia, ar barzh. Ur barzh a oa an den lennek a-raok pep tra.

Ar Sevenadur arabek en Aljeria, bet e barr e vrud adal an XIIvet kantved 
betek ar XIVvet kantved, a yeas war hent an diskar adalek neuze, daoust d' al 
lennegezh-pobl chom bev-mat koulskoude.

Barzhed baleerien-bro a yae a ouel da ouel, a varc'had da varc'had da 
ganañ taolioù-kaer an harozed, douster al liorzhoù glebiet, Kened ar C'hezeg, 
plijadurioù ar Garantez ha Klod Allah.

Nemet ur wech deut ar bloavezhioù kriz, preñv ar goustiañs vroadel en em 
silas gant ar boan e kalon ar barzh berber :

« O va daoulagad, gouelit.
Gouelit daeroù gwad !
An alouberien o deus plavet war tud Aït-Iratsen.

« Niverusoc'h eget an dridi
Emaint o tont ; ar ganol a groz ; 
Ar Sent a zo aet kuit ac'han...

« ...Setu Senegaliz ha Roumied o tont davedomp gant o c'hontilli.
Plac'h hag a ya e traonienn ar C'hoad da gaout Paotr-e-Gepi, daoust 

hag e vo ur burnous gwenn a astenno dindanout ? »

E-pad an amzer ma padas ar « peoc'hidigezh », buhez ar spered a repuas e 
Aljer, Konstantina, Tlemsen hag e teuas ar Sevenadur aljeriat da vezañ perzh ar 
vourc'hizion nemetken. Diheñchet gant ar bruderezh gall a-enep ar C'hultur 
arabek, an niver bihan a Aljerianed kaset d' ar skolioù nevez a gollas hengoun o
mammvro.

Met e diwezh an XIXvet kantved un Azginivelezh, an Nahda, a gemeras he 
lañs.

An Emsav lennegel a voe renet diouzhtu gant lenneien stummet gant ar 
skolioù gall, gwir varc'hegerien-klask-o-bro.
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Ar c'helenner Abdul Hamid Ben Badis, hag a stummas kalz a ziskibien, a voe
unan eus ar re galonekañ anezho. E-pad pemzek vloaz e labouras war e 
gelc'hgelaouenn Ach-Chibah. Eus 1924 betek 1939, Ach-Chibah a vrudas menozioù 
nevez war gudennoù ar politikerezh, ar gevredigezh, ar C'hultur hag ar relijion.
Talvoudegezh ar pennadoù a lakaas ar gelaouenn da gaout levezon en Aljeria met 
ivez e Siria hag e Bro-Ejipt.

Evel Feiz ha Breiz pe Dihunamb du-mañ, Ach-Chibah ne oa ket hepken ur 
gazetenn lennegel, ur greizenn wirion a vuhez vroadel ne lavaran ket.

E 1930, Ben Badis a grouas Kevredigezh Oulemaed Aljeria a oa he fal deskiñ
lenn ha skrivañ dre sevel skolioù dieub.

Kelaouennoù all a skoazelle strivoù Ach-Chibah. Nemet an embannadurioù en 
arabeg ne vezent ket gwelet mat gant ar gouarnamant. Evel ma lavar ur barzh 
aljeriat : « Gerioù 'zo a c'heller distagañ e galleg. Arabat hen ober en arabeg 
». Ur skouer : dindan pemp bloavezh, ar gelaouenn Wadi-Mizab a rankas kemm hec'h
anv teir gwech. Met ne harzer ket ouzh lano un Emsav-pobl. E 1931, Taafiq Al 
Madani a embann Kitab Al Djezaïr (Levr Aljeria) hag en doe kalz pouez evit 
stummidigezh ar speredoù a-vremañ.

Reiñ un diverrañ eus barzhoniezh an Nahda a vefe diaes. Koulskoude, ma 
vefe ret bras hen ober, e vefe tu da lavarout eo bet dreist-holl ur varzhoniezh 
stourmerien. Ur varzhoniezh all a zo bet ganet abaoe, ur varzhoniezh kuzh, kalz 
re c'harv evit divskouarn an alouber. Diwar gwad al lazhadegoù ez eus diwanet 
eostoù fonnus, kaer ha c'hwerv. Barzhed yaouank a zo krog da ganañ trivliadoù un
ene nevez ganet, ene Al Djezaïr.

Ar C'hallaoued a ra « Bretoned du » eus an Aljeriz a labour mañsonerien e 
chanterioù Paris. Ar re-mañ, anat eo d' an holl, n' int gouest nemet da vont da 
houlierien pe da bourveziñ kig bev evit an talbennoù brezel!

Daoust hag eñ n' hallje ket ar pozioù-mañ bezañ bet skrivet gant ur barzh 
breizhat ?

« Aotrou Doue
petra hon eus graet
va mab ha me ?
Savet em eus anezhañ va-unan, 
Kemeret eo bet gant ur stad roumi. »

343
Ha drama Malek Haddad bet diwriziennet, gallekaet gant ar skolioù estren 

daoust hag eñ n' eo ket an drama ivez, evit meur a hini ac'hanomp ?

« Maman se dit Ya Ma et moi je dis ma mère...

...Mamm a zo Ya Ma ha lavarout a ran « ma mère ». 
Kollet em eus va burnous, va fuzuilh, va stilo, 
ha va anv-bihan a zo ken faos ha va doareoù... »

« Pelec'h emañ va Leïla ? » a c'houlenne ur wech all Mohamed El Aïd, « 
Pelec'h emañ ? Ur skoilh bras a zo bet savet etrezon ha hi. » Hag ar barzh-pobl 
a hade goanag a zornadoù e-touez e vreudeur berber : « Deut int amañ gant o 
armoù hag o galloud, o vezañ ma oa youl Doue ; met gortozit, se ne bado ket pell
! »

Hag un deiz p' o devoe tanvaet blaz kement doan a zo, blaz kement 
mezhekadenn a zo, e respontas ar bobl da c'halv ferv ar menezioù strouezhek.

Bez ez eus ur vojenn gaer hag a vez anavezet e Breizh koulz hag en Al 



Djezaïr : hini ar Seizh Sant an hini eo. Broadelourion Aljeria a geñveria alies 
dihun o bro ouzh dihun tud santel Efeza bet morgousket e-pad kantvedoù. Daoust 
hag eñ e c'hellimp un deiz tennañ hor mad eus ar geñveriadenn-se ivez ? E 
niverenn nav Ar Falz, Yann Sohier a skrive : « Hor stourm a zo stag ouzh hini an
holl bobloù gwasket gant an impalaerouriezh c'hall. Dieubidigezh unan a vezo 
arouez dieubidigezh ar re all : Aljeria, Tunizia, Marok, Indez-Sina, Madagaskar,
Breizh. »

Ha Jean La Benelais a skrive e 1927, e Breiz Atao : « An hevelep tud eo a 
ren e Tunis, e Saïgon, e Roazhon hag e Kemper. Ar memes mikanik-gwaskañ eo a ya 
en-dro ».

Pa sono an eur evidomp da skeiñ kuit hor c'hroc'hen plouked, deomp da 
c'houzout derc'hel soñj eus pezh a skrive Ben Badis : « En ur stourm evit pobl 
Aljeria e fell deomp servij an Denelezh a bezh. Hon oberenn, diazezet war an 
doujañs d' ar preder ha da ideologiezh an holl bobloù a zo he fal klask 
kenlabourat evit evurusted an holl dud ».

Ya Ferid, ya Hocine Bouhazer, ar moudjahidited (1) Sliman, Rabah hag Ali a
zo marv. Aet int da anaon pa darzhe an deiz, pa serre an noz, ha, mar n' o deus 
ket gallet pakañ an heol evit c'hoazh, o mibien a anavezo traoù all eget spern, 
drez ha linad e liorzh ar bleunioù mouget.

(1) paotred-ar-strouezh.
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Komz a tan en anv ur bobl lazhadeget
en anv ur bobl minwasket
ur bobl toullbac'het
ur bobl a zo bet klasket
troc'hañ he zeod outi
a zo bet klasket he gouenn
ur bobl leal
ur bobl diniver 
ur bobl enket 
a-drek orjal-dreinek
ar Gasoni
an Drouklazh 
an Dismegañs 
ar Gouennlazh.

HERRI KREA.

*

Pobl diniver
diheskus ez out

pobl dizistrujus
diblegus ez out

ra skuilho da wad leal
da wad ruz

ra skuilho da wad tomm
da wad direbech

an noz a zo dougerez ar beure.

HOCINE BOUHAZER.
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Gwiaderien ar banniel broadel.



Mont e reont e-barzh ar Vojenn
Hag ar Vojenn a zigor he divrec'h
Ha deut int da vezañ un ene ha va bro
Ne welin ken va mignon ar Mengleuzier
E vousc'hoarzh a sklerijenne e sell gant c'hwervoni 
Va mignon ar C'higer hag egile, ar Skolaer. 
Ha klask a ran digarez...

..rak bev ez on.

MALEK HADDAD.

*

GOULIOU

Bez he deus va bro
evel goulioù war he dremm 
kêrioù ha bourc'hioù
gant anvioù enebourien

Bugeaud ha Gambetta
ar marichal hag ar soudard 
Philippeville ha Rio Salado 
ar priñs hag an termaji 
Abbo ha Saint-Arnaud
an trevadenner hag ar c'horonal

Bez ez eus em bro
evel spern dindan an troad 
kêrioù ha bourc'hioù
gant anvioù estren.

HOCINE BOLIHAZER.
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Klemmgan ar moudjahidit.

KAMALADED

Mailhoù an noz a zo gwiadet a soudarded 
Hag ar soudarded-se a gomz yezh Bro-Chall

Ha daoust da se
ar gerioù am eus ennon
ar gerioù a sav ennon
a zeu ivez eus Bro-C'hall.

Bremaik
unnek minenn war ar pont
o deus pennboellet bagonioù pounner
kailh an Ouenza...
Ha Robert Desnos, barzh gall, a lavare din :
« Ho saludiñ a ran diserjanterien hentoù-houarn tangwallerien, 
Ho saludiñ a ran goude al labour kuzh ha kalet ».

Hag ar c'hirri-nij a zo deut
Hon dalc'het o deus
Pladet dindan ar gwez glas
an delioù war o zu gin a zo kalz teneroc'h o liv glas 
ar glas-se a c'hoarzh gwelloc'h ouzh glasder an oabl...

Hag ar c'hirri-nij o rouzmouzat 
ar c'hirri-nij o kreñchan 



a oa kokardet a Vro-C'hall.

E-pad ma gouche e-tal va c'hichen 
Sliman ar bugel ha Rabah ar C'hozhiad 
ur vouezh a lavare din
ur vouezh a lavare din izel
ur vouezh a Vro-C'hall :

« Ho saludiñ a ran, stourmerien, 
bugale ho mousc'hoarzh stivell
kozhidi gwennoc'h ho plev eget ar broen
skeudenn an amzerioù. »

Ar serr-noz en deus gwiadet e rouedoù a soudarded 
Hag ar gerioù a larent an eil d' egile
a oa son Bro-C'hall gante
Nemet... bikoed, ratoned, ha gerioù a Vro-Chall eo ar re-se ?
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« Ra stlako ar 105, ra harzho ar c'hirri-argad 
ra froumo ar boledoù, ra chilpo ar greunadennoù. » 
ha gerioù a Vro-C'hall eo ar re-se ?

En em gannañ evit dont er-maez eus an traped-brezel 
bezañ divskouarn nemetken
bezañ divhar nemetken
bezañ hepken ur biz strizhet war an ten...

Frankiz, ur c'han gall eo hag a zo 
mentadet gant an alan skuizh :
« Ganet on evit da anavezout,
evit da envel, Frankiz. »

Tarzh-an-deiz war an dismantroù, 
marv Ali, tarzhet e benn...

« Un den a zo marv ;
n'en doa ken difenn nemet e zivrec'h 
digor d' ar vuhez... »

Ali 'zo marv da serr-noz
e saludiñ a rez Paul Eluard.

« Un den a zo marv,
n' en doa da hent met an hini
lec'h e weler fuzuilhoù,
un den a zo marv hag a zalc'h gant ar stourm 
a-enep an Ankou, enep an Ankounac'h. »

Saludet out gant ar gerioù-se, Ali 
Ha gerioù a Vro-Chall ez int...

Kamaladed, kamaladed, lavarit din, 
ar mouezhioù bet a Vro-C'hall
ar mouezhioù dieubañ, ar re greñvañ 
ar mouezhioù a zo gall evit c'hoazh 
ha marv ez int bremañ ?

Kamaladed, youc'hit Nann 
Kamaladed, kamaladed, lavarit din 
youc'hit-se kreñv !
youc'hit-se buan.

FERID.
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Un drajedienn Vreizhat

Gant A. TROLLOPE

(TROET DIWAR AR SAOZNEG)

Ar pennad-mañ a zo tennet eus eñvorennoù ar skrivagner saoz Trollope, « A 
Sommer in Brittany » e daou levr, embannet e Londrez e 1840.

E-touesk hon holl zroioù azalek Pempoull, an hini dedennusañ a-bell a voe 
unan a rejomp en ur gêriadenn ma oa bet lavaret deomp e vefe c'hoariet dizale 
enni unan eus an trajediennoù breizhat a-wechall.

Klevet am boa komz kalz eus an abadennoù kirivus-se ha kompren a ris 
penaos ar boaz d' o c'hoari, boutin gwechall e Breizh-Izel a-bezh, a oa bet 
miret en Eskopti Treger. C'hoant bras am boa da welout unan eus an abadennoù-se.
Hogen o c'houzout e oant deut da vezañ rouez hag e oa aet ar c'hustum-se da get 
nemet en ul lodenn vihan eus ar vro, ne soñjen ket e vefe posubl din gwelout 
unan.

War ar marc'had, an abadenn a c'helle bezañ roet un nebeut levioù 
diouzhomp hep ma klevfemp ur ger diwar he fenn. Evit gwir, an aozerien, ar 
c'hoarierien hag ar selaouerien, en degouezhioù-se, a zo kouerien hag al leurenn
a vez savet en ul lec'h distro bennak, pell peurvuiañ eus pep kêr ha pep hent 
bras.

Dre zegouezh eo eta, e klevis e Pempoull, e vefe c'hoariet un drajedienn e
« Lancerre (1) », ur vourc'hadenn nepell eus kêr war zu ar c'hreisteiz. O 
c'houzout kement-se e c'houlennis en ostaleri e Pempoull hag-eñ e veze gwelet 
c'hoazh seurt traoù. Plijet e voen pa lavaras din unan eus an ostizien en doa 
klevet kouerien er marc'had o lavarout e vefe c'hoariet un drajedienn er sizhun-
se.

(1) Lancer, moarvat war ar c'hartennoù douaroniezh.
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Ar pezh am boa d' ober eta a oa klask gouzout an deiz hag an eur. Met tud 
kêr, evel just, a ziskoueze o deskadurezh uhel en ur sellout gant dispriz ouzh 
hevelep sotoni. N' anavezent netra diwar-benn se hag e asurent din ne oa mann 
ebet a dalvoudegezh da welout. A-benn ar fin koulskoude e voe roet din anv ur 
c'hemener a laboure evit ar gouerien, daoust m' edo o chom e kêr. Ur c'hemener 
diwar ar maez e oa e gwirionez.

Houmañ, ret eo hen kompren, a zo ur vicher disheñvel-krenn eus hini ur 
c'hemener eus kêr. E kêr, gwiskamant ar merc'hed hag ar baotred a vez ken heñvel
ha ma c'hellont ouzh re o mistri, nemet evit pezh a sell an togoù.

Alies-tre, er c'hornioù-bro ar muiañ distro, n' en devez ket ar c'hemener 
a lojeiz dezhañ e unan, met bevañ a ra dalc'hmat en ur vereuri pe unan all, o 
vont eus an eil d' eben hervez ma vez ezhomm anezhañ. En ur ger, ar c'hemener a 
zo un ezel pouezus ha bras e levezon er gevredigezh Vreizh-Izelat. Abalamour da 
se hag ivez dre ma 'z eo un den heverk e-unan e oa ret e skeudenniñ penn-kil-ha-
troad ha n'eo ket hepken gant un notennig.

Kaset e voen da gaout ur mailh war ar vicher-se hag a oa sellet evel an 
hini barrekañ da reiñ din an holl zisplegadurioù diwar-benn an drajedienn. Bec'h
a-walc'h hor boe ouzh e gavout met pa voe kavet e oa anat e oamp kouezhet war an
hini mat, rak diskouez a reas deomp diouzhtu e ouie pep tra diwar-benn an afer. 



Trajedienn « Buhez ha marv Santez Helen » eo a vefe diskleriet e « Lancerre » an
deiz war-lerc'h da ziv eur resis. E gwirionez ne vefe nemet al lodenn gentañ rak
an trajediennoù-se a zo hir spontus hag hon den a lavaras deomp e c'houlennfe « 
Buhez ha marv Santez Helen » c'hwec'h devezh evit he displegañ. Gant an noz e 
echufe an abadenn ha adkroget e vefe d'ar memes eur daou zevezh goude el lec'h 
ma vefe bet ehanet. Hor mignon a anaveze mat ar c'hoarierien hag a c'helle 
asuriñ deomp e welfemp ur c'hoari kaeroc'h eget n' hor boa moarvat biskoazh 
gwelet.

Kement-se a oa eus ar c'hentañ. Gwall-blijet gant hor chañs vat, e 
tivizjomp ne c'hwitfemp e doare ebet d' en em gavout eno war an taol a ziv eur 
an deiz war-lerc'h.
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Un tammig goude kreisteiz eta, an deiz war-lerc'h, e kuitajomp Pempoull. 

Goude ur pennad bale en em gavjomp war ar maez gant e-leizh a dud o vont 
eveldomp da welout an drajedienn. Niverusoc'h-niverus e oa ar strolladoù dre ma 
'z aemp war-raok, ha da ziv eur nemet ugent pa dostaemp eus lec'h an abadenn e 
teuas an hent don ma 'z aemp gantañ da vout leun-chouk gant an engroez o 
tostaat. Dre se ne c'hellemp ket kerzhout buan ha ne chome nemet pemp munud pa 
ziboukjomp eus an hent, war ur blasenn vihan e-tal bered bourc'h « Lancerre ».

Aes e oa gwelout e oa bet dibabet ar blasenn-se evel leurenn ar c'hoariva 
hag ul lec'h gwelloc'h n'helled da zibab. An dachenn, eviti da vezañ goloet en 
he fezh a leton, a oa kentoc'h digompez, e doare da aesaat ar gwel d' ar bern 
tud a felle dezhe holl gwelout mat ar memes arvest.

War benn uhelañ an dachenn, harpet ouzh penn un ti a skoe war ar blasenn, 
edo al leurenn. Nav c'harr bras a oa bet lakaet kichen-ha-kichen e teir 
renkennad a dri c'harr pep hini ha warne e oa bet savet ur chafod gant plenk. A-
dreñv e oa istribilhet ouzh ur gordenn un nebeut liñselioù evit rannañ ul lodenn
e foñs al leurenn da servijout da gambr d' ar c'hoarierien d' en em dennañ. Ar 
speurenn wenn-se a oa kinklet gant un dornad skourroù lore ha bokedoù bleuñv 
gouez ha div pe deir skeudenn, kentoc'h dic'hortoz, eus Bonaparte hag ar 
Werc'hez, degaset eus tiez an amezeien.

Evit pezh a selle ar c'hoarierien, daoust ma oa bremañ div eur hanter 
tremenet hag en desped da bromesaoù hor mignon ar c'hemener, ne weled roud ebet 
anezhe. An engroez koulskoude a seblante gortoz gant kalz a basianted, pephini o
klask al lec'h gwellañ. Ur steudad hir, merc'hed an darn vrasañ anezhi, a oa war
voger ar vered, ul lec'h c'hoantaet-tre, daoust dezhañ da vezañ kalet, dre ma oa
warni uhel a-walc'h an dud evit gweloùt dreist da bennoù ar re a oa en o sav e-
tal ar voger. Lod, kentoc'h eget chom en o sav tost eus al leurenn o doa dibabet
azezañ war bankoù ma veze gwelet mat al leurenn diwarne, daoust ma oa re bell 
evit klevout fraez.

An darn vrasañ eus ar wazed a oa en o sav e-kichen ar chafod hag a selle 
ouzh al leurenn c'houllo, o c'hortoz gant pasianted donedigezh ar c'hoarierien 
gentañ.
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A-benn ar fin e voe klevet son skiltrus ar benveg broadel, ar biniou, o 

tostaat dre an hent don a skoe war ar blasenn ha kerkent e troas selloù an holl 
war an tu-se. Ni a oa moarvat ar re nemeto hep gouzout e oa se arouez donedigezh
ar c'hoarierien. Rak hep dale e tiboukas war ar blasenn ar biniaouer e-unan, war
e lerc'h paotred o tougen bannieloù an iliz. Adrek en un amheuliadeg dic'hoarzh 
ha meurdezus, gwisket ganto dilhad c'hoariva, e teue ar gomediancherien. An 
engroez a roas diouzhtu hent dezho da dremen hag evel-se, gant meurded ha lid e 
tizhjont al leurenn hag, an eil war-lerc'h egile, e pignjont warni gant ur 
skeul. Pa voent savet holl war-c'horre, e rejont teir gwech tro al leurenn er 
memes urzh, gant ar biniaouer bepred o seniñ en o fenn.

Neuze e stoujont, dic'hoarzh bepred, dirak ar arvesterien a save o zog da 
respont, hag ez en em dennjont adrek al liñselioù.



Fentusoc'h ha souezhusoc'h e oa doare ar strollad eget n' hell faltaziañ 
ar re n' o deus ket gwelet o neuz hag an holl drowardroioù a roe d' an arvest-se
ur stumm dibar ha sebezus.

Bez e oa ar pab gant e deir gurunenn, aozet gant paper a-liv en ur c'hiz 
ampart meurbet, ur vroz zu gantañ da soutanenn, ur roched e-giz surpilis, ur 
vantell gaer graet gant paper moger hag ar vazh-eskob doubl en e zorn. Bez e oa 
ivez daou roue, war o fenn kurunennoù paper kinklet gant delwennoù sent bihan e 
koar ha gwisket gant saeoù kotoñs livet, ur c'hleze en un dorn hag ur vazh en 
dorn all. Tri pe bevar c'hoarier a zouge gwiskamant ar gward « National », hag 
ar peurrest a stage ouzh o dilhad boutin kement tra a c'hellent da gaeraat ar 
muiañ posubl o doare. Rolloù ar merc'hed a oa dalc'het holl gant paotred gwisket
evel itronezed par ma ouient.

Ur paotr yaouank kaer-tre, c'hwec'h troatad ment ha daou hanter da vihanañ
etre e zivskoaz a oa bet dibabet evit derc'hel roll Santez Helen : gwisket e oa 
e gwenn, gant un doubier bras e-giz gouel.

An doare sirius ha dic'hoarzh a oa hini an holl ne oa torret nemet gant ur
furlukin. Gwisket e oa hemañ gant truilhoù, war e benn ur boned gant kleierigoù 
hag ur blezenn hir, dougen a rae en e zorn ur c'horn-boud divent ma c'hwezhe e-
barzh gwech ha gwech-all. E roll a oa leuniañ an amzer etre an arvestoù gant 
bourd ha fars. An engroez a selle outañ gant un tamm mousc'hoarzh dre ma kerzhe 
en ambrougadeg en ur ober ardoù ha c'hoarzhin goap war ar c'hoarierien : hogen 
an darn vuiañ eus an dud a chome ken sirivus hag ar c'hoarierien o-unan.

Da stagañ gant an abadenn ur c'hoarier a zeuas a-ziadreñv al liñselioù hag
a reas ur brezegenn hir meurbet. Klotennoù oa d' e brezegenn ha displeget e oa 
en un doare splann-tre gant kalz a jestroù atav heñvel hag ur vouezh-uhel-tre a 
boueze ervat war ment ha lusk ar gwerzennoù.
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Kregiñ a reas gant e brezegenn en un tu eus diaraog al leurenn, lavarout a

reas un nebeut gwerzennoù ha dont neuze e kreiz d' ober kemend-all hag ivez en 
tu all ha distreiñ en e lec'h kentañ. En doare-se e tlee bezañ d' am soñj, bet 
displeget tost da 200 gwerzenn.

Neuze ez eas kuit hag e teuas tre ar furlukin. E fentigellerezh a oa 
anezhi evel just ober ardoù dreist-holl en ur c'hwezhañ en e gorn-boud, ober 
goap ha distagañ bourdoù a zeue a-benn da lakaat an dud da zirollañ. Un den em 
c'hichen hag a ouie galleg a zisplegas lod anezhe deomp. Souezhet e voen o 
kavout en hevelep kompagnunez un anaoudegezh kozh, ken kozh ha Hierokles, ar Joe
Millar gresian. Ar furlukin a lavaras deomp en doa un ti kaer-tre hag a felle 
dezhañ gwerzhañ hag a ziskouezas ur maen evel standilhon. Met ar farsadenn a rae
ar muiañ berzh hag a veze adkroget ganti bep gwech ma teue war al leurenn a oa 
ober van da gaout ar brasañ spont ha da dec'hout a-benn-herr bep gwech ma teue 
en dro ar c'hoarierien sirivus.

Doare displegañ ar gomediancherien all a oa heñvel ouzh doare an hini 
kentañ. Peurvuiañ e talc'hent da vonedoneañ war al leurenn en ur gomz hag e 
c'hoarient an dro an eil war-lerc'h egile e dibenn pep arvest.

Gwelet e voe Santez Helen o taoulinañ dirak Roue Bro-Saoz hag ar Pab o 
tont da hanterour ; ur sorserez oc'h aozañ kontamm ; ur vaouez o lazhañ he 
gwaz ; un eured, ur gorolladeg hag ur pardon.

Ur wech ur bagad pevar pe bemp, oc'h ober un asez laz-kanañ, en em renkas 
en ur regennad e foñs al leurenn hag a ziskoueze bezañ a-du gant ar c'homzer dre
ur jestr eus an dorn pe en ur skeiñ un troad war al leurenn.

Ur wech e-kerz un diviz e voe rannet anv Jezuz ha pep den en engroez a 
lammas e dog.



Evel-se e kendalc'has betek an noz, hag e kuitaas ar c'hoarierien al lec'h
evel ma oant deut goude ma voe bet kemennet e vefe kendalc'het gant ar pezh-
c'hoari d' an eil antronoz.

A-hed an eurvezhioù-se e oa bet evezhiant-tre an engroez. Koulskoude from 
ebet ne oa anat ha ne oa tu ebet da c'houzout pe mat pe fall e kavent an 
abadenn. Met un den a lavaras din e oa rouez ar c'hornioù-bro ma c'hellfed 
gwelout enno hevelep c'hoariva.
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Hini ebet eus ar c'hoarierien ne seblante bezañ kollet penn e neudenn en e

roll hir spontus na zoken bezañ termet an disterañ.

An trajediennoù-se, gwir aspadennoù ar misterioù c'hoariet kement e derou 
ar Grennamzer n' eus anezho nemet dornskridoù peurvuiañ. Hir-tre int hag unan pe
zaou anezho hepken a zo bet moulet. Trajedienn Sant Gwilherm a zo unan eus ar 
re-mañ. Prenet am eus ur skouerenn da vezañ troet ger evit ger e galleg, ha meur
a lodenn anezhi a zo souezhus-tre. Diwar-benn oberour an drama-se eo e skriv 
Souvestre kement-mañ : « Ijinañ a ray pep tra, zoken an istor hag an 
douaroniezh. Lec'hiañ a ray ar Poitou etre an Turki, Bro-Bers ha Bro-Spagn, 
nepell eus Bro-Flandrez. Lakaat a ray ar Sultan hag ar Schah da aspediñ tro-ha-
tro Luther, Apollon pe Mahomet. Milan a zeuio da vezañ ur gêriadenn eus ar 
Poitou ha Sant Gwilherm a yelo etre merenn ha koan, betek Roma, da c'houlenn 
digant ar Pab ar perak eus un eskumunugenn .»

Met an darn vrasañ eus an oberennoù-se, hag e c'heller krediñ ez int 
peurvuiañ kozh-tre, a vez roet a-zorn-da-zorn e stumm dornskridoù miret a rumm 
da rumm gant an evezh brasañ. Rouez-tre int ha Freminville a gont penaos 
perc'henn ur skrid eus Buhez an Antekrist a nac'has e brestañ da dud ur barrez 
all, evit he c'hoari, panevet e lezfent 250 lur e kred. 

Danvez an oberennoù kirivus-se a zo tennet eus mammennoù lies-doare. Kalz,
al lodenn vrasañ marteze, a zo tennet eus an Istor Santel pe Buhez ar Sent. 
Mojennoù an Daol Grenn ha re Charlez Veur o deus pourvezet danvez meur a hini 
all. Hogen ar re dedennusañ anezhe moarvat eo ar re a denn o danvez eus istor ar
vro.

Distreiñ a rejomp da Bempoull goude an abadenn souezhus ha dedennus-se, 
evel ma vefe bet aotreet deomp e gwirionez distreiñ un nebeut kantvedoù war-
adreñv, ha gwelout un arvest eus buhez ar Grennamzer.

(Troet diwar ar saozneg gant Ronan Huon.)
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STROLLAD BEILHADEGOU TREGER

O vezañ ma vevomp en un oadvezh kalvezel, pe mar kirit, tec'hnegel, ha dre
ma ranker displegañ pep tra hiziv gant gerioù resis ha kalvezel, n' hall mui ar 
brezhoneg chom warlerc'h ar yezhoù-all.

Ur gwall gudenn eo, avat, evit al lennerion vrezhonek.

Setu perak em eus kavet mat, a-raok embann ar pennad da heul diwar-benn « 
Strollad Beilhadegoù Treger », lakaat dindan daoulagad al lenner ster un toullad
gerioù diaes goveliet gantañ, evit an darn vuiañ, ha ret-mat ober ganto, mar 
mennomp-ni bremañ, brezhonegerion desket, implijout evel ar pobloù all ur yezh 
resis, a-benn merat menozioù ha termenadurioù resis.

J. E.

DIANZAVEGEZH:
ar ger tostañ e galleg a zo « ostracisme », « méconnaissance hautaine et 
obstinée » a vefe ar ster gwellañ d' an termen-mañ.

NAC'HIDIK :
négatif ; skouer : stad nac'hidik.

BERZHIDIK:
positif ; ger evit ger : troet d' ober berzh, Skouer : stad verzhidik.

ROLLARVESTOU :
programmes spectaculaires.

LIESC'HOARIVA :
spectacles de variétés.

SKILTRAD:
accent d'une langue ha « skiltradoù », « accents » hervez ster an termen e 
galleg.

ITRIKENN:
formule. 

GINDAELAÑ:
objecter.

EZVOUTIN:
extraordinaire, sensationnel

MONEADUR :
comportement, hervez Abanna.

ENEVERZADUREZH:
psychologie, mentalité : doare ar pezh a vez merzet o studiañ stad un ene d' ar 
mare-mañ-mare.

TREUZITRIK :
artifice ; diwar dreuzitrik : artificiellement.

BREIZHADELEZH:
valeur humaine bretonne.
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HOLLIDIK:



universaliste. Evit gwir ster ar ger gant Vallée a zo « universel » hepmuiken. 
Bez' e c'hall, avat (evel ma rae gwechall ivez e galleg) displegañ menoz un 
doug, un tech da glotañ ouzh pep tra ha pep degouezhenn. Ha gant an dibenn 
«idik» e tro gwelloc'h zoken ar menoz-se eget na ra ar galleg.

GOURREBED-LEUR:
contrebasse à cordes.

BOURDARVESTERION:
Acteurs de saynètes (bourdarvestoù). 

PRIMEMLUSK :
spontané.

PENNDISPLEGER (gwiriet) :
animateur en chef (attitré).

TEODEGEZH  :
verve.

CHEMET  :
esprit, ingéniosité.

MOUSFENTEGEZH :
humour, o sellout ouzh an den hepken. « Humour» , o sellout ouzh ar c'heal e-
unan a zo « mousfent ». Evelse Maria Prad, da skouer, a zo « mousfentek », hogen
he fezhiou-c'hoari a zo « mousfentus» .

PRIMAWENEGEZH
sens de l'improvisation.

ROLLADUR
répertoire.

HILVERKET 
racé (merket hec'h hil)

KILUNANEGEZH
individualisme (gant ar ster gwashaat).

