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HAÑVEZHIOÙ
Gant Maï-Ewen

HAÑVEZH STEFANIE

- I -

Kregiñ ‘ ra ar vakañsoù brav-tre !

A-boan erruet er gêr,  rebechoù ha bedoù*
diouzhtu. Eveljust, eo dre ‘n abeg emaomp e
miz Even. Hag en abeg d’ar bacho ha d’ al
labour evit aozañ ar bacho, zo bet kaset kuit al
liseaned d’ar gêr, skolidi an eilvet klas dreist-
holl. Met se ne blij ket d’am mamm, hen
santiñ a ran. Lakaet on bet war an douar just
evit direnkañ an Intron !

Petra ‘ rin ? Re yaouank evit labourat en
uzinou piz-bihan ha piz-du, re gozh evit mont
d’ar goloni-vakañs….

“Lenn adarre da levrioù-klas”, eme ma zad.
- A ya ! ar feneantez ! dre burzud e

cheñch klas, met ‘tra ‘ zo lakaet war he
beultin-skol, paseal ‘ ra just-just…” ha
plimplañplañ, ha rañgnañgnañ…..

Ya, lenn ma levrioù-klas, mont da bourmen,
da vourbouilhat er stêr, da gutuilh bleunioù,
marteze reiñ un taol-dorn d’am zud pa vo re
bres war al labour….ma z’emaon war ma zu
mat !

Tri miz da dremen evel-se, o ma bouelloù...!

Ha ma c’houlennfen d’am mamm-gozh deskiñ
din gober* stamm pe brodiñ ?

Enoe...enoe....

Un ide a zo deuet din... ha ma rafen un
deizlevr , hag e-giz-se ne gollin ket an dorn,
skrivañ tout ar pezh a dremen dre ma fenn,
eseañ skrivañ mat ha brav, arabat ober re a
fazioù, vat a raio din peogwir e pasein en ur
c’hlas “lennegezh ha yezhoù“.

Ya, un deizlevr. Kregiñ diouzhtu. Hm... ’benn
warc’hoazh  vo abred a-walc’h, met arabat dit
diskregiñ, Stefanie !

*bedou : tabutou.
*gober : ober

- II –

Mat, un deizlevr, met dav ’ vo teurel evezh.
Ha ne vo ket ret skrivañ da skouer “hiriv an 20
a viz Even” “hiriv ar 14 a viz
Gouere”….skrivañ evel ma teuio… skrivañ pa
blijo din… skrivañ pa vo un dra bennak a
ziduo ac’hanon, a vo fentus,… ha dreist-holl
arabat vo leskiñ an deizlevr da drainiñ dirak
daoulagad   furch ma mamm. Poazhat ‘ ra
c’hoazh ma jod gand ar jilgornad* distaget lip
kreiz ma dremm, p’he-doa kavet-hi ma
deizlevr, tri bloaz ‘zo ma skriven ennañ :
“dizoloet eo bet ganin  ar c’harned-familh ha
remerket ‘m eus eo bet dimezet ma zud e miz
Du 1956, ha me ganet e miz Meurzh 1957,
hag hi oajet* a seitek vloaz hag eñ a 19
vloaz”. Eveljust traoùigoù all evel “n’en em
blijan ket er pañsion, a-ratozh kaer on bet
lakaet ganti e pañsion e Kerbaol, daoust m’az
eus skolajoù all tostoc’h, james ne vouch din,
just ur pok diseblant pa zegouezhan er gêr, ha
pa yan kuit…”  “Ar vugale all n’int ket ken
maleürus ha me“. Eveljust, d’ar poent-se ,
d’am 12 vloaz pa groge ma c’horf da cheñch
ha ma spered plac’hig ivez, ha war-lerc’h bout
dizoloet dimeziñ forchet* ma zud, en em
santen kablus, dre ma faot e oa bet ret dezho
dimeziñ hag int ken yaouank, dre ma faot e oa
bet ret dezho dileskiñ o studiou hag ober ul
labour ha ne blije ket dezho…..

 Peseurt* tabut, tudou !

“ Bugelig paour anezhi, plac’hig maleüruz....
Sell outi gant he aer bugel digarantez…!
Tamm furcherez !

-Te, te  zo furcherez ! N’az poa ket an droed
da lenn ma c’haïer, laerez sekrejoù! ”
 Ha me da regiñ ar c’haïerig. Ha kerkent ar
flac’had o strinkañ war ma bizaj. Ar c’hentañ
flac’had, met pebezh poan ha pebezh mezh !
Daeloù an araj a ruilhe hep ehan war ma
divjod.

“  Mimi !Ne oa ket dav dit, ’michañs,  a laras
ma zad, feuket.
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-N’az peus ket mezh, skeiñ ganti ken kreñv, a
laras  ma mamm-gozh.

-Ya, difennit anezhi, ar plac’h divergont-se, e-
keit hag emañ-hi oc’h ober goap eus he zud...
eus  he mamm kentoc’h ... ”
Ne glevis ket muioc’h, achapet e oan kuit gant
avel ma droug ha ma c’hounnar...

Evit kaout peoc’h oa bet kinniget gant ma
mamm-gozh kemer ac’hanon e-barzh he zi, pa
vin e vakañsou, ur gambr vo din ma-unan en
nec’h, e-kichen ar zulier*, met ne ran ket
forzh, trañkil e vin. Eveljust eo staget ti ma
zud*, savet war-dro 1960, ouzh ti ma mamm-
gozh.Evelse e vez lezet a-gostez un nebeud
tabutoù.. Un nebeud, rak ma vez aozet din ma
lein gant ma mamm-gozh en he zi,  e ra-hi
war-dro ar saout, ti ma zud, hag e aoz merenn,
merenn-vihan ha koan, ur vaouez leun a
gouraj emañ-hi, kalz labour a ra...hep
komañdiñ re..! Pa ’ sav kounnar em mamm,-
piv a c’hallfe laret perak a-wechoù- gant
douster e sioulañ anezhi ha tremen a ra ar pred
hep re a gunujennoù, em c’heñver eveljust !
Gwir eo ne ran ket kalz tra, den ebet n’eus
gallet lakaat ac’hanon dindan ur vuoc’h ha
bremañ evel ma vez mekanikoù..... da sutal,
ya !

*ur jilgornad : ur gildornad
*oajet : oadet
*forchet : forset
*peseurt, pessort : pebezh
*ar zulier : ar solier (e galleg, le grenier)
*ma zud : ma c’herent. ma zud-kozh: ma
c’herent-kozh

Neuze, vo graet un deizlevr nevez, met...
bremañ vo dav bout war evezh. M’hen tou, ne
vo ket kavet ar c’haïer-se, rak skrivet ‘ vo,
nompas em c’hambr, met, del, ur soñj a zo
deuet din, en ti kozh a-dal an hent.

- III -

Den ne zeuio amañ da firbourchal.

An ti kozh-se ne oa ket deomp, met da familh
ar maner, ur famill aet kuit da zibaoe pell’zo
hag he-doa gwerzhet an ti kozh-se d’am zud-
kozh , ha bep an amzer e veze graet un tamm

skubellat pe un tamm torch  er pezh boutin, ne
oa ket kalz arrebeuri,   just un arvel lêz*, un
daol garrez ha div gador bennak. Ur siminal,
brav-tre a oa daoust d’ar suilh a louze e
goztezennoù, ar gourin mein kizellet hag ar
voger razet. ha bet gwenn, gwechall !

A-hent-all e veze dav pignat gant ur skeul,
difardailhet* he barrennou, evid mont d’ar
zulier. Teurel ‘ ran evezh chom hep kerzal*
war ar barrennoù-se hanter-dorret, arabat ivez
kerzal pounner war ar planchod brein.

Dindan ar prenestr-charbigell ‘ zo bet
dilemmet ganin ur mîn* dija a-istribilh ha
prest da gouezhañ war al leur. Aze, ‘vo
koachet ma c’haïer ha ma c’hreion, ha war-
lerc’h, echuet ma zamm skritur e vo plaset
adarre ar mîn.  Ur  pallenn war ar planchod, ha
me war ma c’hourvez,  e skrivin pe e lennin
em aes.

An alc’hwez ‘vez a-istribilh ouzh speurenn
kegin ma mamm-gozh gant an holl
alc’hwezioù. Tu am bo da goachañ en ti kozh,
ha dreist-holl pa vint holl o vouetañ hag o
c’horo ar saout.

 A ! ne vo ket tapet mui ar Stefanie ! D’he
fempzek vloaz (hag hogos pempzek vloaz
hanter) deuet dezhi ‘michañs un tamm spered
! hag evit trompañ gwelloc’h an enebiezh, ur
bankig siminal ‘zo bet lakaet ganin e korn ar
voger, ha renket warnañ  un nebeud levrioù
lennegezh ha levrioù skol. Ma teu ma
mammig gaezh d’ober he fri furch, e kouezho
gant ar souezh war he fenn a-dreñv !
*arvel lêz : arbel laez (e galleg, armoire à lait)
*difardailhet, rojet, : foeltret
*kerzal: kerzhet
*mîn : maen

- IV -

A-stok ouzh ma repu e chom mogerioù un
tamm karr-di hag a-stok ouzh ar c’harr-di ez
aloub an iliav ha bokidi lagad-ar-rouanez,
mogerioù un ti bras,’giz vez laret “un ti-
mestr“, hep toenn, ha duïadoù flammoù un
tangwall  vez gwelet warne c’hoazh. Ul leur
pri, hag a-dal ur c’hrañj m’emañ ma zad
boazet da renkañ enni e  stlejerez, e frez, ha
kement ostilhoù all ne fellan ket gouzout o
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anvioù. Alïes a-walc’h e lar ma zad  e vefe ret
’barzh fin distrujañ an ti rivinet hag an hangar,
ha kas tout ar relegoù daonet-se e foñs ar
vengleuz ha goloïñ anezho gant douar  ha
strouezh, ha marteze e treïfe ar sperejoù
gwelloc’h.....

Pa gomz ma zad evel-se, e teu dour e
daoulagad ma mamm-gozh, hag e tistro ma
mamm he fenn war-zu ar prenestr... ha den ne
lar poz.

Gouzout’ran a zo bet erruet un dra derrupl e-
pad ar brezel-bed diwezhañ, met n’eo met
nebeut ha nebeut a zo bet desket ganin an
istor, eveljust gant komzoù  sourprenet ganin,
etre mamm ha mamm-gozh.

Karout’ran ma repu nevez, pebezh sioulder er
zulier-se ! c’hwez  fall al loueded hag ar
c’haoc’h-logod   vez a-wechoù oc’h hegasiñ
toulloù ma fri tanv, met dre laerezh am eus
tapet ur voutailhad dour-Kologn, ha bep an
amzer e strewan bannigoù ouzh ar mogerioù
pe ouzh ar plañchod.

Dav ‘ vo din memestra kavout ul labour all.

Met petra ? Marteze deskiñ ober stamm, pe
krogig (ec’h,ec’h), dreist-holl pa vin dirak
daoulagad faeüz ma mamm. Ne c’hallan ket
paseal ma amzer –tri miz hogozik !- o skrivañ,
o lenn, o tistlabezañ hag o skaotañ ar skudilli,
o pourmen ma c’halite dre ar gwarimeier, pe o
vont da vourbouilhat er stêr….ha d’ober an
diaoul ha pevar* !

*ober an diaoul ha pevar : e galleg, faire les
400 coups.

- V -

Un taol-strak adarre !

Med kaoc’h-lutenn ‘barzh-fin, n’eus ket
moaïen ‘ta da vevañ un devezh nemetken e
peoc’h, en ti-mañ ?

A ! a ! kontant vint pa skarzhin kuit ma skasoù
?

Ma c’hallfen-me gounit ma boued ! met
penaos ? N’am eus nemet pempzek vloaz, ne

vez ket tennet piz- bihan na piz-du dre an dorn
mui, n’ouzon ober netra, nemet displegañ
« sur l’onde calme et noire où dorment les
étoiles… » pe ganañ « yellow submarine », pe
selaoù war elektrofon kozh ma zad,
kanaouennoù Johnny, Joan Baez, ha
trivliadennoù telenn un den yaouank
anvet…Stivell me’gred.

Da gentañ, kroget emaon da zeskiñ ober
stamm : pebezh torr-penn ! ur poent war an tu-
gin, ur poent war an tu-mat,....a ! en em
drompet’ m eus ! Dav difoeltrañ an oberenn
dispar ! Ma mamm-gozh, ken pasiant ganin
koulskoude, a rebech din hep ehan ne zalc’han
ket awalc’h war ma evezh...“Ale ! penn fall,
kae da bourmen“. Eviti ivez n’on nemet ur
feneantez, un tamm tra divalv evel ma lar-hi
p’ema kounnaret.

War-lerc’h merenn ez an da aveliñ ma fenn en
hentchoù* don, er gwarimeier; en em ledañ ’
ran war ar mell roc’h plat, kleuziet en he
c’hreiz, a ran diouti “roc’h ar
voudiged“...Sellet a ran ouzh an oabl glas,
ouzh ar c’houmoulennigou gwenn o cheñch
neuz hep ehan...

Penaos paseal an holl amzer vak-se er
sioulder, hep tabut, hep bout heskinet a-vare-
da-vare? Petra c’hallfen-me ober ’ta evit
okupiñ dreist ma amzer hep tapout ma
fegement evit an-dra-mañ-dra ?
Trouz ur mekanik o pignat gant ar roz. Sevel a
ran eus ma roc’h, ha gwelet a ran ma zad war
e stlejerez. Poent eo merenn-vihan neuze ?
Ober a ran sin dezhañ, harpañ a ra. “Ale, Mari
ruz-botoù, pign ‘ta ganin.”, ha me da azezañ
en e gostez.

