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1.
E miz ewen e oamp. Mare an arnodennoù.
Un dra bouezus e oa bet ar skol evit ar wech
evit Kaou; ul lec’h a oa dav gouzañv penn-da-
benn; un abadenn buhez hir, strizh ha mat da
lakat ar vugale en droug spered, nemet d’ar
skoliad kemer an traoù war an tu skañv.
Ar pezh a glaske ar paotr ober.
Penaos ? Nemet leuskel e spered da c’haloupat
war e huñvre… setu e lavaran deoc’h, diaes e
oa dezhañ bezañ en afer skol, hag er memes
amzer, kant lev deus ar c’hlas.
Peseurt mod ober evit deskiñ pep tra, respont
mat  d’ar mestr a-benn e veze goulennet un
draig bennaket digantañ, hag bezañ eürus en
istor en em gonte dezhañ e-unanik ?
Dreist-holl, e oa ur paotrig penn kalet deus
Kaou. Koulskoude e oa tu da kaozeal deus
outañ. Met lakaat deskadurezh d’antreal er ar
penn-se, a lâran deoc’h, a oa gwashoc’h evit
mailhotañ ur penn-peul e-barzh an douar,
nemet dezhañ ober digor d’an dibabachoù
skiantel a zigouezhje deus e fletenn1
 Neuze, netra da lavarout, en doa
komprenezon. Ur wech digoret gantañ
prenestr e soñjoù, e oa Kaou ur paotr speredet-
lemm, a c’halle bezañ mennet da zeskiñ.
Setu, e oa un tammig tap-didap skiant-studi
Kaou peogwir a-benn e rae un taol serr-
prenestr d’e spered, e veze diouzhtu un toull
goullo en e skoliaterezh. Setu, pa en deze da
respont d’ur goulenn bennak, evel just, e teue,
alies ar mestr, da zirenkañ e soñjoù splann war
skeudenn e faltazi !
Ha Kaou a jome berr da respont.
Evit lavaret gwir, e oa  arabat, er mare-se,
dislavaret war-lerc’h ar vistri, pep kentel da
zeskiñ a oa da vezañ bountet er penn.
Pik, evel-se bezet graet.
E-mod-se e oa an  doare er bloavezhioù dek ha
tri-ugent forzh e veze, ur wech dre vare, ur
c’hlask evit gouzout  abalamour da betra ne
selaoue ket atav ar vugale e-giz ma oa dleet.
Met an eil bloavezh war-lerc’h egile, e oa
deuet ar paotr a-benn da uzañ e amzer-skol.
Met gant un tammig dale keme-se ! Tostaat a
reas eus e driwec’h vloaz. Blev gell-kistin, ur
sell frank dezhañ, ur c’hrenn a baotr e oa, o

tont da waz met koulz lâret e oa un troad
gantañ c’hoazh  en e vihanig.
An hini koshañ e oa eus un neizhad seizh
krouadur.
Pounner eo, tud paour, d’an hini henañ,
pouezadenn tud vihan ar familh war e lerc’h e-
giz-se. Ar vamm, dispartiet deus an tad, he
doa trawalc’h da boaniañ bemdez evit sevel
anal etre labour-ti ha labour spered. Met an
dra-se a welfomp diwezhatoc’h.
Setu, evel-just e oa ret gortoz e vije eñ nijellet
er maez deus an neizh gant un tamm labour
reizh evit dichoukañ e lodenn evit pourveziñ
d’ar re all.
E-mod-se emañ an traoù, na muioc’h na
nebeutoc’h, war an douar.
Met ar  BEP en doa da baseal a-raok.
Setu e oa aet d’an devezh bras-se, e-giz mont
da lakaat e benn da droc’hañ. Soñjit ’ta ! Daou
zevezh leun evit an danvez skrivet.
Matematikoù: an dra-se a zisplije dezhañ
dibaoe ar 6vet peogwir e oant deuet da vezañ
“maths modern”! Pelec’h e kred deoc’h lakaat
ar sifroù da cheñch natur? Pe da cheñch bed ?
Dibaoe an amzer kozh-Noe, en deus unan hag
unan bet graet daou, morse unnek ! Ouzhpenn,
e oa dav lakaat an toullad sifroù e-barzh un
dresadenn patatez, ha ne oad ket sur, a-benn ar
fin, da gavout ar gont !  Komprenit ma ho
peus c’hoant. Kaou en doa laosket anezhe a-
gostez. Adalek neuze e lakaas ar gelennerien
matematikoù e-touez an dud foll.
Ar matematikoù ? Ur c’hwitelladenn da foetañ
anezhe, pellañ ar gwellañ.
Skridaozañ e galleg ? Kavet  e vez, dalc’hmat,
un draig da gontañ… met ar pezh a sel deus
meradur, kontouriezh, koñvers : aze oa e
voued, ar c’hentelioù-se a oa deus e vleud.
Skiantoù, istor, douaroniezh, saozneg: lakaet
en doa e fri un tammig, an devezhioù
diwezhañ e-barzh al levrioù, setu e oa adtapet
gantañ un neubeud kentelioù da stankañ an
toulloù goullo en e benn.
Met ar re-se a oa evit an abadenn, dre gomz.
Arabat lakaat re amzer da vezañ marteze
kollet, peogwir, ma teufe a-benn da gavout
trawalc’h poentoù d’an taol kentañ, er pennad
skrid, kudenn ebet ken. Ar maout a oa evitañ.
Met, ma  vankfe un neubeut poentoù, e vefe
dav dezhañ mont da baseal al lodenn, dre
gomz.



Aze an hini e oa ar pezh a zisplije dezhañ ar
muiañ.