KILEMGARANTEZ 
égoïsme.

SKOLIATACHA
endoctriner.

KEVREDADELOURIEZH 
sociologie.

AN EMOBER 
la concorde.

KALONVADEGEZH 
le «coeur », e galleg.

MEIZATA
ober ur meizad, concevoir.

FIZIAD MEUR
commissaire général.
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STROLLAD BEILHADEGOU TREGER

gant JIL EWAN

- 1 -

Reuzeudigezh vras ar yezh vrezhonek - Kemplez bihander ha mezhegezh an dud
war an oad e-keñver ar brezhoneg - Al laeroñsi sevenadurel emskiantet gant ar 
yaouankizoù d' ar mare-mañ.

Menoz ar beilhadegoù tregeriat bet maget gant Rojer Laouenan, d' e seizh 
vloaz warn-ugent, e-kerz miz Eost 1959, en e vro c'henidik, Brelevenez, a zo 
evel ur gelennadurezh o tiflukañ diouzh stad daouduek ar yezh vrezhonek en hon 
amzer : ar stad nac'hidik hag ar stad verzhidik.

Ar stad nac'hidik a c'heller skeudenniñ gant diskar ar brezhoneg evel 
benveg ar spered war vuzelloù ar werin, dreist-holl abaoe ar brezel diwezhañ. 
Seurt lammfreuzh oa da lakaat, evit ar pep muiañ, e kiriegezh ar Skol-Veur 
C'hall, en abeg d' he dianzavegezh ha d' he dispriz e-keñver lavar hon tadoù, 
yezh vihan nemeti o venel c'hoazh en Europa hep bezañ kelennet gant ar Stad. 
Kement ha ken bihan ma teue kalon he gwellañ difennourien da vezañ peurvruzunet 
gant droukkinnig he marv hag int o klask atav, en aner, ur pare bennak en 
diavaez d' un doare-kelenn hag a oa mat hepken da lemel he buhez diganti, hep an
disterañ fazi. Kavout a reas da Rojer Laouenan e tegase ar veilhadeg un 
diskoulm, diouzh ar re wellañ, d' ur gudenn ken ankenius. Hogen, daoust hag e 
c'halled kaout ar spi da drec'hiñ, keit ha ma vije kreñvoc'h an tu nac'hidik ?
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Bez' e c'haller koulskoude lavarout edo ivez levezon ar yezh vrezhonek o 

kreskiñ e-mesk ar bobl, abaoe ar brezel diwezhañ, neket hepken dre berzh ar 
bruderezh displeget gant emsavioù-yaouankiz evel « Kendalc'h » hag ar bri douget
dezhi gant Kuzulioù-Meur Breizh ha Parlamantourion Vreizhat, met dreist pep tra 
dre an abeg ma oa kemplez bihander, da lavaret eo, mezhegezh an dud war an oad 
e-keñver ar brezhoneg, un c'hleñved bet ouzh o c'hrignat keit-all, o steuziañ da
vat e-mesk ar yaouankizoù. Gouzout a raent hiviziken trawalc'h a c'halleg, evit 
na dremenjent mui da « nigousses » pe da « v-bécassines », kunujennoù a veze 
tufet e-pad an amzer ouzh dremm hon tadoù hag hor mammoù, abaoe derou ar 
gallekaat e Goueled-Breizh. Dre ma ne oa mui ar yezh vrezhonek ar skoilh a vire 
gwechall ouzh ar vrezhonegerion da glotañ ouzh ar Gevredigezh C'hallek, he doa 
mui bremañ kennebeut ar yaouankiz an disterañ abeg da gaout ar vezh hag, an 
droukrañs o doa maget outi o zadoù en o raok.

En enep-kaer, war vrasaat ez ae niver an dud yaouank a gave dezho bezañ 
bet skoanet en o ene, evel pa vije bet laeret diganto un herezh speredel hag a 
sellent, da vihanañ pa brederie ar re boellekañ anezho war ar gudenn, evel graet
da glokaat ha da vleuniekaat perzhioù-denel Breizh da zont. Ha war gadarnaat ez 
ae c'hoazh emichañs hevelep menoz e-mesk ar re speredekañ, barrek da lenn o 
yezh, pa c'hallent hiviziken dastum magadurezh wirion ha nerzhekaus e park al 
lennegezh vrezhonek arnevez bet skoet an alar ennañ war-lerc'h ar brezel kentañ 
gant Emsav Meur « Gwalarn », kendalc'het hiziv an deiz gant hini « Al Liamm ».

Rak-se, ha peogwir e tigore c'hoazh an dud o c'halon d' ar brezhoneg, e 
kave dimp-ni ivez e oa sonet an eur evidomp da glask tennañ gounid eus hevelep 
degouezhioù berzhidik, dre lakaat adarre da dregerniñ « coram populo », 
skiltradoù yezh an hendadoù ; seul-vui ma oa gouest bepred ar Vretoned yaouank 
d' he c'hompren, evito siwazh da dremen hep he c'homz.
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Ster ar veilhadeg vrezhonek, hervez an itrikenn nevez lakaet da dalvezout.

Setu eno eta ar stern ma ranker dastum ennañ ar veilhadeg vrezhonek hervez
an itrikenn nevez lakaet da dalvezout, mar fell d' an den kompren ervat palioù 
brouderion ur seurt oberenn. Rak doare nevez ar veilhadeg vrezhonek n' eo hañval
tamm ebet ouzh hini beilhadeg an amzerioù kent en-dro d' an oaled, e-ser tad-
kozh ha mamm-gozh, hag int o klask diwar-bouez ur faltaziach dirollet, diduellañ
pe spontañ ar selaouerion, e-doug nozvezhioù hir ha du ar goañv, gant gwerzioù 
pe gontadennoù alies hir-divent ha, diwar hengoun, o sevel d' an amzerioù 
pellañ.
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E 1960 e rankemp degas drammoù ha louzoù diouzh kleñvedoù o ren e 1960.

Kleñved ar brezhoneg oa unan kevredadel; kevredadel eta e ranke ar 
pareadur bezañ ivez, da lavaret eo un dastumadeg ar bobl, he neket, evel 
gwechall un emvodig amezeion ouzh an oaled. Seurt all ne spire mui. Didalvoud e 
chome zoken ar menoz bet broudet war-dro 1950 gant « Skourr Breizh ar 
C'hendalc'h Keltiek » lakaat a vare da vare da gejañ kenetrezo stourmerion oc'h 
ober gant ar brezhoneg nemetañ. Diarvar eo koulskoude o deus Laouenan hag e 
geneiled kemeret skouer evit o labour diwar hevelep itrikenn, peogwir e tenne 
houmañ da bourchas d' ar brezhoneg ul levezon gevredadel, unan strizh-a-walc'h, 
hep mar ebet, hogen unan vat-kenañ koulskoude. Rak tu a ro « Skourr Breizh » d' 
ar re varrekañ war ar yezh da glask, e-kerz o divizoù, merat o menozioù enni war
ne vern peseurt krafoù, pe voutin pe zivoutin e vent.

- 3 -

Un aozadur nevez « STROLLAD BEILHADEGOU TREGER ».

Bez' e c'halled evelkent en em c'houlenn e-tro diwezh ar bloaz 1959, 
peseurt berzh a raje ar veilhadeg kentañ edod oc'h aozañ e Rospez, gant an 
dizonet ma oa deut tud ar vro da vezañ e pep keñver ha betek en o iliz-parrez, 
diouzh implij ar brezhoneg, yezh bet disleberet dre berzh droukratozh ar Skol-
Veur C'hall, pa nac'he houmañ outi gant ur gilpennegezh ken rok kement gwir a oa
dleet dezhi, war-c'horre ar Gevredigezh koulz ha war hini ar Sevenadur.

Hogen, evel ur vombezenn dic'hortoz, diwar ar 700 a dud oc'h ober ar 
boblañs eno, setu 500 o teredek en un taol evel ur verioneg ; ma oa un dudi ouzh
o gwelout o tridal hag o toniañ kemend-all gant an abadennourion.

Seurt referendom en aviz ar brezhoneg n' halle bezañ nemet ur gentel evit 
pep hini. Ha ret mat oa anzav an evezhiadenn da heul deut gant ur stourmer 
breizhat war-lerc'h ar veilhadeg : « Muntrañ yezh ur bobl a zo un torfed ha ne 
van morse digastiz ! »
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Rankout a raed eta, diwar eno, lakaat diouzhtu war droad un aozadur kreñv,

evit gallout adober, e pevar c'horn ar vro, an taol-arnod bet kaset ken mat-all 
da benn e Rospez.

Rojer Laouenan a gemeras ali gant e geneiled dre ar vro ha da gentañ 
digant un toullad abadennourion o doa kenlabouret en e ser evit ma raje berzh an
Nozvezh kentañ. Ha neuze e teuas davetañ harperion-all,leun a dan hag a feiz en 
dazoned ur gefridi ken didroidell, ha ken pinvidik ar gelennadurezh anezhi. Ken 
dic'hortoz dreist-holl !

Ur c'hevredad a voe krouet ha disklêriet hervez al Lezenn. Evel pep 
kevredad, e kaved en e benn : ur c'hadoriad, ur sekretour, un teñzorer hag un 
nebeut izili. Ganet e oa « Strollad Beilhadegoù Treger ».



Ha setu da c'houde o tont an eil war-lerc'h eben ur vordilh beilhadegoù : 
Ploulec'h, Tregastell, Gras-Gwengamp, Pleuveur-Bodou hag all. E beilhadeg-veur 
Louaneg, e savas niver an nozvezhourion da nouspegement, da 1.500 hervez darn. 
Ha seurt labour, unan ramzel ma voe, a voe sevenet dindan nebeutoc'h eget 4 miz.

-4-

Pal « STROLLAD BEILHADEGOU TREGER ».

Darn, tuet-fall o spered a c'hellfe gindaelañ e vefe ken bras niver ar 
selaouerion hag hini ar veilhadeg-veur e sal-c'houelioù Louaneg, mar deufe di ul
laz-muzik-hall gallek da reiñ un abadenn. Marteze a-walc'h. Hogen, lakaat an 
daou dra keñver-ha-keñver a vefe treiñ penn da vat d' ar gudenn, rak, endra ma 
vez an dud o teredek d' ur Muzik-Hall gallek, lodig, dre snobiezh rik, hag an 
darn vuiañ, en abeg d' an ezvoutin, niver ken bras-all, ret hen anzav, 
daremprederion ar veilhadeg vrezhonek, a vez lusket da gentañ-holl, gant un 
ezhomm, - diemskiant, siwazh evit bremañ c'hoazh, - davit gwir spered ar vro ha,
da heul, davit ar yezh vrezhonek hag ar boemoù stag outi, pegen diampart bennak 
e vefe a-hend-all abadennourion 'zo ha pegen digempenn bennak e vefe a-wechoù 
ivez lod rollarvestoù. Dre eno dres e pec'h kement keñveriadur gant un abadenn e
galleg ! Penaos intent, da skouer, e vefe gwelet kement a vugale hag a 
grennarded e seurt beilhadegoù hag int displeget en ur yezh na gomprenont e 
lec'hioù 'zo nemet fall-tre ? Eno entañ burzhud beilhadegoù brezhonek Treger o 
kludañ, rak ur gwir vurzhud a gaver dindan seurt emzalc'h, diazezet-splann ma 'z
eo war distro ar werin d' un talvoud peurvoudel aet diwar wel : ar garantez evit
spered ha yezh an hendadoù. Hogen, n' haller ket lavarout, emichañs, e kaver ul 
lusk bennak davit un talvoud peurvoudel e moneadur un engroez o teredek, gant ur
spered chatalekaet, d' un abadenn vuzik-hall gallek...
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E skeud ur seurt eneverzadurezh nevez ha diwar evezhiadennoù evel ar re 

displeget uheloc'h, setu-ni degaset eta da studiañ pizh ar palioù o deus mennet 
renerion « Strollad Beilhadegoù Treger » prederiañ ha dazprederiañ warno a-raok 
o degemer, heskinet ma oant dreist-holl gant kudenn ar yezh e-touez ar re 
yaouank.

Setu amañ da heul penaos eo bet kinniget ar pal-diazez, ma tenn dezhañ 
brouderion ar veilhadeg tregeriat, gant aozour reoliadur ar c'hevredad, skrid 
bet disklêriet hag embannet hervez al Lezenn, evel m'hon eus lavaret uheloc'h :

« Pal Strollad Beilhadegoù Treger a zo reiñ lañs e brezhoneg da sevenadur 
gwerin Dreger, dreist-holl dre labour ar beilhadegoù hag al liesc'hoariva, ha 
war-bouez tennañ gounid war un dro diouzh ijin an Hengoun Keltiek ha diouzh 
stummoù arnevez an displegerezh arzel. »

Pezh a c'heller merzout amañ diouzhtu eo ar c'hempouez a weler o skediñ 
diwar hevelep disklériadur-feiz, bet degemeret gant holl renerion ar Strollad. 
Rak, en arbenn-kaer d' ar mennad bet betek-hen hini kevredadoù breizhek 
liesseurt, troet war ar gweriniachoù, arabat sellout ouzh pal ar veilhadeg 
tregeriat evel ouzh un taol-arnod evit adsevel un doare-bevañ diazezet hepmuiken
war danvez an amzer gozh. Disheñvel-don eo ivez koulskoude kelennadurezh ar 
Strollad, er c'heñver-se, diouzh hini lod brasañ ar c'hevredadoù-liesc'hoariva 
kevatal e Bro C'hall hag en Amerika, pa ne fell ket da dud ar beilhadegoù sonnañ
gant ur vodernegezh rik disol-kleuz hag a droc'h ar werin diouzh he sabr gwirion
: an Hengoun. Moarvat e c'heller meizata seurt modernegezh rik ha diene e 
lec'hioù 'zo dre ar bed, ma kaver enno rummadoù-tud disheñvel, moulet diwar 
dreuzitrik, e stern Stadoù a reer «Broadoù » anezho gant gaou abeg, pobloù kaezh
eta troc'het, neket hepken diouzh o sabr genidik, hogen diouzh kement sabr a 
vefe diouzh o buhez don, ha pa dremenfe zoken da « gevredel », sañset, ar Stad 
m' emaint en he dalc'h.
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Gant « Strollad Beilhadegoù Treger », ez eo taolet ar pont ret etre an 
Hengoun Keltiek hag ar Vodernegezh, e-sell d' adsevel, gant berzh, ar 
Vreizhadelezh evel ma tleomp-ni he c'hompren en hon amzer. Soñjomp ervat, 
neoazh, ez eus keal amañ ganimp eus ar vodernegezh o tiwan diouzh EMDRO MAB-DEN 
DRE AR BED-HOLL, ha neket eus ar vodernegezh a garfe Stadoù 'zo kinnig evel 
frouezh « o ijin dezho », pe, mar fell deoc'h, evel un drevezadur, un « ersatz-
hengoun » hag a dreuzwiskont gant ar perzhanv kaer : HOLLIDIK...

Lakaat a reas ar Strollad e gelennadurezh da dalvezout e-kerz un abadenn 
bet roet da geñver beilhadeg-veur Louaneg, pa weljod ul laz-kitarerion yaouank 
eilet gant ur gourrebed-leur o tistagañ hervez « stummoù arnevesañ an 
displegerezh arzel », sonioù brezhonek kozh-awalc'h endeo. Hag emichañs, evel 
gwall gevezerion d' ar « Baladins des Champs-Elysées », pe d' ar « Compagnons de
la Chanson », o doa gwisket an abadennourion, neket ar jubile nag ar c'hoef, na 
kennebeut ar bragoù-bras, hogen krezig ha frondenn an deiz, ha m' hel lavar 
deoc'h e voe bras ar berzh a rejont dirak yaouankizoù Louaneg.

Rak, pezh a glasker da gentañ, petra eo ? Luskellat ha frealziñ hor re 
gozh gant ur son vrezhonek o tegas dezho da soñj eus « o amzer gaer gwechall », 
ha da c'houde sebeliañ ar brezhoneg war un dro ganto, pe neuze difenn ar yezh 
hec'h-unan war-bouez diskouez d' ar re yaouank, - ar pezh na reer ket siwazh, ha
se gant droukratozh, - e c'hall kement yezh a zo, dreist-holl hini o zadoù, 
talvezout dezho, mar o deus c'hoant, d' ober o lammgresk evel tud e stern ar 
vuhez kempredel koulz hag e stern an hini o tont ? Tu a zo da grediñ, a zo 
kaeroc'h, e c'hallfe seurt lammgresk ober berzh kalz muioc'h eget na ra hiziv 
dre amañ, gant ar buhezek ma chom ar yezh vrezhonek hag hi ken stag-mat bepred 
ouzh an Hengoun, zoken war dachenn he lennegezh arnevez. A-walc'h eo din amañ, 
evel prouenn da se, lakaat arvestiñ ouzh ar sevenadur keltiek rik, marc'het war 
ar vuhez vodern hag a weler o vleuniekaat abaoe meur a zekvloaziad e-metoù ar 
yaouankiz a vez o taremprediñ oaledoù niverus « Urzh Goanag Kembre » - « Urdd 
Gobaith Cymru », e Breizh Tramor, lec'h ma vez skoliatet pep hini war ar 
c'hembraeg, yezh c'hoar d'hor brezhoneg-ni. Hogen, peseurt kelaouenn c'hall, 
peseurt dastumadenn c'hall evit tud yaouank, a gav deoc'h, a gomz dimp-ni amañ 
diwar-benn an holl draoù-se ?
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Rollarvestoù, doare an abadennoù hag ar palioù da dizhout war dachenn al 
liesc'hoariva.

Evit startaat ar seurt pont hag a zo taolet bremañ gant « Strollad 
Beilhadegoù Treger » etre an Hengoun Keltiek hag ar Vodernegezh, un dra bouezus 
a ra diouer dimp : Kenreizherezh ha diazezerezh ar skoliata e brezhoneg diwar ar
skouer roet gant Kembre. Setu perak e fell da renerion ar C'hevredad bale gorrek
ha pervezh, o klask da gentañ, e skeud pep beilhadeg, krouiñ un aergelc'h drant 
ha plijadurus e brezhoneg dre berzh abadennoù diazezet war ar fentigellerezh 
pobl, gwellañ benveg a zo da duriat sol kozh ha pinvidik sevenadur Treger ; 
nemet e rank moarvat ar benveg bezañ adlemmet un tamm, an deiz gant hiziv, evit 
ma vo gouest hon arzourion yaouank, en dazont, da droc'hañ gantañ an douar 
gwellañ evit ar yezh komzet. Ya, rak ar sol kozh an hini eo a dalvez bepred da 
vont d' ober dreist-holl tezennoù niver a gontadennerion, unangomzerion ha 
bourdarvesterion, izili da « Strollad Beilhadegoù Treger » ken fichet-brav e 
dalbenn dezhañ endeo gant anvioù ar re wellañ anezho evel Maria Prad, Ifig 
Droniou ha Rene Keraodren.

Da grouiñ an aergelc'h, ez eus c'hoazh un elfenn all : ar ganaouenn-bobl, 
gant, evit bremañ da bennsterenn warni, Yann Derrien, hag a oar an tu da lakaat 
kalonoù e genvroïz d' ober ar son gant ar freilhoù.

Evelkent n' hell nemet c'hwervoni sevel ennoc'h o welout n'eo ket gouest 
an disterañ tamm arzourion donezonet ken kaer, hini anezho en diavaez da Varia 
Prad, da skrivañ ur ger penaveken en o yezh c'henidik, evito d' he merat ken 
ampart all koulskoude war al leurenn. Un darvoud gwall druezus, e gwirionez, e-



kreiz hon 20vet kantved...

Pep beilhadeg a vez raktreset hervez ur rollarvest aozet, evit ul lodenn, 
hag, evit ul lodenn-all, diaoz ha primemlusk.
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Ar Strollad a zo gantañ endeo daou benndispleger gwiriet hag uhelstumm : 

Paol Rogard ha Bernez An Ny. O c'hefridi a zo kinnig an arvestoù, un tamm diouzh
giz J. Nohain hag emichañs hervez ma reont e vez mat pe fall peurvuiañ endro ar 
beilhadegoù. Ne dalv ket ar boan pouezañ hiroc'h amañ war ar ret ma vez kaout 
teodegezh, chemet, mousfentegezh ha primawenegezh evit derc'hel hevelep roll, 
peurgetket pa sav un arvester en e sav, diwar brimemlusk, evit dont da « 
zrailhañ un dezenn » bennak war al leurenn. Rak, dav e vez kinnig d' an dud pep 
abadennour, ha dreist-holl unan evel-se, gant un dornad mat a holen glas bep tro
e brezhoneg !... Un taol-micher hep mui na maez ; unan, avat, graet, gant 
pleustriñ warnañ ur pennad-amzer, evit stummañ ar speredoù barrekañ a gaver un 
tamm e pep lec'h da geñver ar beilhadegoù, hag evit diskouez dezho penaos komz 
gant gwevnder hag ampartiz dirak ar bobl. Kement ha ken bihan, ma c'heller 
lavarout e tenn ar veilhadeg tregeriat d' ur meni-skol-gomz e brezhoneg, bennozh
da seurt doare-ober gant penndisplegerion ; ha salv ma vo gouest hepdale ar 
Strollad, evel bremañ « Bodadeg ar Sonerion », gant he sonerion hag he fenn- 
sonerion, da gaout ivez un urzhas er c'heñver-se gant displegerion, war ar 
bazenn izelañ, ha penndisplegerion, war ar bazenn uhelañ.

Gant marevezh beilhadegoù 1960-1961 hon eus merzet ur wellaenn fetis evit 
pezh a sell ouzh danvez ar rollarvestoù, rak, gant Fañch Danno, en deus kavet ar
Strollad ur Rener-C'hoari, anezhañ ur sonaozour c'hwek arroutet-dreist war an 
tonioù breizhek hag oc'h emskiantiñ-don ijin sevenadurel ar Gelted : un arzour 
eo hag a oar diwar ar boutin sevel d'ar c'henedus. En abeg d' e ziorroadur ha d'
e varregezh evel kenurzhier, emañ en e garg stummañ hag embreger arzourion nevez
hag aozañ ar rollarvestoù. Skoazellet eo en e labour gant Erwan Fechant eus 
Prad, ur gwell genurzhier ivez, hag a zo karget, evel Fiziad-Meur, da lakaat 
kemmennadurioù ar Strollad da dalvezout evit an abadennoù.

Pa 'z eo pal ar veilhadeg, evel displeget uheloc'h, difenn buhez ar yezh, 
e klasko eta ar Strollad, gant ar mareadoù da zont, fetisaat ha brasaat ar Penn-
Laz gwriziennet endro da Vrelevenez ha, war un dro, stummañ dre ar vro, lazioù- 
kreizenn a vo kefridi pep unan anezho sevel ur rolladur diouzh o doare hag o 
ijin, hogen war-bouez ober ivez gant ur yezh tregeriek unvanoc'h-unvan en he 
lavar hag en he distagadur. Rak en o stuz bremañ e tenn ar rannyezhoù, zoken ar 
re a zo bet miret ar gwellañ, da zisleberiñ dre wall an nann-skoliata ha da 
skourrañ dindan stumm isrannyezhoù trefoetoc'h-trefoetañ. Pal pellañ ar Strollad
a zo degas ur pare d' ur stad ken dismantrus. An dramm berzhusañ, hervez soñj 
renerezh sevenadurel ar Strollad, a zo lakaat al lazioù barrekañ da bleustriñ 
war ar c'hoariva brezhonek, dreist-holl war hini J. Priel, Tregeriad ha den a 
vicher leun, pa eo bet gwechall sekretour Dullin Vras hag ivez abadennour e 
C'hoariva ar « Colombier »,
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Kaerañ pezh a zo, yezh J. Priel a zo unvan neket evit Tregeriz hepken, 

hogen evit an holl vrezhonegerion ivez, bennozh d'ar skrivadur peurunvan ; ha 
dellid an den a zo dreist pep tra unaniñ hep an disterañ stroñs ar stumm 
lennegel gant an hini poblel. Setu perak, keit ha ma vevo ha ma c'hello heñchañ 
rakabadennoù lazioù evel hini Pleuveur-Gaoter bet savet e-skeud ur veilhadeg 
eno, e vo prizius-dreist e gentelioù skiantek evit abadennourion ar Strollad. 
Degas a ray dezho un diorroadur start war dachenn ar C'hoariva ha war un dro ur 
yezh-skouer balc'h war al leur hag ivez dellezek eus an arvesterion. Rak arabat 
krediñ e ve ganet an holl vrezhonegerion d' ar sadorn da noz, daoust d' ar pezh 
a ro da soñjal, dre gomz ha dre skrid, tud eus an Emsav hag a ra van dre o 
folitikerezh, da zifenn ar bobl. Hogen koshaat a ra bremañ o c'hanaouenn ; ha 
primoc'h-primañ. Ha peogwir hon eus tro amañ da spisaat ar gudenn, e reomp ouzh 
al lenner ar goulenn da heul, dezhañ da respont dimp, leal en e galon : piv a 
seller, hiziv an deiz, DRE AR BED-HOLL, evel gwir zifennourion ar pobloù bihan 
gwasket, mar n' eo ket ar vroadelourion c'hroñs ha diflach a weler ouzh 



gwrizienn kement reveulzi yac'h a vez eno o tarzhañ ? Neuze, mar n' hall ket 
c'hoazh darn eus Breizhiz an Emsav dispakañ dieub ha fraez o soñj dre gomz, ra 
ziskouezint evelkent, war dachenn an ober, ha dreist-holl DRE O EMZALC'H e-
keñver ar vroadelourion vreizhat, ar pezh a soñjont hag ar pezh ez int e 
gwirionez. Anez da se, ne vo o buhez nemet pilpouserezh betek an diwezh.

Kent klozañ war ar c'hraf, e ranker ivez pouezañ war ar fiziañs a glask 
renerion ar Strollad lakaat er skoazell a c'hellfe degas d' ar beilhadegoù ar 
veizeion yaouank, hag a zo bremañ war o studi e kelenndioù ha skolajoù Treger. O
varn diouzh ar perzh fonnus a vez kemeret en o farrezioù, da geñver pep nozvezh,
gant o c'henvroiz o labourat er gêr hag i kenoad ganto war-bouez nebeut, 
yaouankizoù na vouzont ket ouzh ar veilhadeg, dreist-holl ar merc'hed yaouank, -
pezh a zo c'hoazh burzhudus a-walc'h, hep mar ebet, - moarvat e c'heller 
dezastum e oar bepred ar skolajourion hag al liseourion-se trawalc'h a 
vrezhoneg, dezho da vezañ gouest da c'hoari ur roll uhelbriz war dachenn al 
labour adframrnañ lestr ar sevenadur brezhonek, ha pa vint deut en oad, da 
dapout krog er stur, evit ma kendalc'ho ganto ar Verdeadenn Veur.

Piv e Breizh, e gwirionez, a zo gwelloc'h lec'hiet egeto d' ober labour 
sevenadurel frouezhus gant yezh o zadoù ? Kavout a ra da renerion ar Strollad e 
ranker derc'he1 kont zoken eus an darbar degaset gant an « torad yaouankañ-holl»
evel, da skouer, plac'hig Pederneg. Daouzek vloaz dezhi hag eviti da dremen hep 
komz brezhoneg er gêr, evel m' emañ ar c'hiz gant kement bugel dre amañ hiziv, 
ne voe ket-hi nec'hetoc'h a se koulskoude o sevel war al leurenn e beilhadeg 
Gras-Gwengamp. Rak, gant un ampartiz hag ur stumm graet da hilligañ gwarizi 
gwragez na reont bemdez nemet gant ar brezhoneg, e tisplegas eno ar plac'hig un 
toulladig tezennoù desket ganti dre an eñvor, kenkoulz ha m' he dije graet ur
wrac'h gwechall-gozh ha gant un distagadur bepred ken hilverket hag hini 
brezhonegerion war ar pemdez. 

Hevelep skouer, paneveken nemeti, a zlefe spiriñ drezi hec'h-unan da reiñ 
kalon adarre da speredeion yaouank ar vro, tuet lod ançzho marteze da zilezel 
betek re kement striv er c'heñver-se, pe, gouez d' ar c'hrennlavar, da deurel an
trebez war-lerc'h ar billig.

- 6 -

Madadelezh ar berzh graet gant oberenn ar Beilhadegoù.

Ret-mat eo eta lavarout ez eo poellus-meurbet oberenn ar veilhadeg 
tregeriat, koulz evit kel difenn ar yezh hag ar sevenadur brezhonek, koulz evit 
kel adsevel talvoudoù mab-den e Breizh-Izel.

Kinnig a ra hi d'ar vrezhonegerion ul louzoù, divent e vadelezh ; dreist-
holl war un dachenn resis, lec'h m' o deus diskoachet frammataerion ar Strollad 
ur riskl bras evit mab-den d' an ampoent : an droukkinnig stag ouzh ar Skinwel, 
pa ro hemañ an tu da bep hini da glask e blijadur en e gilunanegezh hag en e 
gilemgarantez ; hep menegiñ an troad a ro ivez d' ar VISTRI-SOÑJAL, evel endeo 
ar Skingomz ; dezho da c'hellout gwelloc'h a se, ha kement ha ma karont, 
SKOLIATACHA pep den en e di end-eeun, ha dalc'hmat o vont gant an HENT NEMETAÑ 
anavezet-mat e Breizh...
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Diarvar eo koulskoude e vefe bihanoc'h an droug mar he defe Breizh 

abadennoù skinwel eviti hec'h-unan, evel m' he deus Kembre. Hogen, gant an traoù
evel m' emaint bremañ, e kav da dud ar Strollad ez eo fall ur seurt benveg e 
kement keñver a zo, o vezañ ma vir ouzh an denelezh da vevañ en ur gevredigezh 
dieub o klotañ ouzh he dibarded-natur. Broioù ar « rideoz houarn» , int hag a 
vez o werzhañ ken marc'had-mat kemend-all a skinwelerezed, n' emaint ket hep 
gouzout pebezh levezon e c'hell ur seurt kavadenn kaout e-keñver bruderezh. 
Anat-kaer eo eta e ranker lakaat oberenn ar beilhadegoù war ar renk gant al 
louzoù nerzhusañ en arbenn d' un enkadenn hag a venn ober he reuz e pep lec'h.



E-keñver kevredadelouriezh, ez eo kreñv ivez an digontamm degaset gant ar 
veilhadeg, rak d'ur boblañs en he fezh e kinnig an armoù ret evit ADKAOUT LORC'H
GANT HE DOUAR GENIDIK, hag evit stourm diwar-se hervez he gwir, e-sell da gaout 
en he bro al labour a zo dleet dezhi kaout, hep na rankfe-hi dalc'hmat ober 
diouzh disentez truezus an tec'h etrezek broioù nesoc'h pe belloc'h.

Soñjomp ervat ivez, keit ha ma 'z omp, ez eo diouzh natur hevelep 
balc'hder-gouenn, ur wech adkavet gant ur boblad-tud, reiñ lañs da bep seurt 
strivadennoù talvoudus e stern kreizennigoù sevenadurel, lec'h ma vez tu da 
bleustriñ gant emskiant don war ar c'horollerezh hag ar sonerezh keltiek koulz 
ha war studi ar yezh vrezhonek, Istor Breizh hag arboellerezh ar Vro.

En diwezh, e-keñver speredelezh rik, ez eo, ar veilhadeg un atiz d' al 
levenez ha d' an unvaniezh. Alies-mat e vez disrannet hor parrezioù gant un 
disunvaniezh taer. Hogen ur vodadeg evel-se, digor d' an holl, hag unan ma vez 
an holl evit gwir, o teredek dezhi, a zo, hep mar ebet, ur broud yac'hus d' an 
emober ha d' ar c'henemglev. Berzh don eo tonket eta ar beilhadegoù d' ober, 
rak, pa skraber kramenn ar broc'hadegoù hag an droukrañs e-mesk an dud, e 
tizoloer e pep den dre amañ un ene hañval, gant ur perzh breizhek rik o ren 
warnañ : ar galonvadegezh ha n' he deus biskoazh desket ober skouarn vouzar. 
Levezon pep Brezhon, e galon.
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PAJENN AR RE YAOUANK

AN ANKOU

gant GARMENIG IHUELLOU

Edo Mikiel o kas e saout er-maez pa zegouezhas an Ankou gantañ.

Seizh eur a sone er vourc'h o tihunañ.

- Hoc'h hini eo !

- Seblant a ra...

