
Ur wech e oa

  An Tren

Ne m'eus ket gwall alies kemeret an tren , koulz eo lavarout ar gwirionez , setu perak 

em eus  dalc'het soñj .

Gwech ha gwechall on aet da Garaez memestra. Pa vije tapet an tren e Lokrist, etre 

Lokarn ha Karnoed, ni , kanfarded, va breur ha me,  e oamp loc'hus evel pavned. 

Mamm a oa o terc'hel hon zaouarn, rak danjerus-mat a oa an traoù, dreistholl pa errue

an euzhvil, ar marc'h-du : me lavar deoc'h, gant trouz met un trouz n'oc'h ket gouest 

da gompren. War ar marc'had c'hoazh un taol c'hwitell hir ha lemm da spontañ ur 

glokas marmouzed. 

-" Salud Soaz, te 'zo vont da Garaez gant da vugale,

- Ya , eme Mamm"

Ar "chef de gare" en doa saludet Mamm. Chef e oa peogwir e oa e-unan en ti-gar, er 

reseau breton e oamp .. ( tous chef mais pas responsable) evel ma vez lavaret e galleg.

Tregont eurvezh labour mar plij, hag abaoe pell ha pemp eurvezh da evañ gwin pe 

dour tomm pa oa yen ar goañv en tavarn ti Christine Bizien ur genitervez-gompez 

din. Ar chef a oa Poupon e anv met muioc'h anavezet e oa  gant an anv "transistor" 

N'ouzon ket perak...

A-benn ar fin e oamp hon zri er gwetur hag ur vunutenn goude e klevomp : "les 

voyageurs pour carhaix, attention au départ"  ha raktal un taol c'hwitell ken lemm hag

ur gontel spazhañ moc'h . Gant un trouz spontus e ya ar marc'h war-raok.

Bremañ mont a reomp a-hed d'ar stêr Yer , kaer eo an amzer hag an natur dispar, ar 

prajoù glas ha girzi melen ha ruz ( ruz e bro Kallag evel ma ouzer!) leun a laboused o 

tebri mouar.. 

-"Brav eo" eme Pierre-Maï , va breur, goude ur pennad. Emaomp bremañ tost d'ar 

vilin Jean Iouille. Meur a wech on bet enni gant va zad , da gas greun war gein ar 

gazeg..

Un taol c'hwitell ur wech c'hoazh hag e treujomp hent Tabrian: Ur paotr kozh a zo 

war bord d'an hent gant ur vuoc'h, gwisket e mod kernevad, un tok rond hag ur 

jiletenn du, ur vragoù griz ha roched hep kouzougenn, botoù-koad gantañ leun a 

blouz. Ober a reas ur sin deomp, va mamm a respontas dezhañ.

Tostaat a reomp eus an termen: Karaez.

Dour tomm