“ ‘Ba pelec’h e oas o labourat, tadig ?”
-O ! oc’h eseañ kempenn an takad gwaremm
e-kichen ar wazh, evit e lakaat da brad, met
start eo !
-O tadig,  risklus eo, te ‘ oar mat., tad-kozh ‘
oa bet taolet traoñ, ha ruilhet warnañ e
stlejerez, ha flastret dindanañ. O tadig, lez an
takad daonet-se e-giz m’emañ. Ne vi ket
pinvidikoc’h o lakaat al lod douar-se e prad.
-Yao*, dav kenderc’hel gant al labour
komañset.”
Lakaat ’ ra e vekanik da dreiñ adarre, hag e
soñjan  en darvoud-se. Er pañsion e oan tri
bloaz’zo. Ne oan ket evit asantiñ ne welfen
mui ma zad-kozh bev. E gorf oa bet ledet war
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e wele, ha goloet  dindan ul liñser wenn, med
forchet e oan da verzout pegen plat ha kleuziet
e seblante e gof hag e vrusk. E zremm oa
melen-koar met brav, james ne vije bet laret
en doa gouzañvet dreist...Ne gomprenen ket
dinentez, ha bizaj serret ma mamm-gozh,
tostoc’h en em gaven neuze ouzh ma mamm
ha ne c’halle ket  derc’hel war he glac’har,
hag e ouele hag e tifronke hep paouez.

*hentchoù : hentoù
*yao : eo

Bremañ ur stlejerez nevez zo bet prenet, paeet
war an dle. An hini gozh zo bet dilemet kuit
ha kaset da vreinañ ha da verglañ, tra milliget,
en un toull mengleuz bennak....

E-giz boaz, eo bet staliet an daol
gant mamm-gozh, ha c’hwez vat ar c’hafe
fresk en em led er gegin. Den ne lar poz ebet.
N’am-eus ket naon, ur bannac’h kafe hepken a
evan, ha setu ma mamm, dihunet eus he
sonjoù, ken donezonet d’ober nikun eus
netra*, o skopañ warnon he bilim adarre : “Ma
labourfez un tammig, ma z’addeskfes  da
gentelioù, marteze az pije ur manniel* a
naon... Dav vo dit kregiñ start, ma peus
c’hoant bout dalc’het el lise....”

Un tamm araj a grign ma c’hreiz a-daol trumm
:

“Ha te ! Gra ar gentel din ‘ta, te a zo bet taolet
kuit eus al lise, te, ha tadig ivez dre n’abeg…”

P’ema laosket kuit da vramm, ne dalv mui ar
boan da skei war da vorzed.*.....!

N’ez echuin ket ma foz. N’em eus ket bet
amzer da sevel ma revr eus ma      c’hador, ma
stlak ur flac’had war ma jod.

“Ar wech  diwezhañ a vo, m’hen tou !”

Stlaket dor ar porzh war ma lerc’h, ha gant ur
fulor dreist e pignan betek ma c’hambr hag e
prennan an nor warnon ; ha kaer he do ma
mamm-gozh hopal ha hejañ an dornell, ne
zigorin ket ha ne respontin ket zoken dezhi...
ha tampir evito tout ma chomin da greviñ gant
an naon....
*ober nikun eus netra : e galleg, couper les
cheveux en quatre.
*manniel a naon : un doare, ur seblant a naon.

*P’ema laosket kuit da vramm...:…..graet an
droug, ne dalv ket ar boan da gaout keuz !

- VI -

Sioulaet ma araj. Marteze, e-barzh fin emaon
ur plac’h re zichek. Met ne ankounac’hain ket.
Ha touet eo bet ganin : Roet eo bet din ar
jilgornad diwezhañ. Ne savo biken mui he
dorn warnon... hep riskl eviti  !

- VII -

Ma deizlevr karet –evel ma lare n’ouzon ket
peseurt skrivagnerez droch- dilezet out bet
ganin e-pad c’hwec’h devezh ! Ha perak  ’ta  ?

Degouezhet an Aotroù Iffig er gêr !

Ha seul daol ma tegouezh Iffig er gêr,
cheñchet vez an holl dud !  Ma mamm-gozh a
lak liv ruz war he muzelloù, a gempenn he
blev, a wisk he sae c’hlas –an hini vravañ-.
Ma zad a gomz ! Ma mamm a vousc’hoarzh,
ha burzhud,  a-wechoù e tidalp-hi da
c’hoarzhin* ! ha me….me…vez sot gant al
levenez, rak ur gaouad heol eo hon Iffig, ur
gaouad heol o sklerijennañ hor sperejoù hag
hor c’halonoù.

En e soñj e oa bet lakaet mont da Vro-
Gorsika, met disaliet eo bet gant e gamaraded,
re start e vefe evitañ, ha setu hon Iffig forchet
da cheñch e raktresoù evit e vakañsoù. Ma !
Evidomp e vo gwell-a-se ! Eveljust ne chomo
ket ganeomp e-pad an holl amzer vak-se, met
alïes e teuio d’hor gwelet, ne chomo ket sur en
e ranndi e Kerbaol da dreiñ da azen, ha n’eo
ket pell ar mor, ha tu vo dezhañ d’ober
gweladennoù d’e vignoned, da vizitañ kistilli
hag ilizoù hor bro, hag a-wechoù, prometet eo,
e teuio d’am gerc’hat evit ober un droiad bale
!

Karet ‘ ran hegasiñ ha tatinat Iffig, ha karet’ra
bout tatinet ganin, ha d’e dro ne chom ket bout
anezhañ ! Hag eñ da dennañ war ma natennoù
evel ma vefe o c’horo ur vuoc’h, pe oc’h ober
van da votezat ma fenn a-dreñv.
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Gwechall pa oan bugel, pikez ha foñgn*, ma
brasañ plijadur a oa da lakaat anezhañ da
c’haloupat, pe kentoc’h esaeañ da lakaat
anezhañ da c’haloupat

« Ale Tonton Iffig, Greomp ur c’hant metrad.
D’ho merkoù. Prest ? Kit !”
Ha me erruet eveljust kalz araokañ, er c’horn-
tro,o sellet, goapaüs ouzh ma faourkaezh treul
a eontr, kamm-jilgamm, diasur spontus war e
zivesker treut ha tort distummet gant ar polio,
o c’hweziñ gant ur bec’h terrupl….

« Gounezet ‘m eus Tonton ! »

Mousc’hoarzhin a rae daoust d’e boan.
“Gounezet ‘t eus ur wechad c’hoazh Stefig !
Peseurt plac’h dillo out ! Gwir eo ! Vat a ra
din ober eun tamm jimlastik !”

    Penaos e c’hellen-me bout ken didruez ?
Un nebeud bloavezhioù war-lerc’h e oa bet
kontet gantañ e oa bet skoet gant ar polio d’e
zeg vloaz, hag e kontas, nompas e boan nag e
zizesper, -se ne oa ket e zoare- met en ur
c’hoarzhin, ar c’hounnar a savas un deiz en e
vamm-gozh :

“Atav e vezemp sames*, Mimi, Emmeline ha
me, evit hor c’hoarioù, ’vel ober hor zaolioù-
kamm. Ha setu an div gomer, e kuzh d’hon
zud, d’am dennañ eus ar gador ‚ ha me
morgousket,  ha setu anezho o pegañ dindan
ma zivgazel, Mimi ouzh un tu, Emmeline
ouzh an tu all. Klevout a ran c’hoazh Mimi o
komañdiñ : “Sav ha kerzh“ ! Ha me, ne santen
ket ma divharr, met forchet oan gant ar div
gazeg-se da

*didalpiñ da c’hoarzhin : e galleg, éclater de
rire.
*fo_gn : mechant, droug.
*sames : asambles

ruzañ ma zreid, ha Mimi atav :“ Te  gerzho,
m’hen tou, nondigoù“, ha c’hoarzhadeg, ya,
hon zri o sklokal, hag ar pezh oa da erru, zo
erruet. Emmeline da lugañ* he fav war eur
mîn, ha setu ni hon zri, war an dachenn, bern-
ha-bern, hep bout gouest d’en em zispartiañ
kement a c’hoarzh hag a fent a oa ganeomp !
Ha ma mamm-gozh da zont, o krial evel ul
louarnez o kac’hat c’hwiloù*, hag o
kunujenniñ, “mil mallozh, plac’hed divergont,
diot ha sot-mik” hag hi da skeiñ gant an div
blac’h, met ar flac’hadoù a gouezhe warnon

ivez ! Pebezh abadenn ! c’hoarzhin’raemp
c’hoazh daoust d’he zaoliou-dorn, ha padal e
ouele ma faourkaezh mamm-gozh, hag etre
div c’hoarzhadenn, e valbouze Mimi :“Dav
dezhañ kerzal, dav dezhañ gober jimlastik, ne
faot ket din gwelet anezhañ mod un treul o
vagañ soñjoù du war e gador !”

Ha rezon oa ganti. Hep bolontez Mimi, hep
kouraj Emmeline hag hi mut koulskoude hag
ur gwall donkadur o pouezañ war he choug
paour, n’em befe  ket kavet kalon a-walc’h
evit fichal* an divesker daonet-se !…nag evit
kenderc’hel gant ma studioù.. !  ”

Ma eontr Iffig ‘ zo kelenner war an Istor en ur
skolaj paotred e Kerbaol.

*lugan : luzian
*fongn : mechant, drouk
*krial mod ul louarnez o kac’hat c’hwilou :
krial gant an droug.
*fichal : fiñval.

- VIII -

Un tamm hegas  ‘zo o c’hoari gant ma mel-
penn : ar pañsion. Ne vo ket posubl  din chom
mui  er pañsion, rak serret e vo.
A-benn an distro skol, el lise emaon o studiañ,
e vo mesket paotred al lise-paotred gant
merc’hed al lise deomp-ni. Hag er c’hontrol,
merc’hed hor skolaj az aio da studiañ d’ar
skolaj-paotred. Setu un torr-penn ’ta . Ha me,
me hag a vag ur c’has terrupl ouzh buhez ar
pañsion, setu me divarc’het ! Eveljust abaoe
1968 , ez a un tamm gwelloc’h ar vuhez er
pañsion, ar sperejoù* o deus gwellaet un
nebeud ivez, ne gred mui hon eveshaerezed
punisañ ha kastizañ ac’hanomp evit nebeud a
dra….evel ma raent a-raok. « Ha ma pije
anavezet buhez ar pañsion en amzer e oan,
dïaes hen krediñ ! ».Met ma n’on ket gouest
da chom er pañsion, pelec’h ez in da lojañ ?
N’ho-deus ket ma zud argant a-walc’h evit
paeañ din ur c’hambr e kêr ha ma yalc’had
n’eo ket gwall druz.

Pa zisklerian ma arvarioù da Iffig, e
vousc’hoarzh goapaüs.

“Ha da dud zo chomet hep laret dit eo bet
dilemet ar gudenn ? Ale ! Cheñch tu d’ar vazh
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plac’hig. Dindan ma askell e vo ret dit bevañ
bremañ, ma lakezig. Ur c’hambrig em ranndi
a vo renket evidout, o netra glorius, met lezel
a rin ac’hanout e peoc’h... Met taol evezh ! ur
c’hontrad reut vo etrezomp. Na gredez ket e
lezin tout ar frankiz ganit ! Da skouer, arabat
fumiñ !

-Met tonton,ne fuman ket. Ha te,an hini a vez
o flaeriañ an holl dud gand da bibenn !
-E ! Mari lañchenn but, gra peoc’h ! Me, a
gomañdo !Met gwelet ‘ vo war-lerc’h ar
gizioù. Un dra zo sur : e hanter-bañsion e
chomi , ha ne kuitai ket ar skol nemet da 18
eur, ha diouzhtu d’ar gêr hep stlejañ da
c’halochoù”.
Lammat a ran ouzh goûg ma eontr karet ha
pokat trouzus d’e jod. Un trubuilh nebeutoc’h
evidon.

“ Na sailhez ket c’hoazh gant ar joa,
marmouzig. Marteze e vo startoc’h ar vuhez
ganin eget er pañsion.”

Se ne c’hellan ket krediñ !

Emañ ma mamm er-maez o skubañ an treuzoù
hag an hent gant ur skubell valan. War an
arvar e choman. Ne gredo ket ma diboulzañ
dirak he breur... mont a ran, lentik, daveti,
gant ma c’halon em c’hreiz o vihannaat, hag
hep lezel dezhi amzer da vont war he c’hil, e
vouchan dezhi, hag e c’houlennan he fardon.
Huanadiñ a ra-hi, hejañ he divskoaz ha
diskleriañ : “N’ouzon ket perak zo pennoù ken
kalet er familh-man”. Setu tout.

Dav vo din esaeañ bout hegarat ur wech an
amzer, met nondetoui, ret vo dezhi ivez ober
ur striv, memes ma vo eviti ken gwazh ha
lazhañ ur bleiz gant un taol-boned*. Ha me,
me m’eus ma orgouilh ivez. Perak vez dav
din-me plegañ seul wech !

*sperejoù : speredoù
*ken gwazh ha lazhan ur bleiz gant un taol-
boned : un dra diaes-diaes d’ober.

- IX -

Erfin e tremeno ar vakañsoù buanoc’h eget e
krede din !

Iffig zo chomet ur sizunvezh glok ganeomp.
Daoust dezhañ bout nammet e c’hall ober kalz
traoù  ha sikour ma zad en e labourioù, ha ma
mamm-gozh da aozañ boued, ha dreist-holl
ober war-dro ar saout ha memes goro anezho
:“Te oar, goro anezho  gant an dorn  oa
arvarus a-walc’h, ha te ‘wel bremañ gant ar
mekanikoù eo  kalz aesoc’h an traoù.” Ya,
marteze, met, ne vo ket me hag a vo lakaet
d’ober al labour-se. Gra ma peus c’hoant ! Me
am eus d’ober war-dro ma deizlevr, d’ober
van da studiañ ma levrioù-klas, ha dreist-holl
da lenn al levrioù degaset gant Iffig.
“Ha c’hoant peus da zont ganin da welet
mignoned kelennerien ganin er skolaj, hag o
tremen o vakañsou en un ti feurmet e-tal
Kraon ?”

Hañ, ya , uzañ rafe ma amzer, met gwelet
kelennerien c’hoazh, marteze ne vo kaoz
nemet eus istor, galleg, saozneg, skolidi
feneant put, ha me’oar ? Ha marteze emaint
kelennerien war ar jedoniezh ...!