2.
Met n’eo ket tout …e-giz ma oan  oc’h ober
digor deoc’h uheloc’h.
Ar vamm - Soazig eo he anv dezhi - Soazig
ivez he doa klasket mont en-dro d’ar skol. Ur
skol evit an dud deut, met yaouank c’hoazh,
evit ar pep brasañ deus outo. Deuet e oa hi a-
benn. An hini  goshañ e oa hi - seizh vloaz ha
tregont - deus an tri ha tri-ugent skolier a oa er
staj-se. Evit lavaret gwir, e oa kalz
yaouankoc’h: al lodenn vrasoc’h deus ar
skolaerien, an eil da dapet egile, ur bloazveh
warn-ugent. Soñjit ’ta ! A-zoare da vezañ he
bugale dezhi.
Tapet miz Gwengolo, bep mintin e kemere hi
an hent etramek Landerne gant an oto ha dont
en-dro d’ar gêr deus an abardaez. Paseet he
doa ur bloaz e-giz-se, evit addeskiñ ar pezh he
doa disoñjet hag adtapout un tamm studi
ouzhpenn. Setu an holl dud  - nemet an tad
kozh, evel just ! -  holl dud an ti a guitae kêr
bemdez evit mont d’ar skol. Ar vugale gant ar
c’harr-boutin.
Hir ha berr-amzer da heul ar mizioù, paseet oa
ar goañv, boulc’het mat an nevez-amzer, setu
tremenet tamm ha tamm ar bloavezh-skol.
Ha digoret  Miz Even, amzer an arnodennoù.
Rak, ar vamm, ivez,  e doa ur CAP da baseal !
Paourkaezh ! Peseurt mod ober evit chom hep
resev ur poded kaot, pe gwelet unan resevet
hag egile peget ! Tu pe du kennebeut !
Evel just, grik ebet en ti war ar poent-se, na
deus un tu, na deus an tu all, nemet anken start
e penn pep unan.

3.
Digouezhet e oamp d’ar gwener, hanter miz
Even.
En devezh-se, e oa bet an abadenn ziwezhañ
evit Soazig. E kêr Vrest, en ur skol, e oa an
dachenn arnod: un devezh leun war ar stern,
rik ha didrouz, nemet ar speredoù o virviñ. Ha
goude-se, ur c’hortozenn hir-hir da c’houzañv,
ur wech dastumet ar paperachoù, serret ar
pardon.
Dav e oa laoskel amzer gant ar gelennerien da
zifaziañ ar poelladennoù.
Evit berraat an amzer ha beuziñ ar boan-
spered, e oa aet ur rumm kamaladed, en o
zouez Soazig, betek Sant Vao d’ober ur sell
d’ar mor bras. Brav e oa an aod adalek
uhelenn lemm an tornaod. Krizañ splann a rae

e vlev glas; rollañ ha dirollañ a rae e zantelezh
wenn, flipennat a rae dindan an aezhenn flour:
oadoù ar Fromveur war e gousk-ahez; sellout
gant estlamm an heol ruz flamm o vont dreist
dremmwel ouetet an donvor.
Kleier an ilizoù a sone an añjelus, kanaouenn
an noz o tostaat, o respont deus an eil
kêriadenn d’eben, o lakaat ar skolaerien vras
da zont en-dro etramek chal ar gwir vuhez :
“Daoust pe omp resevet pe n’omp ket ?”
Amzer mont, amzer splann dirak ar mor,
amzer dont en-dro da gêr Vrest, a-benn e oant
degouezhet war an dachenn skol en-dro, e oa
ur c’helenner da vat o stagañ al listennoù deus
ar voger.
Ur pennad galoupad da dostaat. Un abadenn
bountañ-divountañ krenn hep distagañ ar sell
deus ar paper ledet dirazo. Hopadennoù kreñv
ha lorc’h; skrijadennoù kriz, leñvadeg. Hervez
an disoc’h, pe mat pe fall, pep unan a zisklerie
e blijadur pe e zispi. Re greñv eo an taol da
peb hini evit bezañ gouest da zerc’hel gantañ
ar bouez-kalon, mat pe fall.
Allas ! N’eo ket gouest an holl d’en em
laouenaat met evit Soazig, e oa splann an
diskoulm. Forzh ma oa justik-pizh an niver a
boentoù he doa bet.
“Taol chip2  e-barzh ar stêr ! Arabat stlapañ
an dispriz war an disterañ gounid ?” a lavaras
ar vaouez dezhi,  he-unanik.
Founnus-founnus, e tistro Soazig d’ar gêr,
fier-ruz an tamm deus outi.
Met arabat, deskiñ re.
Gwelloc’h lakaat ar bouez war an tamm
labour he doa kavet en un ti koñvers, hag he
mouchouer war he flijadur.
Kaou, a oa paseet gantañ ivez ar devezh bonn
evit ar pezh a sell deus an traoù skrivet. Dav e
oa bremañ gortoz an embann er gazetenn en
devezhioù dazont. Div listenn a vo da
zisbunañ rik e-barzh ur bajenn vras, ha skrivet
stank ouzhpenn: unan evit ar re vo disoc’het
mat. Hag ul listenn all evit ar re a vo dav
dezho mont da baseal ar pennad dre gomz.
Ar re na welfent ket o anv na war unan pe
eben deus al listennoù, ne chomo ganto nemet
o daoulagad da leñvañ.
Amzer galet c’hoazh evit ar paotr.
Nemet ar c’hortozenn-se  gant un diskoulm
mat pe fall - Kaou en doa klasket ha kavet
labour evit an hañv.
Ar pezh a blije dezhañ c’hoazh dreist-holl, a
oa emell deus mikañikoù-bras: an traktourien
hag holl vekanikoù evit labourat an douar. A-
benn, c’halle pignat war ur mell euzhvil deus