- Deuit !

- Ya, met a-raok, lezomp al loened da vont e-barzh ar prad. Mikiel a 
zamzigoras ar gloued, eñ diouzh un tu, an Ankou diouzh an tu all. Ki-bleiz o 
harzhal war-lerc'h ar saout en-dro dezho.

Ar re-mañ a dremene difonnik-difonn dre an toull-karr hanter serret. 
Soñjit ! Ugent penn-saout pe dost ha tamm urzh ebet, hag o c'hwesa ur bezañs 
iskis hiziv.

An Ankou a c'hortoze, seblant ur mousc'hoarzh war e zremm. Ha n' en doa 
ket kemeret ar c'hornad-butun kinniget dezhañ gant Mikiel.

- Sellit 'ta, ar re-mañ a zo e-giz an dud. Toull ar gloued eo an hent 
diskouezet dezho, met ar re yaouank a glask kavout unan gwelloc'h en un tu all 
hag ar re gozh a lak amzer d' e gavout, seblant ebet pe dost ne reont eus ar 
vouezh o sturiañ.

- Amañ, Ki-bleiz, dao dezho ! Tri-ugent vloaz am eus ha kalz toulloù-park 
a welan c'hoazh. An holl a blij din, met piv a laro din an hini da gemer ?

- Re ziwezhat eo, Mikiel, klevet hon eus hoc'h eur o seniñ. Petra hoc'h 
eus graet eus ho puhez ?

- N' ouzon ket, ha c'hwi ?

- Me?

- Ya, c'hwi. Ur vuhez hoc'h eus, n' hoc'h eus ket ?

Skeudennoù koumoul du a yae diwar tal an Ankou.

- Me eo an Amzer,

- Met pelec'h emañ ho yaouankiz ?

- Va yaouankiz ?

Mousc'hoarzhin a reas ar Falc'her ar wech-mañ.

- Va Yaouankiz ! Paour kaezh den ! Yaouankiz ! Kozhni ! Setu aze gerioù 
krouet evit tud diboell. Da driwec'h vloaz, lod eus an dud a vez kozh, hag o 
soñjal en amzer o retred, en ur burev bennak, kollet ganto spered ar riskl. Ar 
re-se a zo o redek war-lerc'h traoù aet gant red an dour abaoe pell 'zo. Re all 



da bevar-ugent vloaz a vez yaouank-flamm bepred, ganto hepken pinvidigezh ar 
spered hag ar galon.
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- Red eo din lezel va yaouankiz er bed-mañ neuze !

- Gwir eo ! M' ho pefe bevet kant vloaz c'hoazh, ho pefe he dalc'het, 
Mikiel.

Ar vuoc'h diwezhañ a zistroas dirak skeudenn ar Marv hag a grogas da 
vreskenn daoust ma ne oa ket arnev. Ki-bleiz a astennas e benn gant kalz a 
zoujañs betek ar falz, sellout a reas ivez ouzh an Ankou, met ne ziskouezas ket 
ar pezh a soñje. Unan eus e zivskouarn a savas met hepken evit klevout mouezhioù
flour annezidi ar parkeier.

Mikiel ne serras ket ar gloued.

- Un dra am eus da c'boulenn diganeoc'h.

- Grit ! Boazet on.

- Tu a vefe din da zibab giz va marv ?

- M' hoc'h eus c'hoant, met grit fonnus.

- Selaou a rafec'h ouzhin ?

- Moarvat ! Ne ran forzh, me, penaos e varvit, peogwir e teuit ganin 
bremañ, ha ken.

- Mat, neuze e fell din mervel dre gozhni !

Netra dirak Mikiel. Ar saout hag ar bed a zo deuet sioul en un taol. Kan 
ar falc'herez a ehan er parkoù en-dro evit adkregiñ gant muioc'h a vuhez.

Ki-bleiz a sav e benn hag a ya gant hent ar vourc'h, Mikiel war e lerc'h, 
o tigeriñ e zaoulagad war bep tra splannoc'h eget a-raok, evitañ. Ha neuze evel 
gwechall, e krog a-bouez-penn :

...Al laboused a gan, an heol a zo laouen... »

PAJENN AR RE YAOUANK - KAVY
Renerezh : Erwan EVENOU, rue Trébuil, Guémené-sur-Scorff
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AL LEVRIOU

AN TRI BOULOMIG KALON AOUR gant Roparz Hemort (200 pajenn).

war Marais  22 lur nevez
war Lafuma  18 lur nevez
Boutin  9 lur nevez

N' eo ket labour an embanner barn na burutellat al levrioù a embann. Diaes
eo din koulskoude tremen hep lavarout va souezh o welout tud o skrivañ penn-
oberennoù evit ken nebeut a lennerien.

Stad ar skrivagner breizhat a zo unan dibar en 20vet kantved peogwir e 
skriv en ur yezh na vez ket kelennet. Ne vo graet nemet nebeut tre a vruderezh 
evitañ. Ne vo ket komzet anezhañ war ar c'helaouennoù nag er radio.

Ha koulskoude an «Tri Boulomig Kalon Aour » a zo ur benn-oberenn eus 
familh «Alice in Wonderland » pe « Pinoccbio », ar verc'hodenn troet da vugel.

An Tri Boulomig a zo istor teir verc'hodenn lakaet da vevañ ha da guitaat 
ti ar Bugel Fall evit mont da redek bro. O heuliañ a reomp en o beajoù betek ma 
teuont en-dro d' ar gêr.

Implij a ra Reparz Hemon ur yezh a zere ouzh ur seurt istor. Skañv eo, ar 
frazennoù berr ha heson. Leun eo an oberenn a varzhoniezh hag a freskter, a fent
ivez meur a wech hag a from kemmesket. Kaset eo da benn gant ampartiz betek an 
daou c'hantvet pajenn, ha gant muioc'h a vuhez hag a interest, am eus kavet, 
eget « Alanig an Tri Roue », un oberenn all eus ar memes awen.

Al levr-mañ a zo gantañ ment eñvorennoù Jarl Priel. Ar golo treset gant 
Roparz Hemon e-unan a zo melen-ruz, gwenn ha du. An trede levr ha daou-ugent 
(43) embannet gant « Al Liamm » abaoe 1949 ez eo. Chom a ra c'hoazh skouerennoù 
e gwerzh !

Ronan HUON.
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AR PERSON TOUER, gant Y. ar Gow, « c'hoari trubuilhus e tri devez hag e 
gwerzennou », Ti ar Skreo, Ar Vaol, 1961 : 10 lur nevez war Alfa, 8 lur nevez 
boutin. Goulenn digant Marie Le Goff, Keranna, Gouezeg, K.R.P. 1413-28 Roazhon.

« Kountantiñ an holl hag e dad ne deo ket un dra aes », eme ar c'hrenn-
lavar gall. Setu perak ne deo ket bet souezhet Yeun ar Gow o klevout ober 
rebechoù d' e bezh-c'hoari. Gwashoc'h e vefe ma ne glevche e ziskouarn o voudal 
e doare ebet.

« Ur pezh-c'hoari a c'hiz kozh », eme unan. Ha ne deo ket gaou. Un dremm a
wechall a wesk diouzhtu un drama e gwerzennoù. Troet evel m' eo gant kanaouennoù
pobl Vreizh, aes-tre eo da Yeun ar Gow sevel gwerzennoù, war ar mentoù a ziskan 
en e eñvor. Un diduell eo bet evitañ evel ma oa bet evidon-me sevel Janedig ar 
Rouz, war ar ment eizh sillabenn boas d' hor gwerzioù, evit Roazhon Breizh ha 
Gwalarn.

Lakaomp eta hon eus savet pezhioù-c'hoari a c'hiz kozh. Bremañ daoust ha 
mat eo AR PERSON TOUER evel pezh-c'hoari. Plijus eo da lenn a dra sur. Pinvidik 
mor eo brezhoneg Yeun ar Gow. Ur benveg dispar eo eta etre daouarn ur barzh ha 
savet en deus gantañ ur barzhoneg goveliet ampart ha dudius da studiañ.

Ne gred ket din avat e ve graet ar Person Touer evit bezañ displeget war 
ul leurenn. Re gizellet eo ar frazenn, re verr al lavar. Lod kaer eus an danvez 
a yafe da goll ma vefe c'hoariet. Ne deo ket ur yezh da vezañ komzet en em 



zispak er Person Touer, ur yezh da vezañ lennet gant aked ne lavaran ket, yezh 
un arzour dornet dispar, kalz diaesoc'h da vestroniañ eget hini kevezourien ur 
brezhoneg empenn lies-orin.

Unan eus perzhioù gwellañ ar pezh-c'hoari « kador » se a zo poltred an 
Touer. Pell emaomp amañ diouzh Loull ar Bouc'h Emgann Kergidu. Ne deo ket ur 
skeudenn fraost ha reut hon eus amañ, hogen ur paour kaezh beleg, laosk a dra 
sur, fall tamm ebet, didroidell betek bezañ nay pa gred dezhañ e teuio a-benn d'
en em zibab dre finesa a-dre krabanoù tiranted an Nasion. Ha setu penaos e stag 
da riklañ goustadik war un hent a zibouko un deiz e froud un dreitouriezh 
diremed.

Ar rolloù all, ar C'hure, ar Mer, ar Garabasenn, a zo buhezek. Ar 
Marc'heger, e derou an trede devezh, hol laka kentoc'h da soñjal en ur skeudenn 
dispaket diouzh ur vojenn-veur.

Evit un abeg all e vefe arvarus lakaat c'hoari ar Person Touer : re 
helavar eo. Diaes eo tizhout ar c'hempouez er c'hoariva. Ret mat eo reiñ da 
anaout d' an arvesterien ar menozioù a zifluk e kalon hag empenn an dud. Hogen 
re a helavarded a voug buhez ur pezh-c'hoari. Setu perak e kred din e vo tennet 
brasoc'h plijadur diwar lenn ar Person Touer eget ne rafed o klask tapout krog 
en ur varzhoniezh a nijfe re vuan ma vefe diskleriet.

Hag ar re a fell dezho pinvidikaat o brezhoneg (ha ne deo morse re 
ziwezhat evit stagañ gant ur seurt labour) ne gollint ket o amzer o vont da 
c'houlenn an aluzon digant Yeun ar Gow. Ha ne deo ket tost da hemañ bezañ 
goullonderet e visac'h.

NOTENN. - Mesket gant an destenn ez eus munudoù a c'hell mui-pe-vuioc'h tennañ 
hon evezh. Anzav a ran on bet plijet gant ar Garmagnolenn e brezhoneg. Sirius-
tre oa Charlez Rolland a Werliskin (Arvor, n. 31) pa droe ha pa gane dimp ar « 
Marseillaise », ken sirius hag an hini a droas an « Internationale ». Amañ avat 
e santer ar fent o c'hournijal a-hed ar gwerzennoù. Pa vouskan dimp Yeun ar 
Gow :

Madam Veto he doa laret 
Vije tud Pariz diwadet,
Met chomet eo a blad : 
Hor c'hanolioù zo mat.
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 e kav din en deus tapet mat an ton hag ar son :

« Madam' Veto avait promis 
De fair' égorger tout Paris, 
Mais le coup a manqué 
Grâce à nos canonniers. »

F. E.

LES DRUIDES, gant Françoise Le Roux, Presse Universitaires de France, collection
« Mythes et Religions » niv. 41, Paris 1961, 156 p., 6,00 lur nevez.

Mar befe ret sevel roll an holl levrioù ha pennadoù skrivet a-zivout an 
drouized abaoe derou an 19vet kantved e rankfed moulañ ur pikol levr o venegiñ 
anvioù a bep seurt hag eus pep bro. Digevatal ha bihan eo koulskoude dre vras 
talvoudegezh ouiziek an darn vuiañ eus al levrioù-se, o tougen warno peurliesañ 
liv ar vrizhkeltiegouriezh. Setu avat bremañ ul levr ha na da ket war roudoù e 
araogerien. War-bouez keñveriadurioù degemeradus hag anat e kinnig-eñ d' al 
lennerien degouezhadennoù aprouet ha burutellet strizh ; bez' e kenstroll 
testenioù ha testennoù eus an henamzer gelt hag eus krennamzer Iwerzhon, Kembre 
ha Breizh. O pellaat diouzh an holl c'houlakaennoù divoaziet ha teuc'het betek 
an neudenn, dre ziazezañ he holl dermenadurioù ha diskleriadurioù war 
darvoudennoù resis e tiskler an oberourez piv e oa an drouized, petra a 
gelennent pe a gredent, pere e oa o lec'h hag o fouez e kenframm ar gevredigezh 



hengelt. E-giz-se ez a da get kalz a rakvarnoù hag a sorc'hennoù, da skouer ar 
rambreachoù kozh diwar-benn an drouized ha n' o defe ket bet ar gwir da 
vrezeliñ... Klok eo al levrlennadur hag an notennoù hep mirout ouzh an oberenn 
en he fezh da vezañ eeun hag aes da lenn. Gallout a ray pep hini ober e vad 
ganti.



NOTENNOU

HOR MIGNONED.

Yann-Patrick QUEFFELEANT a zo laouen o kemenn ganedigezh he c'hoar vihan Annaig-
Gwenola, d' an 28 a viz Eost, e Brest.

Yann KERLANN hag e wreg a zegemenn deoc'h ganedigezh o douarened :
- Herve, mab Mikael, d' ar 25 a viz Mezheven, e Pariz ;  
- ha Riwal, mab Even, d' an 12 a viz Gwengolo, e Antony.

Olier LOYER hag Anne LOYER a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o merc'h 
Corinne, d' ar 14 a viz Here, e Pariz.

An Aotrou hag an Itron GWARNIC a zo laouen o kemenn ganedigezh o merc'h 
Sklerijenn, e Moelan d' an 20 a viz Here.
Yec'hed ha buhez d' ar vugaligoù (ha d' o zud).
Klevet hon eus kelou dimezi Anna-Mari ROY, merc'h Per Roy, gent Gérard DU 
BOURGUET en iliz an Ivin (Il ha Gwinum), d' an 3 a viz Eost.
 Hor gourc'hemennoù.

PROFOU. - 
Degemeret hon eus ar profoù-mañ e-korf an daou viz diwezhañ :
EOST : 
Kelc'h Keltiek Penn Uhel Oran, devezh ar brezhoneg, 100 lur nevez ; Dll Anna ar 
Floc'h, 5 ; Laodarath, 15 ; Yann Ezel, 100. 
- War an dro, 220 lur nevez.
GWENGOLO : 
L. Bihanig; 35 lur nevez ; T. Pabu, 5 ; A. Ar C'halvez, 15 ; H. Nedeleg, 10 ; 
Jord Kler, 5 ; Paol Gwilherm, 5 ; R. Galbrun, 20 ; Jos Corbel, 5 ; Mikael 
Delalande, 5 ; Langleiz, 5 ; Loeiz Ar Fioc'h, 5 ; R. Moride, 32 ; F. Ar Bleiz, 
20 ; Erwan Gwegen, 85 ; F. Kervella, 80. 
- War un dro, 282 lur nevez.
Profet eo bet d' Al Liamm, abaoe deiz kentañ ar bloaz, 1.492,72 lur nevez, 
Bennozh Doue d' an donezourien galonek.

LIZHIRI : 
Eus an Henbont :
« Evel er c'hornioù all a Vreizh-Izel, du-mañ ivez n' eus mui a oferenn 

seizh eur e brezhoneg. Ur vezh eo gwelout eo deut « La messe bretonne » da vezañ
un darvoud folklorek. Ha koulskoude ur beleg ac'halen en deus lavaret din e 
kofese an tri-c'hard eus e dud e brezhoneg. 
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E miz Gouere e Bro-Leon e parrez Lok-Maria e-kichen Plouzane, e chapel 
Sant-Sebastian, eo bet lavaret oferennoù evit ar pardon. Aet on d' an oferenn 
seizh eur a-ratozh kaer : ar c'hantikoù a oa e brezhoneg met ar brezegenn a zo 
bet graet e galleg, ha koulskoude, ur wech echu an oferenn ez ae an dud gant o 
hent en ur chaokat brezhoneg kenetreze. Pebezh mezh ! en un ilizig sioul e-kreiz
ar maezioù gant anvioù ar Sent enskrivet e brezhoneg war o delwennoù...

Daoust ha n' hellfed ket pegañ paperennoù war ar c'hroazioù lec'hiet war 
an hent bras a-raok pep parrez evit embann eurioù an oferennoù ; paperennoù 
enskrivet warno gant an hevelep lizherennoù : KANTIKOU E BREZHONEG...

N' eo ket ar plas a ra diouer evit pegañ ar baperenn.

A-hend-all merzet am eus er gouelioù folklorek ez eo ar brezhoneg aloubet 
gant ar galleg. An embannoù a zo unyezhek (1), galleg hepken. Ret e vije goulenn
digant Kendalc'h reiñ urzh da embann e brezhoneg da gentañ, e galleg da c'houde.
Dedennusoc'h e vije evit an douristed karet, na petra 'ta !

E-keñver an engroez, daoust ha ne vefe ket posubl lakaat moulañ seizennoù 
gwenn warno e lizherennoù du « Plijout a rafe din komz brezhoneg ». Un arouez e 
vije evit ar vrezhonegerien a youl vat dianav an eil diouzh egile (2).



Komz brezhoneg etrezomp a zo levezonus e-keñver ar re all : korollerien, 
ha tud a bep seurt o heuliañ ar c'helc'hioù keltiek. Tud « brezhoneg ma bro », 
tud « du-mañ ve ke laret mo-se » a vez sabatuet o welout e c'heller en em 
gompren e brezhoneg lennegel hag evel-se em eus kavet amañ (e Bro-Wened) ur 
paotr en deus goulennet diganin prenañ levrioù dezhañ evit deskiñ.

E kelc'h keltiek ar « Côte d'Azur » e Nice ez eo ret groñs heuliañ ar 
c'hentelioù brezhonek. A-hend-all ne vefe ket roet arc'hant dezho gant ar 
Prefedi evel Kelc'h Sevenadurel. Kement-se a zo bet kontet din gant ur paotr 
ac'hano bremañ en Henbont evit an ehan-skol. Biskoazh kemend-all !

Frealzet on bet war blasenn an ti-post e Brest e-doug gouelioù ar Sonerion
o klevout tud yaouank o komz brezhoneg ha diwar o c'homzoù em eus meizet e 
teuent eus ho kamp. »
P. R.
(1) Klevet hon embannoù e brezhoneg ivez e gouelioù 'zo.
(2) Arouez an Trec'h Kentañ hag an Trec'h Meur a zo. Tu a vije d' ober un arouez
evit ar re a zo laouen da gomz ha n' o deus ket tremenet an trec'h.

Ur gerig digant koumananterien o paeañ o c'houmanant.
« Kavit amañ me ho ped, va adkoumanant-bloaz ha va zammig skodenn treut-

kenañ siwazh, ne hellan ket muioc'h, an oad a zo aze didruez. Trugarez. »
P. G.

« Adkoumanant war baper kaer evit ur bloavezh. Labour AL LIAMM a zo ur 
skouer splann a gendalc'husted gant an ervenn boulc'het, daoust d' an nebeut a 
genvroiz bodet en-dro deoc'h. »
B. B.
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E GWERZH E TI « AL LIAMM » :
- GEOTENN AR WERC'HEZ, mouladur kentañ, 25,00 NF ;
- DANEVELLOU A VREIZH, skeudennoù e liv, 12,00 NF.

D' HOR C'HENLABOURERIEN. - 
Goulenn a reomp digant hor mignoned kas deomp skridoù skriverezet pe dornskrivet
aketus ha splann. Ret eo ivez skrivañ hepken war un tu eus ar bajenn.
Re sammet omp gant labourioù a bep seurt evit gellout adskrivañ hon unan pep 
dornskrid en doare ma vefe lennus evit ar mouler.

SKOL, niverenn 12 : 
Diaes-meurbet eo bet stourm an Ao. Ar C'halvez hag an Itron Galbrun e skol

Ploueg-ar-Mor. Gant kred ha youl int « diskennet war an dachenn ». Dre seurt 
strivoù o deus enoret o yezh hag o bro. - E niverenn 12 Skol, e kavor ur rentañ-
kont eus ar bloavezh-skol e Ploueg-ar-Mor. Ha pajennoù a zo gouestlet d' al 
labour damheñvel sevenet e Groñvel gant Andrev Merser. Buhezek eo ivez lizhiri 
al lennerien hag an notennoù a skridvarnouriezh.

Skol, niverenn 15 : An niverenn a zo gouestlet d' un oberenn diwar zorn 
Tolstoi, lakaat e brezhoneg gant Youenn Olier : PRIZONIAD ER C'HAOKAZ. 
Skeudennaouet eo al levr gant T. an Timeur.
SKOL, dastumadenn drimiziek a gelennouriezh. A. LE CALVEZ, rener Skol Sant 
Erwan, Plouezec (C.-d.-N.). C. C. P. Rennes 1911-06. Koumanant, 10 lur nevez.

BARR-HEOL, niverenn 28, Gwengolo. - 
Darvoudoù an hañv : emsavadeg Kouerien Vreizh, bodadeg Bondi..., a vez 
dezrevellet er gelaouenn-mañ, ha tennet e vez ar gentel anezho. Daou bennad 
pouezus all : AN ILIZ HAG AR YEZH EN IWERZHON, gant an Tad O'Laoghaire ; EN DRO 
DA DEZENN FANCH GOURVIL, gant Maodez Glanndour. Hogen ret eo lenn penn-da-benn -
ha prederiañ warno - 54 fajenn an niverenn.
BARR-HEOL, M. LE CLERC, recteur, Buhulien (C.-d.-N.). C. C. P. Rennes 917-64. 
Koumanant-bloaz, 6 lur nevez.

AR BED KELTIEK, niverenn 33, Gwengolo 1961. : Pennadoù dudius : AN DELENN, KAMP 
LOVIGI, gant an It. V. de Bellaing ; HEBRAEG HA IWERZHONEG, gant Alan Heussaf ; 
PERIG HA GWIGNOLIG.
Kendalc'h an enklask diwar-benn stad ar brezhoneg, kanaouennoù hag un dibab 



keleier a zeu da glokaat an niverenn.
AR BED KELTIEK, ar gelc'hgelaouenn viziek e brezhoneg nemeti, 21, rue 

Dixmude, Saint-Marc, Brest. C.C.P. Rennes 1907-07. Koumanant, 7 lur nevez.

FISELED GRONVEL, roneoskrivet. - Kavout a reer er gelaouennig pennadoù bugale, 
kelennouriezh ha barnadennoù souezhus ha trenk alies war an emsav. N' eus nemet 
A. L. a vez barnet sioul ha reizh a-walc'h. Trugarez evit kement-se.
Embannet gant A. MERSER, Skolaer, Groñvel.
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L'AVENIR DE LA BRETAGNE, niverenn 44, Gwengolo. - 
Ul lod mat eus ar pennadoù a bouez war an unander a zo en em ziskouezet e 
kendalc'h Pondi : ar gouerien, renerien ar C.E.L.I.B. ha stourmerien ar M.O.B. 
skoaz-ouzh-skoaz evit adsevel hor Bro. Ra zalc'ho an unander eta ! Trugarez da 
renerien L'AVENIR o deus graet a-viskoazh bruderezh evit « Al Liamm » hag an 
embannadurioù. Moarvat n' eo ket brudet L'AVENIR evel ma terefe bezañ.
L'AVENIR, B P 89 Brest. C.C.P. Rennes 1132-86. Koumanant, 5 lur nevez.

BRETAGNE REELLE. - 
Ur studiadenn war levr Pleven, « Avenir de la Bretagne », a zo bet embannet gant
B, R., 24 pajenn, diwar zorn R. Tugdual a zo anezhi.
Embanner QUATREBOEUFS, Merdrignac.

« LETTRES FRANÇAISES ». - 
Ur pennad resis ha fonnus a zo bet embannet war ar gelaouenn c'hall. Savet eo 
bet gant Y. B. Piriou ha diwar-benn « Istor ar Yezhoù Keltiek » bet embannet 
gant « Hor Yezh » un nebeut mizioù 'zo.

AR GER BREST. - 
Hor c'houmananter kozh W. B. S. Smith, Doue d' e bardono, a lavar war-lerc'h 
Yeun ar Go penaos e vez displeget anv kêr Vrest gant lod evel un diverradur eus 
Beg ar Rest (= Beg ar C'hoad), an anvioù familh Brest, Berest o defe ar memes 
orin. Hor mignon P. ar Rest a ro un displegadur all a seblant deomp bezañ 
tostoc'h eus ar wirionez, Brest = Bre ar Rest (Menez ar Rest, ar chomaj, e 
galleg « séjour »). E Berrest, bre a zo deut da vezañ ber evel Brelevenez 
distaget Berlewene er vro.

BODADEG VEUR AR C'HENDALC'H. - 
Dalc'het eo bet ar vodadeg-mañ e Kerezperz, e Louaneg, d' an 28 a viz Gwengolo. 
Ar C'hendalc'h o vezañ e Breizh e 1962 ez eo bet studiet dreist-holl an aozadur 
anezhañ. Dalc'het e vo e Bro-Dreger e dibenn miz. Eost.

SKOL LOUARN VEIG TREBERN. - 
Echu eo embannadur Skol Louarn war « Al Liamm » evit ar mare. Prometet en deus 
koulskoude Youenn Drezen kas gwech ha gwech all lodennoù eus e romant d' « Al 
Liamm ». Veig Trebern a blije kalz d' hol lennerien ha laouen e vo an holl ouzh 
e welout o tont en-dro.

KEMENNADUR DIGANT AR GORSEDD. - 
Pedet omp da embann an diskleriadur da heul :
« Poellgor ar Goursez ma kaver ennañ tud a bep seurt e-keñver ar 

politikerezh, ar sevenadur hag ar c'hredennoù o deus bet keloù eus an Emglev 
savet etre « Comité d'Action Régionale », Kendalc'h, Emgleo Breiz, M.O.B., 
J.E.B., B.A.S. ha Kuzul ar Brezhoneg en hañv-mañ.
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Roet en deus ar poellgor a-unvouezh e asant d' ar mennad da heul :
- Eürus eo da welout an unvaniezh-se hag a zo hervez spered ar Goursez.
- Degas a ra da soñj n' eo ket ar Goursez evit kenlabourat dindan stumm ur 
genseurtiezh. 
- A-du eo gant e izili o deus kemeret perzh e stourm ar strolladoù anvet 
uheloc'h - dre hanterouriezh o renerien pe evel renerien - evit sevel ur 
vreudeuriezh ken talvoudus da Vreizh e-pad ur maread kriz evit he amzer da zont.
»



DEIZIADUR GODELL 1961, - 
Goulenn a reomp digant hor c'houmananterien ober ur striv evit prenañ 

deiziadur-godell Al Liamm. N' hon eus ket kresket priz ar skouerenn daoust d' ur
c'hresk nevez adarre war ar moulañ. Ne vez ket gwerzhet a-unanoù. An dek a goust
3 lur nevez + 0,60 evit ar mizoù kas. Pa c'houlenner dre gantadoù n' eus ket a 
vizoù kas, Moulet e vez skouerennoù gant hetoù bloavezh mat warne.
Goulenn digant R. HUON, 2, Venelle Poulbriquen, Brest (C.C.P. 1629-14 Rennes) pe
digant P. BODENAN.

Ti-Moulerezh «AR SKREV» - Bali or Marichal de-Lattre-de-Tassigny AR BAQL
Diskleriet hervez lezenn : 4'° trimiziad 1961 ; Niverenn er voulerez : 20210
Ar merour : P. AR BIHAN
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UN DORNAD PLU

Gant Youenn WERNIG

'traoñ an diri vaen
'm eus kavet henozh
 korfig marv un evn ;

'traoñ an diri vaen 
un dornad plu
louet ludu :
un delienn gras a gavas din e oa.

Un dornad plu liv an traoù marv
yen ha kras o krenañ en avel,
korf un evnig
marv-mik
ha c'hoazh roudoù an dic'hoanag e lastez e lagad dall.

Er c'hoajoù-mañ, loenig kaezh, n' eus ken a zeil,
koajoù dir ha gwer ha mein,
n' helle ken an evlec'henn mac'hagnet
kinnig dit goanag he goudor ;
n' helle ken an dud, kanerig gouez, da wareziñ
pa'z oa mouget da gan dindan o gwarez...
Goustadik e touezio da ludu gant poultrenn ar riblenn-straed.

Na gouskin ket henozh, 
fraoñv ar skornerez 
hini an avelerezh 
safron ar c'hirri-nij
gwigour ha storlok ar c'hirri-tan
yud an trenioù gouez o tarzhañ e kof ar gêr vras
am zalc'ho dihun ;

382
a-hed an eurioù hir
eno e c'hortozin, eneig seder, da c'halv mibin
a laro din pe nann 
hag eo manet er Bed ur wezenn en he fezh
er c'hleuz ur vleunienn c'hlan
un evn en oabl diharz !

New-York, 1961.

C'hweziñ a rafe ur morian 
Treuzwisket e-giz eskimo : 
Setu un dra aes da veizañ
Digomprenet gant tud va Bro.

Pell diouzh ar Vro an harluad
E gwirionez 'mañ trist e stad :
Met tristoc'h c'hoazh eo d' am meno 
Bezañ harluet en e Vro.
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GANET ON
gant M. L. G.

Ganet on en ur c'hoad 
War lez ar gompezenn

Tra ma kreske ar re all da vout doued 
E teuen da vezañ ur wezenn.

Ne zegasan ket a esperañs 
Rak ur wezenn n' on ken.

Sarac'ha a ran
Skuilhañ a ran huñvreoù war an douar.
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NOZ

gant M. L. G.

E varves bemnoz
Meur a ved, meur a vare
Da lakaat a raen da vervel bemnoz
Youc'h a raes en ur c'hi en ur huñvreal war-laez ar blaenenn 
Da lakaat a raen da youc'hal en ur c'hi en ur huñvreal war-laez ar blaenenn 
Meur a ved, meur a vare
Sanket-don, mouget, damwenn, nes
Dont a raes en-dro d' ar gêr en ur ruzañ un tamm da dreid e traezh hent ar 
blaenenn 
Sanket-don, mouget, damwenn, nes
Da lakaat a raen da zont en-dro d' ar gêr en ur ruzañ un tamm da dreid e traezh 
hent ar blaenenn 
Chom a raes a-sav, diviet-dous
Da lakaat a raen da chom a-sav diviet-dous
Meur a ved, meur a vara
Hag e varves
Marv an ed, marv an traezh
An derou, an diwezh.
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Klañvdi an Diskianted

gant M. L. G.

d' an Ao. Dr L.
d' an Ao. Dr J., mezeion a-vremañ 
d' am breudeur H. M. ha R. H.

E klañvdi an diskianted ez eus ur stirlink alc'houez noz ha deiz.
E klañvdi an diskianted ez eus mallozh an tremened.
E klañvdi an diskianted ez eus ur paotr yaouank a lavar din :

« Laeret o deus diouzhin va fenn ha va eñvor ». 
Kleizennet eo e zaouividig.
E klañvdi an diskianted ez eus eneoù gourel ha meur o deus anavezet ar frankiz. 



Fell't a ra dezho mervel.
E klañvdi an diskianted ez eus Breizhiz. Kiet o deus a-hed o buhez war ar 
blaenenn vras. Disleberet int bet gant ar blaenenn vras. Paket int bet un deiz 
en un hent didud eus ar blaenenn vras.
E klañvdi an diskianted ez eus tudigoù vihan yaouank pe gozh 
Analat a reont sioulik, pourmenadenniñ a reont er porzh en ur vutuniñ kalzik pa 
vez hañv.
Klañvdi an diskianted a zo anezhañ meilh-dorn ar bed.
E klañvdi an diskianted ez eus ur werc'hez c'hlan beuraberzhet aet da jestr ar 
skeud.
E klañvdi an diskianted ez eus ur feunteun a vuhez a-viskoazh o sevel e gouloù 
ar galon,
Ur feunteun a vuhez a zever en donder o sevel tamm-ha-tamm da c'houloù ar 
spered.
E klañvdi an diskianted em eus adkavet an dud,
Rak bevet em eus re hir va-unan-penn gant ar blaenenn en-dro din hag an neñv 
dreist din.
E klañvdi an diskianted em eus adkavet an dud.
E klañvdi an diskianted ez eus eneoù, speredoù a nac'h sentiñ ouzh mallozh an 
tremened hag a brederi didrouz hag a labour didrouz noz ha deiz.
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E klañvdi an diskianted e c'hell bezañ derou d'an ene ha derou d'an den.
E klañvdi an diskianted e c'hell bezañ diwez d' an ene ha diwez d'an den.
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MUERTE

gant M. L. G.