N’eus ket da gaout aon, kelennerien war ar
galleg ha war ar germaneg emaint, mat, ne
vint ket re dorr-revr, hag ur mab seitek vloaz
o-deus, e vacho zo bet paket  gantañ aes-tre,
eur meneg “mat-tre“ war ar marc’had, mar
plij, ur penn anezhañ neketa, n’eo ket eveldon,
met dre chañs ur verc’h pevarzek vloaz o deus
ivez, marteze gant houmañ ne vo ket ar
c’haoc’h re uhel en he revr...*

Ur veaj plijus e 4 L Iffig, dre rozeier, dre
stankennoù druz, ha dre tuchennoù moal ar
Menez C’hom... Gwelet ar mor o lugerniñ en
e gened glas-gwer...!
Ma ! Tud tre eo kamaraded Iffig, ha ne reont
ket re a  jistroù. O bugale ivez, Marina ha
Padrig o anvioù, a seblant bout simpl hag
hegarat. Ar plac’h zo brasoc’h egedon, abaf a-
walc’h , ar paotr  zo bras ivez, gant daoulagad
c’hlas, ha blev du dezhañ, hir eveljust met
kribet prop. Sell  ra ouzhin alïes, ha seul wech
e santan al liv ruz o tont war ma divjod.
Marteze a-walc’h emañ-eñ ur _penn  graet
mat_, met ne vin ket pell o soñjal e vo dav din
diwall ouzh al lakez-paotr-se. Euruzamant ne
chomimp nemet tri pe bevar devezh e Kraon !

Lakaet on bet da gousket e kambr Marina, ha
diouzhtu e teuomp da  vout kamaradezed, ha
chuchumuchu, c’hoarzhadegoù, sekrejoù
diwar-benn paotred, kelennerien, hag hon
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zud . Un dra zo sur, n’omp ket komprenet
gante, ha ne reont  van ouzomp nemet evit hor
gourdrouzañ.

Bep abardaevezh ez eomp hon zri da neuial
Da gentañ e kemeran mezh gand ma mailho-
ur-pezh, met gant Marina zo ar memes hini,
c’hoant he defe prenañ ur bikini...met ne gred
ket, gant he brusk ken plat ! Se zo un dispi
eviti, hag evidon eur vezh rak he breur a daol
ur sell pouezuz war ma divronn din-me, ha
n’int ket ken plat ha re e c’hoar.

Mat. Sioul. E peoc’h. Nemet an nozvezh a-
raok kuitaat pa oan ma-unanig er jardin, sar*
ma teue  goustadik an noz war he favioù
voulouz du, ha ma esaeen-me da echuiñ al
levr prestet din gant Marina (La condition
humaine, gant Malraux) , eo erruet-eñ hep
ober trouz, al lampon Padrig, tennet ma levr
eus ma daouarn, bouchet din war ma

*ar c’haoc’h re uhel en he revr : lorc’hus
*sar : e-ser

diweuz, ha lakaet e zaouarn war ma divronn.
Ha pfuitt, achapet kuit ar c’halimant*, evel ul
 laer....ha me, aet ven* ha mezeg. Sakre
salopri ’ta !

D’ar mintin abred, kimiad gand hon ostized.
Ha tri fok d’an ostiz, ha tri fok d’an ostizez, tri
fok da Marina “Te ‘ skrivo din Stefanie, ha ni
n’ em gavo adarre el lise e miz Gwengolo”, ha
setu ar paotr Padrig o stardañ din ma dorn,
pilpous, hag o chuchuiñ e pleg ma skouarn
“dav vo deomp en em welet adarre neketa, te
az peus avaloù-orañjez eus ar c’hentañ !”

War an distro, e taol a-wechoù Iffig ur sell
davedon, hag a-daol trumm, goapaüs :  “Tapet
zo ganit taolioù-heol, ‘m eus aon, dreist-holl
war da zivjod !”

M’hen tou, ne lakain ket da drotal ma soñj el
lakez-se, met koulskoude, dav din anavezout
ne oa ket displijus ar bouch-se !

*Kalimant : lakez, fripon
*ven : gwan

- X -

Iffig zo aet kuit., aet da foetañ bro... Kampiñ a
raio e-pad eizhteiz gant ur c’hamarad e bro
Normandi. Met prometet eo, sur e fin miz
Gouere e teuio adarre.

Lezet zo bet gantañ ur bern levriou ha
kelaouennoù, hag en em gavan bremañ em
bleud. Pa vez ma zud er parkeier e karan
azezañ war ar mîn plat e korn-tro an hentig
don, dindan an dervenn gozh, ma stribilh
c’hoazh diouti ur c’hozh brañsigell. Bevañ’
ran e peoc’h. Den ebet ne heskin ac’hanon.
Asantiñ’  ran da aozañ merenn-vihan,
distlabezañ an daol ha zoken dibluskañ al
legumaj evit soubenn c’hoan.

- XI -

Dec’h e oan evel boaz o c’hortoz ar paotr-
lizhiri rak ur wech an amzer e teu din ur
gartenn pe ul lizher digant ur gamaradez-skol
pe ur c’hetparez*, spagnolez pe  saozez
anezhi, met ne oa netra evidon, evit ma mamm
nemetken. Ha pa zeuan en ti un hanter eur
goude, e sourprenan anezhi azezet ouzh an
daol, paperioù strewet dirazi, he zal en he
daouarn....o ouelañ....hag e santan dirak ar
glac’har dic’hortoz-se, ma c’halon o vont
bihan. Evelse, e oar-hi gouelañ dourek ! Ar
c’hentañ gwech abaoe marv ma zad-kozh !
Mont a ran daveti ha lakaat a ran ma divrec’h
tro he dargreiz ha ma jod ouzh he jod glebiet
gant he daeroù. Dastum a ra ar pajennoù,
plegañ ‘ra anezho, hag e lak adarre he lizher
en e c’holo…

“Emmeline hag he mamm ‘zo o tont en-dro er
vro, evit chom da vat e kred din”.
-Met n’eo ket ur c’heloù fall neuze. Kontant e
rankfes bout !

-Gortozet ’ m eus ar momed-se, e-pad ken
pell, ha bremañ ne  c’hellan ket krediñ e vo
posubl erfin, war-lerc’h pempzek vloaz,
gwelet ma c’hamaradez. Hag Iffig !
Paourkaezh Iffig ! Deuet vo endro eus e
gamping….Ur sizhunvezh c’hoazh da
c’hortoz hag e vint aze ! Pebezh from
evidomp tout!”

Ral eo dezhi komz e-pad ken pell ouzhin, hag
un tamm avi e vagan ouzh an Emmeline-se
ken tost ouzh kalon ma mamm.
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“Deomp da laret ar c’heloù da vamm-gozh.
Dav vo naetaat ar maner hag al liorzh.”

*ur c’hetparez : e galleg, une correspondante.

- XII -

Karout a ran da serr noz, stouiñ war vord ma
frenestr, hag heuliañ koroll foll ar gwinilli, pe
selaoù ul labousig dianav o kanañ evel mezvet
“betek goût, betek goût”. Karout a ran ivez
redadeg diroll an eskell-kroc’hen hag a ra aon
d’an holl dud, ha laret vez din, war un ton
c’hwerv e ran esperc’h* karout ar pezh vez
kasaet gant ar re all. Ha kap e vefen da garout
an naered esperc’h   evit hegasiñ tud’zo. A! a-
walc’h memestra. Re zo re.

…..
Ha ya, bec’h zo bet. Ha bac’hiñ ‘ba labour,
tudoù !
Eveljust, meur a wech a ez eus bet tu ganin
mont e-barzh ar maner, pa lakae ma mamm pe
ma mamm-gozh, un tammig urzh hag a rae un
taol-diboultrennañ. Se, sur, a oa bet prometet
da familh Emmeline d’ober kement-se. Met
biskoazh n’em-eus bet tu da vont e-barzh ar
maner ma- unan.

Ha sirius an traoù. C’hweziou dour-gwinegr,
dour-Javel, koar-gwenan, soavon, en em led
en ti. E-keit -se, e klevomp trouz touzerez ma
zad o naetaat ar jardin.

“Kaer vo dezhañ ober, eme Mamm, ne zeuio
ket a-benn da gempenn ar jardin evel ma ouie
ober mamm Emmeline.”

Peseurt torr-penn ! Morse ne vez laret anv pe
anv-bihan Intron ar maner, met atav « mamm
Emmeline ».

« Met, erfin, « mamm Emmeline », un ano he
deus dezhi, pas ? »

-A ! diaes a-walc’h da zisplegañ : He gwaz e
veze graet Louis dioutañ evit ober an diforc’h
gant e dad Loeïz, met eviti, penaos ober ? A-
wechoù e veze graet Madame Rouzig diouti,
a-wechoù mamm-gozh a zeue a-benn da laret
dezhi “Amelie”…met start oa rak ne oa ket
diouzh o stad. Merc’h ur bourc’hiz oa, un

noter me’gred….A-walc’h gant da
c’houlennoù : Kae kentoc’h d’ar zulier da
lakaat prop ar pezh-se ha n’ankouez ket da
zilemmiñ ar gwiadoù-kevnid… »
C’hwi ‘ lar ! Pegen plijus al labour-se ! Met
dedennet on gant ar pezh-se, gant e arrebeuri
kozh, e valiadoù baotet....Hag e vaman ivez
dirak an estajerennoù levrioù....hervez ma
mamm-gozh, kalz eus ar c’hozhachoù-se (hi’
lar  « lornachoù-se ») a oa aze dija en amzer ar
varkizez. Ar varkizez ? Piv eo ar varkizez-se ?
Met alïes e vez gwelloc’h  gortoz ma teu prop
ha krak an istor, rak, souezhusat tra, pa
c’houlennan un dra-pe-dra, e chom mut ma
zud, kentoc’h, respont a reont a-dreuz.
Aesoc’h tennañ buruilhed eus revr an diaoul*
eget kaout ur respont reizh ha gwirion.

Ec’h ! ur wiadenn-gevnid ouzh ma fas !
Seblantout a ra din bout bac’het, ha padal, e
larfe deoc’h tud’zo e vez heugusoc’h ur
gevnidenn.Ya, met ur blijadur dreist  eo din
me  flastrañ al loen vil-se dindan ma zroad, a-
wechoù e kred din santout he eskern o strakal!

*esperc’h : espres
*tennañ buruilhed (buzhuged) eus revr an
diaoul : un dra diaes-kenañ d’ober !!!

Mat. un taol-torchouer amañ war an arrebeuri,
un taol-barr-pluñv e kornioù ar plafoñs, un
taol-skubell buan-buan, ha renkañ al levrioù
kozh-se....Harpet ouzh ar voger, koachet
dindan ul lienenn bet gwenn gwechall, e
tizoloan un daolenn-livet.  Ur vaouez yaouank
vrav, blev melen dispaket war he divskoaz
mistr, ur sae c’hlas dantelezet, hir betek he
zreid, ur boked roz etre he daouarn maneget...
Piv ta eo ar vaouez-se ?

Al levrioù kozh zo keinet brav,  ha
lizherennoù alaouret dezho….met netra d’am
ziduiñ, nemet e-touez al levrioù a briz-se e
remerkan levrioù-chakod ha levrioù
« levraoueg gwer » perc’hentiezh Emmeline
sur a-walc’h, ha burzhud, en o-zouez ul levr
keinet e gell-moug.Tap ‘ran krog ennañ, hag e
lennan war ar bajenn gentañ, « Da Emmeline,
ma merc’h-vihan, al levr barzhonegoù-mañ,
arabat e lenn a-raok he zriwec’h vloaz »,un
deiziad «28.07.51 », ur sinadur gri-gri
skribouilhet. Ma !  Levr Rimbaud an hini eo:
« oberioù ». Ha setu : in the pocket ! Din-me
vo al levr-se, levr ma barzh muiañ-karet gant
Prevert. Ma ! N’eo ket ul laeroñsi,
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ankounac’haet eo bet al levr gant Emmeline,
sur ne rae ket forzh anezhi gant al levr-se a-
hent-all e vefe bet kaset ganti pa oa bet kuitaet
ar maner gant he familh.

Gallout a reont dont bremañ, an div Intron ken
karet, ken doujet…Un ti hag ur jardin lakaet
prop ha naet e kavint. Me, mersi bras, kemeret
am eus ma gopr, ha kuzhet e vo e
kompagnunez ma deizlevr.

- XIII -

Dibabet zo bet ganin : kavout a ran gwelloc’h
brodiñ eget ober stamm, hag aketuz, e
kendalc’han (pebezh enor !) da vrodiñ e neud
melen, oranjez ha gwer, un doubier komañset
gant ma mamm-gozh, ha meuleudioù ganti
war ma labour naet ha pizh, un drugar
!Daouarn aour am eus –pa garan eveljust- ha
setu peogwir emañ-hi war he zu mat, dav eo
louarniñ –gwelet e vo !

“Pegen hast ’m eus mamm-gozh, d’ober
anaoudegezh ganto !
- Gant piv, merc’hig ?
- Met gant Emmeline hag he mamm. Ha te ?
N’az po ket deur  anavezout anezho adarre?
Sur o-deus chenchet kalz ! Ha te, te anaveze
Emmeline, mudez, ha setu-hi, a gomz bremañ
evel te ha me ? Kalz traoù o-do o div da
gontañ deoc’h. Sur, e oa al lizhiri digaset
ganto, met ne vez ket disklaeriet tout ’n traou
el lizhiri. Ha Mamm, hag Iffig, ken fromet e
vint…abaoe keit-all ‘zo …
- O ! bez ‘vo goueladeg sur….
- Neuze, e oa mut Emmeline. Soñj am-eus,
poa laret din(n’eo ket gwir !) e oa deuet mut e-
fin ar brezel-bed diwezhañ, war-lerc’h ur
c’hrogad terrupl.
- Che ! Ne garan ket komz eus an amzer
c’hris-se, met kozh a-walc’h emaout bremañ
evit gouzout ar wirionez .
- Da bempzek vloaz hanter, sur emaon gouest
da gompren ar vuhez.
- O ! loenig kaez ! Kompren ar vuhez,
c’hoarzhin ‘ rafen ma ‘m befe ar galon da
c’hoarzhin. Met eus an taol-se ne zizoñjin
biken. Evel skrivet e lizhiri gwad e vo merket
da viken em spered.”

Ha me, da zerc’hel war ma c’hoant da
c’houlenn mont buanoc’h gant hec’h istor, an

aon o vougañ ac’hanon da vout kaset da
c’hwitellat Ramona.

Huanad hir. : “E kazi-fin miz eost 44 e oa. Hor
bourc’h deomp-ni ha bourc’hioù tro-war-dro,
dieubet eus ar Voched, krediñ’ rae deomp e oa
echuet ar brezel, ha padal e ouiemp ne oa ket
echuet peogwir e klevemp c’hoazh
stlakadennoù ar bombezennoù o kouezhañ
war an Oriant ha tro-war-dro(chakod an
Oriant a veze graet), hag e welemp al
luc’hedennoù oc’h entaniñ an nozvezhioù.