ar seurt-se, ne wele den ebet  ken. Ken prest e
oa da zirevrañ !
D’ar Sadorn, kaer o doa bet klask hag
amklask, an eil war-lerc’h egile, ar biz war
linennoù ar paper-journal, Soazig, an tad-
kozh, ar breudeur hag ar c’hoarezed
yaouankañ : netra diwar boent ar BEP
“kontouriezh ha koñvers”.
— Ô ! Arabat digaloñin, a lavare Soazig, sur
a-benn al Lun, e vo un tamm keloù, ha keloù
dreist, evel just !
D’al Lun, abred deus ar mintin, e oa hi aet da
gerc’hat ar gazetenn. Padal, netra ! Listenn
ebet diwar-benn “kontouriezh ha koñvers.”
Dipitet Soazig.
 Kaou ne oa ket kouezet c’hoazh deus e wele.
Met ne vije ket pell ken da vezañ war sav
peogwir e oa dezhañ da vont en deiz-se da
labourat el lec’h en doa kavet implij. E labour
? Eostañ legumaj. Da gentañ, piz bihan;
goude-se, pinochez, goude piz harikot, hag e-
giz-se, betek fin miz Gwengolo.
Ar pinochez a oa eñ dedennet-tre ganto
peogwir en doa kemend-all a blijadur o lenn ar
bannoù-treset diwar-benn Popeye ! A-benn
’vo echuet an abadenn-eost, e-giz Popeye e vo
gounezet gantañ nerzh leizh e vañchoù !
Ya ! Met ar mintin-mañ e kave Soazig,
gwelloc’h gwelet anezhañ o chom er gêr. Ma
vez dav d’ar paotr mont d’an abadenn dre
gomz, e vo diskuizh  da vont hag aes da gas.
Met, an dra-se a oa hep kontañ gant droug-foll
Kaou, a-benn e oa digoret dezhañ ar gaoz, da
chom da c’hortoz an disoc’h er gêr, kentoc’h
evit mont diouzhtu d’al labour ! Ar paotr, na
penn, na skouarn ken ! Diaoulet-libr, fuloret e-
giz ne oa ket bet gwelet morse !
Klask a rae Soazig furaat anezhañ : netra
d’ober ! Ur maen e-barzh ar voger.
Ma ! Peogwir ne oa ket tu da gavout penn vat
ebet deus outañ, e klaskas ar vamm ober ur
feur-emglev gant Kaou:
— Sellit mat deus ar gazetenn a-raok mont
d’ho labour, a lavaras Soazig dezhañ. Ma vefe
ret deoc’h mont d’an abadenn dre gomz,
pellgomzit da niverenn ti ar genitervez, a zo o
chom er vourc’h. Evit lavarout gwir, ne oa
telefon ebet en ti. Evel just, e oa re verr ar
voujedenn en ti-se evit kaout an aezamant-se
ennañ.
Soazig, a zisplegas dezhañ ivez, a lâras e
taolfe he gweled, forzh penaos, war ar
gazetenn abred deus ar mintin. A-benn neuze,
war-eeun e pellgomzfe hag e yafe da gas
anezhañ betek al lec’h a vefe bet divizet evit

an arnodenn. Ar pezh na ouezed ket evit
c’hoazh.
— Mod pe vod, e vo moien sur da dostaat
ac’hanoc’h d’an eur vat evit an abadenn
diwezhañ holl. Met gwir eo, ne oa  ket ar soñj
gwellañ evit bezañ resevet en disoc’h.
Ur wech tapet - ur richan evit Kaou - ar richan
diwar-benn chom er gêr da adeskiñ danvez e
arnodenn, n’en doa Kaou skouarn ebet ken.
Setu he doa kaset Soazig, Kaou d’al labour er
mintinvezh-se gant kalz a boan-spered hag
anken evit amzer dazont ar paotr ma n’en dije
ket gallet paseal e zisoc’h.
Met, a- wechoù e vez dav laoskel da vont…
He labour koñvers dezhi na oa da gregiñ e-
barzh, ken pemzektez war-lerc’h. Da c’hortoz,
n’eo ket al labour a vanke dezhi er gêr.

4.
Abred deus ar Meurzh vintin, e oa aet Soazig
d’ar vourc’h da gerc’hat ar gazetenn. He ti he
c’henitervez, digoret anezhi ledan war an daol
- pevar lagad a zo gwelloc’h evit daou - lennet
ha dislennet anezhi asambles. Dibunet pep
pajenn, diblusket pep pennad, klasket ha
diglasket : netra c’hoazh !
Ar Meurzh-se, a lavaran deoc’h, a oa hir-deiz
evit Soazig, fin ebet dezhañ e-giz ur sizhun
hep krampouezh !
Ha du-pok  an traoù en-dro dezhi !
Koulskoude, e oa splan an heol !
Eüruzamant, rak foenn a oa d’ober e-barzh
foenneg vihan an tad kozh. Setu o treiñ hag o
hentijañ3  ar geot gweñvet war beg ar forc’h
he doa foetet he soñjoù teñval kuit un tammig.
Hag hi, un wech echu al ledadenn, da rodelliñ
ar foenn evit paseal an noz… a-raok dont d’ar
gêr gant an abardaez.
 Ma ! A-benn e ya an traoù da fall e teu,
peurvuiañ, ul lodenn all da zisoc’hañ anezhe
un tammig muioc’h c’hoazh. E-mod-se emañ
ar vuhez re alies.
Ar pezh a zigouezhas neuze, ne oa ket un
distoupadenn yac’h met un trubuilh muioc’h.
Evit gouel Nedeleg o doa resevet ar vugale ur
prof e-barzh o boutoù. Nemet unan hepken,
etreze, evit an holl. Met unan a bouez, soñjit-
ta: un tele !
Chezuz ! A-barzh mat, e vezent dirak ar
skramm, ar baradoz diskennet war an douar,
evito. Dav e oa bet da Soazig lakaat renk
peogwir, ma vijent bet laosket d’ober o soñj, e
vijent bet chomet dirazañ noz-deiz.
Koulskoude, ne oa ket un tele dreist na ker-
ruz. Ar c’hontronl bev, un tele deus an



