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Levr savet ha skeudennet get Gerrit Theodoor Rotman (1893-1944)
Lakaet e brezhoneg get Roparz Hemon, Youenn Drezen e 1927
ha Loeiz Herrieu evit an embannadur gwenedek, e 1928.
Bet embannet get GWALARN, Levrioù ar vugale Brest
Kempennet evit an embann er skritur unvan get Daniel Doujet,
miz Ebrel 2020.
Liv ha pajennaoziñ get Olier Berson.
Gellit a rit selaou doc’h ar gontadenn-mañ lennet get
Daniel Doujet hag Anaig Lucas àr :
www.tidouaralre.com ha www.emglevbroanoriant.bzh

Kinniget deoc’h get Ti Douar Alre hag Emglev Bro An Oriant.

Pedervet lodenn >
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B

remañ, eme an Aotrou Lost-Hir, me az kaso
àrc’hoazh da di ma c’henderv Fri-Togn, al logodenn-vors.
Hep arvar, hennezh a gavo dis ta vamm.
An tronoz vintin, goude bout boket d’an Intron Lost-Hir ha
d’he bugale, e kemeras an tad ha Lizig penn o hent. Hir e oa.
Neoazh an heol a lugerne ken madelezhus a-dreist o fenn,
ha ker brav e oa ar roz-aer hag ar gleizh !
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U

n herradig goude kreisteiz e welazont dirakte ti ar
c’henderv Fri-Togn, e-kreiz ur parkad ed. Hag int d’ober
hent dre ar soul... a oa evel gwez e’it Lizig.
Pa zegouezhazont e oa an Aotrou Fri-Togn e-tal an nor, é
sachiñ àr e gorn.
— Ma, biskoazh kement ‘rall ! eme-eñ en ur strakal e zaouarn.
An nor a zigoras neuze, ha...
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D

ek logodennig-vors a raas ul lamm er-maez da gavet
ar re a zae d’o gwelet. Hag an Intron Fri-Togn em ziskoas
ivez e toull an nor. Kement a draoù o doa da lâret an eil
d’egile ! Ne oant ket evit paouez ! Èl rezon e voe pedet tad
al Lostoù-Hir da verenniñ ha neuze e vehe kendalc’het get
ar gomzerezh.
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D

’ar c’houlz mat e tegouezhez, eme an Aotrou
Fri-Togn, tre m’emañ an daou ozhac’h é vutumat goude
merenn. Monet a ran d’ar c’hoad, ar sizhun a za, da baeiñ
man Gouel-Mikel da roue ar Gorriganed. Hennezh a ouio
hiroc’h evidon diàr-benn an dra-se. Anavout a ra an holl
Gorriganezed. Lez ar plac’hig vihan amañ, ha m’he c’haso
genin d’er c’havet.
Neuze eh aas an Aotrou Lost-Hir d’ar gêr, ha Lizig hag ar
re ‘rall a hejas o dorn dezhañ keit ma c’hellazont er gwelet.
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A

n traoù, erhat, a droas en un doare arall. Klevit
enta. Un devezh bennak goude eh aas ar Frioù-Togn d’ar
park da glask boued. Lizig ha daou ag ar vugale, Kign ha
Dantig-Lemm, a chomas da ziwall an ti. Neoazh, ret e oa
dezhe chom er-maez, rak an tad en doa serret an nor.
— Ne ‘m eus ket dober, eme-eñ, da gavout man gloestraj
torret genoc’h, ha pep tra kousiet e pep korn.
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G

oude bout c’hoariet ur pennad e pignas ar vugale beta
lein ur grugellig da welet ar vro tro-ha-tro. Ag un toull graet
en douar e tae kanibl stank a voged.
— Sell ‘ta hor siminal ! eme Kign. Graomp un toull amañ
da ziskenn en hon ti ! Pezh un dro vrav da c’hoari da Dad ha
da Vamm pa vint distro !
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L

izig a gave dezhi e oa fall-meurbet gober an dra-se.
Kign, erhat, ha Dantig-Lemm, ne razont ket forzh hag e stagazont da doulliñ ken e strimpe ar motad dreist divskouarn
Lizig.
— Eh omp geti ! a huchas Kign, ha kentizh e kouezhazont
o-daou, get ul lamm bep-eil-penn, nend eo ket ‘barzh o zi,
met ‘barzh ti ar c’hoz !
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M

an Doue ! Na pezh ur penn teñvel ! E oa azezet é
c’hlaouriñ e-touezh he fodoù hag he c’hasterolennoù lan a
velc’hwed sall hag a vorzhedoù c’hwiled é verviñ. Ha pebezh daoulagad spontus ! Ha pebezh skilfoù !
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T

rugarez-Doue e oa an nor damzigor. A pa c’hellas ar
c’hoz sevel àr he zreid e oant kuit en ur skuermal èl moc’h
bihan. Ne oa ket brav redek dre an hentoù-goz-se, du-pod, é
vonet da stokiñ doc’h kement moger a oa, get al loen spontus-se àr o lerc’h. Neuze e welazont gouloù an deiz. Un
nebeud sailhoù c’hoazh, ha setu-int er-maez, er sklaerder.
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A

r c’hoz, erhat, ne zihanas ket. Redek a raas àr o lerc’h
tre ma c’hellas tro-ha-tro d’ar bern douar-goz. Lizig a yaas
da guzhat a-dreñv ur bodad louzoù get an aon a vout gwelet
get ar c’hoz. En un taol, ur wennel a dremenas rez an douar
en ur grial dreist pennoù an div logodenn. Pep unan a g rogas
e treid ar wennel... hag int dizouaret kentizh.
— Kenavo, Lizig, lâr da Vamm da belec’h omp aet ! eme
Dantig-Lemm.
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