Bez' eus ur prenestrig digor, dezhañ gwerennoùigoù mouchouerek. 
Bez' eus ur blaenenn sec'h o sevel uhel, uhel en aer
Bez' eus ur falzig o tintal pell    
Bez' eus ur gambr enni gouyender ar stivell
Bez' eus tudigoù iskis tro-war-dro d'ur gwele
Bez' eus dremmoù souprenet ar re a c'hortoz war al labour 
Bez' eus dremmoù kurius ar re a c'hortoz war al labour 
Bez' eus dremmoù truezus ar re a c'hortoz war al labour 
Bez' eus - nebeut anezho - dremmoù a zo bet hir e kañv. 
Bez' eus ur mignon kozh a grog da serriñ e valvennoù 
Bez' eus ur sell poellek
Bez' eus ur vouezh a zeu diouzh an tremened
hag a lavar sioul d' he zud :
- N' aimp ket mui da vale er maezioù hañv.
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GWENN HA DU

gant STEN KIDNA

1
Ur goulm en neñv gwenn 'el an erc'h
Ur vran war voger ar vered du 'el an noz.

Pajenn gwenn kann ar gazetenn 
Gerioù du ar gazetennerien.



Gwenn tener ar pager lizher 
Garvder dir an hini karet, dilezet.

Ene gwenn ul leanez werc'h o kanan gloer da Zoue. 
Ene du ur hast c'hoapaüs oc'h ober goap ar Garantez.

Eneoù skañv ar Yuzevion vihan 
(Dispartiet diouzh o zud)
Forbannet ha mouget ha losket 
C'hwi a nije lijer e moged ar fornioù 
A-us d' ur vro kollet ganti he skiant.

Eneoù plom-pounner ho pourevion 
En donig-don an islonkoù du 
Peurbadel e vo ho kastiz.

Ene gwenn ar merzher 
Ene du ar muntrer.

Ur verc'h a Vreizh gwisket gant gouelioù gwenn 
Glanded

War blasenn Bigalle Prosper o pourmen
Pec'hed.
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Gwenn ha du 
Gwir ha gaou
Anken ha levenez 
Ankou ha buhez 
Kasoni ha karantez 
Spered ha danvez.

Maouez ha gwaz 
Gwelloc'h ha gwazh
Gwaz gouiziek ha gwiz kofek

Ene ha materi.
Yann Ber Kalloc'h ha Guyonvarc'h : 

Lealded ha kalomni.
Gwrez ha yended 

Dour ha tan 
Bag ha bed.

Ur vro kouezhet ken izel
Ma ra goap outi hec'h unan.

Paotred 
Dister o niver
Ken drant o dremmoù
Ken bras o spi
Ken lu o lorc'h
Ma c'hoapaont ouzh an dic'hoanag 
Ma tisprizont an ereoù o stag.

Gwenn ha du
Gwir arouez ar vuhez 
Te zo banniel hor bro 

Beo.
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TROIOU KAMM KEMENERION PONT'N ABAD

REDADEG MARC'H BIHAN PLOAN

gant REUN MENEZ-KELDREG

Unan eus an troioù a reas ar muiañ a reuz e Pont 'n Abad 'oa bet 
galoupadenn « Marc'h Bihan Ploan », betek Palud an Dorchenn, er bloavezh 1908.

D' ar mare-se edo o vevañ e kêr ur c'hemener anvet Tin ar Boser. Genidik e
oa eus Ploan. Dont a reas da chom da Bont'n Abad un nebeut bloavezhioù a-raok 
derou ar c'hantved, fier-droch da ziskouez da gemenerion ar gêr-gapital
penaos e wrier e ti kloc'her e vourc'h 'lec'h m'en devoa desket e vicher.

Dougen a rae ul lesanv nemetañ. Livet brav e oa bet dezhañ e boltred gant 
e genseurted raktal ma oa bet klevet o c'hoarzhin evit ar wech kentañ, ha ne oa 
mui anavezet e kêr a-bezh nemet dindan an anv a « Varc'h Bihan Ploan ». Ha
re wir eo, dav eo din hen laveront, e c'hoarzhe ar paour-kaezh Tin dres evel ma 
c'hwirin un ebeul.

Un devezh, pellik goude, e oa bet embannet gant an tabouliner e oa ezhomm 
e kêr eus un den a bolis. Reiñ a rae da c'houzout e oa digoret ul listenn er 
Maerdi, hag aliañ a rae, da echuiñ, an hini a gare, da lakaat e anv. Ur 
c'honkour a oa da dremen evit gwelout piv a vefe ar barrekañ.
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Tin a lakaas e anv. Ha bez' e oa bet lies goulenn d' ar plas, ha daoust 

peseurt kenstrivadeg, a oa bet da dremen, ha dirak piv eus kement-se n' em eus 
ket mui a soñj. Ar pezh a ouzon eo e redas ar brud un devezh e oa bet ar paotr 
Tin trec'h war ar reoù all, ma oa reoù all. Ha setu eñ galvet da vezañ paotr a 
bolis e Pont 'n Abad.

Adalek an deiz-se, va den a glevas gant ar gemenerien trawalc'h d' e 
lakaat da sodiñ dek gwech evit unan. Eñ, pennek, a lezas an teodoù fall d' ober 
o broud a c'hwiled-kaoc'h en-dro d' e zivskouarn, o kavout gwelloc'h bezañ ki- 
polis dismegañset, met lart, eget chom betek fin e vuhez « bleiz beg ravol a 
gemener » ha treut.

Koulskoude, daoust d' e nerzh-kalon, e teñvalae e lagad gant ar gounnar 
dindan an dismegañs a c'houzañve. Ha touiñ a reas ober dezho paeañ start o 
flemmadennoù.

Un devezh eta e voe gwelet Tin oc'h ober e dro kêr, sternet warnañ e 
akipaj nevez : gwiskamant, glas, gouriz-ler ha tog galoñset a arc'hant, ha don 
en e chakod, e garnedig a brosezoù-verb. E zorn, goustadik, a floure hemañ 
dindan mezher gros e borpant, hag an e lagad e pare, birvik, skeud lorc'hus ar 
galloud en devoa kavet e foñs e vragoù nevez.

Buan e komañsas an abadenn, ha follennoù ar c'haier a droas ingal.

Brezel a darzhas e Pont 'n Abad.

Diouzh un tu, Tin, e-unan-penn, sonn war e gilhoù, prest da dagañ, an 
debron en e arzorn gant ar c'hoant proseziñ. Diouzh an tu all, ar gemenerion, 
niverus evel kelion war ur bern teil, o c'hwirinat 'leizh o genou war blasenn ar
Vadalen pe war ar Marchallac'h e-pad ar c'hoarioù-galoj, pa welent a bell ar 
paotr Tin o tostaat, hag o chom goapaus da sellout outañ dindan e fri pa 
zegouezhe en o c'hichen.



An dud a c'hoarzhe hag ar gemenerion muioc'h eget ar re all ; da nebeutañ 
ar re n' o doa ket paeet c'hoazh d' an «urzhier » nevez o zailhoù a brosezoù-
verb.

Lemmañ a raent o spegoù.

Sonioù didruez ha saourus a nijas war muzelloù ar re yaouank hopet gant 
bugale ar skolioù, war ar straedoù, pe a-dreñv tour ar C'hastell, nepell diouzh 
burev ar c'homiser, pezh a lakae bep taol Tin da zilojañ eus e « varchosi » d' 
ober dezho « kas war-lerc'h ».

Ar prosezoù-verb a gouezhe 'vel grizilh miz Meurzh war gein Pont 'n 
Abadiz, rak mod pe vod, e kave Tin an tu, ma ne gave ket atav an abeg, da 
choukañ warno.
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- Ha n' echuo ket an abadenn, emezañ un devezh, ken na doullbac'hin unan 

anezho.

Marzhin, siwazh, 'oa an hini a baeas evit ar re all, goude ur revriad re a
win, echuet en ur pourrent, re dost ouzh kêr, e-lec'h m' hen kavas Tin o 
roc'hellañ, ur sulvezh d' abardaez-noz.

- Ni ingalo hor c'hontoù un devezh bennak, paotr, a laveras dezhañ 
Marzhin, antronoz vintin a-raok dilojañ eus an toull 'lec'h ma oa bet bountet 
gant ar poliser o tiskrognal, an derc'hent.

- Pa gerot, a respontas egile.   

*

Dav 'oa ijinañ un dra a-bouez. « A-benn mare ar pesk-ebrel, a lavaras 
Marzhin. Amzer am eus da lipañ pep tra betek aze. Ne gollo ket evit gortoz ! »

- Sellit ! Me ' garfe e gas betek Palud an Dorchenn, a rannas d' e 
geneiled bodet en-dro dezhañ, e-pad ur veilhadenn.

- Diaes e vo 'm eus aon, a respontas Visant.

- Ret e vije dimp kavout an tu d' e lakaat da redek war-lerc'h unan bennak
dibabet a-douez al lonkerion eus kêr. N' eo ket seurt-se a vank. Petra ' soñjit,
paotred ? Me, a gendalc'has Marzhin hep gortoz ur respont d' e c'houlenn, a oa 
va soñj brudañ e toull skouarn unan bennak eus bolomigoù Meilh-Minor, e vo deuet
barrikennoù gwin d' an aod, e-kichen an Dorchenn. Sebezus a-walc'h e seblant 
seurt darvoud marteze, met pa soñjer, n' eo ket ken iskis-se koulskoude, rak an 
holl er gêr-mañ, o deus soñj eus ar vatimant spagnolat-se a zeuas d' en em 
zigeriñ, seizh vloaz 'zo, gant e gargamant a avaloù-orañjez, war reier an 
Dorchenn.

- Pleustret mat ac'h eus war da gudenn, a eilgerias ar Pich-Kazh. Da 
c'hortoz, displeg da gentel penn-da-benn ma vo gwelet.

Pezh a reas.

*

Taolet en doa Marzhin e evezh war « Jan-Mari », paotr ar gwin, ha war an «
Diaouled » evit e sikour kas pep tra da vat.
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Jan-Mari a ruze e votoù war bavezioù Pont 'n Abad abaoe tregont vloaz pe 

vuioc'h. Implijet 'oa e ti ur marc'hadour gwin en devoa hen lakaet da gas boeson
tro kêr da bratikoù e stal, an devezh kentañ m' en devoa hen kemeret. Hag abaoe,



hej-dihej, e kendalc'he an den d' ober e varc'h-limon etre divrec'h e garr-
bihan. An « Diaouled » a laboure e stal plank hent Ploneour, evel charretourion 
gwez. Mont a raent da gerc'hat ar re-mañ da goadeier Sant-Jermen, hervez 
ezhommoù ar stal. Ur pezh mell diaoul ponner ha ledan sternet a bevar jav, a 
servije dezho evit o sammañ. Setu n' eo ket diaes divinout perak e oant lesanvet
an « Diaouled ».

Ober goap ouzh an tri-mañ ne oa ket pal kentañ ar gemenerien. Ezhomm o doa
anezho, setu. Koulskoude, ne lavarfen ket ar wirionez plaen ma lezfen da intent 
ne oa ket bet c'hoarzhadeg etrezo, dre ma lakaent war sav o zro a istrogelled, 
en ur soñjal er valeadenn a brientent d' ar re-mañ.

N' ouzon ket penaos o devoa en em gemeret, na peseurt prezegenn o devoa 
graet en tri di evit kas o menoz da vat. Kaoz a oa bet, me ' gred eus ur 
vatimant o vont eus Bourdel da Vrest ha karget a varrikennoù gwin. Rust-
pennfollet e oa an amzer, ha touet en doa Marzhin e ti Jan-Mari, hag an daou all
e tiez an « Diaouled » o doa gwelet anezhi gant o daoulagad bev, astennet war he
c'hostez un hanter eus he bourzh freuzhet, hag ar pep brasañ eus he c'hargamant 
skuilhet war an traezh. Ne oa nemet sammañ.

- Dre c'hras Doue, a bouezas Marzhin, war e zisplegadenn, ez omp bet o 
wriat, hiziv an deiz e Tronoan, panavet se n'hor befe ket bet ar chañs da 
c'houzout kement-se. Warc'hoazh e vo re ziwezhat, rak ur rejimant valtouterion a
vo du-se evit difenn ur preizh ken talvoudus. Hag ar re n' o do ket c'hoariet ar
jeu an noz-mañ ne chomo ganto nemet ar gwir da skrabat o zoull-kil, pa savo an 
heol, bez' a c'hellit krediñ.

Setu penaos en em gavas c'hwec'h den war-dro dek eur noz dirak dor-dal 
magazin ar marc'hadour-gwin, evit kempenn ar c'harr-bihan. Ar gemenerien a 
zegasas ganto seier leun a bilhoù da stagañ en-dro d' ar rodoù evit mougañ trouz
an houarn war ar pavezioù. Gant an « Diaouled » e teuas pep a vriad plouz fonnus
eus boued o roñsed evit skoilhañ ar barrikennoù.

E-pad ma rae ar re all war-dro ar c'harr, Jan-Mari a larde an ahel. Ezhomm
bras a oa, rak abaoe tregont vloaz e wigoure a-dreñv e gein, tro kêr.
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- Teilit anezhañ ! a c'hourc'hemennas Marzhin. Ne dle kristen ebet klevout

ac'hanomp dre ma vimp o treuziñ kêr ha nebeutoc'h c'hoazh pa vimp o tont en-dro.
Ni 'lakaio ar rest eus hor seier er c'harr evit skoilhañ ar barrikennoù da 
gentañ, hag evit adober war-dro ar rodoù a-raok dégouezhout e Poullec'h d' an 
distro. Teir barrikenn a gemero brav plas war ur gwele-plouz er garrastell 
vihan.

Prest e oant.

- C'hwec'h den a zo ur wall gompagnunezh evit ober ar memes hent, a 
lavaras neuze Marzhin. Ne vo ket ouzhpenn evidoc'h ho-tri stlejañ ar c'harr 
bihan-mañ, e goullo. E Kerentrez, c'hwi a gemero hent Sant-Yann, ha ni hon-tri 
hini Pleur. En em gaout a raimp en aod. Ar vatimant a zo dirak chapel Tronoan, 
tri c'hant metr bennak war an tu kleiz, n' eus ket da faziañ. Un disterañ 
muioc'h a hent hon eus d' ober egedoc'h, met ni a yelo kazi-sur, un tammig 
buanoc'h peogwir omp disamm. Degouezhout a raimp un disterañ araozoc'h. Evit an 
distro ni ' chouko.

Ouzhpenn, a gendalc'has, ne oar ket unan e pe stad emañ an traoù du-se 
abaoe an abardaez. Marteze emañ dija ar valtouterion oc'h ober gward. Ni, hon 
daouarn en hor chakodoù, ne vezimp ket merzet e-touez an engroez, ha gallout a 
raio unan ac'hanomp dont war ho hent d' ober deoc'h herzel, mat bez ret. Dav eo 
dimp lakaat ar muiañ a chañs diouzh hon tu, kea ?

Ar re all a asantas. Ha dilojañ a rejont a-gevret.



*

Betek aze e oa aet an traoù hervez a hetent ; kalz bravoc'h zoken eget n' 
o dije kredet.

Ar mestr-taol a chome d' ober : lakaat ar « Marc'h Bihan » da zigludañ da 
zek eur hanter noz. Met ur fazi a vije krediñ ne oa ket bet pouezet pep tra gant
al lavagnoned.

Marzhin en doa ur mab daouzek vloaz, desket dreist da reiñ un taolig skoaz
pa veze ezhomm - pezh a gare ar moust kalz gwelloc'h eget poaniañ war e levrioù,
er skol. Kaset e oa bet war-dro dek eur hanter da di Tin, dres pa loc'he ar re 
all eus ar vagazin, urzhet mat dezhañ dibunañ e gentel d'ar poliser hep kemmañ 
ger.
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Skeiñ a reas ar paotr a daolioù-dorn, ha goude a daolioù botoù war dor hon

den, betek dont a-benn d' ober da hemañ astenn e benn dre ar prenestr. Ar moust 
neuze, a zivegas e gentel evel pa vije bet prest da droc'hañ e anal gant ar 
spont : « Mamm ' deus laret din dont da lavar deoc'h 'mañ adarre va zad mezv-
dall, oc'h ober reuz e ti Fañch Kerlouegan, ken eo dihunet tout an dud gantañ 
'barzh ar c'harter. Hi 'do adarre trouz gant ar re all ; setu ma c'houlenn 
ganeoc'h dont diouzhtu da gemer anezhañ evit e lakaat en toull ma vo peoc'h en 
ti hag e kêr ».

« Raktal, mab, a lavaras ar poliser. Lavar d' az mamm e c'hello kousket e 
peoc'h, en noz-mañ. »

Hag ar paotr kuit.

Ar poliser a gilas en e di en ur serriñ e brenestr. En nebeut komzoù e 
tisplegas d'e wreg doare abadenn nevez ar c'hemener, dre ma lakae porpant ha tog
ha ma klaske e letern, droug ennañ o vezañ rediet da zilojañ e-kreiz an noz 
abalamour d' an tamm-teil-se. Hanter-laouen e oa koulskoude o welout egile o 
kinnig dezhañ an tu da renkañ dezhañ e chupenn.

Pemp munud goude e oa dirak ti Fañch.

« - Pelec'h 'mañ ? a c'houlennas, a-boan lakaet gantañ un troad en ti.

- Piv ? a eilgerias Fañch, en ur genderc'hel da dorchañ e werennoù.

- Marzhin n' emañ ket amañ ? a lavaras Tin.

- Aet eo kuit, a respontas egile.

- Pell 'zo ?

- Ur c'hardeur bennak marteze. Petra hoc'h eus d' ober gantañ ?

- Mezv-dall 'oa adarre kazi-sur ?

- Ma ! evet en doa ur bannac'h bennak, met ne oa ket gwashoc'h eget ar re 
all.

- Ne oa ket e-unan ?

- Nann ! Visant ar Pich-Kazh a oa gantañ.

- Direnkañ ac'hanon e-kreiz an noz evit tammoù lorgnez ? a c'hrozmolas 
Tin, trenket, o kavout al laboused nijet kuit... » Diwezhat emaoc'h o serriñ 
hoc'h ostaleri, va den, a lavaras neuze rust da Fañch a selle outañ goapaus, rak
en em renket e oa gant ar gemenerien evit o skoazellañ da gas da vat o zro- 
gamm. Komprenet hoc'h eus,



« M' ho pije serret ho tor d' an eur, ne vije ket bet reuz war ar blasenn 
bremaik, ha ne vije ket bet dav din en em zirenkañ. M'eus aon e leugnin c'hoazh 
ur follennig eus va c'haier a-raok distreiñ a-nevez da gousket. »
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- Kement-se ne rafec'h ket, Tin, a lavaras Fañch gant ur vouezh doaniet. 

Me 'zo direbech e-keñver al lezenn. Va dor a oa serret, ar stalafioù lakaet en o
flas, ha gwelout mat a rit, n' eus den en ti. Va labour a ran.

- Ta ! ta ! a respontas egile, lakaat ar polis en hent a ra atav trouz. 
Unan bennak a renk paeañ. Goap a zo bet graet ouzh tud an urzh, prosez a vo. Da 
anv, mar plij.

- Va anv ? a eilgerias Fañch. Mat ! Trawalc'h am eus o vezañ tregaset 
abalamour da lonkerion na baeont ar peurvuiañ nemet goude bezañ hejet. Ma fell 
deoc'h ober prosezoù-verb, me 'zo 'vont da lavar' deoc'h penaos en em gemer.

- A ! a ! a lavaras Tin digor gantañ skouarn ha genou.

- Da Balud an Dorchenn, e iavarent mont.

- Da Balud an Dorchenn ?

- Ya ! Bet int o wriat hiziv e Tronoan hag hervezo, ez eus deuet un dra 
bennak en aod du-se. N' on ket re sur, rak a gomzoù kuzhet e tibunent o 
c'hudenn, met me ' gred em eus intentet mat a-walc'h ez eo ur vatimant karget a 
varrikennoù gwin o ton eus Bourdel hag a zo bet stlapet war ar bili gant ar 
gorventenn. Ur c'harr bihan a oa ganto.

- Ar moc'h ! a lezas Tin da gouezhañ. An taol-mañ 'maint din da vat. Da 
Venez-Gloagen e kasin anezho. » Ha reut e gomz goude un tamm prederiañ : « Abaoe
pell amzer ez int aet kuit ac'han ? »

- Un hanter-eur a c'hell bezañ a-benn bremañ.

Prim ' oa ar polis er-maez.

Fañch lirzhin a vorailhas e zor war e lerc'h, hag a yeas d' e wele en ur 
c'hoarzhin : « An taol-mañ 'mañ deomp ! » a lavaras d' e wreg ouzh en em silañ 
etre al liñselioù.

*

Evel just, Marzhin, Visant hag ar Pich-Kazh a yeas en hent gant an tri all
betek Kerentrez. Aze, war-lerc'h ur c'himiad e « chumuchumuchu » e kemeras pep 
lodenn hec'h hent, an tri baotr o ruilhañ didrouz ar c'harr-bihan war e 
chaosonoù-pilhoù, hag an tri gemener o valeañ war beg o botoù betek ar c'hentañ 
korn-tro, a-raok kemer, hardizh, ar Ru Gernuz evit tizhout o lojeiz da gousket.
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Nebeut goude, e teraoue ar « Marc'h Bihan » gant e varc'hekadenn. Treuziñ 

a reas kêr betek ar Pont-Gwern. Aze en doa da dremen dirak kazarn ar jandarmiri.
Herzel a reas, ha skrabañ e benn : « Skeiñ a rin war an nor, pe ne rin ket ? a 
c'houlennas outañ e-unan. « Ya. Met ma skoan, int-i a gomando. Ne chomo ganin 
nemet an aotre da biltrotañ war o lerc'h, goude 'm eus diskoachet an taol. Ha 
c'hoazh, boneur din ma lezont ac'hanon d' o heuliañ. N'eo ket diaes bezañ 
jandarm. Gast ! Nann ! Va-unan a rin. » Ha kuit.

Teñval 'oa an noz. Ar glav a gouezhe goustadik. Keuziñ a reas d' e vantell
chomet er gêr. Re ziwezhat. N' en doa ket amzer da goll. Astenn a reas e baz. 
Hervez lavar Fañch, e tlee bezañ un hanter-eur abaoe ma kerzhe ar re all. 
Damdost war-dro Treminou, hag eñ o sevel gant run bihan Poullec'h. Ar glav a 
zivere eus beg e dog, a ruilhe war e zremm, un taol-mouchouer a dorche bep ar 



mare, c'hwezenn ha dour. Nebeut goude e oa dav dezhañ lakaat al lienaj en-dro d'
e c'houzoug, rak glebiañ a rae e grubuilh.

« Dibabet mat o deus an eur, a brederie. Peder lev ; teir eur bale ; amzer
sammañ o c'hargamant; setu ma soñjent bezañ prest da gemer hent an distro war-
dro div eur pe ziv eur hanter diouzh ar mintin, e bezañ e kêr, lakomp, da 
c'hwec'h eur. Ki ebet d' an eur-se war bavezioù Pont 'n Abad. » E eurier a denne
ur wech an amzer eus chakod bihan e vragoù. Da hanter-noz nemet kard e tremene 
dirak iliz Sant-Yann. « Gounezet em eus ur c'hardeur sur, warno, a soñjas. A-
raok tizhout Tronoan e tlefen bezañ war o seulioù. »

Un hanter-eur goude, e klevas trouz an houarn war vein an hent, 
disvouzellet ma oa abaoe pell ar pilhoù. Stlakoù rummadoù botoù-koad a savas 
ivez. Nebeut goude, skeud o letern o vrañsigellat a baras dirazañ. Lazhañ a reas
gouloù e hini. Ne felle ket dezhañ reiñ dezho da c'houzout e oa unan bennak o 
kerzhout war o lerc'h. Fellout a rae dezhañ o lezel da gas da vat o labour ha 
kouezhañ warno, ur wech graet ar gargamant. Betek aze e oant direbech. Pep hini 
en deus ar gwir da bourmen e-kreiz an noz, ha pa vefe gant ur c'harr-bihan. Met 
neuze avat, nac'h ebet. Ha diouzhtu d' an toull, a-boan degouezhet er gêr, karr-
bihan hag all, da c'hortoz an Aotrou Komiser. Ha pebezh taol ! Na pebezh 
gourc'hemennoù evitañ, Tin ! Ken e vousc'hoarzhe.

Da c'hortoz, disoursi e valee ar re all. Kaoz ganto. Ha c'hoarzhadeg ur 
wech an amzer.
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Ar glav ne dave ket, met Tin ne sante ket mui na glav na glebor. Ur c'hant

metr bennak dirazañ, e breizh. Eñ, beuzet en deñvalijenn, a gerzhe en ur 
vuzuliañ e gammedoù diwar o re. Chapelig kozh Tronoan en em ziskouezas du-pok 
war du an noz. Er pellder, trouz ar mor war ar bili a oa un hiboud ken ingal ma 
seblante peurbadus.

Daoust d' ar glav, an tri baotr a c'hweze. Hag a-dreñv, Tin a c'hweze. An 
aezenn-vor glebiek ha kreñv a rae dezho digeriñ o fronelloù. Analañ a raent don,
ha gwech an amzer, o welout ar pal o tostaat, e nije ur c'hoarzhadenn eus o 
bagad.

« C'hoarzhit, bugaligoù, a ziskrogne Tin, va zro 'vo bremaik. »

A-barzh ar fin, goude ur valeadenn a beder lev, setu int dirak ar mor. An 
anken, evit ar c'hant metr diwezhañ, a starde un disterañ o c'halonoù. Mut e 
oant. Ha bez' e vo tud ? Pe valtouterion ? Un abeg brav o devoa kavet, n' eus 
forzh penaos, d' en em dennañ eus-tre daouarn ar re-mañ, rak o c'harr a oa 
goullo hag aes e oa lavarout e oant deuet aze da glask bezhin evit o liorzhoù.

A-raok diskenn war an traezh, an tri den a herzas. O amzer a gemerjont da 
spiañ, a-zehou, a-gleiz. Netra ne fiñve. Nec'het e oant un tammig ha preñv an 
douetañs a zeraouas ober e hent en o spered. Diskenn a rejont o c'harr en aod.

Izel 'oa ar mor. En em guzulikat a rejont goude. War an tu kleiz en doa 
lavaret Marzhin. Jan-Mari a gemeras al letern, hag a yeas d' ober un dro evit 
kavout ar vatimant. An daou all a chomas da c'hedal, skoachet a-dreñv ar c'harr 
evit en en- ziwall, gwellañ ma c'hellont, ouzh ar glav hag an avel.

Jan-Mari a valeas, tost betek an Dorchenn. Kaer en doa furchañ, 
dispourbellañ e zaoulagad, selaou ouzh trouz ar vatimant, ne gave netra, ne 
gleve netra. Treiñ a reas kein da Benn-Marc'h, souezhet-tre, hag e reas an 
hevelep hent evit dont da gaout e genseurted. Ken goullo all an distro.

Neuze e voe dalc'het kuzul bras.

E-pad an amzer-se, kaer 'oa gortoz, kemener ebet. Divizout a rejont a-benn
ar fin mont o-zri da welout.



Un hanter-eur goude e oant a-nevez tost d' o c'harr hep bezañ kavet na 
tres, na roud, na liv, na c'hwez eus ar vatimant villiget. « Petra an diaoul a 
c'hoarvez ganto ? a c'hrozmolas Jan-Mari en ur gomz ouzh ar gemenerien. Abaoe 
pell 'zo e tlefent bezañ degouezhet. »
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Tin, e-pad an amzer-se, kuzhet war an tevenn, a-us d' o fenn, a selaoue. 

hanter-riellet en e zilhad gleb-par-teil. Pa glevas paotr ar gwin o kaozeal rust
war gont ar gemenerien e chomas sabatuet : « N' eo mouezh gour eus va 
c'hemenerion, ar vouezh-se, » emezañ outañ e-unan. Re vat ec'h anaveze mouezh 
sklaer Marzhin, pe hini raouliet Visant : ar Pich-Kazh avat, ne rae nemet 
drailhañ.

Nebeut goude, e klevas anezho o komz eus ar gemenerion : « O gast ! a 
soñjas, rannet o deus ar bagad etre daou. C'hwec'h emaint ! Hag al lavagnoned 
all n' int ket c'hoazh degouezhet ».

Aze edo gant e soñjoù, pa darzhas, evel ur youc'hadenn, mouezh fuloret 
unan eus an « Diaouled », dres dindanañ war an traezh, e-kichen ar c'harr :
« Mil c'hast an diaoul ! » a c'harme hemañ. « N' ouzoc'h ket, paotred, petra 
emaomp oc'h ober amañ ? E pe zevezh emaomp hiziv ?

- Un devezh yaou, sur, a respontas unan all, souezhet. Petra a c'hoarvez 
gant hemañ ? Blejal evel-se. Deut out sot ? Te 'vo klevet.

- Klevet ? ha gant piv ? Gant al laboused-mor ? N' eus den war an traezh 
nemet an tri genaoueg ac'hanomp. Ar yaou! Ya dec'h 'oa ar yaou ; met bremañ, en 
eur-mañ, emaomp ar gwener. Ha ni 'zo amañ, brasañ cheulked bet biskoazh e Pont 
'n Abad o lidañ dirak ar mor ur gouel trenk, hini ar pesked.

- Gouel ar pesked ! Hemañ 'zo da stagañ, a voe respontet.

- Ya ! Gouel ar pesked am eus lavaret, rak hiziv emañ devezh ar pesk-
ebrel, va zud-kaezh.

- Ar moc'h ! a youc'has neuze a-gevret, an daou all. Tapet omp ! Ma n' eo 
ket mezh ober goap ouzh an dud e-giz-se. Da lazhañ ' int ! »

Tin, el laez, a zisoñjas tennañ e anal, ken sabatuet en em gavas. E-giz- 
ur mul e oa deut aze. Goullo 'oa e spered. Eñ, Tin, ar poliser ! Ar yenijenn a 
reas dezhañ skrijañ. Dihuniñ a reas neuze eus e abafted ha war an taol e 
sifernas, kreñv evel un tenn.

En traoñ, war an traezh, e lammas an tri all :

« Aze 'maint ! a lavaras unan. Deut int betek amañ da c'hoarzhin goap ouzh
hor mezhekadenn. Bec'h dezho, paotred ! Me a vac'hagno an hini a dapin. »

Ha setu an tri o skrapañ betek laez an tevenn. Ur skeud a weljont o 
c'haloupat war an hent. Tennañ a rejont o botoù evit mont buanoc'h, o sammañ 
unan e pep dorn, prest da skeiñ ganto war gein ar pezh a soñjent bezañ ar 
gemenerion. 

Tri pe bevar c'hant metr pelloc'h, Tin, dianal, a herzas.

- Ne dalv ket ar boan, emezañ outañ e-unan. N' on ket tapet va-unan.

Hag e c'hortozas ar re all. Buan e tostaent.

- Diwallit, paotred, arabat deoc'h ober ar re sot, pe ho po keuz, emezañ a
vouezh kreñv.

Lañs ar re all a dorras krenn.



- Piv oc'h ? a c'houlennas unan.

- Polis ! a lezas Tin da gouezhout, rustañ ma c'helle.

- Polis ? a eilgerias ar memes mouezh, souezhet. N' eo ket posubl !

- Ar « Marc'h Bihan » an hini eo, a c'harmas un all ! An tri a c'hoarzhe 
bremañ en ur dostaat, 'leizh o genou :

« N' omp ket hon-unan. Ar « Marc'h Bihan » droch-mañ en deus kerzhet war 
hol lerc'h, hag eñ, sañset, fin e-giz kaoc'h-louarn.

- A gast ! a lavare Jan-Mari, n' em eus ket a geuz. Pardoniñ a ran a-greiz
kalon d' ar chostromed all, pa welan pezh a welan ! Paour-kaezh Tin, n' eus ket 
da dortañ, devet omp!»

Tin, mezhekaet, ne ranne grik.

