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Teirvet lodenn >

P

a voe esaet da Mus, mammig Lost-Hir a raas ur
banvez-noz. Ur wastell he doa poazhet, farset get tonenn
kig-moc’h ha formaj. Pa voe lonket pep tra e c’hoarias ar
vugale pep sort c’hoarioù e kanastell ar c’hoadour. Ne oa
ket fur kement-se. Dihuniñ a raas ar c’hoadour. Ha petra
‘raas ?...

22

A

l logod a skampas doc’htu d’o gwele. Ne oant ket
bet, erhat, tri munut e-barzh o zoull, pa glevazont un trouz,
«Klik !» e penn ar grouizenn.
— O, Lizig kaezh ! a c’harmas an Intron Lost-Hir.
An tad a zaas er-maez da welet petra ‘oa degouezhet hag a
voe en-dro raktal.
— Un trap, eme-eñ, a zo bet lakaet e penn ar grouizenn ha
aet eo eeun e-barzh.
Setu aze nec’hañs d’al Lostoù-Hir !
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N

’hellomp ket he lezel he-unan-penn, eme an tad.

Get Mus ha Rufl, e zaou vab brasañ, eh aas betek an trap
arre. Kalonekaat a razont Lizig ha grataat dezhi o harp.
Neuze em lakaas ar c’hrouadurig da gousket. A-hed an noz
e chomas an teir logodenn da spial àrnezhi, ha, da darzh an
deiz e oant eno c’hoazh, é klask an tu d’he zenniñ er-maez.
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P

i-i-ip» En un taol e tigoras an nor. Mus, a oa azezet
àr al leurenn-di, a dec’has dre an toull er voger. E dad ha
Rufl a fardas ‘barzh heuzoù ar c’hoadour a oa eno tost. Ar
c’hoadour a zaas tre.
— Ma ! Ma ! eme-eñ, é tenniñ Lizig ag an trap, é welet laeron ma formaj ous bet ? Disko din e pe lec’h emañ o zoullkuzh doc’htu !
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L

izig, erhat, ne falle ket dezhi gwerzhiñ he mignoned.

— Ne lârin deoc’h biken ! eme-hi en ur zifronkal.
Neuze e voe lakaet get ar c’hoadour ‘barzh ur voest karton.
— Biken ne zai er-maez, ken n’az po lâret din ! Ha n’az po
netra da zebriñ na da evet. Me ‘zisko dis em glevout get al
laeron-se !
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N

euze e lakaas ar voest àr ur stal hag e krogas da gempenn e heuzoù. Neoazh n’en doa ket lakaet mat e vrec’h
‘barzh ar gentañ botez ma rankas he zenniñ en ur grial, ha...
hop... hop... an div logodenn a fardas er-maez. Ul lamm spontus e voe, ha neoazh e kouezhazont àr o zreid hep droug...
ha kuit, prim evel un tenn.
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B

arzh an toull e kavazont Mus doc’h o gortoz. Diviz a
razont etreze da ouiet petra gober.
— Krignat a rin ar gordenn, eme Rufl.
— Diot ma ous, eme e dad, ha goude ne c’hellahomp ket
sevel ar golo. Nann, ret eo deomp toulliñ e unan a gostezioù
ar voest evit ma c’hello Lizig em siliñ er-maez.
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D

re-laer, e-kreiz an noz, e krapas an Aotrou Lost-Hir
hag e zaou vab àr ar stal ma oa ar voest àrnezhi. Hag int
kentizh da grignat. Tenn al labour, neoazh krignat a razont,
pep unan d’e dro, hag en diwezh e voe an toull bras a-walc’h
ha Lizig em silas er-maez. Penaos, erhat, diskenn ag ar stal ?
N’he doa ket krabonoù lemm èl al logod.
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U

r soñjenn a darzhas e penn Rufl. Gwelet en doa loeroù
ar wreg, a oa lakaet àr ur gadoer. Fondiñ a raas unan anezhe
hag e tennas azoc’hti un neudenn a stagas doc’h un tach.
Skoulmoù a raas enni. Neuze e c’hellas Lizig diskenn, é lakaat he zreid àr ar skoulmoù. Ha kuit da di al Lostoù-Hir.

30

A

l Lostoù-Hir a strakas o daouarn doc’h he gwelet. Yod
a oa bet aozet get an Intron Lost-Hir, ha mat e voe kavet get
Lizig. N’he doa tañvaet tamm e-pad an deiz ! Laouen-meurbet e voe an holl é klevet an dro-gamm a oa bet c’hoariet d’ar
c’hoadour. Neoazh, pa welas Lizig an holl logod-se ken eürus en o zi, holl kevret, e soñjas en he mamm, hag em lakaas
da oueliñ.
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