emsavañ a oa moien da gavout, a voe nemet
ken.
Ha c’hoazh, kaer en doa bet an Tad-kozh ober
un tamm digor d’e yalc’h evit tapat an hollad
goulennet, ne oa ar mekanik estlammus nemet
un tele a-eil dorn. D’ar mare-se, e gwirionez,
oa deut  ar post-skinwel e liv war ar marc’had.
Setu an dud a oa hir a-walc’h ar voujedenn
ganto, a cheñche, evit kavout bravoc’h.
Ouzhpenn-se, ne oa nemet gwenn ha du ar
skramm-se… forzh ne veze ket kalz a
vrezhoneg gantañ. N’eo ket bet gwellaet an
traoù tamm ebet abaoe. Evit lavaret ar
wirionez, n’ouzon ket hag-eñ n’eo ket bet
gwashaet war ar poent-se gant ar skramm liv
brav …
… met an dra-se a zo un afer all.
A-benn e oa digouezhet Soazig er gêr o tont
deus ar foenn, e oa ar vugale o c’hortoz dibaoe
pell amzer hag int da c’haloupat da lavaret
dezhi : — Mamm ! Mammig ! Deuit buan da
welet an tele a zo bourdet ! Mouzhet eo hi !
Penn vat ebet ken ! Skramm du, aet ar
skeudennoù kuit er-maez deus outi. — Ma !
N’eo ket ar mare mat, met dav e vo klask un
bennak a-zoare war he zro da zivouzhañ
anezhañ. Gwelet a rin warc’hoazh vintin a-
benn e yin d’ar vourc’h da gerc’hat  ar
gazetenn.
Setu skramm du an abardaez-se goude koan.
Petra ober ? Nemet kemer an traoù war an tu
mat ha sevel ur roll-ebatiñ all da leuniañ an
amzer: pourmenadenn war ar maez hag ur
bartiad kartoù evit ur rumm, fotball evit ul
lodenn all. Dav eo dibennañ mat an devezh a-
raok mont da gousket.

5.
Digouezhet ar Merc’her.
Kerkent ha sav-heol, Soazig mont d’ar
vourc’h. Ar gazetenn prenet, hi war-eeun da di
ar genitervez, Mariana, savet eürusamant ken
a-bred eviti. Peogwir, e ranke bezañ war sav
evit digoriñ an ti-kinkailherezh hag an holl
vekanikoù-ti a droe dre zredan, a oa ganti. E-
giz-se, e skoulmas Soazig tri zra gant ar
memes nask: ober an enklask diwar-benn an
arnodenn er gazetenn, e-kichen ar pellgomzer,
ha goulenn ur micherour evit renkañ ar post-
skinwel.
Met, ur wech muioc’h, kaer he doa lenn ha
dilenn, keloù ebet deus ar BEP “kontouriezh
ha koñvers”. An afer-se, ne oa hi ket reizh. Ne
oa ket posubl. Ur skoulm a oa un tu bennaket.

Soazig,  deut ur soñj dezhi: ar skol e Kemper,
e-lec’h  e oa ar mab er skol, he devo bet keloù
sur. Hag hi da c’houlenn ar penn-rener er
pellgomz. Gwelloc’h eo atav kaout Doue evit
e sent.
Goude he doa lavaret he anv, hag a-barzh a-
mat, he doa displeget abalamour da betra e
pellgomze-hi, e oa kroget ar gwaz ganti war
an ton foll. Muioc’h evit divergont an tamm
deus outañ:
— Peseurt mod ? Ar paotr ne oa ket
digouezhet c’hoazh war blas, evit galv an
arnodenn ? Peseurt mamm ’oa hi ? Ur vamm
dinatur… ur vamm…
Ha feiz ! Un toullad traoù displijus, ur
pennadenn dispriz deus ar seurt na oa ket bet
diskarget dezhi na klevet ganti morse !
Met, evit c’hoazh, ma ouie, e oa adresevet ar
paotr evit an abadenn dre gomz, ne ouie ket da
belec’h e oa dav dezhañ mont ar founnusañ
ma c’halle. Kaer, he doa klask lakaat ur ger !
Netra d’ober, ken foll e oa ar penn-rener: na
penn na skouarn ebet. Dav e oa dezhi gortoz
ar c’hrug da zigoeñviñ !
— … hag ouzhpenn ne respontit netra ?
— Klasket am eus met n’ho peus ket laosket
amzer ganin da lakaat ur gomz. Da belec’h
emañ da gas ?
— Da belec’h ? Met re ziwezhat oc’h da vont
peogwir e oa ar galv da eizh eur, ha tapet eo
an hanter, tostoc’h memes deus nav eur eo. Da
belec’h ? D’ ar lise, da Gemperle, m’ho peus
amzer da goll.
Aze, he doa leaosket Soazig anezhañ, berr e-
barzh beg neudenn ar pellgomz.
Re zo re !
Arabat kemer an dud evit drochoc’h mag int.
Ma oa al listennet rik e-barzh kazetenn
Gemper, ne oa linenn ebet deus outi e-barzh
hini Gastellin ! An dra-se, ne oa ket dre he
faot, kement-se !
Setu, Soazig da bellgomz da ti implijad ar
paotr.
— E pelec’h emañ ? A respontas ar
sekretourez dezhi, n’on ket gouest da respont
deoc’h, nemet gouzout a ran emañ un tu
bennaket war-dro Roudoualleg, Gwiskri,
Gourin pe ar Faoued. Ouzhpenn, dont a rafen
a-benn da lavarout dezhañ, ma basefe e-kichen
an oto. Nemet, ma basefe e-kichen ! Peogwir,
emañ ar radio-pellgomz, e-barzh ar park. Ma
teu peuz prim da baseal e-kichen, kudenn ebet.
Met marteze, e c’hortozo kreisteiz a-barzh
dont…