« Genaoueion omp bet, n' eus ket da lavarout, a daolas Jan-Mari, met n' 
eus forzh plijadur am eus. Deomp, paotred, emezañ evit echuiñ, ar gêr n' emañ 
ket amañ. »

Paeet en doa Tin e zevezh toull-bac'h da Varzhin.
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WAR AN TRAEZH

Gant Youenn OLIER

I.

Er Poull-du e oant erru. Deuet e oant dre ar maezioù, war o zroad, dre m'o
doa amzer en deiz-se goude bezañ serret o stal da ziv eur, war-lerc'h kimiad ar 
glianted diwezhañ : ur sulvezhiad diskuizh, un hanter sulvezhiad hepmuiken. Da 
sul veure eo e teue an douristed ar stankañ da bourchas traoù-eñvor a bep 
seurt : troioù-brec'h keltiek, pladoù-ludu, kontilli-godell, troc'herioù-paper 
gant ardamezioù kêr. N' oa ket aes reiñ o c'hoant d' ar pratikoù-se, istrogelled
a-wechoù hag a chome un hanter-eur pad da furchal war an astelloù, da dastornat 
ar marc'hadourezh, a bismige kement a ginniged dezho hag a yae kuit hep bezañ 
prenet mann ebet en diwezh. Ha ret e veze renkañ, faezh a gorf hag a spered, 
goude bezañ labouret en aner.

Kaer ha klouar e oa bet an devezh : Gwengolo a splanne war ar parkeier 
goullo. « Koulz e oa din dont amañ, » a soñjas Chann Bonizeg oc'h azezañ war an 
traezh blin.

- Da bet eur e teuy endro Lina ha Roperzh ? Petra o deus lavaret ?

Komz a rae ouzh he c'hoar Ivona he doa ambrouget anezhi hag a oa o paouez 
choukiñ en he c'hichen.

Ivona a reas un hej d' he diskoaz : ne ouie dare. « War-dro pemp eur, o 
deus lavaret, a gav din. » Lakaet he doa ar baner e-tal dezhi, tennet gloan ha 
brochennoù : stagañ a reas d' ober stamm.

Chann a gemeras he lunedoù hag a grogas en ur gelaouenn. Hogen tregaset e 
oa he spered. Daoust ha Roperzh a vije fur a-walc'h o vleniañ ar c'harr-tan da 
zistreiñ ? Berrboell e oa ar paotr-se a-wechoù siwazh. « Plijadur en devez o 
fogasiñ e-giz e dad un tammig, Doue d' e bardono. »
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II.

Sellout a reas ouzh ar mor. Tre a oa anezhi : berraet ha strishaet e oa an
dremmwel ; a-us da blaenennad an dourioù glas mouk e save bolz an neñv, 
digoc'henn ha splann. Linenn voan gromm an aod a echue du-hont e-tal tour-tan 
Pennmarc'h.

- Lavaret e vefe un alumetezenn, ken dister eo da welout, » a soñjas Chann
ur wech ouzhpenn. Neuze e voe broudet adarre gant he nec'hamant.

- N' em befe ket dleet bezañ o lezet da vont, » en em chalas adarre a 
vouezh uhel, « kerkoulz e vije bet pellgomz henozh. » Ha keuziañ a reas adarre. 
« Perak mont keit all da glask labour : ijinour e Bro-Leon, me c'houlenn 
ouzhoc'h ? »

Ivona a respontas :

- Perak oc'h ankeniet evel-se hiziv ? N' eo ket ar wech kentañ ez a da 
Gemper gant ar c'harr-tan. Lavaret hoc'h eus hoc'h unan meur a wech e oa Roperzh
ur paotr ouesk da vleniañ. »



Ya, lavaret he doa a-ziagent hogen debret e oa he spered evelato gant an 
anken. Perak hiziv ? N' ouie ket. He c'hoar, avat, ne c'helle ket kompren : n'he
doa ket bet biskoazh a vugale.

- Deomp betek traezhenn Santez-Eved, » emezi o sevel en he sav hag o 
kregiñ er baner. Gouyen e oa an avel o tont eus kostez ar c'hab : gwell e oa 
mont da c'houdoriñ e-tal ar chapel. Hedañ a rejont ribl an dour : riolennoù 
diniver a gammigelle war ar jibl kalet ; bezhin ha gwalaz a oa o lastriñ an hent
dirazo hag a strobe o c'hammedoù ; tost d' an aod e tivore kerreg du disneuz. 
Mont a rejont e-biou d' ar c'hoarioù ha d' ar skafoù-kambliañ dilezet : dibaot e
oa an hañvourion a-benn neuze ; un nebeut kañfarded a oa bepred oc'h ebatal war 
an tobogan ; luskañ a rae darn all ur bellenn vras dreist-goñvor liesliv ; « 
Royco » a c'helled lenn war he gorre ; tud yaouank a oa o c'hoari mell-roued ; 
un den war an oad, tarvoal, lufr e glopenn, a oa o ren an abadenn.

- Gwelloc'h o defe graet o tont amañ da dremen an endervezh, » a lavaras. 
He c'hoar ne respontas ket.

Treuzet ganto reier ar Poull-du e tizhjont traezhenn Santez-Eved, hanter 
didud. Tommoc'h e oa dezho eno hogen diaezet e voent gant flaer al lec'hid o 
sevel diouzh goueled dizolo ar mor en andred-se.
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- Deomp uheloc'h, » eme Chann.

En em staliañ a rejont e-tal ur voger gwaskedet gant ur wezenn fiez. Ar 
chapel, hir ha louet, a oa peg atav ouzh an tarroz, prest da ruilhal d' an 
traoñ, a vije bet kredet a-walc'h. E-tal dezho e oa div vaouez kozh o 
varvailhat, div gapenn. Anv a oa ganto eus ur «gleizardez ». « Ur gleizardez » ?
Piv e oa houmañ ? Hogen emberr e paouezas Chann a heuliañ o diviz.

III.

Naon he devoe. Nann, marteze n' he devoa ket naon hogen ret e oa dezhi 
terriñ hec'h anken dre zebriñ. Tennañ a reas ar bara dous hag ar chokolad diouzh
ar baner hag e kinnigas d' he c'hoar. Stlapet he doa pell diouti ar gazetenn hag
edo o sellout ouzh ur c'hrouadur a oa o c'hoari en traezh tost ac'hane. Hemañ a 
valee war e grabanoù en ur zougen betek e c'henou, bep an amzer, un dornad jibl.

- Ec'h ! N' eo ket mat, mabig ! » eme Chann d' ar bugel a savas war-du 
enni daoulagad souezhet.

- Pegen glas int ! » a soñjas Chann.

Sellout a reas pishoc'h ouzh ar c'hrouadur en ur grizañ he zal. Daoust ha 
ne oa ket heñvel un tammig ouzh he mab pa oa-eñ bihanik. Blev melen rodellek en 
devoa hennezh evel ar bugel-mañ. Hag eñ ivez a gerzhe war e barlochoù er mod-se 
pa zeuent da dremen an endervezh e Traezh-Kadeg. E-pad ur reuziad e chomas Chann
da gounañ ar bloavezhioù-hont aet da get. Hag huanadiñ a reas.

- Pet eur eo ? » a c'houlennas adarre ouzh he c'hoar. Ar goulenn-se he doa
graet hep gouzout dezhi, lusket gant un nerzh diabarzh.

Skandalet e voe. Petra a c'hoarie ganti pa ne c'helle ket derc'hel warni ?
Ne oa netra da zoujañ koulskoude : hep dale e vije erru Roperzh ha Lina.

Chann a savas en he sav : chifet e oa. Dastum a reas en o c'hlav he 
lunedoù a oa chomet a stlabez war an traezh. Mont a reas betek ar ribl : 
kouronkerion a oa o tont er-maez eus an dour, rividik, hag a yae, diwar zifrae, 
da gerc'hat o dilhad d' en em wiskañ endro. Aet e oa an heol da guzhat ha yen e 
oa an aer-vor a-greiz-holl. Merzout a rae an draezhenn en he hed : teltennoù 



marellet a ginkle anezhi amañ hag a-hont. Tour-tan ar Poull-du ha tour-tan ar 
chaoser-mein a oa troet o lagad etrezek enni. Diougan fall ? Ha klevout a rae, 
fraezh, leñverezh ar boueoù, pelloc'h, er bae. Ur c'hruz a reas d' he skoaz da 
gas kuit he melre. Sellout a reas e-lec'h-all, trema ar c'hornog : an dig bihan 
a spurmantas, ha beg an Ervili o spoumañ, didrouz.
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IV.

D' he flas e tistroas ha kemer ur skerb da c'hronnañ he diskoaz. Edo he 
c'hoar o lenn ar gazetenn d' he zro. Chann a glaskas merzout ar c'hrouadur 
adarre. A-dreñv dezhi e oa, tostik, en e goazez, o stourm ouzh un tamm bara 
kaotigell, mastrouilhet holl e zremm. Mousc'hoarzhin a reas Chann. Marteze, pa 
vije dimezet he mab pe he merc'h he devije bugale vihan : ober a raje noilhig 
dezho, o moumounañ a raje. Ha neuze e teuas trist he fenn : daoust hag e oa echu
dija he buhez-hi ?

Kilañ a reas da chom hep diaezañ ur bagad paotred yaouank a oa o c'hoari 
boulloù. Hopal ha gwrifal a raent, dibreder e oant. Pell zo e oa aet diouti he 
yaouankiz siwazh.

Sellout a reas gant hiraezh ouzh ur skaf skañv a oa o paouez digorntroiañ 
a ziadreñv ar chaoser-mein : a nerzh e ouel ruz, stouet a rez gant an dour, e 
skare war an houlennoù glas ; neuze e pellaas, tizh warnañ, ha steuziañ adrek ar
c'herreg, etrezek ar Poull-du.

- Perak ne fell ket da Roperzh kemer ar c'henwerzh war va lerc'h ? » a 
c'houlennas adarre; krignet bepred gant he freder, « perak mont keit all pa 
c'helle chom amañ ? Mat a-walc'h e oa ar c'henwerzh da vevañ un tiegezh. »

- Petra ' fell deoc'h ? » eme he c'hoar, « avel a rank ar baotred kaout. 
Ha petra a c'hell ur gwaz ober er vro-mañ ? »

Kriz e oa ar c'homzoù-se hogen diaes e oa o dizarbenn. Chann a chomas 
dilavar. Ret e vije dezhi chom hec'h unan penn da goshaat en ti bras-se a zeuje 
da vezañ goullo. Klevout a rae endeo heklev he c'hammedoù er c'hambroù digenvez.
Moarvat e vanje he c'hoar ganti. Hogen... Mervel a c'helle ivez. Tasmant ar 
gozhni en em ziskouezas dezhi a-greiz-holl. Hep soñjal dezhi e tremenas he biz 
war hec'h ividig : gouzout a rae edo he blev o louediñ bremañ. Lorc'h a-walc'h 
he devoa bet koulskoude da virout bepred blev du pod he yaouankiz. Mont a reas 
he c'halon bihan en he c'hreiz.
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V.

D' ar c'houlz-se e fraoñvas rouzmouzerezh ur c'harr-tan war an hent. Hini 
un daou-jav e oa : soñj he devoe o doa kemeret ar wetur-se da vont da Gemper. 
Edod o kempenn eben e ti-kirri ar Stiri. Marteze e oant erru : damc'houde edo 
degouezhet ar c'harr-tan e-skoaz d' ar chapel. Sellout a reas, ankeniet : daoust
hag int e oa a-benn ar fin ? Tevel a reas ar c'heflusker; stlakal a reas an 
norioù serret : kerkent e paras daou zen yaouank war an hent, o termal, war 
glask unan bennak.

- Amañ emaon, » a c'harme Chann o sevel en he sav hag o tifretañ ; 
diambroug a reas he bugale, herr warni. « Erru oc'h memestra ! »

- N' eo ket diwezhat c'hoazh, » eme Roperzh o tiskouez e eurier, « pemp 
eur nemet kard hepken. »

Eñ hag e c'hoar a azezas war an traezh e-kichen o mamm hag o moereb.

Setu, mamm, » eme Lina gant ur mousc'hoarzh, « ur pakad evidoc'h. »

- Petra eo ? » a c'houlennas Chann, esmaeet.



- Divunit, mamm.

- A ! Gwestell hoc'h eus prenet adarre. Bennozh Doue deoc'h, bugale !

Chann a zigoras ar pakad.

- Ma ! Jentil oc'h memestra : me gav mat gwestell koaven er mod-se.

Debriñ a reas gant ilboued.

- Mat eo bet an traoù ? » a c'houlennas neuze. Sederaet e oa.

- Mat-tre, mamm ; bet en deus Roperzh ar plas a felle dezhañ kaout. Aet eo
da welout e vignon a zo o chom war ar c'haeoù, c'hwi oar hag a oa o tont e 
vakañsoù ac'halesont. Ya, Roperzh a zo bet degemeret, pa lavaren deoc'h...

- Bet oc'h ivez straed Brest, » a droc'has Chann. Lina a ruzias.

- Evel just, mamm, omp bet eno.

- Mat, » emezi, « mat ! Me ' soñje din ivez, me ' soñje din a-walc'h... » 
Sellout a reas pishoc'h ouzh he merc'h, « Sur out e vi evurus gantañ, da vihanañ
? »
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Lina ne respontas ket. Dic'hwezhañ a reas Chann. « M' en defe gellet ar 

paotr-se da nebeutañ... » Hogen ne echuas ket he frazenn. Ne c'houle ket gwastañ
levenez berrbad an ampoent-se hir-gortozet.

VI.

Roperzh a dostaas ouzh e vamm, tener ha dic'hoarzh war un dro.

- Selaouit, mamm, perak ne gemerfec'h ket vakañsoù d' ho tro ? Perak ne 
gemerfemp ket vakañsoù holl a-gevret ?...

- Ha pelec'h e fell deoc'h ez afemp, va mabig paour ?

- Perak ned afemp ket betek ar Spagn, betek ar Portugal ?

- Betek Fatima e c'hellfec'h mont, » eme he merc'h.

Huñvreet he doa Chann a-wechoù ober ar pirc'hirinaj-se, pe mont da Roma 
zoken ! E Lourdez e oa bet div wech endeo hogen e Fatima e oa c'hoarvezet 
burzhudoù brasoc'h c'hoazh eget e-lec'h all.

- Marteze, » emezi, war vordo bepred, « hogen re skuizhus e vefe evidoc'h 
bleniañ keit all. »

- Me, » a zisklerias krenn Roperzh, « a yafe betek penn all ar bed. C'hwi 
' oar e plij din beajiñ kenañ... »

Chann en em soñjas. Ne grede ket anzav he joa.

Piv a ray war-dro ar stal ? » emezi o stourm c'hoazh.

- N' ho po nemet serriñ anezhi : echu eo an hañvezh-mañ. »

Ar vamm a soublas he fenn, trec'het. E-pad ur pennad e vije he mab hag he 



merc'h dezhi c'hoazh penn-da-benn. Gwelout a raje broioù nevez, broioù dianav, 
broioù diamen. He buhez hag he doan a ankouaje e-doug ur frapad.

- Advevañ... »

Ne gasas ket pelloc'h he frederidigezh. Treiñ a reas war-du he mab.

- Pegoulz ez aimp kuit, va mab ? » emezi.

Roazhon, Mae 1960 - Here 1961
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TROIOU-KAER AR BARON POUF

aozet e brezhoneg gant ROPARZ HEMON

(KENDALC'H ha DIBENN)

C'HWEC'HVET NOZVEZH

Ambrougerien a voe roet din, ha lizhiri ha profoù a-berzh « Sultan 
Zanzibar hag Oman » evit ar renerien-vro pe ar pennoù-meuriad a gavjemp war hon 
hent. Kaer e oamp da welout : me war ur marc'h gwenn, tregont gward war virc'hed
du, armet-klok ha gwisket-faro, hag hanter-kant sklav o kerzhout war o lerc'h, 
gant hor pakadoù a zougent war o fenn e-giz ma toug merc'hed o ficheroù o vont 
d' ar feunteun.

E diabarzh ar vro e weljomp kalzik kêriadennoù ha touinelloù lochennoù 
plouz krennbikernek, skignet dre barkeier labouret ha dalc'het a-ratre. Hogen ne
weljomp ket a dud.

An ofiser a oa e penn va gwarded, ur Skosad aet e servij ar Sultan, - dre 
lealded, a lavare, e-keñver ar Priñs Charlez, e oa bet harluet e diegezh diouzh 
Bro-Skos, - a zisklerias din perak. An annezerien, morianed anezho, a gemere hor
bagad evit unan eus ar bagadoù Arabed a rae skrapadegoù alies evit dastum 
sklaved, ha da guzhat ez aent a-feur ma tostaemp.

A-benn ur sizhun e verzis kemm e doare ar vro. E-lec'h tiez ha parkeier, 
ne oa nemet douar distuz, geotek, dasstrewet a wez bihan hag a vrousgwez, 
paradoz al loened. Tropelloù bras a welemp anezho, o c'haloupat a bep tu : 
antiloped, roudennezen, hag an iskisañ-holl, jirafed o vont a lammoù hir, skañv-
eston.
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Amañ e rankan kontañ deoc'h un istorig, n' eo ket evit brabañsal, met evit

diskouez deoc'h penaos e vez distummet ar wirionez o vont dre c'henou an dud. Un
abardaez hor boa diazezet hor c'hamp e-tal ur stêr. Ar Skosad a valee ganin a-
hed ar ribl, pa weljomp bleunioù gwenn espar e beg ul ledenezig. Mont a ris da 
sellout outo. Va c'heneil avat ne zeuas ket war va lerc'h. A-greiz-holl e klevis
anezhañ o krial din :

- Diwallit !

A-gleiz din oa ur c'hrokodil, ouzh va spiañ aketus gant e zaoulagad 
damserr. A-zehou din e oa ul leon war e api, prest da sailhañ warnon. Me a 
chomas disaouzan. Astenn va brec'h dehou a ris d' al leon, astenn va brec'h 
kleiz d' ar c'hrokodil, ha kilañ buanañ ma c'hellis. Pezh a felle din a 
c'hoarvezas : ar c'hrokodil a zigoras e javedoù, al leon a lammas, hogen e-lec'h
kouezhañ warnon e sankas e benn e genou ar c'hrokodil. Va gwarded, galvet gant o
ofiser, n' o devoe d' ober nemet dont da droc'hañ an daou benn stag an eil ouzh 
egile.

Mat ! aotrounez, ar Skosad-se, - MacGregor e anv, - a zistroas d'e vro 
pemp bloaz goude, o vezañ bet pardonet gant ar roue, ha kontet en deus an istor-
se e pep lec'h. Met hervez a lavare, e oa lammet al leon gant kement a nerzh ma 
oa deuet e benn er-maez dre lost ar c'hrokodil ! Petra soñjal eus tud a ya da 
heul o faltazi e-lec'h danevellañ ar wirionez eeun ?

Ar vro, kompez da gentañ, a oa torosennek goude, ha meneziek en diwezh. 



Edomp bremañ en dachenn merket « Terra incognita » war ar c'hartennoù. Ar warded
hag ar sklaved a oa nec'het ha strafuilhet, hag ar Skosad diaes e benn.

- Biskoazh, - a lavaras din, - n' omp bet keid-all e diabarzh Afrika, hag 
ar baotred o deus aon. Kement a vojennoù hag a zaofennoù a red a-zivout ar 
pobloù « en tu- hont d' ar menezioù » m' o deus digarez da spontañ : tud ken 
bihan ha merien, roñfled ken bras ha torgennoù, tud ken skouarnek ma ra o 
divskouarn evel un deltenn war o zro, ha traoù all marzhusoc'h c'hoazh. An 
euzhusañ-holl : brud o devez ar vroiz da zebriñ tud.

Ha dres, e lein ur menez, e weljomp un tour, hag o tiskenn anezhañ pemp 
den armet, tokarnet hag hobregonet un tammig evel brezelidi ar Grennamzer, ur 
wareg a-ispilh ouzh o skoaz. Urzh a rois da 'm bagad da chom a-sav evit gortoz 
anezho. O tedostaat, an hini a gerzhe er penn a-raok a frotas e fri gant e viz, 
- pezh a oa, daoust na ouien ket d' an ampoent, o doare da saludiñ. An dud-se ne
oant na brasoc'h na bihanoc'h egedomp. O dremmoù a oa ordinal, kaer kentoc'h 
eget divalav, hogen glas, glas evel blaveola.
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Rener ar saezherien a gomzas ouzhin en ur yezh na gomprenen ket, ha neuze 

en arabeg. Ar Skosad, a ouie drailhañ arabeg gwelloc'h egedon, a lavaras dezho e
oan-me ur c'hannad kaset gant Sultan Zanzibar davet o friñs, o roue, o impalaer,
o neguz, o sultan, pe an hini, ne vern e anv, a c'hourc'hemenne warno.

Parlantadeg hir a voe neuze. A-benn ar fin e voe roet din da intent e 
vijen degemeret. Hogen ar re all a rankje mont war o c'hiz. Degemer un estren, 
unan hepken, se oa reolenn ar vro.

Hep marc'hata ez asantis, o lavarout d' ar Skosad distreiñ gant e baotred 
da Zanzibar. Arguziñ a reas un nebeut, hogen sentiñ a reas evelato, gant ma 
rojen dezhañ un urzh skrivet gant va dorn da ziskouez d' ar Sultan. Me a gav din
ne oa ket nec'het e don e galon, nag eñ nag e heulierien, rak kemer a rejont 
raktal hent ar gêr en ur ganañ.

Lezet e voen gant va femp kanfard glas, am c'hasas d' an tour, seven-
meurbet. Gant un dra hepken e voen chifet : ne voe ket roet din aotre da gemer 
va marc'h.

E-harz an tour-se e welis savadurioù izeloc'h, hirgarrezek, e-giz boestoù-
butun munut e-tal ur pod-butun bras. Unan anezho a oa ur c'harrdi, unan all ur 
marchosi. Eus ar c'harrdi e voe tennet ur c'harrig div rod, un doare kabrioled, 
hag eus ar marchosi, e-lec'h kezeg, daou struskañval. Er vro-se e vez graet gant
struskañvaled da loened-samm koulz ha da loened-stlej ha da loened-dibr. Ne 
brizer ket ar c'hezeg, ne ouzon ket perak.

Harnezet ar struskañvaled, ha sterniet ouzh ar c'harrig ! Lakaet e voen da
azezañ e-kichen ar blenier. Daou baotr all a bignas a-dreñv, o chom en o sav, 
evel ma ra al lakizien en hor broioù. Ha ken buan edomp o trotal dre hentoù 
graet-mat, a save hag a ziskenne hag a widile dre ar maezioù.

Ar menezioù-se, aotrounez, oa Menezioù al Loar, meneget gant Ptolemaeus. 
Ne dint ket, a gredan, ken uhel hag an Alpoù, daoust ma sav amañ-ahont pikernoù 
goloet a erc'h, a zo souezhus nepell diouzh ar c'heheder. War izelaat ez eont a-
feur ma 'z eer etrezek ar c'hornog.

Nav devezh e padas va beaj. Diouzh an noz e vezen lojet e kazarnioù bihan 
diwallet gant saezherien. Bep tro e veze kemmet va ambrougerien hag ivez ar 
struskañvaled. Ne oan ket maget-fall : kig, legumaj, frouezh, bara-kan ha gwin 
gwenn, gantañ blaz gwin ar Roen pe ar Vozel, nemet dousoc'h.
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Ne c'hellen ket komz gant an dud c'hlas. Ne intenten ket o yezh. Mont dre 

sinoù a rankemp, pezh n' eo ket gwall aes. Amzer am beze avat da sellout en-dro 
din, ha darn eus an traoù a welen a gaven sebezus.



E tor ar menezioù-se, aotrounez, ha war ribl ar stêrioù a red etrezo, n' 
eus ket a wez. Hogen plant all a zo e-leizh, hag e kreskont kalz brasoc'h eget 
amañ. A-hed an hentoù e oa kaol kement ha gwez-derv. Treuziñ a raemp koadeier 
pinochez, triñchin, perisilh, kignen, tin hag all, div pe deir gwech uheloc'h 
eget un den. An ognon hag ar c'harotez, da varn diouzh ar pezh a weled a-us d' 
an douar, a oa tevoc'h eget sitrouilhez, hag ar sitrouilhez a oa ken bras ha 
tiez. Lod e gwirionez a oa kleuzet hag implijet da diez gant ar beorien, dorioù 
ha prenester toullet enno. Ar sukrin, ar c'hokombrez, ar berjinez a oa ivez brav
o ment, evel tammoù reier livet-flamm skignet dre ar maezioù. An tomatez a vije 
bet touet e oant pennoù ramzed e kounnar ruz. Hag ar c'hebell-touseg, a oa 
stank-eston, am bije graet kentoc'h kebell-olifant anezho.

Ar frouezh a oa heverk ivez. Ne welis na per, na pechez nag avaloù. Met ar
sivi, ar flamboez, ar spezad a vije bet a-walc'h unan anezho da ober dibenn-pred
un tiegezh, ennañ daouzek a vugale, gant an tad, ar vamm, ha c'hoazh ar gerent-
kozh.

An anevaled, avat, a oa a vent gant hor re. Fentus oa gwelout ur c'hazh-
koad o krapañ gant ur goloenn, ur sparfell oc'h ober he neizh e kalir ur rozenn-
aer, ur bagad saout o tisheoliañ ouzh troad ur guchenn letuz. Ur wech e kavis ur
c'honikl en ur glorenn biz-bihan.

A-benn an navet devezh, diouzh ar beure, e tegouezhjomp dirak kêrbenn ar 
vro, a sav e-kreiz ur blaenenn. Graet eo e stumm ur c'helc'h, evel a welis 
splann eus lein ar menezioù. Ar c'helc'h a zo troc'het gant pezh a hañvale din 
bezañ ur groaz, hag a oa e gwirionez div vali ledan, a rann kêr e pevar c'harter
kevatal. Koulz din lavarout deoc'h diouzhtu, daoust na ouien ket neuze, ez eo 
tud ar vro-se azeulerien al Loar, o krediñ ez eo diskennet o gourdadoù, - ha 
gourdadoù an denelezh a-bezh, - eus ar sterenn-se dre Hent Sant Jalm, a anvont «
Hent an Diskenn Meur ». O c'hêrbenn a zo graet e stumm al Loar en he c'hann. Ar 
pevar charter a arouez pevar doare al Loar. E kreiz kêr, da lavarout eo e 
kroazhent an div vali, ez eus un aoter dediet d' al Loar. Gant al Loar e vez 
reizhet, n' eo ket o c'halander hepken, hogen hogozik pep tra a reont. Me a zo 
ken azen, aotrounez, war ar misterioù relijiel ha ma 'z on war ar filozofiezh, 
ha ne dorris ket va fenn o klask kompren o c'hevrinoù. Trawalc'h menegiñ un 
dra : er vro-se e vez aozet an tiez hag o arrebeuri e stumm kelc'hioù, 
kreskennoù, krennbikernoù, karrezennoù, ha patromoù mentoniel all, dre ma 
kredont e voe degaset Skiant ar Ventoniezh eus al Loar en henamzer. Ne dresont 
morse netra hervez neuz den, loen na plantenn. Ur bugel a voe ur wech fustet-
garv dirazon gant e dad, evit bezañ treset, pe gentoc'h klasket tresañ skeudenn 
ur c'hazh gant e viz e poultr an hent e-tal an ti.
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E-lec'h ur roue pe ur sultan ez eus e penn ar vro un den anvet Beleg Meur 

al Loar. Kaset e voen dirazañ. Reiñ a ris dezhañ lizher Sultan Zanzibar, am boa 
miret em godell. Hogen ne sellas ket outañ. Neuze e krogis d' ober ur brezegenn 
e latin. Hogen graet e voe din serriñ va beg diouzhtu. Ar Beleg Meur, - un den 
kaer war-dro daou-ugent vloaz, - a reas sin din da heuliañ ur beleg all ( me a 
ouie e oa beleg, rak merzet em boa e oa gwisket an holl veleien e ruz), a 
ambrougas ac'hanon betek ur gambr heñvel ouzh ur sal-skol, gant kartennoù 
douaroniezh ha steredoniezh ispilhet ouzh ar mogerioù.

Ur sal-skol e oa e gwirionez. Lakaet e voen da azezañ dirak un doare 
letrin, warnañ follennoù papiruz, ur c'hornig-liv ha raosklennoù da skrivañ, ha 
raktal e voe graet din ur gentel.

Kompren a ris e felle dezho deskiñ din o yezh. Me, aotrounez, a zo mat da 
zeskiñ yezhoù. Diegi am boa koulskoude da zeskiñ c'hoazh unan all. Hep dale 
pell, avat, e voen ken souezhet gant ar yezh-se ma stagis kalonek gant ar studi.

N' eus yezh ebet a ve aesoc'h da zeskiñ, ha setu amañ perak. Hervez a 
zisklerias din va mestr-skol, - Samboko e anv, - pa voen un tammig barrek da 
gompren, - daou c'hant vloaz 'zo e veze komzet er vro ur bern yezhoù, rannyezhoù



hag isrannyezhoù a yae atav war baotaat ha war zisheñvelaat, kement ha ken bihan
m' o deveze tud ur gêriadenn bec'h oc'h intent pezh a lavare tud ar gêriadenn 
nesañ. Ur yezh skrivet a oa, hogen ken luziet ha ken diforc'h diouzh ar yezhoù 
komzet, na c'helle gour he deskiñ ervat. Ar Beleg Meur Kiboko, - ra vezo meulet 
e eñvor da viken, - a reas neuze ur yezh nevez gant gerioù ar yezh kozh, o 
lakaat ar yezhadur da zerc'hel e daouzek reolenn eeun, hep direizhder ebet. An 
holl levrioù, war e urzh, a voe troet er yezh nevez-se, a voe kelennet en holl 
skolioù, implijet el lezioù-barn hag e mererezh ar Stad. Hag a-benn bloaz e 
teuas da vezañ yezh an holl, - nemet un nebeut meuriadoù warlerc'hiet e bevennoù
pellañ ar vro.
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Kiboko a reizhas ivez ar skritur, o tibab, e-lec'h ur c'hant mil bennak a 

arouezioù a veze graet ganto a-raok, peder lizherenn warn-ugent, a-walc'h da 
skeudenniñ holl sonioù ar yezh nevez, - ha c'hoazh e voe treset al lizherennoù-
se ken eeun, ma c'hell an dud skrivañ o yezh hogos ken buan ha ma komzont.

Ne oa ket tremenet ur sizhun ma komprenen pep tra pe dost a sell ouzh ar 
vuhez pemdeziek ha ma c'hellen komz, lenn ha skrivañ hep re a boan.

Diwar an deiz kentañ e oa bet tennet va evezh gant ar c'hartennoù skourret
ouzh mogerioù va sal-skol. Unan a ziskoueze an Douar a-bezh. O stouiñ va fenn a-
gleiz, ez anavezen Afrika, Europa, Azia, Amerika. Perak, a c'houlennot, stouiñ 
va fenn a-gleiz ? O vezañ ma lakaont ar Reter ouzh krec'h war o c'hartennoù, e-
lec'h an Hanternoz. Etre Afrika hag Amerika, avat, e oa treset un enezenn vras, 
merket splann warni « ATLANTIS ».

Goulenn a ris penaos e oant deuet a-benn da dresañ kartenn an Douar, pa na
seblantent anavezout nemet o bro. Samboko a respontas din e oa bet savet skouer 
ar gartenn-se gant o hendadoù, hag e oa skeudenn hor planedenn « evel ma veze 
gwelet eus al Loar ».

- Hogen, - emezon, - ur fazi a zo : n' eus ket a Atlantis.

Samboko a hejas e benn, diskredik, hag a lavaras « Tabi ra », da lavarout 
eo « E-giz-se emañ ». P' en deveze lavaret « Tabi ra », ne oa mui tu da 
vreutaat.

Esparoc'h a oa c'hoazh : ur gartenn eus al Loar, o tiskouez menezioù, 
morioù, stêrioù, kêrioù, gant e-leizh a vunudoù, hag a zo bravoc'h, o tiskouez 
an daou du, an tu na weler ket koulz hag an tu a weler.

- Neuze, - emezon, - e ouzoc'h-hu penaos emañ al Loar ?

- Pet gwech e rankin lavarout deoc'h e veve hon hendadoù eno a-raok an 
Diskenn Meur ? - eme Samboko, oc'h ober ur c'hruz d' e skoaz.