Ha setu klevet gant unan bennak e veze kavet
adarre bleud ha bara gwinizh e Plougêr, ur gêr
pell a-walc’h eus amañ, daou ugent
kilometrad d’an nebeutañ, ne oa ket da
dermal*, ha divizet oa bet ganeomp mont da
Blougêr gant hor biloioù. Amelie, da dad-kozh
ha me, deomp e oa dav mont gant hor
sec’hier, staget war talieroù hor biloioù  .
Mimi hag Iffig a oa aet gant ma mamm (n’az-
peus ket anavezet da vamm-guñv) d’ar Beuzit
en ur feurm da dennañ piz-du.

Loeïz, tad-kozh Emmeline, a oa aet da sikour
dornañ e Gerveur.

Ne chome er gêr nemet Emmeline, Jann he
mamm-gozh ha Lena he moereb. Soñj am eus
dalc’het, peogwir oa bet gouelet ha kriet gand
Lena, ur plac’h koant ha prim, brizh a-
wechoù, c’hwezek vloaz dezhi, c’hoant bras
ivez ganti mont da bourmen, met ne oa bilo a-
feson ebet eviti. Ha laret ‘m eus dit e oa tad
Emmeline prizonier e bro-Almagn, abaoe ur
bloavezh, ar paourkaezh Louis gwerzhet , piv
ouio gant peseurt salopri, dre n’abeg e oa
kablus da vout rezistant !…

Dalc’het em eus em eñvor ivez  hon levenez
pa oamp o vont kuit gant hor biloioù hag  ar
santimant a frankiz ha ne guitae ket
ac’hanomp abaoe eur mizvezh bennak.

*da dermal : da dortal

Met pa oamp degouezhet en-dro d’ar gêr, gant
hor biloioù, karget mod azened, an euzh a rene
war leur ti tud-kozh Emmeline. Ar spont a rog
c’hoazh ma c’hreiz. Gwir eo, eus pell e oa bet
gwelet ganeomp un tamm moged tanv o sevel
war ar run. Piv ‘ta en dije  lakaet yeot ha
strouez da zeviñ gant un amzer ken sec’h?
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Amzer deomp harpañ hor biloioù ouzh ur
voger… Iffig ha Mimi oa bet serret an nor
warno em zi, ha klevet a raen anezho ur
wechad an amzer o hopal hag o
ouelañ….War-lerc’h ‘m eus komprenet e oa
just Loeïz oc’h erruout war zeulioù  ma
mamm…

Goude, gant an dud deuet eus stankenn
Gerveur, hon eus divunet ar wirionez…....pe
ur seblant a wirionez…”

Mamm-gozh a davas hag a goachas he
daoulagad dindan he daouarn….Krediñ  ra din
e oa o ouelañ.

Truez am boa outi met e faote din ma istor  :

“ Ha neuze Nenenn, emezon pilpouzig, o reiñ
dezhi lesanv karantezus ma c’hentañ
bugaleaj.”

Sellet a reas ouzh ma embroiderezh hag he
zennas eus ma daouarn :

“Ha me da gontañ, ha me da gaozeal, hag
houmañ da selaoù gant he divskouarn digoret
frank, hag e-keit-se ne labouromp ket, ha sell
ouzh da boeñtchoù*, direizh ha dizingal !”

Ar wech-mañ, me eo,  oa ar c’hoant gouelañ
ganin rak ne welen ket fin an istor o
tegouezhout ….

“Ale, sav da revr, poent mont da lakaat an
daol evit  merenn-vihan.”
Da sutal gant da verenn-vihan.!

Ne bregfe mui, anavezout a raen ar penn-peul-
se, lakaet un ide e-barzh he fenn, ne oa ket en
he fenn a-dreñv.

“Mamm-gozh, mar plij !
-Torr-penn !”

Ne vo netra da dennañ diouti mui !

 Hep gortoz he merenn-vihan daonet, e
c’haloupan kuit, d’ar pimperlamm* hag e
tiskennan ar wenojenn don  a gas d’ar stêr, e
stankenn Pont-Nevez, da vourbouilhat ha da
stlabikat an dour, da brederiañ e imorioù
direizh an dud deuet, ha da huñvreal war ar
ribl goloet a elestr, ha sellet ouzh ar felu hejet-

dihejet evel blev glas o ruillañ dre c’hrad red
an dour.
Eveljust em beus bet  droed da gaout rebechoù
diwar-benn ma achapadenn hep laret da zen
da belec’h e oan bet.......kanet brav din war un
ton anavezet...!

*da boe_tchoù: da boe_toù
*pimperlamm:buanoc’h c’hoazh evit d’an
daoulamm

Pa ‘m eus echuet distlabezañ an daol ha
skaotañ al listri, un“nozvad” d’am mamm o
vrochennad, ha d’am zad o lenn e journal
dirak an tele, ha setu me e ti ma mamm-gozh
adarre.

Ha setu an arvest dirak ma daoulagad : an
Intron o pouezañ butun* dirak ar post-bihan o
selaoù n’ouzon dare peseurt program, ha war
an daolig,dirazi paper chikolad ! ha debret tout
ar barrennoù chikolad gant an arloup* a gagn-
kozh-se ! Ha me da bignat d’am c’hlud
hep“nozvad” na pok ebet.

Nann, met ! Ma nozvezh din-me a zo
trubuilhet gant pennadoù digousk, gant
gwallhuñvreoù mesket a viloioù kozh, bleud
ha gwad o tiverrañ eus sec’hier..., ha trouz
bouzarus un engroez e dilhad du o krial hag o
tifroñkañ.

Dihuniñ ‘ran o c’hweziñ, gant un droug
bouelloù hag ar gredenn “emaint o
tegouezhout”, al lornachoù-se a laka ac’hanon
da vallozhiñ ouzh ma c’horf maouezig. Ha
setu un devezh all o vont da sevel gant e
veskaj a zroug-penn, droug-bouelloù, c’hoant
chetiñ* hag …un imor fall war ar marc’had! !

Un tamm krabisadenn ouzh ma dor.

“ Dihunet out ?
- Ya, deus tre”. Ha padal, da c’hwec’h eur, re
abred e vije d’en em zifachañ gant an debrerez
chikolad-se.
Deuet eo  tre, hag he c’hoñsou* war ma
gwele, pokat ra d’am fennad blev fuilhet, hag
a ra un tamm ton* din.
“Kounnaret oan, ha brevet  adarre gant ar
glac’har...hogozik tregont vloaz zo tremenet
hag alïes e teu em spered an daolenn c’hris-se.
An ti hanter devet, penaos oa bet lakaet an tan
gante ? War al leur, ar vamm-gozh lazhet , ur
boled en he fenn, unan all en he brusk, gwad o
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sec’hiñ en-dro dezhi ; Emmeline, he c’horf
dezhi hanter dorret, evel bet strewet pelloc’h,
o vlejal anezhi…. Dor ar c’hav oa digor, ha
p’hor boa  diskennet ar beder bazenn, un
arvest all, euzhuz dirak hon daoulagad : Lena,
marv, met, a-raok oa-hi bet....oa-hi bet... mod
’larfen ? louzet...

- Gwallet ?
- Ya, e-giz-se vez dav laret. Gwallet ha skoet
ganti betek ar marv.
- Met, met, gouïet ‘ peus penaos oa tremenet
an traoù, ha piv en doa graet an torfed ?
- O, ne oa ket diaes da c’houzout. Daou Voch
a oa deuet war voto, pe war sid-karr
kentoc’h,..Tro ar Gerveur graet ganto. Den
ebet en hor gêriadennig nemet an teir plac’h-
se ... Deuet eus an Oriant probab, da
c’houlenn da zebriñ, pe dezertourien...ha
marteze ma ne vefe ket bet Lena aze, ar
paourkaezh Lena ken brav, ken fïer, ken lemm
he zeod...Kavet oa bet, an daou vuñtreer, en ur
c’horn-tro ’tal-kichenn Sant-Alar, gloazet
dindan o sid-karr, ha peurlazhet oant bet raktal
gant ar rezistanted o-doa kavet  anezho. Ijin a-
walc’h az peus evit divuniñ glac’har spontus
Loeiz pa welas korfoù e wreg hag e verc’h,
hag e verc’h-vihan en ur stad etre-daou….Hag
ijin ivez chagrin Louis, p’eo deuet adarre eus
kampoù-ar-marv e 1945.....hag e verc’hig
deuet mut. Penaos e c’halle Amelie derc’hel
penn    ouzh gwalleurioù a seurt-se !Bez’ zo
tud a vag enno eun nerzh divuzul....

* pouezañ butun : morgousket
* arloup : e galleg, vorace
* chetiñ : dislonka_
* he c’hoñsou : azezet
*un tamm ton : moumounañ

- Met Mamm-gozh, Emmeline ne oa, da
neuze, nemet daou vloaz hanter, penaos
gouzout
eo da heul an degouezh spontus-se ma oa
“deuet” mut ?

- Ma ! plac’hig paour, da zaou vloaz hanter e
vez komzet un tammig memestra, hag
Emmeline evel Mimi hag Iffig a brege galleg
kenkoulz ha brezhoneg ! Met war-lerc’h an
taol euzus-se, ne oa poz ebet mui ganti,
siwazh. Mat. Harpomp bremañ. Se zo re
evidon.

Hag hi da sevel trumm eus bord ma gwele ha
da vont kuit. Kleved a ris he faziou pounner
war an diri o wigourat.

Krenañ ‘ raen ; goloïñ a ris al liñser war ma
fenn hag e krogis da ouelañ.

Ne skrivin mui netra war ar c’haïer daonet-
se…… !

- XIV -

Erruet eo an div Intron.

Tremenet o oto hep harpañ, ha setu skoet ma
familh gant an taol-dismegañs-se. Iffig deuet
adarre eus e gamping, ha ma mammig kaezh,
ne c’hallont ket derc’hel war o souezh hag o
foan.

Met, evel m’emaon e kroaz-hent, o reviñ*,-
mond rin d’am c’hlud pe get-  e welan ur
vaouezig mistr o tont davedon, blev melen
dezhi, gwisket a-bezh e gwenn, korfenn,
bragoù ha sandalennoù... Chom ’ra ur
pennadig o sellet ouzhin, hag erfin :

“Stefanie, ” ? emezi.

C’hoant didalpiñ da c’hoarzhin ha da
respont:“Dr Livingstone,I presume ?”, met
dav bout hegarat, asantiñ ran ha goulenn
diganti d’am zro : “Emmeline ? ”. O, o, o ! Se
‘zo farsus ‘fat !

N’hon eus ket amzer da doullañ kaoz ma z’eo
degouezhet tout ar familh en-dro deomp. Ha
bouch da houmañ, ha pok, ha stardennoù
daouarn... “Ha Fañch an hini eo neuze ? ” Hag
an holl da ouelañ, un druez, ...nemet Tadig ha
me, memestra !

Komz a ra mat Emmeline, a-wechoù
koulskoude e chom etre-daou, ha besteodiñ a
ra dreist-holl war ar “p” hag ar“m”, met
nebeut a dra, den ne zivunfe an deur paket
ganti deskiñ kaozal.

“Mma mmamm a bed ac’hanoc’h tout da zont
warc’hoazh da deir eur evit kaout eur
bannac’h kafe. Ne c’hall ket dont hec’h unan
d’ho pediñ ken gwastet emañ-hi, ken frommet,
traoù ‘zo da zegemer c’hoazh gant an
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dilojadeg, setu-hi strafuilhet tout, gant ar
pplijadur d’ho tigemer hag an anken d’ho
tegemer fall ! Ale, ppoent din  mont d’he
sikour . ’Bbenn-warc’hoazh neuze ? ”

Digoachet zo bet gant un aezennig avel flour,
ur gleizenn dindan pempilh he blev. Ha setu-
hi kuit o sec’hañ c’hoazh gant he dorn tanv an
daeloù a ziverr a-het he divjod. Stlejañ ’ra , un
nebeudig, he gar zehoù.

Didrouz e chomomp. Nemet eus deun askre
Iffig e teu eun huanadenn hir, evel un difroñk.

Warc’hoazh ‚ ‘vo sul.

*reviñ : etre daou ; kollet em soñjoù.

- XV -

Tremenet an devezh sul-se ha n’ouzon re petra
laret, joa zo bet, daeloù ivez,
c’hoarzhadennoù, hag a-wechoù, un
harpadenn : “Gwerzhet tout ar moc’h”*.

Ne oa ket just ur “bannac’h kafe”met un
degemer dreist, maniellou bourc’hizien, listri
prizius ha meudoù dispar, traoù da vout jenet
un tammig. A oad gant ma mamm-gozh eo
kazi mamm Emmeline, met argant ‘zo gant an
hini diwezhañ ha gwelet e vez kement-se war
he bizaj, he blev hag he dilhad. Koulskoude
ken simpl, abaf zoken e seblant-hi bout !

Gwir eo, tuet e vezan d’ober ma fenn ourz
kentoc’h ha mousc’hoarzin, met n’en em
gavan ket bout laosket a-gostez, na ma zad
kennebeut, hag  a zeblant bout en e vleud.
Ha c’hoarzhadeg p’he deus koñset Emmeline
war ar vrañsigell, poulset-hi gant Iffig ! Padal
gwelet ‘m eus d’ar mare-se ul liv fall war
dremm ma mamm.

“Kalz muioc’h a blijadur e veze ganeomp war
brañsigell hon dervenn gozh, pas ?“

Dija, an devezh-se em eus remerket daoulagad
disloaget* Iffig pa selle ouzh Emmeline...
mod ur bleiz prest d’ober hec’h afer d’ur
Gabellig ruz  !

*gwerzhet toud ar moc’h : an holl dud o preg
asambles, hag a-daol trumm...didrouz. “un
ange passe”
*disloaget : dispourbellet

- XVI -

Souezhus, ul lizher a zo degouezhet ganin, ur
gartenn eo kentoc’h hag eus perzh ma
“bonami“ Padrig, met dindan golo,
euruzamant.Ur gartenn eus bro-Iwerzon, bez’
zo tud o deus chañs da gaout argant evit
beajiñ! Ruziañ ‘ran sar lenn e bozioù leun a
garantez. Peseurt penn-brell ! “ Bouchañ ran
dit war da ziweuz dudiuz, ha flourañ ran da
vlev seiz, dav vo deomp skrivañ an eil d’egile
ha marteze en em welet en-dro daoust din-me
mont da studiañ e Roazhon”. Ar gartenn-se zo
bet kuzhet ganin e levr Rimbaud. Ne respontin
ket, nann met, gand ar vezh ! Petra en em gav
’ta, al lakez-se !