6.
 Ar gurun o kouezhañ war dourioù iliz Kêr
Gemper ha o tistruj anezhañ n’en dije ket
graet muioc’h a drouz e-barzh penn Soazig
klevit: Roudoualleg ! Gwiskri ! Gourin ! Ar
Faoued !
Klozet sur, an afer evit paotr.
Ar c’hêriadennoù-se, forzh pe hini, a zo un eur
hanter deus Kêr Gemperle. Ne zeufe ket a-
benn da gaout anezhañ founnus a-walc’h.
Goude, e vanko amzer d’en em walc’hiñ ha
dibikouzat un tammig; gwiskañ dilhad  naet;
amzer hent da vont betek Kemperle, kavout ar
lise; Ha n’eo ket tout, e-barzh peseurt savadur,
peseurt dor, peseurt estaj hag evit echuiñ,
peseurt niverenn burev a oa ret dezhañ en em
brezañtiñ ?
Maleürus ! Azezet e oa, stouet war an daol,
flastret gant ar boan-spered, hag ouzhpenn,
heklev lañgachadenn ar penn-rener c’hoazh en
he fenn. Marteze eoa ar wirionez gantañ: na oa
ket ur vamm e-giz ma oa dleet dezhi bezañ.
 — Arabat deoc’h koll kalon bremañ merc’h.
N’eo ket ar mare. An devezh n’eo ket echu.
Amzer  ho peus da vont da zisplegañ ar
gudenn d’ar gelennerien. Ma n’int ket re
vouchet gant lezennoù stegn an Deskadurezh
Stad, n’eus netra kollet c’hoazh, a lavar
Marianna da Soazig.
— N’am eus tamm fiziañs ebet ken, respont
Soazig en ur hejañ-dihejañ he fenn eus an eil
tu d’egile.
— Ta, ta, ta ! N’ho peus ket amzer da goll.
War sav merc’h. Gwelit en-dro, hag-eñ e teuit
a-benn da lakaat an dorn warnañ.
Setu, Soazig da gregiñ en-dro e-barzh ar
bellgomz.
Padal, ne oa ket  deut ar sekretourez a-benn da
gavout skouarn ebet evit c’hoazh… bez’ oa da
vat klask kaout anezhañ… ne ehane ket da
hopal er radio-pellgomz.
— Evit gounit amzer e vefe gwelloc’h din
klask an holl ditouroù en doa ezhomm e kêr
Gemperle hag el lise, a lavar Soazig dezhi, a-
raok dislugañ deus ar bellgomz.
Un tamm enklask el levr-pellgomz, kavet he
doa peadra evit mont  e darempred gant ar
lise. Ha Soazig d’a bellgomziñ.
Ur son, daou, tri… ouf ! Bez’ e oa ur
sekretourez  er penn all. Met ! Allas ! Memes
ton, memes richan ganti :
— D’ar mintin e oa ret bezañ da eizh eur… re
ziwezhat e oa…

Soazig troc’hañ dezhi ar pennad respont ha,
krenn, goulenn diganti an titouroù a oa hi o
klask.
— … ?
… Un toull didrouz war an neudenn, hag a-
benn ar fin e voe deut a-benn da gaout an holl
zisklêriadurioù.
Soazig neuze da bellgomz en-dro d’an ti-
labour. Daoust, hag-eñ e-pad an amzer-se, e
oa deut sekretourez an ti-labour a-benn da
gavout Kaou ?
Allas ! Nann. Hag an amzer a yae e-biou ken
founnus evit un tenn-foet. Tapet e oa unnek
eur. “Pôkez !” Soazig ober dezhi, an holl
ditouroù he doa dastumet evit da Gaou
degouezhout prim e-barzh an takad rik. Petra
ober muioc’h ?
— Na zilugit ket, hopit warnañ betek kavout
ur respont ha lavarit mat da Gaou mont atav,
forzh peseurt eur, da Gemperle. E-michañse e
vo kaset tre betek tachenn al lise gant ar  gwaz
a zo penn al labour ?
— Ya, evel-just ! Kudenn ebet, met dav eo din
kavout unan deus an eil pe egile !
— O  dre anv Doue ! Na ehanit ket da c’hervel
anezhañ ha mersi bras deoc’h.
Tintal Añjelus-kreisteiz a reas ar c’hloc’h a-
benn ma tistroas Soazig d’ar gêr, gant ur galon
dipitet, torret etre mil damm. An dour o redek
deus he daoulagad hep distag, ur feunteuniad
dour en desped d’he bolontez a rede. O,  Ma
Doue ! Peseurt youl pounner ! Met
kouskoulde, he doa klasket ober ar muiañ a oa
gouest d’ober bremañ. Sur, e oa re ziwezhat.
Kaou, enep o bolontez vat dezho o daou, a oa
tost da vezañ stlapet da goll, ma ne oa ket
graet dija.

7.
An tad-kozh en doa aozet un tamm merenn
founnus dezhañ e-unan ha troc’het goude-se,
kazi-sur, d’ar foenn: un dra re bouezus er
bloavezh, evit gortoz . Ar vugale - “ar
moustoù”, e-giz lavare an tad-kozh - a oa er
skol, evel bemdez.
Setu, Soazig en’ ti, he-unanik gant he fennad
tristidigezh.
Hañ ! Dav eo dezhi debriñ un tamm ha goude-
se mont hep dale da sikour an tad-kozh d’ar
foenneg. Ar pezh a vo graet ganti.
Laosket he doa an nor dibrenn war he lerc’h,
evit ma c’hallfe paotr an tele  entreal ha
renkañ ar post-skinwell.



Ha Soazig d’ar foenn. “Eno, a soñje Soazig, ur
berad avel hag ur bann heol a fusto ma
sammadenn zu, deus ouzhin, un tammig.”
An tad-kozh, nemet ur sell war he daoulagad,
en doa komprenet diouzhtu, ne oa ket
diskoulmet mat an traoù. Neuze, berr-ha-berr,
etre daou daol forc’h andelliñ, e kontas Soazig
dezhañ plegoù ha displegoù ar mintinvezh.
— Ma… ma merc’h, n’em em chalit ket re.
Marteze, eo kavet hag e tegouezho abred a-
walc’h da zisplegañ e skiantoù. Ar paotr-se a
oar ur bern traoù !
—  Eo da, sur ! Hep digoriñ levr ebet na
studiañ netra ?
—  Ma ! Merc’h, kemerit un tammig spi,
n’eus netra kollet c’hoazh.
Soazig a sachas, hir, he anal hep respont.

8.
Ur wech berniet ar foenn ganto - an devezh
war-lerc’h e vefe charreet d’ar gêr - e tostaas
an tad hag ar verc’h deus an ti en-dro, evit
debriñ un tamm merenn-vihan.
Ar c’hentañ tra a welas Soazig a oa, ledet e
kreiz an daol, un tamm paper gwenn skrivet
warnañ : “ Kavet eo Kaou, tro-war-dro da deir
eur. Bez’ emañ war hent Kemperle. Kalon vat
d’ar paotr.”
Ar micherour oa paseet dre an ti da renkañ ar
post-skinwell ha roet dezhañ ar c’heloù mat
resevet gant Marianna er penn kentañ goude
merenn.
Diouzhtu en doa ar c’hafe ur vlazenn kalz
gwelloc’h.
Met, tud ha tudigoù ! Daoust hag-eñ e vo
selaouet Kaou diwar-boent e zale gant ar
gelennerien-stad hag ouzhpenn, daoust hag-eñ
ne vo ket re ziaes ar goulennoù?
Kalz trubuilhoù c’hoazh evit ar paotr a-raok
dont a-benn da zislugañ e zisoc’h !