Ho lezel a ran, aotrounez, da brederiañ war an traoù estlammus-se. Kalz a 
draoù all am befe da zisplegañ deoc'h diwar-benn an dud-se hag o bro. Hogen 
poent eo din kenderc'hel gant va istor.
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Un dra c'hoazh a venegin evelkent. Lojet e oan en ur gambr e-kichen va 

sal-skol, ha Samboko a gouske en ur gambr all e-kichen va hini. Ur mintin e 
savis abretoc'h eget boaz. O vont er-maez eus va c'hambr en em gavis en trepas 
gant Samboko. Pebezh souezh o welout e zremm hag e zaouarn : gwenn-kann e oant, 
gwenn evel al laezh, kalz gwennoc'h eget va re !

- Petra, - emeve, - zo c'hoarvezet gant ho tremm hag ho taouarn ?

- N' em eus ket glazet anezho c'hoazh, - emezañ.

- N' oc'h ket glas neuze ?



C'hoarzhin a reas :

- Evel just n' on ket glas, na me na nikun er vro-mañ.

Hag e kontas din penaos, en amzer ar Beleg Meur Kiboko, e oa er vro tud 
kroc'hen gwenn ha tud kroc'hen du, ha tabut dalc'hmat etrezo, an dud wenn o 
klask mac'homañ an dud du, hag an dud du o klask mac'homañ an dud wenn. Kiboko a
reas ul lezenn : an holl rankout livañ o c'horf e glas gant chug ur blantenn a 
gresk en traoniennoù, dindan boan a varv.

- Glazañ hor c'horf a reomp bep mintin, - eme Samboko, - Met a-raok mont 
da gousket en em walc'homp bep abardaez, hag e teu hor c'horf e-giz ma oa pa 
voemp ganet, da lavarout eo du, gwenn, pe liv koaven, rak kalz ac'hanomp a zo 
hironed.

Diwar an deiz-se e heuilhis kustum ar vro. Glazañ va c'horf a ris evel ar 
re all. En em wiskañ a ris ivez evelto. Dre se e tremenen aes e pep lec'h evit 
ur broad, pezh a gavis spletus-bras.

Daoust na garont ket an estrenien, a zo holl barbared, emezo, ne voent ket
pell da verzout e ouien meur a dra dianav dezho. Deskiñ a ris dezho, da skouer, 
c'hoari troadig-kamm. A gavjont ken talvoudus, ma voen anvet gant ar Beleg Meur 
da gelenner. Me a garje ho pije gwelet va skol, ha va skolidi, beleien, 
ofiserien, aotrounez hag itronezed uhel, o lammedikat war ur c'har. Paeet-mat e 
oan, hag e c'hounezen va buhez gant ar vicher-se.

Ur wech ar mare em beze amzer vak. Prenet em boa ur struskañval, pe 
gentoc'h ur struskañvalez, am boa badezet ~ Zoe, ken heñve] oa he fenn ouzh penn
ur voereb-kozh din ( Doue d' he fardono) a zouge an anv-se. Gant Zoe ez aen d' 
ober troioù bras dre ar menezioù a ziwar-dro. Ar soñj kavout andon an Nil a veze
atav a-dreñv va spered. Merzet em boa, treset war ar gartenn, an Nil o vont er-
maez eus ul lenn vras a-raok redek dre Vro-Egipt, ha goulennet ouzh Samboko 
petra ouie diwar-benn ar stêr veur, hep kaout respont resis digantañ. Tud all am
boa goulennataet. - rak, evel a c'hellit krediñ, em boa graet kalz a vignoned, -
hep kaout gwelloc'h respont. Den n' en doa gwelet al lenn vras, a dlee bezañ, 
mat doa anezhi, en tu-hont da harzoù ar vro.
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Tost ur bloaz a oa aet e-biou. Ur bloaz, du-hont, a zo daouzek miz-loar. 

Diouzh liv al loar e vez roet anvioù d' an daouzek miz-se : Loar C'hlas, Loar 
Wer, Loar Velen, Loar Wenn, Loar Arc'hant, Loar Aour, Loar Louet, Loar Orañjez, 
Loar Limestra, Loar Arlivet, Loar Ruzik ha Loar Ruz. O desket em eus dre eñvor, 
daoust na verken-me kemm-liv ebet, kaer am boa sellout, e dremm distronk Rouanez
an Noz.

Edomp e derou miz al Loar Ruz, a zo ur prantad sakr, hervezo, ma ne dleer 
ket labourat. Va mad a ris eus ar boaz-se d'ober ur veaj vras en hanternoz gant 
Zoe, e sell kavout Lenn an Nil. Ne gavis, siwazh, netra.

War va distro er gêrbenn, e welis an holl annezerien tolpet en div vali 
vras. Pa c'houlennis petra oa c'hoarvezet, e voe lavaret din e oa marv ar Beleg 
Meur, hag edod oc'h envel un all. En em silañ a ris gant poan hogos betek an 
Aoter er c'hroazhent. Goude ur pennad, e klevis ur c'harmadeg skiltr.

- Petra, zo ? - emeve.

- Ar Beleg Meur nevez a zo dibabet !

- Piv eo ? - a c'houlennis.

- C'hwi, aotrou ! C'hwi an hini eo a zo hor Beleg Meur ! Poulzet e voen 
betek an Aoter. Ur sae ruz galoñset-aour a voe lakaet em c'herc'henn. Ha setu ho
servijer, aotrounez, aet da Veleg Meur e Bro Menezioù al Loar, dindan an anv a 
Louboko CXVIII.



415
SEIZHVET NOZVEZH

Da gomz gwirionez, n' em boa koulz lavaret mann d' ober. Ar veleien all a 
rae an holl labour evidon. Samboko am boa kemeret da guzulier, hag eñ a lavare 
din penaos en em zerc'hel pa oa karg pe garg da seveniñ.

Diskuliañ a reas din e oan bet anvet a drugarez d' an itronezed, a gave 
ac'hanon den kaer. Er vro-se evel er broioù all, ar merc'hed eo alies a 
c'hourc'hemenn, daoust n' o deus gwir ebet hervez lezenn ar Stad.

Un abardaez, edon o kaozeal gant un itron eus va anaoudegezh.

- Pebezh truez ! - emezi gant un huanad, - hoc'h eus nebeutoc'h eget ur 
bloaz da vevañ.

- Nebeutoc'h eget ur bloaz ! - emezon.

Sellent a reas ouzhin, souezhet.

- Ha ne ouzoc'h ket, - emezi, - ne vir ar Beleg Meur e garg nemet bloaz ? 
Da viz al Loar Ruz, e vez kaset d' ar C'hastell Kevrinus, e-kreiz ar menezioù, 
dimezet gant Belegez Veur al Loar, hag antronoz lazhet ganti hag he 
servijerezed.

- Ne ouien ket, - a lavaris.

O welout va fenn doaniet, e voe souezhetoc'h c'hoazh.

- Met, - emezi, - un enor bras eo. Setu perak ez eus helebini gant an holl
wazed bezañ anvet da Veleg Meur. Pa viot bet lazhet e nijot war-eeun betek al 
Loar, hag eno e viot eürus. Tabi ra ! E-giz-se emañ ! - emezi pelloc'h, ur 
frazenn boutin-tre, hervez doare, er vro.

Ma ! deskiñ a reer bemdez, evel ma lavarer. E oan o vont da respont « Tabi
ka ra ! E-giz-se ne vo ket ! », met derc'hel a ris war va zeod. A-walc'h a 
skiant am boa prenet da c'houzout n' eo ket furoc'h diarbenn treuzkredennoù an 
dud eget moustrañ war o moc'h-treid.

Dimeziñ gant Belegez Veur al Loar a c'hellje bezañ hetus. Tu a gavjen 
goude da ziflipañ diouzh he c'hrabanoù ha re he servijerezed. Ret e vije avat 
gouzout petore pompinenn oa hounnezh. Mar doa intañvez nouspet gwaz, trugarez ! 
Marc'hadourez diflouret ha difaganet ne blij ket din.

Un nozvezh eta, o lezel va sae ruz alaouret war blueg va gwele, e wiskis 
dilhad ordinal, ez is dre laer er marchosi, hag o vezañ dihunet Zoe, e pignis 
war he c'hein, hag e kuitais va falez hep kemer ar boan da lavarout kenavo.
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Trema an hanternoz ez ejomp. N' em boa ket disoñjet kas ganin ur yalc'had 

vat eus pezhioù moneiz ar vro, a zo kreskennoù bihan aour fin. Zoe a drotas ken 
buan, - ur struskañval a ya buanoc'h eget ur marc'h, - ma tizhjomp harzoù 
Menezioù al Loar a-benn seizh devezh.

Eno avat e voen trefuet. War bep kern venez e oa un tour, heñvel ouzh ar 
re am boa gwelet o tont, hag e pep tour ur bagad saezherien. Me a ouie e oant 
akuit, ha me a ouie ivez e oa difennet-groñs tremen en tu all d' an harzoù. 
Tremen a-fed noz ne oa ket aesoc'h eget e-pad an deiz. Rak al loar villiget, 
evel da dalvezout din va zreitouriezh, a oa bras, hag a sklaerie en un oabl 
digoumoul.

Studi ar skrivagnerien gozh, aotrounez, n' eo ket ken difrouezh ha ma kred



da dud 'zo. Eñvoriñ a ris strobinell Ulises o vont er-maez eus Kev ar C'hiklop. 
Petra a ris, nemet en em stagañ dindan gof Zoe, e-lec'h chom war he c'hein. Ar 
saezherien, moarvat, o welout ur struskañvalez o kantren, a soñjas ne dalveze 
ket ar boan koll ur bir d'he zreantiñ. Hag evel-se e voen dizale dreist diraez 
d' o zennoù.

Antronoz, goude pignat gant uhelennoù evel derezioù ramzel, e tizolois war
un dremmwel ur rizennad dour ken hir ma kavas din da gentañ em boa tizhet aod ar
mor. Ne oa ket ar mor koulskoude. Bez' e oa ul lenn, ul lenn ec'hon. Ha me da 
dridal. N' em boa douetañs ebet n' am boa kavet pezh a glasken : andon an Nil !

Ret e voe chom a-sav e-pad an noz. Zoe a oa skuizh, ha me ivez. Menel 
kousket a ris e goudor unan eus hec'h eskell. An heol o sevel a zihunas 
ac'hanon. Raktal e sellis ouzh al lenn. Pebezh kerseenn ! Ne oa mui lenn ebet ! 
Pe gentoc'h, e-lec'h dour sklaer an derc'hent, ne welen nemet ul lagenn strewet-
holl a bikoù du. Ar pikoù du-se a fiñve hag a fourgase evel ur grubuilhad 
verien. Ha me a-c'haoliad war Zoe da welout a-dostoc'h petra oa c'hoarvezet.

Seul me tostaemp e kreske ar pikoù du o ment. A-benn ur pennad e verzis e 
oant loened, loened bras zoken. Diouzh o fennoù pounner hag o c'heinoù ledan e 
tivinis e oant dour-varc'hed. Edont holl o tont war-du ennomp, en un tropellad 
diniver, o kuitaat al lenn, na oa bremañ nemet fank, gant kellies a bavioù tev o
vezellañ hag o trapañ pri ar goueled.

Ober a ris da Zoe krapañ war ur runell. Al labousez kaezh a grene 
dindanon, braouac'het gant an anevaled euzhus. Treiñ a ris he lost daveto. Me a 
gave din edo o vont da gemer an tec'h. Hogen souden he gwelis o sankañ he fenn 
ken don ha ma c'hellas e douar ar runell. Doare ar struskañvaled dirak o 
enebourien !
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E-pad eurvezhioù hir e kerzhas ar froudad dourvarc'hed e-biou dimp. Edomp 

evel en un enezennig e-kreiz ur mor, nemet e-lec'h gwagennoù e oa keinoù teñval 
o flokignat a bep tu. Kuzhet oa an heol pa dremenas ar re ziwezhañ anezho.

Flourañ a ris gouzoug Zoe d' ober dezhi sevel he fenn. Treboulet-holl e 
voen o santout e oa yen-sklas. Lammat a ris d' an douar. Siwazh, va 
struskañvalez feal a oa marv, mouget-mik ! Derc'hel c'hoazh a rae war he 
divesker reudet gant an Ankou. Ken mantret e voen o koll va mignonez ma tirollis
da zifronkañ, n'em eus ket aon d' e anzav.

Me ne oa ket brav va stad kennebeut : va-unan-penn e-kreiz uhelennoù 
noazh, ur c'heun dirazon, a-dreñv din Menezioù al Loar, na vennen mui gwelout 
biken, hag hep jav da 'm dougen.

Edon c'hoazh daoulinet e-kichen Zoe, o klask, gant goanag an dic'hoanag, 
adenaouiñ ar vuhez en he c'horf skornet, pa welis, o treiñ va fenn, ur skeud hir
treset war ur roc'hell, nepell diouzhin. Eus ar skeud e savis va daoulagad betek
ar pezh a oa kaoz dezhañ. Bez' e oa un den, moan ha bras-eston, paket en ur 
burnous du, kuzhet e zremm gant ur ouel du, kroaziet e zivrec'h.

- Kerzh-te, - emezañ en arabeg, - etrezek ar c'huzh-heol. Pa weli un 
oufig, taol pled ouzh kelfioù gwez o vont gant red an dour. Pign war unan. Kaset
e vi dre greiz al lenn betek an Nil.

N' oa ket peurlavaret ar c'homzoù-se gantañ ma steuzias, netra en e lec'h 
nemet ar roc'hell o lufrañ ouzh skleur al loar.

Betek an deiz a hiziv, aotrounez, em eus goulennet ouzhin va-unan piv oa 
an den-se. An Arabed a gomz eus djinned, a gantre dre ar gouelec'h, hag a zeu, 
gwech da skoazellañ, gwech da heskinañ ar veajourien. Ha bez' e oa unan eus ar 
re-se ? Ha bez' e oa Arc'houere andon an Nil ? Poan am eus o krediñ e oa un den 
gwirion. Marteze edon morgousket d' an ampoent, ha ne oa nemet ur weledigezh o 
tremen dre va huñvre. An huñvreoù, a lavarer, a zo enno diouganerezh.



Bezet pe vezet, o vezañ sammet va yalc'had aour war va skoaz, ha graet va 
c'himiad diwezhañ da Zoe, e kerzhis etrezek ar c'huzh-heol, pe gentoc'h ar 
c'huzh-loar. Ha feiz ! a-barzh nemeur, - un teir eurvezh bennak, da varn diouzh 
tro ar stered, - e welis dour o weleviñ etre div vriell serzh. Kelfioù gwez a oa
war vordo, o vont goustadik holl diouzh un tu. Ha me neuial betek unan eus ar re
vrasañ anezho, ha pignat warnañ.
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Da darzh-an-deiz, edon e-kreiz ul lenn, bevennet a baludoù. D' an amheol, 

edon e-kreiz ur stêr, a rede lezirek war-du an hanternoz.

Izel oa an dour, traezhennoù hir ledet dre-holl. An daou ribl, keit ha ma 
c'hellen gwelout, a oa distrempet, evel pa vije bet koazhet ar stêr nevez a oa. 
Ur menoz a skoas va spered. An Nil, a ouzomp holl, a sav bep bloaz e-pad pevar 
miz, etre Mezheven ha Gwengolo, hag a ziskenn neuze en un taol. Daoust hag eñ 
dourvarc'hed-hont, o splujañ el lenn e Mezheven, ne lakaent ket anezhi da 
zic'hlannañ, ha da heul dour an Nil da c'horren ? Neuze, o kuitaat al lenn e miz
Gwengolo, ha ne lakaent ket anezhi da vasaat, hag an Nil da zistreiñ en he 
naoz ? Ha se oa diskleriadur kresk ha digresk ar stêr veur, klasket en aner gant
Herodotus ha kalz a re all en e c'houde ? Marteze, aotrounez, marteze.

Pezh a zo sur, Miz al Loar Ruz pobl Menezioù al Loar a oa miz Gwengolo er 
bloaz-se, 1790.

Ur veaj hir a ris war va c'helf, hag enoeüs-kenañ : ur stêr o vont a-hed 
levioù ha levioù etre glannoù jimbl, bepred heñvel. A vare da vare ez ae va 
skafig a-stok ouzh traezhennoù, pe c'hoazh e veze strobet e-kreiz ar raoskl. 
Hogen darvoud ebet a-hend-all. An heol a graze, met boazet oan ouzh ar wrez 
marteze, rak ne c'houzañvis ket kement ha war va radell e Mor Indez. Ur wech 
hepken e voe darbet din beuziñ, d' ar poent ma ra ar stêr ul lamm etre div roc'h
ramzel, ar re end-eeun, m' hen tou, a voe gwelet gant an daou gantener bet kaset
gwechall gant Neron. Dre-holl e paote krokodiled, hogen re lizidant e oant d' 
ober droug din.

Ha petra a zebren ? Va mignoned kaezh, kregin ! Ya, meskl, a zo ken fonnus
ma n' em beze nemet astenn va dorn d' o dastum. Arabat krediñ ne greskont nemet 
war vord ar mor.

Ne gontis ket an devezhioù. Ur miz a dremenas pe war-dro. Neuze e welis 
parkeier, tiez-pri, ur gêriadenn pe ziv zoken, ha tud en diwezh, morianed a 
selle ouzhin diseblant : ken kramennet oa va c'hroc'hen ma oan tost heñvel outo,
ha pa na zougen mui e-pad an deiz nemet va roched. e oan gwisket hogozik evelto.
Outo ne glaskis ket darempred. Ur wech hepken, o welout ur vaouez, he zreid en 
dour, o tougen un hordennad pesked sec'h, e ris sin dezhi e felle din prenañ 
anezho. Ne roas din nemet daou, en eskemm ouzh div greskenn aour, a dennis eus 
va sac'h. Na saourus e kavis an daou besk sec'h-se, goude ar meskl !
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E-giz-se e tizhis ur gêr anvet Louksor, savet war zismantroù Tebez. Se oa 

evel distreiñ en ur bed gwirion eus ur bed a huñvre. Eno e oa ur porzh gant 
bagoù, ha tud ordinal, pe da vihanañ nebeutoc'h iskis eget ar re am boa bevet en
o zouez er mizioù kent : Egiptiz, Turked, Yuzevien, hag Europiz zoken.

E stal ur Yuzev kozh ez eskemmis va yalc'had kreskennoù aour. Merzout a 
ris ur birvilh en e zaoulagad pa zispakis dirazañ va zeñzor, a reas din soñjal 
ne oa ket ar wech kentañ ma wele seurt bitrakoù. Ne reas goulenn ebet. Sur a-
walc'h e voen laeret gant ar c'hozh uzurer-se. Koulskoude e roas din un toullad 
pezhioù-moneiz, ha lizheroù-eskemm war Yuzevien all e Kaero hag en Aleksandria, 
a voe paeet din diwezhatoc'h hep chipotal.

Kaset e voen gantañ da stal ur marc'hadour dilhad kozh, - ur Yuzev 
eveltañ, n' eus ket ezhomm da lavarout, - hag eno e kavis lienaj, ur porpant, un
tog, ur bragoù, botoù ha loeroù, ha zoken ur gouriz hag ur c'hleze.



E ti ur perukenner gresian e voe fichet din va blev, va barv ha va 
barbustell. Pebezh disamm bale er straed gwisket evel un denjentil adarre, 
kempenn va bouchig, koaret ha rodellet va mourroù, kribet, frizet, plañsonet ha 
poultret va c'hreouichenn evel ma tere !

E Louskor e ris anaoudegezh gant ur Saoz anvet Simpson hag e wreg Pamela. 
Etrezomp e feurmjomp ur falouk d' hor c'has betek Aleksandria. Me a oa mall 
warnon kuitaat broioù ar Reter. Ne chomis ket eta da lugudiñ en Egipt.

Ne c'hellen ket koulskoude tremen e-biou d' ar Piramidennoù hep mont da 
deurel ur sell ouzh unan eus Seizh Marzh ar Bed, hervez Henamzeriz. Edomp hon-
tri, Simpson, an itron Pamela ha me, azezet er skeud war unan eus pavioù ar 
Sfins, oc'h arvestiñ ouzh ar savadurioù ramzel-hont, a zoug testeni betek hon 
deiz eus galloud hag ijin an Egiptiz kozh, pa lavaras din ar Saoz :

- Aotrou Baron, doare hoc'h eus da vezañ den speredek ha dilu. Un dra 
bennak am eus da ginnig deoc'h, a vefe evit ho mad hag evit va mad-me ivez.
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Diskuliañ a reas din neuze pe evit tra e oa deuet da Vro-Egipt. Deuet e oa

war zigarez prenañ kotoñs, hogen e gwirionez d'ober enklask war an teñzorioù a 
lavaret a zo kuzhet dre-holl dindan ar piramidennoù, an temploù hag an 
dismantroù all eus an impalaeriezh a wechall. Kalz eus an teñzorioù-se, emezañ, 
a gaver e bezioù, rak ar c'hiz d' ar mare-se oa balzamiñ korfoù ar re varv, ha 
lakaat en o c'hichen traoù prizius da gas ganto en o beaj d' ar bed all. Lod 
anezho a zo bet preizhet warno gant an Arabed. Hogen chom a ra c'hoazh. Ha tud 
ijinus a c'hellfe aes daspugn ur bern balzamegennoù, delwennoù, arrebeuri ha 
traoù-kinkl a bep seurt a vefe gwerzhet ker en Europa da dudjentil ha da 
vourc'hizien binvidik. O frenañ a rafent ken c'hoantek ha ma prenont tammoù 
marbr dizouaret en Italia pe e Gres, pe tammoù jad ha porselen degaset eus Sina 
ha Japan.

- Sellit, - emezañ, - ouzh ar Biramidenn Vras. Toullet-didoullet eo a 
riboulioù a gas da gambroù leun a draoù a rafe d' hon dastumerien gozhkailhoù 
mont sot. En em rivinañ a rafent da gaout unan anezho. Ne gav ket deoc'h e 
talvez ar boan ober un taol-esa d' o degas en-dro d' ar gouloù ?

- Aotrou, - a respontis, - kalz enor a rit din o tiskouez hevelep fiziañs 
ennon. Hogen displegañ a rin deoc'h va soñj krenn-ha-krak. Ur bez a zo, da 'm 
menoz, ken sakr ha ken santel na dle war zigarez ebet bezañ gwallet. Neb a laka 
e viz war ur c'horf balzamet, pe an traoù a zo en e gichen a denn warnañ mallozh
ha gwalleur. Lezomp Faraon hag e sujidi da gousket e peoc'h el lec'h m' emaint. 
Pezh a ginnigit din a zo laerezh.

Ar Saoz a ruzias o klevout va c'homzoù. E wreg a lavaras e oa en tu ganin.
Tud re seven e oamp hon-tri da dabutal. Hogen diwar an deiz-se e voe tenn an 
darempred etrezomp. Dispartiañ a rejomp en Aleksandria hep tamm hegarated.

Er porzh-mor-se e kavis ul lestr italian, an Etruria, hogos darev da sevel
an eor evit mont da Naplez. Degemeret e voen da dreizhad gant ar c'habiten, ha 
dizale e tihejis poultrenn Afrika diwar va botoù.

Kontañ a rin deoc'h evelato un abadenn a c'hoarvezas ganin a-raok kuitaat.

En Aleksandria, war ar c'hae, ez eus Arabed paour a c'hounez un nebeut 
gwenneien o kas estrenien da welout kêr hag an trowardroioù. An estren a vez 
lakaet war gein ur c'hañval, - ur c'hozh loen lous ha galus peurvuiañ, a vez 
bleniet a-ere ur gordenn gant an Arab. Un endervezh, ez is da bourmen er c'hiz-
se. Va blenier, un avrelod e truilhoù, a oa ken asik ha ken treut ma 'm boe 
truez outañ. Degouezhet e fabourzioù kêr, e prenis dezhañ un dousenn gouignoù 
hag un dornad datez, o lavarout dezhañ chom da ziskuizhañ ur pennad, tra ma 'z 
ajen d' ober un dro gant ar c'hañval.
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An aneval a gerzhe en ur jilgammañ dre an traezh, - a-boan ma c'helle va 

dougen, - oc'h asoupañ, hogos bep kammed a rae, hag e teuen da enoeiñ, rak war 
ar marc'had ne oa mann da welout nemet tuniennoù noazh roudennet gant an avel-
vor. Souden e chomas va jav krenn a-sav, e zaoudroad a-raok sanket en traezh 
betek an daoulin. Me a sachas war e gabestr d' ober dezhañ sevel. Hogen 
gwashoc'h a c'hoarvezas raktal. En ur hejañ e gorf d' en em zieubiñ, e sankas 
donoc'h, donoc'h, ha me gantañ, en un doare klaz etre div voger vaen. Dre eurvad
ne voemp ket mouget. An div voger-se a viras na gouezhje re a draezh warnomp. O 
toulbabañ da glask derc'hel peg e tra pe dra, e santis dindan va bizied rolloù-
parch bern-war-vern. Neuze, o risklañ dreist penn ar c'hañval, en em gavis war 
va c'hof, dindanon rolloù-parch ha rolloù-parch c'hoazh. Hanter vadaouet e savis
war va zreid.

Ne welen mui gouloù an deiz. E-lec'h-se e spurmanten e penn un trepas hir 
ur skleurig o lintrañ sioul war ur gourin harpet war div golonenn. Ar c'hoant-
gouzout a vroudas ac'hanon. Goustad e kerzhis tre betek an div golonenn-se. Ur 
gleuzeur-eoul a zeve war ur rizenn, o sklerijennañ ur gambrig leun-kouch a 
rolloù hag a levrioù. Ur c'hozhiad moal, gwisket e burell gell evel ur manac'h, 
a oa o lenn, krommet e gein, en ur flourañ e varv gwenn hir. Sevel a reas e 
zaoulagad davedon, hag e lavaras, hep flachañ, gant ur vouezh voud, e gresianeg 
kozh :

- Piv a gred dont da zirenkañ va studi ?

- Kyrie, - emezon en hevelep yezh, - n'eo ket ho tirenkañ a fell din, 
met...

- Ho toare-prezeg, den, a zo estren, - emezañ, - hag ouzhpenn e rit fazioù
yezhadur. Ne vern, lavarit din petra glaskit, ha grit buan, rak n' em eus ket a 
amzer da goll.

- Aet e oan da bourmen, - emezon, - dre ar c'horn-bro-mañ...

- Hoc'h aferioù, - a droc'has rust, - ne reont netra din.

- Piv oc'h-hu 'ta ? - a c'houlennis, un tamm mat feuket.

- Me a zo Hermes Trismegistus, - emezañ oc'h en em ambridañ.

- Siwazh ! - emezon, - ouzhpenn mil vloaz, daou vil vloaz marteze hoc'h 
eus !

- Ne ran forzh eus an amzer, - emezañ. - Evet em eus eus an eliksir a 
hirvuhez. Ar rolloù hag al levrioù a welit amañ a zeu eus levraoueg Aleksandria,
bet hanter zistrujet gant ar Varbared un herradig 'zo. N' em eus ket o lennet 
holl c'hoazh. Bez' e c'hellit chom amañ, gant na reot ket a drouz. Ma n' hoc'h 
eus netra da ober, klaskit din Phaëthon Euripides. Ne c'hellan mui lakaat va 
dorn warnañ.

- Nann, - emezon, - den gouiziek evel ma 'z oc'h, me n' on ket ho lakez. 
Gant c'hwez ho kozh paperachoù e trelonkan dija. Mall eo ganin tennañ va anal en
aer vras. 
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Ne gredan ket e klevas va dejan. Edo e fri adarre el levr a oa dirazañ. 
Distreiñ a ris dre an hent ma oan deuet. Va c'hañval a oa en em ziamparfalet, 
hag aet er-maez eus ar c'hlaz. Pignat a ris dre an toull en doa lezet war e 
lerc'h. E gavout a ris, souchet war an traezh, o chaokat ur blouzenn en ur 
c'hortoz ac'hanon.

EIZHVET NOZVEZH



An Etruria, ul lestr teirgwern un tammig brasoc'h eget ar Vittoria, a reas
ur veaj vat. Edomp etre Tripoli ha Sikilia, pa voen galvet, - nebeut goude 
kreisteiz e oa, - war ar pont, da welout un dra iskis. Dirazomp, un tammig a 
stribourzh, e oa un enezenn e-giz ur menez o tont er-maez eus an dour. Pep 
ofiser d'e dro a sellas outi dre ul lunedenn-hirwel, ha me a sellas ivez. Ne oa 
bet biskoazh el lec'h-se enezenn ebet. Ur martolod kozh, ar c'halvez, a oa en 
hor c'hichen, a c'houlennas aotre da sellout.

- Boullc'hurun ! - emezañ, - seurt inizi am eus gwelet gwechall o vont d' 
an Douar-Nevez ! Ur menez-skorn eo ha ne fazian ket.

- Ar paotr-mañ zo mezv ! - a grias ar c'habiten. 

Hogen, oc'h ober un adsell, e hejas e benn.

- Feiz ! ar wirionez a zo gantañ ! - emezañ.

Ur menez-skorn er Mor Kreizdouarek a zo tra dibaot, ha ne ouzon ket ha 
meneget eo bet hevelep darvoud en istor. Menezioù-skorn a zo diskennet a-wechoù 
eus an Hanternoz tost betek aodoù Maouritania, a lavarer. Hogen morse n' int 
tremenet dre strizh-mor Jibraltar, pa mar karit gwell -etre Peulioù Herkules. 
Evelato, - evel am eus prederiet abaoe, - ez eus anv gant barzhed an Henamzer 
eus inizi strink. Ar rumm-tud-se, aotrounez, evel ouzoc'h, a vez douget da 
gaeraat pep tra dre o faltazi.
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A-raok serr-noz e oamp degouezhet war-dro hanter-kant gourhed diouzh ar 

menez-skorn. Ne oa ket, gwelet a-dost, ken bras ha m' hor boa kredet. Neoazh, 
div wech uheloc'h oa eget hor gwern-bras, ha teir gwech ken ledan en-diaz ha ma 
oa uhel. Ouzh bannoù an heol e lufrennaoue e-giz ur pikol diamant, dasstrewet a 
bikoù a fulenne hag a strinkellike evel stered, gant talbennoù diniver, darn 
gwenn-kann, darn glas, darn limestra, darn arwer. Hag e oa dameuc'het er mor 
sioul evel en ur melezour. Bamusat arvest, n' on ket tost da ankounac'haat !

Ar c'habiten a roas urzh da ziskenn unan eus ar bagoù. Pedet e voen gantañ
da vont er vag-se en e gichen. Hor menoz oa ober tro ar menez-skorn ha sellout 
mat outañ. Pezh a voe graet. O tremen avat a-rez un tamm skorn a valire e-giz ur
badell, e krogas trumm ennon ur c'hoant direizh da lammat. Lammat a ris eta, hag
a-raok da 'm c'henseurted bezañ bet amzer da verzout pezh a raen, edon o krimpañ
gant pantenn serzh ar skornenn, a-nerzh va divesker ha va divrec'h, gwech war va
zreid, gwech war va daoulin, gwech war va farlochoù.

Ar baotred a grias din e oan sot, e oan o vont da derriñ va gouzoug. Met 
ne selaouen ket. O c'hlevout a ris neuze o c'hoarzhin, hag en diwezh o stlakañ o
daouarn pa 'm gweljont erru el lein, o hejañ va mouchouer dezho.

E lein ar menez-skorn e oa un devalenn, e stumm ur veol. Na pebezh souezh 
a yeas ennon, o tizoleiñ, tamolodet e traoñ an develenn-se, un ourz gwenn ! 
Morvitellet e seblante bezañ. Hogen pa dostais outañ, e tigoras e zaoulagad, hag
o sevel souden war e bavioù a-dreñv, e kouezhas warnon. Va mouchouer a oa 
c'hoazh ganin em dorn. Ken buan ha tra, e pakis e zaou bav a-raok em mouchouer, 
hag e ris ur skoulm start. Neuze, hep reiñ dezhañ amzer d' en em zirouestlañ, e 
tennis va c'hleze hag e troc'his dezhañ e c'houzoug.