Erfin, gwelet ‘vo !

- XVII -

Hogozik hanter-Eost, hag e-keit oa ar mekanik
dastum piz-saksa, un avel c’hwerv, un avel
gelig* a zo en em silet, hag ur vaouez kozh zo
bet laret ganti « lar vefe ez eomp ba’toullig ar
goañv, » ha tout an dud o deus skrijet….Sin ur
goañv abred ha padus...ha marteze ur gwalleur
bras o tont...ha gnañgnañgnañ...!

Esaeañ ‘ran ober barzhonegoù, re verr, a !
n’emaon ket na Rimbaud nag Appolinaire,
met plijout a ra din skrivañ, evel ma teu e teu:

« Safron ar wenanenn
badaouet gant bleud
treitour ar melchon gwenn»
pe
«Dimezell Ed-du
D’ar wenanenn zu
Mel he bleunienn wenn»,

met dreist-holl e karfen skrivañ evel Prevert
 « Elle est terrible la tête de l’homme qui a
faim quand il regarde à six heures du matin,
une tête couleur de poussière… » Dav ‘ vo
labourat c’hoazh.!
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Treiñ‘ ra an amzer. Ha bremañ re vuan !
Strivañ ‘ ran da vout sioul, da lakaat ma
daouarn da labourat, hag a nebeudoù e teuan
a-benn da aozañ un embroiderezh a-feson a-
walc’h da blijout da Mamm-gozh. Ne vez ket
gwelet alïes Iffig hag Emmeline; da bourmen
ez eont, war droad pe gant oto Iffig.
Degouezhet eo din gwelet anezho kazel ouzh
kazel, Iffig o vouchañ d’e barez. Tud tregont
vloaz hag ouzhpenn ! Ma n’eo ket ur vezh !
Ouzh taol, e-pad koan e tisklerias ma mamm :

“Emichañs e vo un taol-fest du-mañ ! o, pas
diouzhtu, met debron zo peget e loeroù ma
breur ha ma c’hoteri.*..”
Mousc’hoarzhin a ra, ha se zo un dudi evidon.
Ken aon am-boa he-defe maget avi ouzh
eürusted he breur .(hag he c’hamaradez vras ?)

Moaien vo din neuze heskinañ Iffig ! Tatinañ
Emmeline, ne gredin ket hen ober, bez zo en
he doare, un dra am zirenk,  n’ouzon ket re
petra, ha n’am-eus ket  c’hoant he barnañ a-
raok kavout ar rezon hag an abeg.

*un avel gelig : un avel sklas, dic’hortozh
*ma c’hoteri : ma c’hamaradezh, ma
mignonezh.

- XVIII -

N’ouzon ket petra zo peget en o revr.

Komz zo da zilezañ ar feurm, da adkemer o
studioù. Goût mat a ran ne blij ket dezhe al
labour-douar hag ar sevel  loened, “ne garan
ket, eme ma zad, an hent kemeret gant al
labour-douar nevez, biken ne rin war-dro ar
moc’h, re a flaer’zo ganto, ne garan ket gwelet
parkeier ha parkeier maïz, hag evit ar pezh a
sell ouzh ar saout dav vefe kaout na pegeit
diouto evit gounit hor zammig kreun!“

- Ha me neuze, ? eme Mamm-gozh. C’hwi ‘
lezfe an hini gozh hec’h unan er gêriadenn-
mañ, tra ma ne chomfe ket marteze Amelie en
he maner ma ya kuit he merc’h ?
- Met n’eo ket diouzhtu, mamm. Dav  vo
deomp prederiañ. Un diviz evelse ne vez ket
kemeret war un taol-penn. Ha te zeufe
ganeomp, te ‘ oar mat!

- O che ! neuze vo ur gêriadenn all c’hoazh
dilezet ha mat da gouezañ en he foull. Padal,
‘lec’h ‘mañ staget ar vuoc’h emañ dav dezhi
peuriñ !”
Met ma zad a zeblant bout kontant, ha
remerkiñ ‘ ran eo gwelloc’h stumm ha doare
ma mamm, un aer laouenoc’h war he bizaj
moan.

Peseurt tud dic’hortoz ! ha kavet vez tud o
vlejal hag o klemmichal diwar-benn “poan an
oad krenn” !

Petra ’ dremen e-barzh o fennou-koad ‘ta ?
Me, n’am-eus ket c’hoant kuitaat ar gêriadenn,
ma c’hêriadenn !
Ne badan mui gant o imorioù dic’hortoz.Ne
c’houzañvan mui anezho. Kaoc’h-lutenn
ganto tout !

- XIX -

Ur wech an amzer ez an d’ober ur weladenn
da Amelie. N’ouzon ket m’en en gav-hi
dilezet... met atav e tegemer ac’hanon, en un
doare hegarat.

Karout a ran sellet outi oc’h ober war-dro he
jardrin. “Ul levenez divuzul eo evidon”,
emezi. Goulenn a ran an droed da sikour
anezhi, met nac’hañ ‘ra seul wech :“Fiziañs
‘m eus ennout met kavout a ran gwelloc’h ma
chomez da sellet ouzhin ha da gomz ganin…”
Met n’eus ket kalz a gaoz etrezomp, sellet a
ran outi o tic’harzañ, o troc’hañ, o plantañ,
oc’h hadañ, bamet atav dirak he dilhad
cheuc’h, he bizaj gwenn, hag hec’h ivinoù
livet !

Krediñ ‘ra din e karan Amelie.

“Ale, emezi, poent eo harpañ. ’Benn-
warc’hoazh e vo deiz adarre. Emaon o vont da
gemer ur strinkadenn”. Ur sin gant he dorn
louzet, hag e ya kuit war-zu diri mein ar
maner.

Ma n’eo ket re ziwezhat, e pignan d’am loch
–ankounac’haet ’m eus laret d’am c’haïer ’m
boa lakaet tud ti-kinkaillerez ar vourc’h, da
gopiañ an alc’hwez. Evelse ez on siouloc’h, -
ha dianken-.
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- XX -

Goulennet zo bet gant ma mamm a-daol
trumm :

“Ha jenet e vefes da brestiñ din da levriou
2ved klas ? Evit reiñ un taol-lagad dezho ?
Evit gwelet ma vefen kap da adkregiñ gant ma
studioù hep re a boan ? Kae ’ta d’az loch-kuzh
ha degas din da levr Istor ha da levr Galleg, da
gomañs !”

Un toull em c’halon ! Met netra all ne vo laret,
goûd ‘ran hep arvar, e oar-hi e yan da goachañ
e sulier an ti kozh, kavet zo bet ganti ma
c’huzhadenn, met sur on ivez  n’eo ket bet
lennet  ganti ma deizlevr….a-hent-all e vije
bet straket an traoù, tudoù !

“Ya sur, ! Dalc’h anezho ganit ma peus
c’hoant. Marteze ne vo ket ezhomm din
esaeañ gwerzhañ anezho e miz Gwengolo ? ”

Ouyouyou ! Tomm ‘zo bet d’am ler ! Dav vo
bout war evezh , pe marteze distruj diouzhtu
ma deizlevr ? Domaj vefe bremañ.

Traou ‘m bo c’hoazh da gontañ. Santout ’ran
Mamm-gozh o virviñ he gwazhiennoù gant ar
c’hoant flapiñ.

-XXI-
Gant ma zad eo bet disklaeriet ar gudenn.
Eveljust, remerket am-boa e oa bet cheñchet
stumm ma mamm, da gentañ he fasig dija
moan, kastizet, hag he boued pismiget ganti,
ha padal deuet dezhi divronn pounner, met ne
oan ket o soñjal en un dra...en un dra ken
direizh ! Gant ar vezh ! ha me oajet a bempzek
vloaz hanter kazimant ! Ober un taol-
dismegañs evel-se din !

 “ Ur sekred, o, ur sekred bihan,eme ma zad,
hon eus da vamm ha me da zizoloïñ dit; rak da
vamm-gozh-hi fin eget ul louarnez eo bet
divunet sur ganti... Traoù nevez zo gant da
vamm... hag e teuio ar bugel war an douar e
deroù miz  Meurzh,egistout, n’eo ket brav !
Ha kontant out ?”

Deiz-ha-bloaz laouen Stefanie, deiz-ha-bloaz
laouen dit….Kaoc’h-ki, ya…

Me ? a ya, me ‘lar ‘on me, kontant, laouen-
mik, sot gant ur joa dreist ha diroll. N’ouzon
ket penaos e c’hellan-me derc’hel war ma
c’hounnar, euruzamant e savomp neuze
diouzh an daol, paneved-se e vije bet jeu ur
wechad c’hoazh ! Kontant? Eus piv vez graet
goap amañ ?

Mont a ran dindan an dervenn gozh, war ar
vrañsigell difardailhet, ha lezel a ran ma
daeloù a araj ha ma difroñkadennoù da achap
kuit eus ma c’horzailhenn. Ober an dra-se din
! N’am garont ket anezho, atav am eus gouiet
kement-se, ma mamm-gozh zoken hag a ouie
ober ton ha koñsoliñ ma chagrinoù, a zo
laouen ivez da zegemer ar babig kaoc’hek-se
!....

Deuet eo Mamm-gozh d’am gwelet em
c’hambr. Van a ran da lenn met remerkiñ’ ra
sur a-walc’h ma daoulagad koeñvet c’hoazh
gand ma daeloù c’hwerv.

“Ma loenig, perak en em lakaat er stad
divalav-se ? Abaoe pell’zo e vije bet mat
dezho kaout ur bugel all !

- Mamm-gozh, da c’hwezhek vloaz, kaout ur
breur pe ur c’hoar vihan ! Nag ur vezh evidon
dirak ma c’hamaradezed, ha paotred ma lise a
raio goap diouzhin!
- Se ’zo un afer ’fat ! Lez ‘ta an dud da
c’hoapaat ma ra vad d’o bouelloù. N’emaout
ket kontant gwelet da dud fïer da gaout ur
bugel all ?
- Kontant emaint, ya. Ha me ? Kontant oant pa
z’on deuet war an douar, n’eo ket gwir ?
- Met, ya ! Perak soñjal ar c’hontrol ?
- Te lar te ! eur pouez evito,  evidoc’h tout on
bet a-viskoazh. Ha war-lerc’h e vo tro gant
Iffig, pe marteze e kemer Emmeline ar
bilulenn ? babigoù ha babigoù, ha ma aelig
dous, ha ma labous gwenn, ha ma lapinig glas,
ha ma c’halon amann, ha ouiñ ouiñ ouiñ, ha
kaoc’h-ki, ya !
- Serr da veg bremañ Marjan droch ! A-walc’h
! James ne zeu en da spered ne vezez ket atav
ur plac’hig mat, met kentoc’h ul loen gouez
skopet gand bilim holl chas du an Ifern yen !”

“Petra ’eo an ifern yen, Mamm-gozh ?”
Ha ni, didalpet da c’hoarzhin , hag hi d’am
stardañ en he divrec’h ha da bokat d’am zal.
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“Ale, peoc’h bremañ. Reizh, ma marmouzig
koant. Un dra ’zo sur : Ne vern pet bugel a
zeuio war an douar,  dre berzh da vamm, pe
dre berzh Emmeline,  te an hini eo a vo atav
ma muiañ-karet.“

Ur sac’h-gaoù out marteze ma nenenn, met
pardonet e vo dit, evit ar gaoù frealzus-se.

- XXII -

Emaon o voaziañ ouzh an neventi-se. Petra
’vern e-barzh fin ? Ne welin ket alïes ar bugel-
se. Daou vloaz a chom ganin d’ober el lise,
daou vloaz nemedken, ma krogin start em
studioù.

Hag e-pad an daou vloaz-se ne vin ket forchet
da zont d’ar gêr bep zizhun, un digarez e
kavin da chom hep dont, un digarez eus ar
c’hentañ “Labour ’m eus !”.

Met neuze n’am-bo ket tu da welet ma zud, ha
dreist-holl ma mamm-gozh ?  Dav ‘vo
prederiañ. Bo ! amzer ‘ zo !….
……….

...Emmeline hag Amelie zo aet d’an tu all
Balaneg, ur feurm a chom ganto c’hoazh da
werzhañ ha c’hoant ganto bout diankeniet eus
an afer-se.

Ha setu ma Iffig, paourkaezh treul e-unan hep
e vuiañ-karet, o treiñ hag o tistreiñ mod ur c’hi
war-lerc’h e lost…. A ! ar garantez !

Glav a-bil er mintin-mañ, met hervez ma
mamm-gozh ne bado ket betek kreisteiz ha
dizoleiñ ‘raio an amzer.

A-wechoù e kemeran keuz  da chom hep
kamaradez ebet e-pad ar vakañsoù... met an
holl anezho, an holl re eus ar Gerveur hag eus
ar gêriadennoù bihan tro-war-dro, ’vez
skoliataet e bourc’hioù tostoc’h hag e lise
Balaneg. Perak on bet kaset-me da skolaj ha
da lise Kerbaol, ha ma mamm maget ganti
kement a gasoni ouzh ar skolioù-se, met gwir
eo, pas ouzh ar gelennerezed, met ouzh an dud
a rae war-dro ar bañsionerezed.

Ar gwir ’oa gant Mamm-gozh. War-lerc’h ar
seizenn-c’hlav oa bet dizoloet an oabl ha
digoachet un heol klouar.

“Deomp d’ober un droïad bale, eme Iffig, ne
badan mui en ti.”

  Ha ni da gemer hon-daou penn an hentig
kozh.

“Ma c’hallfe preg an hent-se ! Te’oar eo un
hent roman, eveljust abaoe an amzer-se eo bet
renket meur a wech. Ar Romaned evel ma vez
laret, a drese o hentoù eeun, dre ar
stankennoù, ar runioù. Met un dra a hegas
ac’hanon. Penaos o-doa graet evit treuziñ ar
ster ? Bez’zo ur roudour er stêr, a-raok Pont-
Nevez, met neuze oa bet dav dezho ober eur
skouer evit pignat gant ar c’hrec’h ha sevel o
c’hamp… ?”