9.
Tro-war-dro un eur ’hanter e teuas Pêr, ar
mestr-labour, da baseal e-kichen an oto. Ar
radio ne ehane ket da c’hervel, klevet a rae
anezhañ o lâret hag oc’h adlâret dre ma tostae
deus outi.
— Petra ’zo nevez ? c’houllennas-eñ, kroget
gantañ er mikro.
— Bez’  emañ Kaou, dre aze ?
— Ya ! Kazi-sur, peogwir, eo deuet Gwenael
da gemer e blas. Troet en deus e-barzh ar
parkad piz bihan-mañ dibaoe pemp eur deus ar
mintin. Poent eo dezhañ mont da zebriñ, ne
gred ket deoc’h ?

— Ya ! Ya ! Evel-just ! Met lakait anezhañ en
oto ar founnusañ ar gwellañ evit bezañ e
Kemperle…
… Ar sekretourez da gontañ neuze da Bêr,
istor an arnodenn a oa o vont war an dirivez4
evel-just dre ma troe rod an amzer. Ha reiñ a
reas dezhañ ivez an holl ditouroù evit ma
c’hellfe Kaou mont war-eeun d’an nor vat.
Munud ebet da goll !
Diouzhtu, Pêr, lakat e zaou zorn evit d’an
hopadenn mont pelloc’h:
— Kaou ! Kaou ! deuit amañ founnus…
Respont ebet… nemet yudadenn ar mikanik er
penn all deus ar park. Disteraet e oa bet an
trouz un abadenn verr, ken dale, amzer da
Gaou, kazi-sur, da ziskenn ha da laoskel e blas
gant Gwenael, da lavarout dezhañ ar pezh a
selle deus al labour, ur farsadenn pe ziv; ha
kroget en-dro ar yudadenn hep distag.
— Kaou ! Kaou !
Bez’ e oa bet kaoz ganto deus an arnodenn-se
e penn-kentañ ar sizhun. Gouzout a rae Pêr
bremañ, e oa dav, ober founnus met a-raok e
oa ret lakaat an dorn war Kaou.
“ Da belec’h an diaoul e oa aet ar paotr ?
Gouzout a rae  pelec’h e oa an oto setu e oa ret
dezhañ dont aze war-eeun, peogwir e oant da
vont da zebriñ asambles. D’an eur-mañ  e tlefe
kavout naon, neke’a  ?”
— Kaou ! Kaou !
Grik ebet. Dre  ma hope e tostae Pêr deus ar
park all e-kichen hag eñ lammat dreist ar
c’hleuz. Pell, pell deus Plougastell e oa, met ur
parkadig sivi azv a oa ennañ, bokedoù gwenn
er blanteriz c’hoazh… ha Kaou er penn all,
stouet, ur penn-glin er renkennad, o tebriñ dre
ma tastume, ha koulz a c’hallan lâret,  e-giz ar
yer o tiskrapat war ur bern ed.
Peseurt mod paseal e-biou hep tañva frouezh
ken lipous !
— He ! Hopala paotr ! Arabat deoc’h chom
aze da dañvouesa e touez ar sivi.
— Ne ran ket ur mell droug ! A respontas
Kaou diouzhtu ha sevel, en ur herradenn,  gant
ur penn lamponig tapet war an taol o lipat ur
podad koñfitur.
—  Hastit  buhan. Neus ket ur munud da goll.
— Oooooo ! Ur munud, ur munud abaoe ar
mintin emaon…
— N’eo ket diwar boent ho labour emaon o
klask ac’hanoc’h ! Deuit buan, deuit buan !
En ur c’haloupat e yeont etramek an oto, a-
benn en doa gouezet Kaou ar gemennadenn.
— Ur sandwich-fourmaj pe gig-sal hag ur
banne bennak a yafe ganin, amzer ober an



hent, a gred din, a lavaras Kaou da Bêr. Naon
am eus, kement ma tebrfen ur bleiz, ma vefe
tapet ent bev. Arabat mont d’an arnodenn gant
ur c’hof goulo. N’eo ket gwir ?
— Ya sur ! A lavaras Pêr, entoniet gantañ, met
dav eo deoc’h cheñch dilhad hag en em
walc’hiñ un tamm, nemetken un dic’hroz deus
al lard du a zo war ho fas hag ho taouaorn.
Lavaret mat he deus ho mamm e oa ret bezañ
disaotr.
— Boued da gentañ. Pet eur eo ? Div eur
hanter dija, a lavaras Kaou, n’am eus ket
amzer da vont betek ar gambr.
— Ne yafec’h ket ken lous-se dirak ar
gelennerien kement-se ! Kemeret e vefec’h
evit un du !
— Gwenn pe zu ma c’hroc’hen, an dra-se n’eo
ket un afer, a respontas Kaou.
— Mat ! Evideoc’h ho-unan, emaoc’h o
labourat war an dachenn-se. Met evit lavarout
deoc’h gwir, en devezh hiziv, n’en deus ar
yaouankiz mezh deus netra ken… Met n’oc’h
ket ma mab !
Tostaat deus ar vourc’h o doa graet en ur
zisklaeriañ an traoù. Dirak un ti koñvers
kigerezh-voc’h harpet an oto,  e lammas Kaou
er-maez da vont da brenañ ar pezh a
c’hoantae.
E-barzh an hent, en-dro. N’eo ket sur,en doa
doujet d’an tizh, evit mont goude-se betek Kêr
Gemperle.
“Kement a zale azo  gantañ dija, e vo ar
reolenn-se evit ar wech-all” a soñjas, Pêr.
Pegement a amzer a chome gantañ evit paseal
istor, douaroniezh, skiant ha saozneg ? Un
tammig muioc’h evit un eur : aze e vo founnus
an taol. Birviñ a rae e soñjoù etre ar sandwich
a yae war-draoñ hag e benn o labourat dija.
Pêr, eûruzamant, a ouie e pelec’h e oa ar lise.
Kement-se gounezet. Dor vras an dachenn a
oa digor. Mat. Kaou a lammas er-maez.
— Dont a rin da gerc’hat ac’hanoc’h en-dro ?
— Laoskit da vont. Kudenn ebet ganin.
Ha kaou da c’haloupad d’ar savadur tri…
pignat an tri estaj hep koll e anal… ar burev
pevarzek bremañ…
Kaou,a lavaras etre e benn hag e gasketenn
:“Ô, un taol chañs !”
Hag eñ o vont da c’houlenn digant pevar zen a
oa o kontañ ar gaoz eno… ”
Ha feiz ’ta ! Ul loen-kezeg war an daoulamm
e-barzh an trepas n’en dije ket spontet anezho
muioc’h, me ’ba’i !
Met Kaou, evel just, n’en em wele ket e-unan:
e zilhad labour lous nemet lous, fas ha