An noz, e-keit-se, a oa deuet. Re risklus e vije bet, - risklus e pep ster
eus ar ger, - klask diskenn eus ar menez-skorn. Divizout a ris eta tremen an noz
el lec'h ma edon. Azezañ a ris war gorf an ourz lazhet, a reas din ur skabell, 
pe gentoc'h ur gourvezvank bourellet a-zoare. Gwall zisplijus e vije bet azezañ 
war skorn yen ha gleb.
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Antronoz vintin, kerkent ha ma tiveuzas an heol er reter, e verzis e oa 

koazhet un tamm mat ar menez-skorn, rak teuziñ a rae an holl amzer. Boulloc'h e 



oa ivez eget en derc'hent, ken na c'helled gwelout dre ar skorn evel dre ur 
werenn. Ur souezhenn all am boe neuze : paket er skorn e-kreiz ar menez, e oa ul
lestr divwern, a gemeris da gentañ evit ur vrigantinenn. D' an ampoent, e welis 
hol lestr Etruria, a oa chomet o loveañ e-kichen, o lakaat ur vag er mor da 'm 
c'herc'hat.

Tud an Etruria o doa gwelet ivez al lestr prizoniet er skorn. Ne oa ket, a
lavarjont din, ur vrigantinenn eus ar Mor Kreiz, hogen ur brig, ur Saoz hep mar,
pe un Hollandad. Kuzul a voe dalc'het da c'houzout petra ober. O vezañ n'edomp 
mui pell diouzh Enez-Sikilia, e voe divizet ramokañ ar menez-skorn betek ur 
porzh.

Ereet e voe eta ouzh an Etruria, gant paotred laouen o soñjal en arc'hant 
a oa o vont da gouezhañ en o godelloù diwas werzh ar brig, a hañvale bezañ e-
ratre.

Gant un avel vat, daoust d' ar samm a stlejemp war hol lerc'h, e 
tiraezjomp en deiz-se end-eeun Sirakuza. Kêriz a zeredas da c'henaouiñ dirak ar 
menez-skorn, na oa mui koulskoude nemet ar skeud eus ar pezh a oa p'hor boa 
spurmantet anezhañ daou zevezh kent. Ar grouadurien, hag an dud vras d' o heul, 
a stagas raktal da derriñ tammoù skorn a daolioù morzhol, pigell pe vouc'hal. E 
berr amzer, ne voe mui nemet ur gwiskad moan war ar brig, a deuzas buan.

Me ha tud all a oa war ar pont, pa glevjomp un trouz o tont eus korf al 
lestr, ha bremaik e weljomp dor ur skoutilh o c'horren. Ur gwaz, hir-eston e 
vlev hag e varv, a lakaas e benn er-maez, hag a jilgammas en hor mesk. Nav den, 
blevek ha barvek eveltañ, a jilgammas war e lerc'h, hag en diwezh ur mousig. 
Martoloded ar brig e oant, Kanadianed, a oa aet o lestr a-stok ouzh ar menez-
skorn, emezo, e-tal aodoù Labrador, ha serret e-barzh, e-giz ma vez serret a-
wechoù ur wespedenn en ur podad mel. Miret oant bet er skorn e-pad dek miz, ha 
chomet bev, hep debriñ nag evañ, na tennañ o anal, nemet e oa kresket-mantrus o 
blev, o barv hag o ivinoù. Setu perak e jilgamment e-lec'h kerzhout.

Paotred an Etruria a gouezhas o meud en o dorn, rak ar brig ne oa mui 
dezho. Frealzet e voent avat pa voe servijet d' an holl, diwar goust ar maer, 
banneoù eus gwin ar vro, a zo eus ar gwellañ. Int hag ar Ganadianed, ar re na 
oant ket re vezv da zerc'hel war o divesker, a yeas brech-ouzh-brec'h dre 
straedoù kêr en ur ganañ.

An Etruria a loc'has antronoz diouzh Sirakuza, hag o tremen dre strizh-mor
Mesina, a yeas e Mor Tirren. Eno e teuas kalm klok, hag e voemp daleet.
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Da ziverrañ an amzer, e krogas ar baotred da besketa gant roued pe linenn.

Un noz e ris evelto. Teurel a ris ul linenn, ouzh he fenn un higenn, er 
mor, hag e c'hortozis. Moredet e oan, pa santis un dra bennak o sachañ war va 
linenn. Sachañ a ris da 'm zro. Ur pesk gwall bounner am boa paket, a gave din, 
hag en em zifretañ a rae evel un diaoul. Pa stlejis anezhañ war ar pont, avat, e
verzis ne oa na diaoul na pesk : aotrounez, ouzh skleur al letern a zeve em 
c'hichen, e welis dirazon ur plac'h ! Nann, ne oa ket tre ur plac'h, rak e-lec'h
divesker he doa ul lost pesk. Ur vorverc'h e oa ! Soñj a zeuas din e oa brudet 
Mor Tirren gant ar Romaned kozh evit bezañ lec'h-annez ar morverc'hed. Ur 
vorverc'hig a selle ouzhin, spont en he daoulagad glas dindan he fennad-blev 
melen-aour. Va linenn a oa fuilhet en-dro d' he dargreiz, hag e klaske terriñ 
anezhi gant he daouarn munut.

- N' ho pet ket aon, plac'hig, - emezon dezhi en italianeg, - ar Baron 
Pouf ne ra ket a zroug da verc'hed koant eveldoc'h.

Hag e troc'his al linenn gant va c'hontell-c'hodell.

Ar vorverc'h a stouas he fenn evel da 'm saludiñ hag a splujas er mor 
kerkent.



Un eur a dremenas marteze. N' em boe mui c'hoant da besketa. Hogen chom a 
raen atav el lec'h ma edon, o tebriñ soñjezonoù. Tennet e voen diouzh va valgori
gant trouz an dour o saflikañ, evel pa vije unan bennak o neuial e-kichen al 
lestr. War un dro e kleven ur vouezh flour o hiboudiñ :

- Baron Pouf !

En em asplediñ a ris war al listenn.

- Me eo, - emezon. - Piv oc'h-c'hwi ?

-Ha c'hwi eo ar Baron Pouf ?

- Ya.

- Baron; me a zo Fontana, rouanez ar morverc'hed. Saveteet hoc'h eus he 
buhez da unan eus va dimezelled a enor. O ! ar plac'hed skañbenn-se ! Ha me atav
o lavarout dezho arabat tostaat re d'ar bagoù ! Ne vern. Ne felle ket din lezel 
hep ho trugarekaat.

- Gortozit, - emezon.

Ha me diskenn betek an dour gant ar c'hrapoù houarn stag ouzh kostez al 
lestr. Re deñval oa an noz din da welout kalz a dra.
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- N' ho kwelan ket, - emezon.

- Me, - a lavaras Fontana, - a wel ac'hanoc'h. Ne ouzon ket petra ober da 
ziskouez deoc'h va anaoudegezh-vat. Dalit ! Setu amañ ur grogen. Mirit hi gant 
evezh. Mar hoc'h eus ezhomm ac'hanon, c'hwezhit enni, hag e teuin davedoc'h.

(Amañ, ar Baron Pouf a savas hag a dennas eus un armel-wer ur grogen 
c'hlas, warni roudennoù glas ivez, hogen sklaeroc'h, e stumm an trompilhoù-se a 
weler gant an dritoned kizellet e marbr ar feunteunioù. C'hwezhañ a reas enni 
goustad, hag e teuas ur son c'hwek-meurbet, un tammig klemmvanus.)

Setu amañ ar grogen-se, aotrounez. Evel a welit, he miret am eus gant 
evezh, hervez ali Fontana.

Ne rannis ger eus an dra-mañ d' ar c'habiten na da nikun e bourzh al 
lestr. An avel a savas antronoz, ha daou zevezh goude e taoljomp an eor e porzh 
Naplez.

Kentañ a ris, mont da welout va mignon, an hini am boa kaset dezhañ 
arc'hant eus Goa. Degouezhet oa an arc'hant, ha va mignon, chomet keid-all hep 
keloù ac'hanon, a restaolas din laouen ar fortun-se, re vras, emezañ, da vezañ 
fiziet en e garg. Bremañ e oan pinvidik adarre. Feurmiñ a ris ur c'henkiz e-
kreiz ul liorzh vras, war ribl ar mor, e-kichen Sorrento, ha ne soñjis mui e-pad
ur pred nemet er blijadur.

Un den en deus kalz arc'hant hag a zo brokus ganto a gav mignoned e-leizh.
Dizale e voen degemeret en holl diez a zoare. Ambrouget e voen zoken dirak ar 
roue Ferdinant, hag e rois d' ar rouanez Maria-Karolina kroc'hen an ourz am boa 
lazhet war ar menez-skorn, stummet e-giz un tapis-gwele.

Un nozvezh ma oan bet pedet d'ur gorolladeg e palez ur priñs, e verkis un 
itron yaouank a selle ouzhin aketus. Ur stouadenn a ris dezhi, o soñjal e oa 
unan eus an dud niverus a oan bet lakaet d' ober anaoudegezh ganto, hep kaout 
amzer da c'houzout netra diwar o fenn, pe da glevout mat o anv.

Hogen dont a reas davedon, he daouarn astennet :



- Ha faziañ a ran ? - emezi. - Ha posupl eo ?

- An Dimezell Bianka ! - emezon estlammet, ouzh hec'h anavezout da 'm zro.

Ya, aotrounez, an dimezell Bianka e oa, an hini am boa saveteet dezhi 
hec'h enor e Turkia a drugarez da 'm gwenan. Kavet he doa he hent betek al lestr
italian ha gounezet he frankiz. Bremañ e oa dimezet gant ar sekretour legadiezh 
en doa prientet he zec'hadenn, hag he doa daou a vugale, ur paotr hag ur plac'h.
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A vare da vare, da ziskuizhañ diouzh turmud Naplez, e chomen er gêr. 

Bourrañ a raen o vont da azezañ va-unan-penn em liorzh, dindan ur volz douget 
war c'hwec'h kolonenn, war vordig ar mor, graet e doare un templ pagan, gant un 
delwenn gaer eus Doueez ar Garantez. Eno ez arvesten ouzh an heol o kuzhat war 
vae Naplez, ha neuze ouzh al loar o sevel a-dreñv ar Vezuv hag ar menezioù. Ur 
wech em boa kaset ganin krogen Fontana, an hini am eus diskouezet deoc'h, 
aotrounez, hag, hep soñjal zoken, e c'hwezhis enni.

A-benn pemp munud e spurmantis ur rizenn o sevel war ar mor sioul, ha 
damc'houde, ur vorverc'h en he c'hoazez war an diri marbr a ziskenne eus an 
templ betek an dour. Tra genedusoc'h n' em boa gwelet em buhez.

- Me eo Fontana, - emezi. - Va galvet hoc'h eus ?

Souezhet e voen dreist-holl ouzh he c'havout ken yaouank. Rouanez ar 
morverc'hed, a grede din, a dlee bezañ war an oad. Tamm ebet !

Diwar an noz-se, e teuas meur a dro da gaozeal ganin. N' em eus ket ar 
gwir da ziskleriañ deoc'h kement tra a gontas din a-zivout kevrinoù ar mor. 
Peadra a vefe da leuniañ ur levr bras. A-wechoù e komze. A-wechoù e kane. He 
c'hanaouennoù a sav c'hoazh alies em eñvor. N' eus ket c'hwekoc'h egeto.

Aotrounez, un anzav a rankan ober. Morse n' on kouezhet e karantez gant ur
vaouez ken don ha ma ris gant Fontana. Pebezh truez na oa maouez nemet a 
hanter !

Hogen, siwazh, ar vuhez n' eo ket un huñvre. N' eus yalc'h ebet ken leun 
na c'houllonder war-bouez tennañ diouti. Re zievezh oan bet, re frontal. A-benn 
c'hwec'h miz em boa trezet ha foranet va danvez. Divizout a ris eta mont da 
gerc'hat an nemorant eus va finvidigezh, am boa lakaet, evel ouzoc'h, e 
Frankfort, e Pariz hag e Londrez.

Kent dispartiañ, evelato, e fellas din aozañ ur gouel bras. Al lec'h a 
zibabis eo Kapri. Va ostizidi a voe kaset e bagoù kinklet-kaer d' ar C'hroc'h 
C'hlas, brudet, soñj hoc'h eus, abalamour d' an ebatoù graet enni gant Tiberius 
kouezhet e bugaleaj, ma 'z eus tra da grediñ e sorbiennoù ar mell gaouiad 
Suetonius. Va gouel-me ne voe ket gadal evel e re, hogen dereat. Sonerien a oa 
kuzhet e skoaselloù ar c'herreg, hag e veze klevet hep bezañ gwelet. Bez' e oa 
violoñsoù, fleütoù, hirvombardoù, ha zoken un orglezig, bet douget di gant mil
trevell. Gondolennoù leun a verc'hed yaouank koant a yae hag a zeue e-mesk ar 
bagoù all, hag e oa kann-bleunioù etrezo. Roet e veze d' an holl frouezh, 
gwestell, koaven-skorn, drajez ha koñfizadennoù. Hogen ar bravañ-holl a 
c'hoarvezas pa lakais ar sonerezh da devel, pa c'hwezhis em c'hrogen, ha pa 
weljod o tont er c'hroc'h Fontana hag he lez. En em glevet e oan a-ziagent gant 
va mignonez. Pebezh trivliad, aotrounez ! An dud, bamet gant kened ha kan ar 
morverc'hed, - a chomas lentik e genou ar vougev, hep krediñ dont tostoc'h, - a 
zispourbelle o divabrant. Betek an deiz a hiziv e komzer e Naplez eus an 
abadenn-se, an darn vuiañ eus an dud o krediñ koulskoude e oa ar femelenned-hont
plac'hed gopraet ganin, ha fichet e morverc'hed war va urzh.
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NAVET NOZVEZH

Antronoz e kemeris penn va hent etrezek Frankfort. Ne gontan ket deoc'h 



darvoudoù va beaj, - ar c'havr-venez, da skouer, a bakis dre he c'herniel, hag 
hi o lammat etre daou eus sershañ pikernioù Tirol. Deomp d' hor c'hraf 
diouzhtu : e Frankfort, ar banker en doa bet va lizher-eskemm eus Goa a oa bet 
freuzet e stal, hag a oa tec'het, a lavared, da Amerika ar C'hreisteiz. Ne redis
ket war e lerc'h. Divizout a ris mont da welout banker Pariz.

Keloù eus an taol-reveulzi mantrus tarzhet e Bro-C'hall a oa deuet betek 
ennomp. Tabutet em boa zoken gant ar rouanez Maria-Karolina, a oa a-du gant an 
dispac'herien. C'hwi a oar ervat he deus bet abeg abaoe, an itron gaezh, da 
welout e oa ar wirionez ganin !

Prenañ a ris ur marc'h, ha treuziñ a ris ar Roen e Mainz e Mezheven 1791.

Edon o paouez tremen dre ur gêrig anvet Varennes, pa gejis gant ur c'harr 
o tont eus ar c'hornog. O teurel ur sell e-barzh ar c'harr, e welis un aotrou, 
un itron ha daou vugel. « Feiz ! » a soñjis ennon va-unan, « gwelet em eus an 
aotrou hag an itron-se a-raok ! » Trumm, avat, e veizis ne oa ket int-i am boa 
gwelet, hogen o foltredoù. An daou-se a ranke bezañ roue Bro-C'hall, Loeiz XVI, 
ha Maria-Antoneta, ar rouanez ! Fall ez ae an traoù, hep mar, e Pariz. Edont o 
tec'hout gant o bugale !
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Soñjal a ris neuze e oant gwall ziaviz. Me, un estren, am boa o anavezet. 

Penaos e c'helljent tizhout harzoù ar vro hep bezañ anavezet gant tud all ?

Treiñ a ris va jav raktal da redek war-lerc'h ar c'harr. Pa voen deuet 
tost, o tennañ va zog hag oc'h ober ur salud bras, e lakais va fenn en nor.

- Ho Meurdez, - emezon, - selaouit, m' ho ped !

Ar roue a oa moredet. Ar rouanez avat a reas ur sell spontet ouzhin. O 
stouiñ daveti, e hiboudis un nebeut gerioù e pleg he skouarn, a reas dezhi 
kompren ne oan ket un enebour.

N' em eus diskuliet da zen, aotrounez, betek hiziv, ar pezh a hiboudis d' 
ar rouanez. Hogen e ziskuliañ a rin deoc'h bremañ : lavarout a ris dezhi e oan-
me an den dianav en doa roet dezhi an dro-c'houzoug ken brudet. Soñj hoc'h eus e
oa bet kaset eus Goa war va urzh profoù evit holl itronezed kurunennet Europa, 
tennet eus teñzor Tamerlan. Un dro-c'houzoug hollgaer am boa dibabet a-ratozh 
eviti. N' eus netra wir er brozennoù a zo bet lakaet da redek a-zivout ar 
C'hardinal Roc'han ha re all. Setu dirouestlet eta unan eus kudennoù kevrinusañ 
an Istor !

- Ho Meurdezioù, - emezon (rak ar roue en doa digoret ul lagad), - 
teurvezit selaou va ali. Na gendalc'hit ket evel-se gant ho hent. En amzer 
gwechall, evit en em ziduiñ gant va mignoned, em eus desket arz ar c'hoariva. Me
a oar aozañ dremmoù ha kempenn dilhad e kant doare. Va lezit d' ober. A-raok un 
eur e viot treuzneuziet ha treuzwisket ken ampart, na vo nikun gouest d' hoc'h 
anavezout, zoken ho servijerien.

Ar roue, evel abafet, ne respontas ger. Ar rouanez a reas nann goustad 
gant he fenn.

- Ho trugarekaat a ran, hogen pezh a vo a vo ! - a huanadas.

Neuze, gant ur mousc'hoarzh trist, e roas din he dorn da bokat.

Evel ma klevis diwezhatoc'h, ur c'hardeur goude e voent harzet. Ar 
peurrest a ouzoc'h koulz ha me.

E Pariz, ne oa nemet mesk ha strafuilh. Ti va banker a oa serret. 
Toullbac'het oa bet, war a glevis, ha diberc'hennet diouzh e vadoù gant ar 
Vodadeg Vroadel. Koll amzer e vije bet din chom. Kemer a ris eta hent Londrez.



Eno e feurmis ur gambr e ti un itron vat, ha mont raktal da glask va zrede
banker. E vurev oa digor. Ha me, leun a spi, diskouez dezhañ va lizher-eskemm. 
An den, ur c'hozhiad kintus ha dirukel, a lakaas e lunedoù war e fri da sellout 
outañ. Neuze e krizas e dal. O lavarout din gortoz, e c'halvas unan eus e 
implijidi, hag e roas dezhañ un tamm paper, en doa skrivet warnañ prim-ha-prim 
un dra bennak.
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Gortoz a ris. Dambrest e tistroas an implijad, ket gant va arc'hant, evel 

a c'hoanagen, hogen war e lerc'h un den-a-lezenn ha daou archer, daou varkol a 
baotred, a bakas krog ennon raktal. Stlejet e voen ganto betek ar straed, serret
en ur c'harr du kaeliet ha treilhennet, ha kaset en un ti bras leun a skalieroù 
hag a drepasoù, betek ur gambr, enni un ofiser-polis, azezet a-dreñv un daol. 
Stouet oa war ur follenn baper dispaket dirazañ. Me a oa em sav o c'hedal, hag 
evel ma ouzon lenn ur follenn skritur diouzh ar c'hrec'h koulz ha diouzh an 
traoñ, e lennen ken buan hag eñ.

Setu amañ damdost ar pezh a oa merket :

« Ar Baron Pouf. Ofiser e gopr Rusia. Bet kaset da Vro-Indez evit 
klask stagañ ar vro-se ouzh impalaeriezh an Tsared. Bet e Zanzibar hag en Egipt 
war un hevelep kefridi : lakaat Afrika dindan c'halloud ar Rusianed. Karget da 
c'houde gant roue an Div Sikilia da zont da Vro-Saoz evit distroadañ an I1iz 
anglikan hag adplantañ amañ banniel ar Babelezh. »

Endra edon o prederiañ war sotoni servij ar spierezh hag ar gouzaouerezh e
pep bro, pegen efedus bennak e c'hell bezañ, e voen furchet. Va faperoù-tremen a
oa a-berzh roue an Div Sikilia, pezh a roas sur-mat da grediñ d' an ofiser- 
polis e oa gwir-bater an danevellskrid a oa dirazañ.

Hep ur ger e voen sachet, bountet, stlejet adarre, ha bac'het erfin e Tour
Londrez.

Ha gwelet hoc'h eus Tour Londrez, aotrounez ? Tristañ prizon a zo er bed !
Nag a dud o deus kavet ar marv etre e zouvezioù ledan ! Bugale Edouarzh, Anna 
Bolen, Tomaz More, Janed Grey, ha nouspet hini all. Ha staget e vije anv ar 
Baron Pouf ouzh ar roll mantrus-se ?

Lakaet e voen en ur gell vihan en tour anvet-mat an « Tour Gwadek ». 
Kentañ tra a ris pa voen lezet va-unan oa sellout pizh da welout ha ne oa tu da 
achap. Skeiñ va ivinoù a ris ouzh al leur, ar mogerioù, ar bolzioù. Skiant an 
disavouriezh, evel ouzoc'h, n' eo ket dianav din. E-kichen lein ar volz uhelañ e
kavis ur « si », evel ma lavaromp-ni, tud a vicher. Diouzh trouz va ivinoù war 
ar maen e c'hellen dezvarn e oa ur frailh eno. Terriñ unan eus treid va gwele a 
oa aes, hag a voe buan graet. Gant ar benveg-se em dorn e ledanais ar frailh 
tamm-ha-tamm. War-bouez turkañ ha loeniñ e tigoris un toull frank a-walc'h da 
dremen va c'horf. Sevel a ris neuze a-nerzh va divrec'h, hag en em gavout en un 
trepas goulaouet gant ul leternig hepken. E penn an trepas e welis ur viñs. Ne 
oan ket sot a-walc'h da ziskenn. Pignat a ris er c'hontrol. Hep re zale
e santis aezhenn yen an noz o tremen war va blev. Edon e korf va rochcd, ar 
c'hwezenn o tiruilhal war va zal, va divoc'h, va bruched ha va izili.
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Ar vrumenn skañv o c'horren eus an Davoez a c'holoe beg an tour, 

arc'hantet gant al loar. Trolinennet warni, e spurmanten ur gedour, e lifre chin
Tud-Frank ar Gward, tog plat ha chupenn hir, e zorn harp ouzh fust e 
halabardenn. Un taol meilh-dorn war e choug, un taol troad en e reor, hag e 
kouezhas vaganet. Ha me diwiskañ dioutañ e chupenn, lakaat anezhi, lakaat e dog,
a oa ruilhet war ar pavez, kemer e halabardenn, a oa ruilhet diouzh an tu all, 
ha diskenn gant ar viñs, pozet ha parfet evel ur soudard oc'h ober tro-c'hed.

Siwazh, koll a ris va hent. Mont a ris a-hed banelloù, treuziñ salioù ha 



pondalezioù, sevel ha diskenn gant skalieroù ha pazennoù, ha ne gaven penn ebet 
da 'm poell. Dre chañs ne gejis gant den. 

Edon o tremen dindan ur volz izel, pa glevis :

- Johnny ! 

Bez' e oa mouezh flour ur vaouez. He gwelout a ris o tont davedon, 
damguzhet he dremm e plegoù ur bichourell.

- Johnny ! Na c'hwi zo diwezhat ! Pa soñjan, dalit an alc'houez hoc'h eus 
prestet din da antren amañ.

Kompren a ris e oa un drutell bennak o tont e kuzh da ebatal gant he « 
Johnny ». Ha me kemer an alc'houez a ginnige din.

Oc'h anavezout he fazi, e laoskas ur griadenn skiltr, a lakaas tregern er 
bolzioù gwashoc'h eget un tenn-kanol.

Ar vaouez-se a oa bet e-kichen un nor. Gant an alc'houez he doa roet din e
tigoris hep poan an nor-se, un nor guzh a gase er-maez eus an Tour !

A-boan war ar straed, e taolis en douvez halabardenn, tog ha chupenn. Ret 
e oa din kavout va hent betek va lojeiz. Se a oa koulz ha klask un nadoz en ur 
bern foenn. N' anavezen nemeur Londrez, ur gêr ec'hon-divent, ha ne c'hellen 
goulenn tra digant den, diskramailh ha digempenn evel m' edon. Diskred a vije 
bet diouzhin, ha galvet ar serjanted. Soñj a zeuas din e weled eus prenestr va 
c'hambr tourioù Abati Westminster. N' em boa eta da ober nemet heuliañ an 
Davoez. Eus Tour Londrez da Westminster ez eus ur pennad brav bale. Dre eurvad e
oa brumenn enni, evel am eus lavaret, ha straedoù kêrbenn ar Saozon a zo 
goulaouet-fall en noz. Erruet dirak an Abati, e kavis an ti hep trubuilh.
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Va lojerez, dihunet, a voe spontet ouzh va gwelout. Kontañ a ris dezhi e 

oan bet taget gant hailhevoded. Troc'han berr a ris he sarmonioù hag he 
c'hlemmichadennoù o lavarout em boa c'hoant kousket. A-boan em c'hambr, e 
walc'his va fenn, e kribis va blev, e tiboultrennis va botoù, va loeroù ha va 
bragoù, e kemmis roched hag e wiskis ur porpant. Neuze, o serriñ en ur sac'hig 
ler un dilhadoù bennak ha krogen Fontana, e kuitais an ti, dre laer, hogen ket 
evel ul laer. Rak lezel a ris war ar siminal ur walenn aour da baeañ va lojeiz. 
Ur walenn aour all a gasis ganin. N' em boa mui netra a dalvoudegezh nemet ar 
walenn-se. An nebeut arc'hant am boa c'hoazh a oa bet skrapet diganin gant 
gwarded an Tour a-raok va zoullbac'hañ.

War-dro nav eur, kerkent ha ma tigoras ar stalioù, e werzhis va gwalenn e 
ti un orfebour. Neuze evañ ur podad bier en un davarn, ha mont da glask ur 
rederig, ne vern pehini am c'hasje pell diouzh Londrez. Edon e Brighton war-dro 
serr-noz.

Hep mar ebet, edod dija oc'h enklask war va divout, hag e oa bet kaset va 
ardamezadur da holl boliserien an enezenn. Edon o vale war ar reper kaer a ya a-
hed ar mor, hep krediñ feurmiñ ur gambr en un ostaleri, pa verzis daou zen e 
dilhad liv gell, juntet o daouarn a-dreñv o c'hein, a gerzhe war va lerc'h. Ha 
me deoui kerkent. Hag int deoui kerkent. Ha me redek. Hag int redek ivez. Huchal
a rejont din chom a-sav. Ne selaouis ket. Ne redent ket ken dillo ha me. Tizhout
a ris ur c'hro vihan e-harz un tornaod uhel. Eno ez azezis war ur roc'h, 
dianalet. N' o gwelen ken. Souden o c'hlevis o hopal adarre. Krapet edont e lein
an tornaod. Bez' e spurmanten daou dog tric'horn ha div bistolenn treset war an 
oabl.

- En em zaskorit, - emezo. - Anez e tennomp.

O kemer gwarez dindan unan eus baliroù an tornaod, e stagis gant va gouriz
va sac'h ler war va c'hein. Neuze en em daolis en dour. Tennoù pistolennoù a 



sutas tu bennak em c'hichen. Pellaat a ris war neuñv diouzh an aod.
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Neuial a ris, aotrounez, a-hed an noz, ha c'hoazh antronoz a-hed an deiz. 

Da beuznoz e tizhis un erin strewet a askol hag a leton. Edon e-kichen Ostend, e
Bro-Flandrez !

Distreiñ a ris war-eeun da 'm bro c'henidik. Eus va findivigezh ne chome 
ket ur gwenneg toull ganin. Teñzor Tamerlan a oa koazhet da netra. Milliget e 
tlee bezañ, evel ma krede va servijer Ali.

O tegouezhout em parrez e klevis e oa marvet un eontr din. Hêr oan dezhañ.
E dammig peadra ne oa ket kalz e-skoaz ar fortun a oa silet etre va bizied. N' 
eus forzh : trawalc'h din da vevañ e peoc'h hiviziken.

Ha dezevet e oan da chom e peoc'h, ma 'z eus peoc'h da gaout war an douar.
Krediñ a ran em eus bet va lod a droadennoù hag a veajoù. Deuet on en ho pro 
gaer, aotrounez, ha n'em eus ket a geuz. Brud Aleksandr ha Kezar na zoken brudig
Napoleon, - me a fell din lavarout an Aotrou Buonaparte, - ne ra din avi. Va 
eñvorioù a zo priziusoc'h din eget klod ar bed. N' eus tra wirion, va mignoned, 
nemet ar pezh a wel an den o klozañ e zaoulagad.
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PAJENN AR RE YAOUANK

AR WELLAÑ GANNADEZ

gant GARMENIG IHUELLOU

Ma vefe bet an diaoul e-unan o tiskenn gant an hent bras n' en defe ket 
graet muioc'h a drouz. Ne oa koulskoude nemet bugale ar vourc'h oc'h echuiñ un 
devezh gant kalz a vuhez. E-pad amzer ar sklerijenn n' o devoa ket nemeur a 
amzer da c'hoari. Labour a veze. Met an noz hag he burzhudoù a oa o rouantelezh.

Iouan ha Ronan a guitaas o c'heneiled hag a zigoras an nor :

- Gouzout a rit pet eur eo ?

- O ya ! n' eo ket diwezhat.

- A gredit ? hag ho kentelioù ?

- O gouzout a reomp.

- Tostait gant ho levrioù neuze.

An daou baotrig a n' em silas er c'horn-toull etre o moereb kozh hag o 
mamm.

Da heul stered an tan e savas o mouezh dre as siminal. Brav-tre e teue o 
c'hentelioù ganto.

- Da gousket bremañ !

Met a-raok mont war askelloù o huñvre-noz evel bemdez ez eas Iouan da 
welout pe c'hiz ez ae ar bed gant ar saout ; Ronan en ur penn all a gomzas un 
tammig gant ar c'hezeg.

An dorioù serret war ar c'hrevier, n' eo ket c'hoant a vanke dezho mont d'
ober un dro c'hoazh.

Aze e penn an hent bras e kroge al lann. Marteze e welfent an dud iskis ma
komze moereb Elen diwar o fenn. Ha ne vefe nemet heuliañ an hent-se e-pad an 
amzer da gontañ betek daou c'hant hanter kant evit bout e milin Pontinas.

Du-se, pebezh dudi a lavarer, goude Anjelus an noz. Dudius ya, met un 
tammig spontus ivez.

Gwelloc'h e vije treiñ war an tu all. Amañ er vourc'h ez eus c'hoazh 
gouloù e kalz a diez. Trist eo evit ar vugale mont d' o gwele ken abred-se !

Ur youc'hadenn griz a droc'has o frederioù.

Iouan ha Ronan a respontas, met netra ken ne strafuilhas sioulder an noz.

- N'eo ket ur gaouenn. Deomp da welout.

Al labous a nijas gant kalz a drouz.
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E-giz ul liñsel-kañv e tispakas hag e plegas hec'h askelloù war gwez-kraoñ



ar presbital, dirazo.

- Ar Fresev eo sur. Moereb Elen he doa lavaret ur wech e oa he zi e 
gwezenn-graoñ an Aotrou Person.

- Youc'homp c'hoazh !

Netra ne respontas dezho diouzh ar wezenn, met mouezh o mamm eo a 
glevjont.

- N' hoc'h eus ket mezh ober kement-se a drouz dirak ar presbital d' an 
eur-mañ ! Da gousket, va zudigoù.

- Aze emañ ar Fresev, mamm, klevet hon eus anezhi.

- Ma Doue, ar vugale-mañ n' o deus ket aon rak netra. Na chomit ket aze, 
klevet hoc'h eus !

- Ya, ya, ni 'zo ' vont.

*

Nemet an div vaouez e-tal an tan. Pelec'h emañ ar baotred ? Er brezel evel
just.

N' o deus ket ezhomm gerioù evit en em intent. Roet he deus moereb Elen he
buhez hir d' an hini goshañ. Petra gortoz ken digant ar bed ? Diglemm eo abaoe 
pell, a-raok mervel hepken e karfe ur wech c'hoazh gwelout he nized : Rene ha 
Per, breur ha gwaz Loeiza, Loeiza amañ kollet en he soñjoù ken hir hag ar gloan 
emañ o vroediñ. N' eo ket tost, hi, da blegañ d' an darvoudoù. Met piv a oar ? 
Piv a labouro an douar bremañ, mar chom ar baotred pell amzer du-se c'hoazh ? 
Kalz a boan a zo bet da gavout tud evit an eost. N' eus ket a-walc'h eus ar re 
gozh, ar merc'hed hag ar vugale. Frazennoù bras al levrioù 'zo hep pouez eviti. 
Ar wirionez a zo ken disheñvel.