Komz a ra d’e baotr-kozh*, rak din-me
petra’vern ar Romaned ?

“Evel un teñzor e oa an hent don-se evideomp
hon-zri. War ar mîn plat-se, dindan an
dervenn, pe war ar vrañsigell, pegement a
chuchumuchu eskemmet, ar paourkaezh
Emmeline oc’h heuliañ, ken aketus hor
c’homzoù. Ha Mimi, lakaet en he fenn deskiñ
dezhi kaozeal : “ Eseañ ’ta, “p, m”,  papa,
maman, lar Mimi, Mimi, Iffig, pas... Iffig ‘zo
re start da laret… Mi-mi…Emmeline…
Emmmm…“, ha me’oar-me. A-wechoù e
ouele ar plac’hig kaezh. Ha me ! E-giz m’he-
doa poan kerzal* ha fichal he brec’h, faoutet
dezhi he skoaz, n’em boa nemet un ide : lakaat
anezhi da gerzal eeun ha da c’haloupat.

*komz d’e baotr-kozh : komz dezhañ e-unan

 Un tamm montr-ognon  oa bet laerzet* ganin
e tiretenn arvel ma mamm-gozh, hag e
komañden :“Taolit evezh !  D’ho merkoù.
Prest ?  Krono. Kit !”- evel ma raes ganin, pa
oas bugel, soñj az-peus, pikez ? Ar paourkêz
Emmeline, kamm, o strebotiñ, he fennig
stouet war he skoaz, o c’haloupat ! Rak deuet
e oa a-benn  da c’haloupat, ha buan, kred
ac’hanon !ha war-lerc’h, “bremañ vo dav dit
deskiñ boksiñ”, pe “boskiñ” evel e laren
neuze, hag hon zri  d’ober van d’en em
gannañ. Ha gant bizhier ivez. D’hor meno e oa
ret da Emmeline bout kreñv   ha gouest d’en
em zifenn ouzh n’eus forzh piv ha petra!
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Ma Emmeline, ! adwelet a ran anezhi o tont da
gerc’hat he zad-kozh da goaniañ, en tiig
gwerzhet war-lerc’h gant he zud, -en da loch
bremañ- a-wechoù e teue a-benn d’e lakaat da
vont er-maez, met gwechoù all, e teue er-maez
he-unanig, gant he fennig stouet, hag o stlejañ
he zreid, graet ganti un dro-wenn. Hag en
abardaevezh ma oa bet kavet an hini kozh, aet
ouzh ar groug er c’harr-di ! Petra ‘larfen ! Ne
c’halle mui ar paourkaezh treul gouzañviñ ur
vuhez ken vil, eñ koulskoude ken karet gant e
verc’h-vihan ha doujet gant an holl dud tro-
dro.

Hag er skol, e skolig Sant-Diwi, den ebet n’e
dije bet tu na c’hoant d’he hegasiñ, rak e vije
kouezhet, Mimi, me,  pe Annaïg plac’h ar
Beuzit, raktal war e choug. Ha Mimi a veze
rustoc’h egedomp, kred ac’hanon ! Ha
komprenet ‘ oa bet ganti buan a-walc’h lenn,
skrivañ ha kontañ… graet ‘oa bet ganti ar
peurrest, dre he bolontez dreist-holl ha
pasianted hor mestrezed ha Rener ar skol. E-
giz-se oa bet da skolig Sant-Diwi. betek he
fevarzek vloaz hanter. Eveljust, na Mimi na
me, ne oamp ket ganti mui ; Annaïg an hini a
soursie diouti neuze. Me, war-lerc’h ma
c’hleñved, kaset da bañsion e skolaj ar
vourc’h, ha Mimi, gant he fenn-peul “Me faot
din deskiñ latin ha gresianeg,” aheurtet mod e
oar bout ha poulset ivez gant Rener ar skol,
pleget ’oa  bet gant hon dud, setu-hi kaset da
lise Kerbaol, mesket ar faourkaezhig d’he
unnek vloaz gant merc’hed bourc’hizien ar
Gêr Vras. Ha keuz he deus maget, tu ’m boa
bet d’he gwelet alies o ouelañ, ha chagrin ivez
gant hon dud,  met biskoazh n’deus fellet
dezhi mont war-gil !

Kenderc’hel a reas Emmeline da vont da
skolig Sant-Diwi, hepdomp, met gant Annaïg
ha re  vihan kêriadenn Beuzit... Kenderc’hel a
reas, evel ar re all, bep devezh-skol da dreuziñ
ar stêr war  pontig koad ar Roc’h Gozh... Sur
kalz troioù fall veze graet e-tal ar stêr, e-barzh
ar stêr, hejañ ar pont, mont ramp* war an
harzhell....Neuze, den  ’n doa komprenet
petra oa degouezhet gant Emmeline,… darbet
dezhi en em veuziñ...

-An dour oa uhel ?

-Pas ! e deizioù kentañ miz Gouere e oamp, ha
lakaet en he fenn mont da resteurel levriou-

levraoueg prestet dezhi gant Rener ar skol.
Bez  oa un halegenn dort e-kreiz ar stêr, hag
alïes, war-lerc’h bout kerzhet war an harzhell
evel dañserien ar fun,  e strivemp da bignat e
brankoù uhelañ an halegenn. Biskoazh ne oa
bet graet kement-se gant Emmeline, re a evezh
a daolemp warni. Ha c’hoant he doa bet
d’ober he  droch, den ebet evit mirout
anezhi… Deuet oa adarre d’ar gêr, e peseurt
stad ! Glebiet tout, krabiset ha krafignet he
izilli, he blev melen ruziet gant gwad ur
faoutenn en he fenn. Dre chañs, ne oa ket bet
re c’hloazet. Ha setu hon Emmeline o komz !
Eveljust ne rae ket frazennoù, pell a-se, met
papa, maman a zeue ganti, en ur vesteodiñ,,
evel kentañ pozioù ur babig…Skoet bras an
dud, hag ar medisin ivez. !

*laerzet : laeret

*mont ramp : e galleg, aller à califourchon

- Hag al levrioù  ?

- Te ‘lar te ! Se ‘zo un dra interesant evidout ?
Gennet marteze en ur benngosenn, marteze
kaset kuit evel bagigoù betek ar mor… Petra ‘
vern dit ? Un dra sur, Amelie, neuze oa bet
divizet ganti mont kuit : he gwazh oa krignet
gant ar c’hañser, hag ar spi oa ganti da lakaat
adarre he merc’h da gomz. Evidomp oa bet un
taol terrupl  gwelet anezho o tilojañ.

Ma, evel ma vefes sachet gant an traoù kozh-
se ! Ale, poent eo dont en-dro ! ‘benn
soñjan emaon deuet da gontañ dit  kement-se
en ur rambreal gant hor c’hoarioù en hentig
kozh ! ”

Kontet e vefe bet muioc’h gantañ sur a-
walc’h, met c’hwenn en deus en e loeroù, ar
paourkaezh amourouz ! n’emañ ket
degouezhet c’hoazh e garantez er gêr, hag
emañ-eñ o tisec’hañ….

Ha me ‘zo pignet d’am c’hlud.

- XXIII -

Dav vo soñjal sirius-tre d’ar skol. Gwelet gant
ma mamm pe ma mamm-gozh an dilhad da
brepariñ, da brenañ marteze. Echuet evidon
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dougen ar saroioù bej pe roz ! Boñjour d’ar
brozhiou-mini ha d’ar bragoù-jeans memes
ma feuk Mamm-gozh !

Ne faot ket d’am mamm-gozh lakaat re a
labour war choug Emmeline, ha me ken
kontant a-raok e vagan ur manniel a anken en
ur ijinañ hon buhez, n’ouzon ket penaos paseo
an traoù etre muiañ-karet ma eontr ha me.

Degouezhet oant dec’h da noz, an Intronezed,
da gontañ deomp o afer : Ne chomo mui
nemet sinañ dirak an noter. Un afer graet buan
hag el levenez rak gwerzhet eo bet an atant
d’ar menajer a oa o terc’hel anezhi abaoe
pell’zo, hag ur c’hamarad oa bet da Amelie.

« Krediñ ‘ rae din e oa Mamm zoken prest da
reiñ ar feurm d’he c’hamarad yaouankiz ! »

Amelie a lar ivez oant bet pedet gant ar
perc’henn nevez da antreal e maner he zad,
gwerzhet ganti war-lerc’h e varv... met
nac’het oa bet ganti : re a eñvoriou fall a grign
hec’h ene hag he c’hreiz, marv kriz he mamm,
hag hi oajet a nav bloaz, rogentez ha
digarantez he zad en he c’heñver, ar vaouez all
o ren buhez he zad, he bloavezhioù ken yen e
pañsionoù chik seurezed diseblant ha kriz...
Kaoz oa gant he zad eurediñ anezhi gant un
noter eveltañ, met setu feuket ha fachet an
Dimezell Amelie hag aet-hi da labourat evel
servijerez en un ti-bouloñjer er memes
bourc’h ma oa he zad o terc’hel e stal-noter.!
Met se ne oa ket padet re bell, rak
anaoudegezh he-doa graet gant Louis,
elektrisian eus e vicher, ha tapet ganti he
bloaz-warn-ugent, dimezet ha skarzhet he
skasoù d’ar C’hozh-kleuzioù ha degemeret tre
gant tud Louis, ha lojet er maner...

Emmeline, stouet he fenn ganti, a sell bep an
amzer war-zu Iffig, ur mousc’hoarzh goapaüs
war he muzelloù “ un aer etre daou aer”,
“anavezet eo ar chañson”, ha peoc’h bremañ,
hag Iffig er memes mod, a daol daveti ul luc’h
lagad.

Pebezh hañvezh ! En em c’houlenn a ran : ha
selaoù  raen a-raok ar pezh a veze displeget
dirazon ? pe diseblant oan ?  Pe, bremañ, e
kav an dud emaon kozh a-walc’h evit klevout
komz eus trubuilhoù ha taolioù-kamm ar re
vras ?

Karet ‘ ran an istorioù, a-viskoazh on bet
dedennet gant an istorioù, met pell emaomp
eus mojennoù ar gorriganed, ar voudiged, an
hoperien-noz. Istorioù an dud deuet, ar pezh a
gontont, hag ar pezh a vez dav divuniñ  a-
dreñv ar pozioù, an dra-se eo ar pouezusañ.

M’hen tou,  diwezhatoc’h, p’am bo paseet ma
bacho, p’am bo heuliet ma studioù er skol-
veur,  pa vin deuet kelennerez war ar galleg,
pe an istor, marteze en em lakfen er skritur, ya
skrivañ barzhonegoù, pe romantoù, istorioù
polis, istoriou da reiñ aon, ha perak nann ‘ta ?
Ha marteze e teskfen lenn  brezhoneg ?
Laerzet ’m eus d’am mamm-gozh ur Buhez ar
Zent, kozh-noe, peogwir e teue dezhi dre
berzh he mamm-gozh dezhi! siwazh, ne
c’hellan ket lenn anezhañ.

Ijinañ ’ran  buhez Amelie, ha ne gomprenan
ket perak hag-hi bet gouzañvet kement ganti, e
c’hall derc’hel  war he c’hloazioù kuzh, ha
diskouez d’an dud he dremm flour hag
hegarat, evel ma ne c’hallfe netra regiñ  he
doare-boud.

- XXIV -

Lugerniñ ’ra an heol, met an diwezhañ
devezhioù brav eo evidon.  Hogozik tri miz
tremenet ha da gentañ e krede din kreviñ gant
an enoe...! Marteze ’m eus ankounac’haet
laret d’am c’haïer un dra-pe-dra. Souezhusat
tra, sioulaet en em santan, ha padal  krignet e
chom a-wechoù ma ene ha ma c’halon gant
arvarioù, an avi, an digenvezded. A-wechoù
en em santan evel ur vaouez deuet gant re a
skiant-prenet, ha gwechoù all, e karfen harpañ
an amzer, dont war-gil, diverkañ ar
bloavezhioù paseet, dont adarre da vout ur
bugel disoursi.

War ar roc’h plat, e Gwaremm Per-Laboused,
emaon ledet  en toull  a ra evel ur gwele pe eur
bez –depant ’ra eus stummoù ma menozioù !-
hag e prederian, koachet ma daoulagad dindan
ma daouarn evit diwall ouzh bannoù an heol,
pa glevan  trouz pazioù skañv, hag  ur vouez
dous o kuzulikat :

“Brav emaout aze  war roc’h an Drouized.”
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Echuet ar peoc’h. Setu an Emmeline deuet
d’am hegasiñ, rak azezañ ‘ reas em c’hichen.

“Ni ’lare eus ar roc’h-se “Taolenn al
lazhadeg“, rak ijinet oa bet ganeomp e rae an
drouized o lazhadeg bras war ar roc’h-se evit
goulenn ar glav, pe an heol, pe an trec’h war o
enebiezh. Mimi, pe Iffig  en me lede e-kreiz
an “daol“, hag e rae van an daou all da splujañ
o c’hlezeoù e kalon ar sakrifiad. Hag e tiverre
ar gwad a-hed ar riboul-mein betek traoñ ar
waremm... Me, biskoazh n’em boa asantet
bout ar sakrifiadez. James !” emezi gant
nerzh.

-Met ne rae ket an Drouized sakrifisoù-tud !
-Ha te gred kement-se ? Perak vefent bet
gwelloc’h eget tud all ?”

Didrouz e chomom neuze. Pe vare ez aio-hi
kuit ?

“Stefanie, perak n’am garez ket ?

-Me ne garan ket ac’hanout ? N’am eus kasoni
ebet ouzhit. Ha perak em bije mar plij ?

-Dre n’abeg d’az eontr.
-O ! setu un afer all ‘ta ! Petra en’eus Tonton
Iffig da welet gant an dra-se ?
-Te ’zo jalous. Te ‘zo jalous rak me, me eo an
hini  karet gant Iffig.”

O che ! Kurius e vefe gwelet betek pelec’h ez
afe war he farlant drol. Met, me ! ne heuliin
ket anezhi war he roudoù risklus.

“C’hoant ‘t eus  anavezout an dalc’h ?  N’am
eus avi ebet ouzhit. Met kalz chagrin a vagan
o soñjal eo kouezhet Iffig e karantez-foll
ganit, ha te ken diseblant en e-geñver.”