daouarn du-pok, eoulennet, ur gasketenn lor
war blev hir druzonet. Netra war ar paotr-se
nag a dost nag a bell, ne denne da aer ur
skoliad … o vont d’un arnodenn ouzhpenn.
A-benn e oant deuet  er-maez deus o
souezhadenn, e c’houlennas unan deus outo
digant Kaou displegañ dezhañ petra e oa  o
klask.
Han ! Morse kemend-dall n’o doa ket bet
digarez da welet en un devezh disoc’h ! Setu,
ar renerien - peogwir, evit an disoc’h-se e oa
rik e-giz en dije bet  graet Kaou un emvod - ar
renerien a reas ur sell an eil deus egile :
 — Kement-se a volontez vat dirazomp ?
N’hon eus ket droad da laoskel anezhañ hep
sikour. Deuit paotr, hag e vo gwelet petra ’zo
e-barzh ho penn.
E-giz-se e oa paseet Kaou dindan forc’hioù
kalet an arnodenn. An eil war-lerc’h egile hag
ar c’helenner saozneg,  an hini diwezhañ.
Setu, ur wech echu an abadenn e c’houlennas
ar mestr saozneg digant Kaou:
— Ha bremañ yit d’ar gêr ? Tu ho peus da
vont ? Unan bennaket a c’hall dont da gerc’hat
ac’hanoc’h?
— Nann ! n’emaomp nemet ar Merc’her.
Emaon e-barzh al labour betek fin ar sizhun.
Setu ober a rin “stop” evit mont en-dro  war
an dachenn.
— Gwir ? Alo ! Deuit neuze. Kas a rin
ahanoc’h betek ho takad labour.
Un eostig war ur vodenn spern gwenn n’en
dije ket friantet muioc’h evit Kaou er munud-
se !
Ha goude, e oa bet kaoz penn-da-benn an
hent. Ar familh, ar vamm, an tad-kozh, ar
vreudeur hag ar c’hoarezed, ar skol evit holl
dud an ti e-pad ar bloaz. Padi, padao ! Ha kalz
traoù all da heul !
Ne oa Kaou nemet teod.
Dreist eizh eur noz  e oa, a-benn e oant
digouezhet er park. Echuet e oa eostiñ ar
parkad pizh-bihan gant Gwenael, ha re bell ar
pezhiad a oa da zornañ war-lerc’h evit mont
betek ennan en abardaez-se ha stagañ gantañ
d’an eur-se.
— A-benn arc’hoazh e vo deiz hag an devezh-
se a baseo dre ’z amañ, a lavaras Gwenael ken
du ha lardet evit Kaou. Paseet eo mat an traoù
?
— Ya ! A respontas Kaou, o sellet deus ar
c’helenner o troiñ war-dro an dornerez.
— Kalz brasoc’h eo  ar mekanik deus tost, a
lavaras soñjus an den, hag eñ da c’houlenn



digant Kaou pemp ha nav diwar-benn e
vekanik.
Kaou, evel-just, ne c’hortoze nemet an dra-se.
Setu ar paotr da zikouez an dornerez d’ar
mestr-skol hag ar mod da vleinañ anezhi ! Hag
ivez, an takadoù a oa dav lardañ anezhe yac’h,
pelec’h e oa ar gibenn-gasoil d’al leuniañ,
displegañ dezhañ poellad an tizhoù, peseurt
mod en em gemer evit kregiñ mat er starderez.
Ouzhpenn, arabat laoskel a-gostez ar surentez
ha kemer riskloù dirak al lavnenn met diwall
da wiriekaat pizh ar poent dilemm deus outi.
Hep disoñjal deskiñ dezhañ, evit an dibenn
kelenn, an tu da lakaat ar mekanik da gousket
!
— Yao ! Yao ! Gwir, en ur wintañ anezhañ
un’ tammig war an tu kleiz !
Ar mekanik-se, en doa  ezhomm da zifallañ ur
pennad en noz da c’hortoz ar sav-heol… ar
“moass-batt”-se a oa ur mell bitrak burzhudus,
un tammig loariek, ur vargodenn leun a
faltazi… du-glaou ha tomm-ruz e-giz mevel
an diaoul o tont er-maez deus an ifern ! Ha
koulskoude, reizh-plaen evel ur marc’h kulier
en e zevezhioù mat, a-benn e kaozee Kaou
dezhi. Krenn pe dousig. Ne vern  ket, nemet
komzit deus outi.
A feiz ! Cheñchet penn d’ar vazh, ar skoliad
oa deut da gelenner. Ouzhpenn ur c’helenner
strobinellet ha barrek war e vicher.
Ul logodenn war ur c’hartouron lur kig-sal, ne
vije ket bet eürusoc’h evit Kaou, en abardaez-
se, o vont da zebriñ un tamm koan ha da
gousket founnus evit lugañ e-barzh al labour
en-dro a-raok ar sav-heol.

10.
Kaer he doa bet Soazig klask anv ar paotr e-
barzh ar gazetenn, ur wech muioc’h, keloù
ebet deus ar BEP “kontouriezh ha koñvers” !
N’he doa ket kredet kennebeut pellgomz  d’an
ti labour: rak daoust pe daol kaer pe daol koll
a oa bet evit ar paotr ?
Aeio ! Aeio ! Anken penn-da-benn ar sizhun
evit ar vamm betek an toull diwezhañ.
 Ha feiz ! A-benn ar fin, e oa tapet ar Gwener
noz.
Ar mare evit Kaou da zistreiñ d’ar gêr. Pêr, ar
mestr-labour en doa kemeret anezhañ en e oto
ha diskarget war ar blasenn, ur wech
degouezhet e-barzh ar vourc’h. Tost deus ar
gêriadenn e oa o chom, setu ar paotr dichal,
lijer ha skañv e spered gantañ met skuizh-
marv e gorf, o tostaat war -droad deus an ti.