Tri miz 'zo eo aet Per kuit gant ar baotred all eus ar vourc'h. Taolet en 
doa Per e zilhad-labour war ar viñs:

- « 'Benn teir sizhun e teuin d' o lakaat en-dro. 'Benn teir sizhun pe 
biken... »

- « Paour kaezh Per, na larit ket traoù e-giz-se, » a grenas moereb Elen.

. . . . . .

Loeiza a daolas ur sell war an deiziadur. Ar 17 a viz Du... Tri miz e oa !
Mouezh Per a oa bepred eno, ha ganti. En hec'h huñvre e treuze-hi bemdeiz Bro-
C'hall betek al lec'h m' edo du-se o stourm brezelerien Vreizh !

Ar gouloù-koar a vihanae, an tan ivez hag en ti, skeudoù pep tra, gant ur 
c'horoll iskis a greske.

Neuze, er-maez, e savas ur yud, ur yud hirisus.

Loeiza a roas koad d' an tan da zebriñ. Hemañ he zrugarekaas gant ul 
luc'hedenn dienkrezus.

- Piv 'zo klañv er vourc'h ?

- Den ebet. Marteze ar c'hemener kozh, met n' eo ket ken fall-se.

- Klemmichadenn ur fresev ne dalv ket atav d' ur marv, Loeiza. Ne dalv ket
ar boan lakaat soñjoù fall e-barzh ho penn e-giz-se.



- Pell 'zo n' hon eus ket bet doare digant tud ar brezel, moereb.
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- Marteze e tistroont a-raok o doare ?

- Plijet da Zoue ho selaou !

An tan a varvas c'hoazh ur wech. An div vaouez a lezas o broed. Keit ha m'
edo he moereb o kerc'hat « Buhez ar Sent » en armel, e pignas Loeiza er gambrig 
da deurel ur sell ouzh ar vugale. Mat e oa an traoù. Trouz ebet, nemet 
luskellerezh an avel war an doenn.

Diouzh pazenn diwezhañ ar viñs e prennas dor an ti, met he dorn a chomas 
war an alc'houez. En tu-all d' an nor, un trouz iskis, e-giz un neizhiad evned.

- Piv zo aze ?

Respont ebet, met kerkent ur c'harm spontusoc'h eget biskoazh. Evnig an 
Anaon a stlakas e askelloù war an nor.

Loeiza, hep ger ebet, a echuas he labour. Gouzout a rae bremañ petra a 
chome dezhi d' ober.

Pajennoù ar vuhez a droe muioc'h-mui. Miz Kerzu a oa degouezhet er vro 
gant e zremmadoù-vaez trechalet.

Ur mintinvezh e tegouezhas an hini a c'hortoze Loeiza : sekretour an ti-
kêr.

Ne sellas ket ouzh ar paperioù. Gouzout a ouie abaoe ur miz bennak.

- « Per !»

Marv evit ar Vro, steuziet war an dachenn-emgann d' ar 17 a viz Du 1914. 
C'hoazh ur wech he doa diskouezet ar fresev bout ar wellañ gannadez.

PAJENN AR RE YAOUANK - KAVY
Renerezh : Erwan EVENOU, rue Trébuil, Guémené-sur-Scorff

DEIZIADUR GODELL 1962
An dek 3 lur nevez franko
Ne vez ket gwerzhet a-unanoù
P. BODENAN
Verger St-Yves
KERFEUNTEUN
C. C. P. 212-23 Rennes
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AL LEVRIOU

DIWAR-BENN UL LEVR KOZH :

« ISTOER BREIH » pe « HANES ER VRETONED »
gant YANN V. KERVORC'H

« Istoèr Breih » a zo chomet e-pad kalz a vloavezhioù da louediñ war ur 
stalenn en hor grignol. E brenet am boa e dibenn ar brezel o vezañ n' am boa 
kavet tra all ebet (ha brezhoneg e oa na petra 'ta ! ) evit an amzer n' am bije 
mui netra da lenn hag e krogfen da zeskiñ gwenedeg.

Nikun n' en doa komzet din eus al levr-se. Seblantout a ra bezañ dianav-
krenn d' hor remziad.

N' em eus gwelet pennad ebet diwar e benn hag hel lakaat a raen em spered 
e-touez oberennoù hor « barzhed vrudet » ha « magadurioù loar » all, gouez da 
Roparz Hemon, goular ha divlaz penn-da-benn.

Ne ouien ket em boa em grignol, abaoe pemzek vloaz un teñzor kuzhet, unan 
e-touez penn-oberennoù ar c'homz-plaen brezhonek hag unan eus brevieloù karantez
Vreizh. Unan hag a zlefe bezañ levr penn-wele pep breizhad yaouank, ken na vefe 
e-barzh e galon.

Emdroet eo bet moarvat istor Breizh gant hor skiant-ni. Da heul darvoudoù 
spont ez eo deut da vezañ garvoc'h, peurc'hroñsoc'h, emskiantekoc'h. N' hellomp 
ket asantiñ da guñvelezhioù 'zo, ha dieubet omp bet eus meur a gemblez.

Hêr eo bet an aozer da gasoni La Borderie hag hon tadoù kozh ouzh ar 
Saozon, ur gredenn dianav deomp hiziv ha didalvoud. Alies avat he deus gwaret ha
falset e varn.

Da skouer pa gomz diwar-benn politikerezh warlerc'hidi Per Dreux evel eus 
ur politikerezh a beoc'h hag a unvanidigezh pa ne voe e gwirionez nemet 
dic'houzvez ha dilez. Pezh na voulc'h ket avat e ziskred e-keñver an hini ma ra 
anezhañ « er blei », hag a glask plaouiañ ar vro.

Kerse 'vo ganeomp marteze eo tremenet re vuan war varevezh stourmadoù ar 
Breujoù a-enep ar Rouantelezh evit displegañ war a-hed an Dispac'h hag ar 
Chouanerezh. Gwir mab da Vro-Wened ma 'z eo, en deus gellet dastum eñvorennoù 
bev c'hoazh anezho.

Ouzh pobl Vreizh eo e komz al levr-mañ. Skrivet eo bet evit koueriaded 
Bro-Wened a lennet en tiez-soul ouzh skleur flamm an oaled e filajoù ar goañv.

Lavaret zo bet ne lenne ket pobl Vreizh he yezh. Mouladur 1910 avat hag a 
zo etre va daouarn a zo an trede hini ha marteze ne oa ket an hini diwezhañ hag 
er c'houlz-se ne veze ket tennet 500 skouerenn hepken. Ha c'hoazh ne gonize al 
levr-mañ nemet eus ur c'hornig eus Breizh.
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Ma veze moulet a-nevez, dre ma plije e tlee bezañ.

Laret ez eus bet kement a zroug eus hon zud, eus o digasted ! Pebezh from 
e c'helle bezañ o hini pa selaouent ouzh an danevelloù burzhudus, pa guzulikent 
diwar o fenn ? Karantez ar Vro a oa e gor en o c'halonoù evel etivi dindan ludu 
an oaled.

Ha bremañ kement a c'hellfen hetiñ goude ar mouladurioù kozh-se eo e teufe
unan all e doare-skrivañ unvan, evel just. Implij doare-skrivañ Bro-Wened en 



deiz a hiziv a vefe un tamm evel skrivañ e galleg kozh, hag a-hend-all, 
talvoudegezh an Istor Breizh gwenedek-mañ a ya kalz en tu-hont da vevennoù ar 
rann-vro.

« Istoèr Breih » a zo, pe dost, an istor Breizh nemetañ hor bije en hor 
yezh ha n' eus tra ebet gwelloc'h eget al levr-mañ evit Breizh yaouank. Karantez
ar vro a zaskren ennañ gant kement a nerzh ma c'hellfed klevout e galon domm a-
dreuz d' e bajennoù, a-dreuz d' an dremmoù a ra dezhi kig hag eskern : Nevenoe, 
Morvan, Anna, Pontkalleg.

Hag ar yezh a heuilh lusk ar galon. Morse n' eo bet skrivet ha morse a-
walc'h ne vo skrivet en ur yezh ar seurt-se. Al levr-mañ a ginnig d' ar studier 
war ar brezhoneg evel d' ar yezhoniour ur  wir-vengleuz a droioù-lavar hag a 
furmioù talvoudek : yezh ur bed breizhek ha ne oa ket deut levezonoù kontamm a-
ziavaez da seizhañ.

Evit ar skrivagner hiziv ez eo ur feunteun a yaouankiz. War un dro gant 
karantez ar Vro e addesko e yezh.

LES BRETONS A L'HEURE DE L'EUROPE, gant Yann POUPINOT.

Anavezet mat eo oberour al levr-mañ en Emsav, dre e labourioù hag e 
oberiantiz, ha tro o deus bet hor c'houmananterien da lenn war niverennoù kentañ
«Al Liamm»  troidigezh studiadennoù bet savet gantañ. Degas a ra c'hoazh, gant 
al levr-mañ, ur pikol maen da savadur an Emsav.

Souezhus a-walc'h ez eo pobl ar Vretoned : kannet eo bet nouspet gwech, 
moustret e-pad kantvedoù ha n' eus bet ur stad vreizhat e gwirionez nemet e-pad 
un hanter kant vloaz bennak.  Ha daoust d' ar gwaskerezh, daoust da strivoù ar 
stad c'hall gant he skolioù hag he melestradur, chom a ra tud kornog ar 
c'hwec'hkogn disheñvel diouzh patrom ar c'heodedad gall. Setu pezh a ziskleier 
Poupinot, ha na glask ket a-hend-all dezrevell taolioù kaer hon tadoù. Didruez 
eo e daolenn istor Breizh : ne stourme ket ar Chouanted, da skouer, - La Rouerie
lakaet a-gostez - evit frankiz o bro, met evit roue Bro-C'hall. War hent an 
diskar e oa ar vro a-raok Dispac'h Bro-C'hall, dre zidalvoudegezh hec'h uhelidi,
tud an Noblañs. Dedennus eo studiadenn ar renkadoù-tud ha gouiziek eo an oberour
evit pezh a sell ouzh kudennoù Bro-Naoned. Leun eo an notennoù puilh lakaet e 
dibenn al levr a sifrennoù hag a ziskleriadurioù talvoudus.
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Diskouez a ra al levr hor mankoù hag hor gwanderioù en amzer dremenet. Hag

ivez kleñvedoù ar Vro en deiz a hiziv. Daoust da seblantoù 'zo ha daoust da 
venoz tud 'zo, n' a ket mat an traoù er mare-mañ. Prouiñ a ra an oberour ez eo 
ret, ha poent, stourm ouzh an nerzhioù hag ouzh an dud o ren bremañ ar vro, hag 
a gas anezhi war hent an diskar. Anez ar stourm-se ne vo ket a blas evit Breizh 
en Europa nevez a zo o c'henel.

P. A. B.

Levr Y. Poupinot a goust 9 lur nevez (3 skoed). Goulenn anezhañ digant ar M. O. 
B., 6, rue de Siam, Brest. C. C. P. Rennes 1961-98.



439

NOTENNOU

KAÑV. - 
Mamm hor mignonez Ivona MARTIN, eus Brest, a zo aet anaon d' an 3 a viz 

Kerzu goude ur c'hleñved hir.
Kinnig a reomp da sekretourez difaezhus « Ar Bed Keltiek » hor gourc'hemennoù 
glac'haret.

PROFOU. - 
E-korf an daou viz diwezhañ ez eo bet kaset d' hor c'hef ar profoù-mañ :
HERE : 
Per Penneg, 20 lur nevez ; D. Guichard, 5 ; L. Chalier, 15 ; R. Tassel, 60 ; 
Yann Thomas, 10. 
War un dro, 110 lur nevez.
DU : 
Dr Jakez Gwegen, 500 lur nevez ; Kabiten Souffes-Despré, 25 ; Job Penneg, 15, 
War un dro, 540 lur nevez.
F. Nedeleg, 10 lur nevez, evit embannadurioù « Al Liamm ».
Profet eo bet d' Al Liamm, abaoe derou ar bloaz, 2.152,72 lur nevez. Trugarez d'
hor mignoned evit o skoazell.

KOUMANANTOU HANTER-BRIZ. - 
Kaset eo bet da gef AL LIAMM ur prof bras gant unan eus hor skoazellerien 

vat ; soñjal a ra ar profour e c'hellfe talvezout evit kinnig d' ar studierien, 
kloer ha soudarded ur c'houmanant marc'hadmatoc'h, a goustfe 8 lur nevez hepken 
(ar 7 lur all o tont diwar arc'hant ar prof). Mat eo ar c'hinnig-se evel just 
evit ar goumananterien gozh koulz hag ar re nevez.

Gallout a raio neuze hol lennerien a zo war ar studi, pe en arme, kas evit
o adkoumanant 1962 : 8 lur nevez e-pad 6 miz kentañ ar bloaz a zeu.

Ha pediñ a reomp holl vignoned « Al Liamm » d' ober brud evit ar 
c'houmanantoù-se. A zo gwelloc'h : e c'hellint o-unan, evit ar priz meneget 
uheloc'h, kinnig ur c'houmanant-bloaz da dud yaouank kar-o-yezh.

ERRATA. - 
En istor Gwenole Ar Menn ez eus en em silet ur fazi moulerezh. E dibenn ar 
gontadenn ez eo ret lenn « Netra » e-lec'h « Neketa ». Niv. 87, pajenn 289.

UR ROMANT NEVEZ. - 
Youenn Olier a zo e soñj embann war-dro miz Ebrel pe viz Mae 1962 ur romant 
liesskrivet, stumm «Preder », hag a vo anvet « Alto » pe « Poanioù spered an Tad
Gwazdoue ». Bez e vo ennañ etre 130 ha 150 pajenn. Ne vo tennet nemet nebeut a 
skouerennoù. Ar re a garfe kaout unan n' o deus nemet reiñ da c'houzout d'ar 
skrivagner, 23, Bd Burloud, Roazhon. Ar priz a vo e-tro 10 lur nevez.
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UN DRAJEDIENN VREIZAT. - 

A-drugarez da Herve ar Menn eo hon eus gellet skeudenniñ ken brav pennad 
Trollope war niverenn 88 « Al Liamm ».
Ra vo trugarekaet a-greiz kalon evit bezañ kinniget deomp ar c'hlichedoù kaer-
se.

ADEMBANNADUR ISTOR AR YEZHOU KELTIEK. - 
Levrenn gentañ ISTOR AR YEZHOU KELTIEK, gant Arzel EVEN (rener Hor Yezh ha

lennour brezhonek ha kernevek e Skol-Veur Aberystwyth), a zo bet diviet kerkent 
hag embannet. Degemeret e oa bet evel unan eus al levrioù pouezusañ biskoazh 
skrivet e brezhoneg. Setu amañ un nebeut barnadennoù diwar-benn an oberenn-se :
« Evit ur studier a fell dezhañ pleustriñ a-zevri war az yezhoniezh keltiek, n' 
eus e yezh ebet ul labour par da hemañ » (Roparz HEMON war Ar Bed Keltiek).
« Ur benveg diziouerus da neb a venn mont don e studi ar yezh vrezhonek hag ar 
yezhoù keltiek. N' eus netra par dezhañ nep lec'h ebet » (M. KLERG war Barr-



Heol).
« C'est le premier manuel simple et clair qui mette à la portée de l'étudiant 
une science éparpillée en d'innombrables revues »
(J. CORMERAIS war Annales de Bretagne).

An eil levrenn (enni istor ar c'hembraeg hag ar yezhoù gouezelek) a vo 
embannet, spi hon eus, a-benn un nebeut mizioù. Gwerzhet e vo 10 lur nevez, 
hogen 8,50 lur nevez hepken da goumananterien Hor Yezh. Ma fell deoc'h kaout ur 
skouerenn, kasit ho kemenn d' an Dimezell J. QUEILLE, teñzorierezh « Hor Yezh »,
47, rue Notre- Dame, Guingamp - C.C.P. 1240 22 Rennes.

Ar c'hentañ ar gwellañ. N' eo ket ret deoc'h kas arc'hant bremañ, met ho 
pet soñj eo bet ret da galz a dud tremen hep kaout al levrenn gentañ evit bezañ 
goulennet re ziwezhat. Mar doc'h-c'hwi unan eus an dud dichans-se, hel lavarit 
ivez. N' hellomp ket lavarout e vo adembannet al levrenn I, met ma vefe tud a-
walc'h o lakaat o ano e c'hellfemp hen ober.

LEC'HANVADUREZ AN AODOU. - 
Eil lodenn lec'hanvadurez Aodoù Penn ar Bed a zo bet embannet gant « Service 
hydrographique de la Marine », 13, rue de l'Université, Paris (7°). Ar 
studiadenn-mañ a ya eus Beg-Meilh da Waien. Kaset eo bet da benn gant hor 
c'houmananter ha mignon Alan ar Ber. Hor gourc'hemennoù evit al labour pouezus-
se.

AR VRO, niverenn 11, Gwengolo. - 
Gouestlet eo ul lod mat eus an niverenn da oberenn Emil Masson (Les 

Bretons et le socialisme) ha da vuhez Fañch Debauvais, ha da zaou bennad 
brezhonek: Tud, gant Abanna ; Dilennadeg evit an Dail, gant A. Heussaff. 
Notennoù, lizhiri, skridvarnouriezh a zeu da glokaat an niverenn, pinvidik he 
danvez.
AR VRO, J. DESBORDES, 14, rue Colbert, Concarneau (Finistère) - C. C. P. 1493-79
Nantes.
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PREDER, niverenn 26, East 1961. - Ar c'haier-mañ, «Spered ha Boud », a ro deomp 
ur studiadenn diwar ar prederour Nikolai Berdiaeff. Troet eo bet gant kalz a 
ampartiz gant an Tad Pol a Leon, o. f. m.
Koumanant : 36 lur nevez. Dr ETIENNE, Châteaulin (Finistère) - C. C. P. 16093 13
Paris.

AR SONER, niverenn 125, P. MONJARRET, 18 boulevard Joffre, Lorient, C. C. P. 
Nantes 1436-15. - 
An niverenn a zo enni ur pennad taer diwar-dorn Polig Monjarret, ha 
degouezhadennoù kenstrivadegoù ar sonerien, e Brest hag e Gourin. Dudius eo ar 
pajennoù-se a varn, dre ar munud, doare-seniñ ar genstriverien, bagadoù pe 
goupladoù.

AR BED KELTIEK, niverennoù 35 ha 36, Du-Kerzu, koumanant 10 lur nevez, 21, rue 
de Dixmude, Brest, C. C. P. 1907-07 Rennes.- 
Abaoe dek vloaz ez eo bet krouet ar gelc'hgelaouenn-mañ, kentelius ha plijus 
atav, hag a zo ouzhpenn ul liamm etre Iwerzhon ha Breizh, dre skridoù R. Hemon 
hag A. Heussaff a zo o vevañ tramor. Mantrus eo avat e vije ken nebeut a 
lennerien ; an niverenn 35 a resisa n'eus bet paeet e 1961 nemet 120 koumanant. 
Kasit ho skod d' AR BED KELTIEK, ha n' ho po ket a geuz.

L'AVENIR DE LA BRETAGNE, Kerzu 1961. Koumanant-bloaz, 5 lur nevez, B. P. 89 
Brest, C. C. P. Rennes 1132-86. - En o fennadoù mat-tre, Erwan Guiomar, J. 
Praud, Ned Urvoas, Y.-Ch. Veillard a sell ouzh kudennoù ar mare. Pennadoù Milio 
Kerham diwar-benn ar c'helc'hgelaouemnoù brezhonek a roio da lod eus lennerien 
L'AVENIR un anaoudegezh eus ar skridoù savet en hor yezh.

MISSION BRETONNE, Abbé E. GAUTIER, 45, rue de la Quintinie, Paris (15'), C.C.P. 
8980-19 Paris ; koumanant-bloaz, 5 lur nevez. - E pep niverenn e vez embannet ur
pennad e brezhoneg peurunvan, ha skridoù, spered mat ganto, diwar-benn darvoudoù
pennañ ar mare en hor Bro.



FISELED GRONVEL. - 
Dindan renerezh Andrev Merser e teu ingal er-maez e Gannadik-skol Fiseled 

Gronvel. En niverenn diwezhañ ez eo ret din ober ur reizhadenn. Diwar-benn 
manifestadeg Kemper e skriv A. Merser kement-mañ : « Chomet e oa pennoù bras « 
Ar Vro », « Barr-Heol », « Preder », h.a. da zrailhañ plouz e Logivi-Plougraz. 
Ar manifestationoù n' int ket graet evit tud ken politikel, eveljust ».

Evel rener Kamp Logivi e c'hellan lavarout kement-mañ : rener «Ar Vro » n'
en deus tremenet devezh ebet er c'hamp, hini « Barr-Heol », ur heleg, en deus 
tremenet un dervezh ha rener « Preder » a oa e manifestadeg Kemper er penn 
kentañ.

A-hend-all on bet laouen o lenn ur varnadennig blijus diwar-benn An Tri 
Boulomig Kalon Aour : « ul levr da lakaat e skoaz gant Pinnocchio ha reoù eus 
marvailhoù Andersen. Leun ar varzhoniezh,ur gwir adyaouankadur eo lenn anezhañ. 
Pinvidik eo ar yezh anezhañ ha birvidik-kenañ ».
R. H
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CELTICUM I, Actes du Premier Colloque International d'Etudes Gauloises, 
Celtiques et Protoceltiques, Chateaumeillant (Cher), 5-9 juillet 1960, VIII + 
352 pages, 86 planches, 170 figures, 1 dépliant : 26,00 NF, C.C.P. 293-68 
Rennes. M. Pierre LE ROUX, Boite Postale 2, Rennes.
Un dastumadenn eo al levr-mañ, ennañ en tu all da dregont pennad skrivet holl 
gant gouizieien vrudet diwar-benn istor, yezh ha hendraouriezh an Hengelted, hep
ankounac'haat ar Gelted a-vremañ.

KENDALC'H AR STUDIOU GALIANEK HA KELTIEK. - 
Eus ar 27vet d' an 30vet a viz Gouere 1962 e vezo dalc'het e 

Chateaumeillant, Saint-Amand-Montrond ha Bourges (Cher), an trede Colloque 
International d'Etudes Gauloises, Celtiques et Protoceltiques. Pal ar 
c'hendalc'h a vo studiañ ar sevenadur hengelt adalek pennderou e stummadur betek
derou hon amzervezh. Rakgwelet eo prezegennoù diwar-benn peder c'hudenn vras ma 
c'hellfe div anezho da vihanañ bezañ dedennus evit an holl Vrezhoned : 1) 
Doueed, azeulvaoù ha menozioù relijiel ar Gelted e-pad an Henamzer ; 2) Anvioù 
kreñvlec'hioù ha kêrioù en holl yezhoù keltiek. 
Evit kaout diskleriadurioù resisoc'h skrivañ da : Pierre LE ROUX, Boite Postale 
2, Rennes. 

KENDALC'H KELTIEK GAILLIMH, 1961.
Sed amañ ur rentañ kont eus ar C'hendalc'h. Savet eo bet gant P. Denez a 

oa eno e-touez dileuridi Breizh :

Ar C'hendalc'h Keltiek a zo bet graet hevlene e Gaillimh, eus ar 14 d' an 
19 a viz Eost. Kalz tud a zo deut di : tost da 200 den a oa a-wechoù en e 
vodadegoù. Prezegennoù talvoudus a zo bet klevet ha plijus eo bet ar C'hendalc'h
ivez e-keñver baleadennoù ha sonadegoù. Evel dileuridi Breizh e oa e Gaillimh : 
Arzel Even, Herve Ar Menn, an Dr Laurent, Mona ha Mari-Elen Maze ha Per Denez. 
Ar re-se o deus heuliet ar C'hendalc'h penn-da-benn. Bez ez eus bet ivez, o tont
d' ar C'hendalc'h evit un nebeut bodadegoù : Yann Fouere, K. Gwioñvarc'h hag e 
wreg, Y. Gwioñvarc'h hag e wreg. Arzel Even ha Per Denez o deus kemeret perzh en
divizoù hag er  prezegennoù. Herve Ar Menn, Mona Maze ha Mari-Elen Maze o deus 
kemeret perzh, gant kalz a verzh, er sonadeg vras a zo bet ar Merc'her da noz.

Al Lun da noz ez eus bet un degemer e Ostaleri an Ti-Hent-Houarn e 
Gaillimh : an darn vrasañ eus an dileuridi o doa beajet a-gevret en tren-radio a
zeue eus Dulenn hag anaoudegezh a rejont neuze gant an Iwerzhoniz o doa labouret
e Gaillimh da aozañ ar C'hendalc'h.

D' ar Meurzh e voe ur veaj da Inizi Aran. Krediñ a ran e chomo enlouc'het 
en eñvor pep hini. Kaer dispar e oa an amzer hag an inizi a zo fromus bras da 
galon ur c'helt. Klevet e voe kanaouennoù ha displegerezh en Iwerzhoneg e skol 
Kill Ronan, debret e voe er skol-se, ha goude-se gweladennet an enezenn ha 
Kreñvlec'h Dun Aengus. Ar skol a zo savet en doare kozh iwerzhonat : mein 
berniet hep simant. Brav eo ar savadur, ha sec'h-tre. Plijus e vefe gwelout un 
tisavour breizhat o klask ober kemend-all.
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D' ar Merc'her, goude servijoù relijiel, e krogas labour ar C'hendalc'h. 

An digoradur ofisiel a voe graet gant uhelidi kêr Gaillimh, an Eskob, an Ao. de 
Brun, ar Ministr evit ar Gaeltacht, an Ao. Gearoid Mac Partholain, ar c'hannad 
Micheal Mac Carthaigh, Meer Gaillimh, an Ao. Fintan O Cuagain, hag an Ao. 
Cornelius Faller, rener Kambr Kenwerzh Gaillimh. Prezegennoù a voe diwar-benn 
stad ar yezhoù keltiek : unan gant an Dr Annie MacKenzie diwar-benn ar gouezeleg
e Bro-Skos hag un all, talvoudus-tre, gant Bobi Jones, eus Kembre. Arzel Even a 
gomzas ivez eus stad ar brezhoneg. Goude-se e voe prezegennoù diwar-benn ar 
sonerezh, prezegennoùi plijus skouerennaouet gant kanaouennoù arouezius. Diouzh 
an noz e voe ur pred eus ar re wellañ. Sebezet e voe an holl o welout eno un 
ostiziad dic'hortoz : kannad Breizh-Veur en Iwerzhon.

D'ar Yaoù e voe adarre prezegennoù diwar-benn stad ar yezhoù. Goude-se 
mouezhiadegoù : anvet e voe ar Rev. Murchison da deñzorier, adanvet an It. Bebb 
da sekretourez, hag anvet Per Denez da Rener-Meur. Kendalc'het e voe gant 
prezegennoù adarre : diwar-benn an iwerzhoneg nevez, da skouer, ha komprenet hon
eus e oa en Iwerzhon, evel e Breizh, tabutoù brav diwar-benn an doare-skrivañ. 
Prezegennoù an Dr O Broin, an Seabhac, ar c'helenner Tom Jones hag ar Rev. Angus
Duncan a zo bet talvoudus. Diouzh an noz ez eus bet sonadeg ha kanadeg eus ar 
gwellañ seurt.

An holl vodadegoù-se a zo bet e sal vras kouent an Dominikaned.

D' ar Gwener e voe lezet ar mintinvezh dieub gant ar gendalc'hidi da 
weladenniñ kêr. Diouzh an endervezh, beaj dre ar C'honnemara, betek Rosmuc, da 
weladenniñ ar skol vrudet a zo eno. War an hent war-du ar skol e voe graet un 
ehan en ti-soul e-lec'h ma vevas Padraic Mac Piarais (Patrick Pearse) hag eno e 
voe lavaret ur bedenn en enor da Prezidant kentañ Republik Iwerzhon hag e 
geneiled marv gantañ er stourm evit ar frankiz. Diouzh an endervezh e voe ur 
abadenn en iwerzhoneg penn-da-benn, a voe klozet gant prezegennoù-kenavo en holl
yezhoù keltiek.

Da Sadorn vintin, e kuitae an darn vrasañ eus an dileuridi kêr blijus 
Gaillimh.

Krediñ a ran e chomo ar C'hendalc'h e Gaillimh evel un eñvor eus ar re 
blijusañ evit an holl Vreizhiz a zo bet eno. Gwelet o deus Iwerzhoniz evel tud 
eus an hegaratañ, karadek meurbet e-keñver ar Gelted all. Gwelet o deus anezho 
evel tud prederiet gant da zont o bro, tud hag o deus sevenet kalz dija en abeg 
d' ar frankiz o deus gounezet. Ha soñj o-devo eus an dud madelezhus o deus kaset
da benn-vat Kendalc'h Gaillimh ha graet o seizh gwellañ evit ober d' ar Vretoned
en em santout e Gaillimh evel er gêr.
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ROLL AR PENNADOU

embannet war AL LIAMM Bloavezh 1961 (niv. 84-89)

Anvioù an oberourien renket hervez urzh al lizherenneg
(84/8 a dalvez niverenn 84 pajenn 8)

ABANNA
Bro C'henidik  84/8 

BELLAING ( Vefa de)
Lennegezh Bro Japan  86/181
Va-unan e-tal d' ar mor  88/304

BLEU-BENAL
Ar C'hoad  84/11

BROWNING (Elizabeth Barrett)
Ma fell dit (tr.)  84/9

KELDREG (Reun Menez)
Redadeg Marc'h bihan Ploan  89/390

KERVORC'H (Yann V.)
Al levrioù (Exodus)  87/287
Al levrioù (Istor Breih) 89/437

KIDNA (Sten)
Hymen  85/77
Gwenn ha du  89/388

KLER (Jord)
Va zroiad en Iwerzhon  84/31
Va zroiad en Iwerzhon  85/85
Va zroiad en Iwerzhon  87/245

DENEZ (Per)
Ma fell dit (troidigezh)  84/9
Negro Song  87/224

DREZEN (Youenn)
Skol Louarn Veig Trebern  84/20
Skol Louarn Veig Trebern  85/94
Skol Louarn Veig Trebern  86/165

ELIES (Fañch)
Merc'hig an Aelez  84/12 

Damskeud eus hol lennegezh araok an amzer-vremañ  84/39
Marvet ouzh ar stern  85/79 
Damskeud eus hol lennegezh araok an amzer-vremañ (kendalc'h) 85/107 
Damskeud eus hol lennegezh araok an amzer-vremañ (kendalc'h) 86/185
Darbarer an Ao. Sant Per  87/225 
Damskeud eus hol lennegezh araok an amzer-vremañ (dibenn)  87/272
Al levrioù (Ar Person Touer)  88/369
EWAN (Jil)

Strollad Beilhadegoù Treger  88/354 
GLANNDOUR (Maodez)

Va levrig Skeudennoù  84/3
Lun Fask  85/75
Va levrig Skeudennoù  88/301

GOW (Yeun ar)
Alfred  88/308

HEMON (Roparz)
Troioù-kaer ar Baron Pouf  86/172
Troioù-kaer ar Baron Pouf  87/253
Troioù-kaer ar Baron Pouf  88/323
Troioù-kaer ar Baron Pouf  89/407

HUON (Ronan)
Ar Skluzioù  84/4
Un drajedienn Vreizhat (tr.) 88/348
Al levrioù (An Tri Boulomig)  88/369



IHUELLOU (Garmenig)
An Ankou  88/367
Ar wellañ Gannadez  89/434

YANN (Yann Vari ar)
Breizh  87/221

MENN (Gwenole ar)
Barzhonegoù  84/56
Barzhonegoù  85/138
Barzhonegoù  86/205
Un istor  87/289

MENTEG (Ar)
Ar Vag kozh  87/288

M. L. G.
Barzhoneg 84/10 
Ganet on  89/383
Noz  89/384
Klañvdi an Diskianted 89/385
Muerte 89/387

OLIER (Youenn)
An Treizhad  84/5
An Teoger  84/6
Kala'r Goañv  86/157
War an traezh  89/401

TROLLOPE (A.)
Un drajedienn Vreizhat  88/348 

WERNIG (Youenn)
E Beg an Duchenn  84/7
Ar Raned  86/149
Un dornad plu  89/381

X...
Scenn Comiq Detachet  86/205
Les Druides  88/371
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