Ha del honnezh war da fri, Dimezell !

“A ya ?Petra ouiez eus santimantoù an dud?
Penaos e kredes-te ma barnañ ?
Ijinañ traoù fallakr diwar ma fenn?  N’am eus
ket c’hoant kontañma buhez, na dit, na da zen
all ebet, ha koulskoude re bell e-barzh-fin
emaon chomet mut, re bell ’m eus dalc’het
war ma foanioù, ma glac’harioù, ma
gouzañvioù. Piv c’hallfe ijinañ pet gwech ’m
eus bet c’hoant dont er-maez eus ar
c’hroc’hen-se, eus ar c’horf kignet-se, ha
skarzhañ an eñvorioù vil a zeve em ene..

-Met dalc’het’ peus eñvor eus an... torfed
graet gant an Alamanted ? N’az poa nemet
daou vloaz hanter !

-Ha goût ‘rez kement-se ? Pas, n’am-boa ket
dalc’het em memor roudoù  eus darvoudou an
devezh-se, met alïes e teue gwallhuñvreoù
gwadek, hag e teu c’hoazh, da heskinañ ma
nozvezhioù. Nann, soñj eus an devezh-se zo
deuet a-daol trumm din pa  oan….. kouezhet
e-barzh ar stêr….”

Tevel a reas, hag e lakaas he dorn munut war
ma arzorn tomm-berv, ha lammoù ’rae ma
c’halon gant an aon e ehanfe-hi gant he
c’homz....

“Stefanie, goût  ran ne larez netra da zen, rak e
c’hloazfe ar c’huzhutadenn-mañ anezho holl.
Aet oan d’ar stêr d’en em zistrujiñ.

-Emmeline, n’eo ket gwir ‘tav !

-Yao !En ifern e veven. Rak deuet d’un oad
gouest da brederiañ,  lakaet em boa em fenn, e
tougen gwalleur dezho tout...Eveljust ne
c’hallen ket en em santout kablus eus muntr
ma mamm-gozh ha ma moereb, met,... an
dilavarioù pa zigouezhen, ar pozioù chuchuet
ha tavet diouzhtu.... Ma oan mut, ne oan na
bouzar, na dall. Ma zad, tavedek, alïes e kave
repu en e stal menuzer-elektrisian, ma mamm
o vreviñ he c’horf en he liorzh, o naetaat he zi
bras, hag o koarañ hag o livañ ar
c’hozhachoù-se a listri hag arrebeuri…..o vont
pa c’halle da reiñ dorn d’ur famill en
dienez…Staget oan en un doare krenn  d’am
zad-kozh, santout a raen ennañ ur gouzañvded
divuzul, ken par da c’houzañv ma c’horf ha
ma ene. Klevet a ran c’hoazh e vouez raouliet
o laret truezus “ma inosantezig”, santout  a ran
c’hoazh e zorn kaledennet war ma fenn,
adgwelet a ran c’hoazh e zaoulagad glas
dislivet riblet a ruz…. Pa voe kavet krouget er
c’harr-di, ‘m eus lakaet em fenn ne c’halle
bout nemet dre ma faot, peogwir n’am’oa ket
gouïet diskouez dezhañ a-walc’h ma
c’harantez.

Dalc’het ‘m eus ivez em fenn ar menoz graet
gant ma mamm, un nebeud mizioù war-lerc’h
da zifachiñ gant he zad…. Perak ? Evidon
kaout un tad-kozh all ? Ur binijenn dreist eo
bet deomp ober  tregont kilometr war biloiou,
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me, war barrenn-kadr bilo ma zad, klevet ‘ ran
c’hoazh e anal roget, (ken start e oa evitañ
ober an hent !) Hag e-barzh fin kaout un
degemer rok eus perzh tad ma mamm,...hag e
vestrez....!N’oamp ket chomet da stlejal. Ne
oa ket bet graet ar peoc’h. Ha koulskoude, dre
guzh en doa roet an den kozh, ul leor
barzhonegoù din, ha poket din war ma fennad
blev, met n’on ket sur, marteze m’eus
huñvreet

-Te oar Emmeline, me kennebeut ne anavezan
ket tud ma zad, fachet gantañ abaoe... abaoe..
e zimezi.

-Goûd ‘ ran, gant da vamm oa bet skrivet din
kement-se.

Asantet o doa, hag-eñ minor. Med kalz
rebechoù, tabutoù, pozioù c’hwero oa bet. Tud
lorc’hus, didruez.Ha chomet int hep dont d’az
kwelet zoken pa z’emaout deuet war an douar.
Ha goude-se, pardon ebet eus  perzh da dad.

-O, mod lar Mamm-goz, me ra fout ha ne ran
ket forzh. Marteze e faoto dezho un deizh
bennak dont d’am c’haout evit ober
anaoudegezh, med lakaat’rin anezho da vont
da beuriñ mein war Minez Du ! Med digarez
ac’hanon, troc’het ’m-eus da gaoz....

- Ne’vern ket !
War-lerc’h, setu Iffig skoet gand ar polio.
“Dre faot ar stêr, te zo bet da vourbouilhat en
dour.”, a vleje e vamm-gozh. Te lar ! e miz
Ebrel  flabousat er  stêr !

War-lerc’h, setu Mimi o vont e pañsion, ken
pell !

Daoust d’am c’hamaraded skol, en em santen
ma-unan, ma-unan, ma-unan...
Marteze, e trubuillan ac’hanout gand ma
ragachoù...

-Pas, pas,. kendalc’h, mar plij,  te d’an
nebeutañ ne zegemerez ket ac’hanon
’vel eur plac’hig penn-skañv.

-Tad ma mamm  zo marvet trumm gand un
taol-gwad en e benn fall, ha souezhus evit un
noter, ha dreist-holl evit un tad ha ne rae ket
van eus e verc’h, testamant ebet war e lerc’h.
Tout e vadoù hag e argant zo aet d’am

mamm..... ha d’e vestrez, just ur ranndi lakaet
war hec’h anv.

Ha gwelet zo bet ganit er zulier un daolenn-liv
?Ma Mamm-gozh an hini eo, he anv-badez zo
bet roet din. An daolenn zo deuet gant ma
mamm, listri porselen, dantelezhioù ha
bravigoù, paperioù ha fotoioù. A-hent-all,
gwerzhet ar maner, ur maner 17 ved kantved,
gand e liorzh, ur gourliorzh kentoc’h bokidi-
roz ha bodoù-rodo a-fuilh, un dudi !.... hag an
arrebeuri, “Skarzhit tout al lorgnachoù-se”,
eme ma mamm. Ha me, me am boa bet digant
tad ma mamm, ul levr...ha n’am-eus kavet
mui...”

Gwelloc’h vo din bout onest hag anzav.
N’emañ ket kouezhet houmañ eus lost ar
c’harr d’ar sadorn d’an noz !

“Emprestet  eo bet da levr ganin, Emmeline, e
deroù miz Gouere, ha n’am-eus ket echuet
lenn anezhañ.
-Ne vern. Ne ran ket forzh gant al levr-se. Tu
’m eus bet da lenn Rimbaud, goût’ rez. Dalc’h
al levr-se ganit, dit e vo bremañ.

D’am fevarzek vloaz, un tamm karantez  zo
bet maget ganin evit mab rener ar skol. Te’lar,
ur paotr kalz koshoc’h evidon, ugent vloaz
d’an nebeutañ…! Galvet da vont da Vro-
Aljeri, nac’het da vont di, achapet kuit, lakaet
dezertour, harluet, n’ouzon dare petra eo deuet
da vout, laret ‘zo bet gant an dud e oa o chom
e bro-Aostralia, pe er C’hanada, pe memes e
Su-Akrika !..ha me’oar me ! sur e ouie e
dud… met… serret o beg…

-N’az peus ket klasket goût muioc’h ?
-Nann. Perak ?
-Met, ne oas ket kouezhet e karantez gantañ ?
-Marteze, er mare-se, ya...sur zoken d’ar
poent-se……..”

Didrouz e chomas c’hoazh ur pennadig. Met
divizet zo bet ganti mont betek fin he istor,
memes ma koust dezhi.

-Ha setu echu ar skol Sant-Diwi evidon, hag
en em gavan evel ur sac’h goullo, un dra
didalvout.Penaos e c’hellan dibuniñ ma buhez
? Ma zad a yae fall, kastizhet, un druez,
dilezet e vicher gantañ, kollet an nebeud nerzh
a chome c’hoazh en e gorf, tristoc’h-tristañ ma
mamm… ha padal… Argant ‘zo ! Un oto evit
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mont da vale ! Neuze, diskuliañ ‘ra din ma
mamm ar c’heloù emañ ma zad krignet gant ur
c’hañser en e c’houg.

N’ouzon ket re ar pezh a drubuilhe ma ene,
ma devezhiou ha ma         nozvezhiou oa
leuniet gant an dristidigezh ha nebeut ha
nebeut e stage em fenn ar menoz  oa daonet
ma familh, ha marteze me oa kaoz, rak ma ne
vefen ket bet mut, an holl walleurioù-se ne
vefent ket degouezhet war hor choug. Ma !
marteze e oan oc’h ober un tamm droug-
hirnez, met e c’houlz-se ne veze ket anavezet
ar poz-se, laret vijen e oan deuet da vout
“neuneu”.

Un devezh, -e deizhioù kentañ miz Gouere e
oa bet divizet ganin-mont d’ar skol evit
resteurel daou levr-levraoueg prestet din gant
rener ar skol evit an hañvezh, ne oant ket bet
lennet ganin zoken ; ha kemeret  hent boas ar
skol, hag erruet war ar pont koad, stouet war
an aspled, chomet oan e-giz-se e-pad n’ouzon
ket pegeit amzer, o sellet ouzh ar stêr
dindanon ; skediñ ‘rae an heol hag ur mouchig
avel a dorre e vannou war houlennigoù o
ruillañ war ar bili lufr…. Perak emaon pignet
war an halegenn gozh, uhel, uheloc’h, atav
uheloc’h soñjet am eus buan, o ken buan ! e
vefe mat mervel evelse e braventez an natur
fonnus, e douster chuchumuchu an dour, gant
an heol o c’hoari etre skeud ar skourroù, o
hilligañ ma c’hroc’hen….. hag en em lezel a
ris da gouezhañ. Ur momed ken berr, ha
koulskoude amzer da gemer aon.

N’ouzon ket e-pad pegeit amzer  emaon
chomet semplet. Un eur, div eur ? Bez oa
hirvoudoù em divskouarn, em gourlañchenn,;
em daoulagad kloz gwelet ‘raen stumm ur
vaouez kozh en ur mor a wad; trouz ur moto,
jarneoù en ur yezh estren a roge ma fenn…
Huñvreal a raen ?

Deuet emaon a-benn da sevel, trempet holl
daoust ma oa izel an dour, ha gwad o tiverrañ
eus ma izili ha ma zal. Naet e oa an arvest
degouezhet pell oa, em empenn.

Erruet emaon er gêr, n’ouzon  ket penaos, a-
wechoù, a-sav, a-wechoù war ma daoulin, a-
wechoù war ma c’hrabousoù*, en ur valbousat
hep ehan, pa-pa ma-man, ha pozigoù all, evel
ur babig . Spontet ma mamm. Aet da post-
pellgomz ar Gerveur evit gervel ar medisin..

Neuze em eus tapet an derzhïenn hag ur
seblant a varv bihan sañset.

Mod pe vod, pa z’on deuet pare adarre, he doa
graet ma mamm he menoz –mont kuit hon tri
asambles, da Bariz, pe d’ur vro estrañjour evit
esaeañ soñgnal* ma zad, ha kavout ur medisin
spesialist evit deskiñ din komz. Ha ma zad zo
marvet hag interet e Pariz, hag abaoe an
amzer-se hor beus bevet, ma mamm ha me,
divroet, harluet, atav oc’h achap kuit, hi oc’h
ober labourioù-gwriad, pe embroidegezh, pe
reiñ kentelioù galleg, -ha padal e c’hellemp
bevañ aes-tre gant hec’h hêrezh, ha me, hep
ehan e vezen o teskiñ barzhonegoù, o lenn a
vouezh uhel nouspet levr...ne c’hellen  ket ma
boazañ eus ma mouezh !

*war ma c’hrabousoù : e galleg, à quatre
pattes.
*soñgnal : mont war-dro, soagnal

N’eo nemet ur vuhez Stefanie, ur vuhez
tristik, ur vuhezig a netra, ur vuhez na
joausoc’h, na krisoc’h marteze eget unan
all....met c’hoant ’m eus bremañ gwelet ma
buhez en ur stad disheñvel....hag eürusoc’h.

Hopala ! Poent mont !

 Ha preparet peus da draoù evit al lise ? Pemp
devezh c’hoazh hag e vi o vevañ dindan lagad
spius da eontr. Ha me, a-boan ur mizvezh
hanter hag e vin ganeoc’h ho taou. Te’ welo,
ne vo ket re ziaes bevañ ganin….hag a-
wechoù, ec’h ouzon ivez tevel ! ”

          Sevel a raomp eus hor roc’h a Zrouized.
Sioulaet emaon. Ur sekred a liamm Emmeline
ha me. Ha goût a ran ma teufomp  da vout
mignonezed,  e teskin ganti kalz traoù
c’hoazh.

- XXV -

Ma c’haïer ker, lezel a ran ac’hanout en da
doullig kuzh. Tu am-bo da skrivañ warnout
adarre, e-pad ar vakañsoù?  Pe marteze e vo
tremenet ganin an oad da skrivañ un deizlevr ?

An amzer zo brav, un drugar. Emaon o vont
da neuial, ar wech diwezhañ eo a-raok mont
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en-dro d’ar skol, met n’ez in ket da stankenn
ar Roc’h Gozh, re izel an dour, hag ar pontig
koad zo bet kaset kuit abaoe pell’zo gant an
diwezhañ dour-beuz.

Gwelloc’h e kavan mont da stankenn ar Pont-
Nevez. An dour zo donoc’h, hag hep  re a
boan e c’hallan pignat war ar roc’h ront ha
splujañ…

HAÑVEZH 2003

Tomm eo. Re domm. Koulskoude ne badan
ket gant ar c’hoant mont da vale, da vizitañ an
tro-war-droioù.