A-barzh mat, en doa laosket e bakad da
gouezhañ war al leur-zi, e oa lammet Soazig
warnañ:
— Ma Doue ! Ken du oc’h evit moger ar
siminal ! Paotr paour , cheñch gouenn ho peus
graet er sizhun-mañ. N’eus takad dilardet ebet
d’ober ur bouchig deoc’h…
Hag a-raok m’en doa gallet, Kaou respont :
— … Deut oc’h a-benn da gavout abred  a-
walc’h ar renerien hag ar sal-skol evit an
arnodenn?
— Evel-just, Mamm. Met gwir, mat e oa bet
din kavout an holl ditouroù em’ dorn. E-giz-se
n’am eus ket kollet amzer peogwir ne oa
tamm amzer ebet da goll.
— Kemeret o deus ac’hanoc’h neuze ?
— Evel just. Displeget am eus dezho
abalamour da betra e oa dale bras ganin.
Komprenet o deus. Ha-goude, kredit, met na
gredfoc’hket marteze,  am eus respontet da
bep tra… oa fraezh e-barzh ma fenn, e-giz
m’am bije lakaet anezho, en ur renkennad war
ur stal. Prest da vezañ implijet da bep goulenn.
Morse c’hoazh, n’eo bet ar c’hentelioù ken
sklaer o tont er-maez deus ma memor.
Koulskoude, n’eo ket an amzer-kousket am
eus kollet, he deus sikouret ac’hanon. An
nozhvezhioù a zo berr…
Soazig a selaoue, ankeniet muioc’h evit
morse, o c’hortoz ar pezh he devoa ezhomm
da glevout :
— Met, daoust pe oc’h resevet pe taolet da
goll ? N’eus bet…
— … netra e-barzh ar gazetenn, nann, met
gouzout a ran. Resevet on. Lavaret eo bet din
gant ar c’helenner a zo deut da zegas ac’hanon
d’am labour en-dro. Kudenn ebet !
Soazig war an taol, chomas, beg digor.
— Kaou n’emaoc’h ket o kontañ flut din. Sur
oc’h ?
— O ! Mammig… laoskit  ac’hanon bremañ.
Mont a ran d’en  em walc’hiñ. Un tamm koan
founnus ha da gousket, goude-se.  Mizer am
eus o chom war sav gant ar skuizhentez.

11.
D’ar Sadorn, evit lavarout deoc’h, e oa bet un
dispakad merenn vras; ur fritozenn
krampouezh deus ar seurt na oa ket bet gwelet
abaoe pell-zo. Staliet e oa ar pilligoù ’tal an
daol, ur pilad pladeier diraze, hep disoñjal an
holl beadra a zo dav kaout evit ober un pred
krampouezh e-giz ma eo dlleet. Daou vailhad
toazh, unan mesket gant bleud ed-du, unan all
gand bleud gwinizh.



 Brav splann e oa an amzer ha tomm an heol.
An nor vras, ’tal an daol-bred, a oa digoret hed
he led evit laoskel aezhenn vat ar boazhadenn
da vont er-maez.
 Netra gwelloc’h evit dastum a-raok ar
c’hreistez, an dud vras hag an dud vihan, en-
dro d’an daol hep kaout da hopal dezho gwech
ebet. Kaou  an hini kentañ, echuet gantañ,
kreñv, un dro orolaj gantañ en e wele dibaoe
an devezh araok !
Adalek neuze, buhez e-barzh an ti. Hopadeg
ha kananouenn. Pep hini en-dro d’an daol, da
ziwall klask chom hep koll e dro-
grammpouezhenn… an tad-kozh, didrouz, a
oa ar maout gantañ da baseal tro an holl bep
taol ma c’halle ! Ha feiz ! Tost an traoù, a-
wechoù, deus sachadeg-blev a echue atav, en
ur strakadenn c’hoarzhin.
Buhez yac’h, nemet buhez vev.
An digor-pred a oa graet gant krampouezh ed-
du. Evel-just.  Krampouezh fritet gant silzig,
pe gig-sall tanav, pe andouilhenn gant ur
beradig dienn, pe vioù ha fourmaj-laezh war o
gorre;
Krampouezh dous goude-se gant koñfitur
abrikotez, avaloù a-bep seurt; pe sukr mesket
gant amann fritet da vezañ karamel. Sistr dous
ha chug frouezh da  lakaat ar pred d’an traoñ.

Da verenn-vihan, gwastell vras : an daou
zisoc’h festet ha lipiget e-giz ma eo dleet gant
lipouzerezh deus ar gwellañ dibab.
Met, Kaou en doa lâret hag adlâret a-hed an
deiz:
— Morse ken ne yin d’ar skol. Lakaet am eus
ar bonn gant an disoc’h-mañ. Stanket an hent
evit mat.

12.
Paseet zo tost da dregont vloaz dibaoe.
Ar vugale zo deuet da dud hag un neizhad
bugale vihan o c’haloupat d’o heul.
Soazig zo war he leve.
Meur da vicher en deus graet Kaou dibaoe. A-
wechou, n’o doa netra da welet etre ar pezh en
doa desket hag ar pezh en doa d’ober. Met
micheroù koñvers atav a-benn ma c’halle.
Kontouriezh war-dro mikanikoù, koñvers
dilhad, ha kalz traoù all. An devezh a hiziv,
emañ ar vuhez e-giz-se: cheñch micher a  vez
dav ober.
Un dra a-bouez a zo deuet betek daoulagad
Soazig en devezhioù diwezhañ. Hervez ar
c’heleier familh e ya dre skramm ha neudenn
internet, selaouit mat : evit addeskiñ ar pezh
en deus disoñjet hag adtapout un tamm studi
muioc’h, emañ e soñj Kaou… mont en-dro
d’ar skol.