Evidon, o tont eus Roazhon, e vo un dudi da
baseal ma miz vakañsoù en ti prennet nebeut
amzer ’zo gant ma merc’h. Ur blijadur da
vevañ er feurm kozh-se, war un duchenn
goloet gant ur glasvezh dispar. Kalz labourioù
zo d’am mab-kaer d’ober c’hoazh, adrenkañ
an ti (an tier kentoc’h) ha dreist-holl
dic’harzhañ ar c’hleuzioù, troc’hañ  lann ar
waremm, ha naetaat liorzh a-dreñv an ti, aet
da strouezh ha da zrein.

“Ur c’harr-di a vo graet marteze gant an tiig e-
kichen, ha dalc’het vo ar vravañ mein”, eme
ma merc’h.

Ha prederiañ’ran, gant ma c’hizidigezh; ur
pec’hed e vefe distruj an ti bihan-se ha cheñch
e stumm evit ober un tamm karr-di, ha lakaet
’m eus em fenn,  reneveziñ anezhañ, simpl-tre
met brav, evit paseal ma vakañsoù e-kichen
ma bugale. Marteze ne vo ket re gontant ma
merc’h da gaout he mamm atav dirak he
daoulagad, hag en he favioù, met evel-se e
talc’hin ur manmiel a zarempred gant ma
merc’h-vihan Viviana, ma boudig.....

Goût a ran dija e plaenin ar porzh, e skarzhin
kuit ar berniou mein aloubet gant iliav ha
louzoù-daoulagad-ar-rouanez, restachoù un ti
rojet... Marteze e c’hallin kuitaat ma labour ha
kemer ma“rak-retred”...!

Ha perak on kouezhet e karantez evit an tiig
kozh-se ? Aet e-barzh, pignet gant ar skeul
difardailhet, gand ar riskl terriñ ur varrenn ha
kouezhañ war lign ma cheign*, erruet  war ar
planchod lous leun a huchenn ha toullet gant
ar preñved-koad....., c’hwez logod,.... gwiad-
kevnid....., tout an traoù evit ma lakaat da
heugiñ, met, sachet ma evezh neuze, gant ur
mîn kouezhet war ar plañchod dindan ar
prenestrig-charbigell, e tostaan goustadik, -
arabat lakaat ma fav war ul laonenn vrein,-
hag e welan un tamm kartoñs livet, gennet er
voger. Setu ar frifurch ac’hanon o klask
tennañ ar paper- ur gartenn-bost eo, ha
tammoù mînigoù all a gouezh e-mesk ur
goumoulennad a huchenn bri. Hag e lakaan
ma dorn war ul levr gant Rimbaud en ur stad
vrav a-walc’h c’hoazh, ur Buhez ar Zent
krignet, tammoù paper dislivet gant
barzhonegoù berr, reizhet hag adreizhet met
dister a-walc’h, hag ur c’haïer moan skrivet
stank gant ur skritur “paviou kelien”....
Skrapet an “teñzorioù-se”, ha d’am c’hambr
diouzhtu evit lenn ar pezh a seblant din bout
un deizlevr.

Hag ur seurt a zeizlevr eo......skrivet gant ur
grennnardez anvet Stefanie.

*war lign ma cheign : war ma livenn-gein

Tomm eo. Re domm. Met tampir.Ma zog
plouz hag ez an kuit.

Ne risklan ket tapout un taol-heol rak alïes
emaon en disheol en hentoù don, hag evel-se
en ur dreiñ hag en ur zistreiñ,   en ur bignat
hag en ur ziskenn, en em gavan en ur
gêriadenn vras, e Gerveur moarvat : ur chapel
hag ur c’halvar dister, met fichet a vleunioù-
petunia glas-mouk hag a vleunioù-jeraniom
ruz, ur blasennn vras, didud, tïer kozh met
evel dilezet evit nebeut diouto, hag ur bern tïer
nevez, pa laran nevez, graet e doare ar
bloavezhioù 80, gand liorzhoù renket naet ha
troc’het touz  o letonnennoù kraz.

An dud ’zo o kousket ? pe war vord ar mor ?
pe o labourat ? pe dirak ar skinwel gant o
bugale ?

Kenderc’hel a ran gant ma hent, gant ma
hentoù kentoc’h, riblet bremañ a c’hleuzioù
mein, ha burzhud, war he c’hador blouz, e-
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kichen ur c’hozh forn-bara bleuniet ha
kempennet, dindan ur wezenn-graoñv he
skeud teñval, e sourprenan ur vaouezig vistr,
gwisket gant ur saro glas, oc’h ober stamm.

“ O vrochennad gant un amzer ken tomm !
Kouraj ho peus !

-Ha tommoc’h vo c’hoazh ! C’hwi ‘ welo e
Miz Eost, vo kalz tud hag a bako o
rabotoù* ! ”

Sellet a ra ouzhin, pizh, dreist he lunedoù
bihan, ha jenet en em gavan dirak he
daoulagad glas ken lemm, hag e
vousc’hoarzhan glas :“Ma ! Grit ho tamm
sorserez evit lakaat an estrañjourez da gemer
aon !” Met ret eo bout hegarat : Dav vo d’am
bugale  kaout afer  ouzh o amezeien ha piv
’oar ouzh ar vaouez kozh-mañ !

“Prennet eo bet gant ma merc’h ha ma mab-
kaer tier ar feurm war veg an duchenn, er
C’hozh-kleuzioù ; ma merc’h ’zo skolaerez ha
ma mab-kaer a labouro en uzin lazhañ-yer e
miz Gwengolo”. Ne larin ket dezhi e vo eil-
rener an uzin.

-A biñ, kouraj en’eus ! rak marteze e
tegouezho gant an uzin-se evel gant an uzinoù
all : serriñ ! Ha gwelet ho peus tout an tïer
nevez-se er gêriadenn ? Me ‘barife e vint
lakaet e gwerzh a-benn daou vloaz! Med tier
nevez ne interest ket an Anglijien anezho !”

Perak zo fellet ganin harpañ evit toullañ kaoz
gant ar reverez* kozh-mañ ? Kit da c’hwitellat
war Mine Bing Bong !

Met ma c’huriusted ’zo kreñvoc’h evit ma
c’heuz.

“Hag anavezet ho peus ur plac’h, ur
grennardez anvet Stefanie, oajet a bemzek
vloaz er bloavezh 72, pe war-dro ?

-Biskoazh n’am eus klevet an anv-se dre
amañ.

-Stefanie. Gortozit : He mamm oa Mimi, he
zad, Fañch, hag he mamm-gozh, n’ouzon ket,
hag he eontr, Iffig pe Yves, ....

*pakañ e rabotou : mond kuit…da viken !
* reverez : e galleg :radoteuse

-A ya ! ar familh-se ! Met ne oa Stefanie ebet
du-se. He anv d’ar penn flav-se atav o
c’haloupat dre ar parkeier, ha fïer he zud
peogwir e oa skoliataet en ul lise a-feson, he
anv oa Etiennette, dre gaoz sañset  anv he zad-
kozh, Steven, ne welan ket re perak !  ”

Me ‘ wel ar perak, me. Keuz e teu din da
selaou ar vrammerez c’hwerv-se, ha klask a
ran treiñ ma seulioù hep he feukañ, pa lar-hi,
a-daol trumm :

“ Paourkaezh merc’hig ! Paourkaezh tud ! Met
eur gêriadenn zaonet eo ar C’hozh-kleuzioù,
ha n’eus bet nemet gwalleurioù du-se !

-Met, emezon, a-het buhez an den e vez
gwalleurioù, pladennoù fall, tonkadurioù kriz,
kleñvejoù*, kañvoù…”

Ne faot ket din memestra mont re start war ma
c’homzoù…Avañsetoc’h ‘vin ma serr an naer-
wiber-se  evit mat he beg bilim !

“C’hwi ‘lar “paourkaezh merc’hig” pa gomzit
eus Stef,… eus Etiennette…. ,

-Siwazh, kavet anezhi beuzet e Stankenn ar
Pont-Nevez ‘lec’h m’az eus toulloù don er
stêr. Kaer vez laret d’ar vugale teurel evezh !
Met honnezh, penn-kalet ma veze !  Sujiñ
d’he zud, ne ouie ket ! Paourkaezh plac’hig,
ha gwasoc’h ! Mimi, gant he chagrin diroll,
kollet ar bugelig e oa-hi o c’hortoz !..Neuze,
eo bet kuitaet ganto holl ar feurm,  ha n’am
c’houlennit ket da belec’h ez aint aet.  Da
gentañ, da Gerbaol. ’lec’h ma oa o chom Iffig,
e wreg hag e vamm-gaer...e wreg, un anv drol
dezhi ..Mut ar plac’h-se e-pad pell amzer…..
-Emmeline…

-Ya, un anv bourc’hiz… Met war-lerc’h,
n’ouzon dare… Da Bariz ? Med ne vern
pelec’h ez it pa vez lagad an Diaoul oc’h
heuliañ ac’hanoc’h... Erfin gwerzhet ar
feurm.....Ha gwerzhet ar maner d’an
Anglijien* ! c’hwi ’lar, prennet e vo tout hon
traoù ganto !

-Ya, peogwir vez tud ar vro o werzhañ
dezho...!
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-Gwir eo. Ha netra da rebech d’ar rummad-
mañ, met den ne vez pedet ganto en o
maner.....”

Ha perak pediñ teodoù flemm eveldoc’h ?

“Gant nousped den zo bet prennet ar feurm,
ankounac’haet ’m eus an anvioù... den ne
chom...  Ne blij ket al lec’h daonet-se, ken pell
eus partout !”

Hag amañ, er gêriadenn-mañ, n’emaoc’h ket
pell “eus partout” ?
“Ha neuze, ho merc’h ’ zo o vevañ er C’hozh-
kleuzioù …marteze en em welimp  neuze…?

-Ya marteze, kenavo, mersi bras deoc’h, ha na
dapit ket anoued, skeud gwez-kraoñv vez
dañjerus evit yec’hed ar re gozh…..”

*kleñvejoù: kleñvedoù
*Anglijien :Saozon

Gant keuz e teuan adarre war ma c’hiz; ha me
da c’houl ganti:

“Ha bez ’zo bet eur varkizez o vevañ er
maner, gwechall, e bloavezhioù 1900, 1920
lakomp ?

-Hiñ, hiñ, hiñ, ur varkizez, me lar deoc’h, un
tamm Jann-falc’h-Houarn, ur Soaz-galoch. Ur
follez. Marteze, e oa-hi markizez, klevet se
ganin pa oan plac’hig. Deuet sot-mik  war-
lerc’h marv he gwaz, e I918, ur marv euzhus,
Ne oa kavet nemet restachoù kig hag eskern
drailhet war-lerc’h ar vombezenn bet distrujet
ganti ar foz-difenn a-bezh. N’he doa  bugel
ebet.   Laret ‘zo bet ivez e oa kouezhet ar
varkizez e karantez gant tad-kozh Emm…,
‘giz larit, gant Loeïz eta,! hag hi kalz koshoc’h
egetañ, met n’ouzon netra me, bez ‘zo teodoù
fall, c’hwi ‘ oar. Boñ. Gwerzhet eo bet ar
maner war-lerc’h marv ar .....Varkizez mod
larit, gant he nized da Loeiz ha Jann, tud
Louis, tud-kozh Emm....,heuliañ rit ?.. hag ar
feurm, hag he 22 devezh-arat ma soñjan mat,
da dud-kozh Etiennette. O Ma Doue, traoù
kozh… O ma fenn paour… Droug-penn ‘m
eus tapet ! Re domm ! Pe marteze, ‘giz larit,
skeud ar wezenn-graoñv  vefe kaoz ?..

Kollet ma hent. Kavet adarre.

War an duchenn,  a-dal din, e welan toennoù
ar feurm , hag an dervenn ken uhel hag e
seblant bout un tour-tan e-kreiz an douareier.

En em c’houlenn a ran ma chom c’hoazh
peizanted er vro, kement a warimeier,  a
barkeier aet da yeot kraz, a  zouareier war-
gozh, e treuzan. Ha setu  ma tivinan kentoc’h
eget gwelet, aloubet gant al lann hag ar balan,
ur mell roc’h plat kleuziet en he c’hreiz ’giz
stumm un den, hag e soñjan en holl vugale
hag a zo en em ledet war ar roc’h-se, o deus
c’hoariet, o deus huñvreet, o deus heuliet
redadeg ar c’houmoul o tremen dre an oabl
glas.

Met petra rin eus kaïer Stefanie ? Laerzet zo
bet ganin he sekrejoù* bras ha munut, he
menozioù, he zaolioù-kounnar he droug-
krennardez. Kablus en em santan.....

Deur e kavan paseal en hent don stank ha
fonnus al linad hag an drein ennañ, a-boan ma
weler mein  ar c’hleuziou, hag a-greiz-holl e
klevan trouz eur mekanik-dic’harzhañ. Setu
erruet on e-barzh fin !

Ha difoupet eus dindan an dervenn, en em
daol ma merc’h-vihan em divrec’h :
“Mami, Mami, degouezhet out ! E pelec’h e
oas ? Papa  zo o naetaat an hent kozh, ha war-
lerc’h e stago ouzh an dervenn ur vrañsigell
evidon ober balign-baloñ”.

Tapout  ra ma dorn :

“Te oar, mami, se zo drol, a-wechoù amañ pa
c’hwezh an avel, e klevan mouezhioù,
c’hoarzadennoù bugale eveldon o c’hoari...
Souezhus eo neketa, Mami ?”

Pebezh plac’hig karantezus hor Viviana !
Met petra zeuio da vout e pevar, pemp
ploavezh n’amañ pa grogo he c’horfik, he
c’harakter, hag he spered da cheñch ? Ha
posubl e vo deomp he diwall ouzh riskloù
niverus ar vuhez ?

*sekrejoù : sekredoù

Didrouz bremañ pep tra. Ar mekanik zo tavet.
Gwelet ‘ran ma merc’h o tilouzaouiñ he
liorzh. Ar peoc’h a ren war ar C’hozh-
kleuzioù.
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Arabat bout nec’het gant  komzoù  droch
sorserez ar Gerveur.

Ma merc’h-vihan a zo Viviana hec’h ano. Ma
friñsez he blev aour-gell.

Pep tra zo sioul amañ e Kozh-Kleuzioù, ha
netra fall ne c’hallo c’hoarvezh d’am boudig !


