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Ur sizhunvezh a oa edont o vale war-du an N
 orzh.

Un noz e tegouezhas Bizibul, e vlev sonn warnañ, en ur
viaoual tres an enkrez gantañ. Rob a lammas en e sav en
ur leuskel ar pesked da gouezhañ en tan, hag eñ ha deviñ
begoù e vizied outañ dre glask o adtapout, ha gant ur
griadenn boan e c’halvas e geneiled.
“Petra ‘zo ?” a c’houlennjont, nec’het an tamm anezhe.
“Bizibul... Bizibul en deus un dra bennak da lâret dimp
ha diougan keloù fall zo ‘m eus aon,” a zistagas en ur hejañ e
zaouarn.
O troiata edo ar c’hazh divaskellek a-us d’o fennoù
en ur viaoual eus e wellañ evit o lakaat da gompren. Goude
ur pennad, pa welas o devoa an dud un empenn blotoc’h
c’hoazh eget polotennoù gant chaous, e cheñchas penn d’ar
vazh evit mont d’un doare kehentiñ komprenusoc’h dezhe.
En em lakaat a reas da dresañ war an douar. Da gentañ e
savas o c’hamp, da c’houde e tresas ur c’hamp all pelloc’hik
er su. Evezh bras en devoa lakaet da stummañ se diouzh ar
vent, douetañs gantañ avat ne vije ket gwelet gant ar bouedar-burzhud a oa anezhe.
“Me ‘gred emañ da gazh o klask hol lakaat da gompren
1/2

un dra bennak a-bouez,” a laoskas Grival evel m’en devije
lavaret e vez graet krampouezh Brezuel gant silzig (piv a yaje
d’e zislavaret ?).
“Miaaaaou !” eme Bizibul ton an dibasianted gantañ.
“Biz-troad kement dall !” a estlammas Rob.
“Biz-troad kement dall ?” a c’houlennas Grival.
“Me ‘gred ez eo ‘biskoazh kement-all !’ a fell dezhañ lâret.”
“Ya da, se eo ‘biz-troad kement dall’, pff ! N’eus forzh,
me ‘m eus komprenet bepred ! Lâret ‘ra ez eus tud war hol lerc’h
hag emañ an dud-se pelloc’hik er su, ha diouzh e zresadenn ne
zleomp ket bezañ en tu all d’ur c’hard lev.”
Dour a zeuas e daoulagad Bizibul, a-viskoazh e ouie e oa
ar paotrig brizhellet divalav-se an hini finañ anezhe o-zri.
Ar roue eta en devije lakaet chaseourien da zispenn
o roudoù ? Poellek ne oa ket. Perak n’en devoa ket roet dezhe
gwarded ambroug kentoc’h.
Piaouiañ a rejont o fesked suilh gant orbidoù a-leizh
a dalvezas a-walc’h da ziskouez o anaoudegezh vat d’ar
mestr-keginer, hag e vanjont kousket trouzus o stomogoù
gante.
Devezhioù war-lerc’h – sizhunvezhioù a vije bet
lavaret gant o c’higennoù – e tizhjont, skuizh ha divi an
tamm anezhe, gwrimenn ur c’hoad brumennek. Grival
a zisplegas d’e gompagnuned e veze graet Koad an Noz
anezhañ gant a zon a oa. Lonket e veze ar gouloù hag al
latar eno gant an deil stank.
Pa zifoupjont a-dre ar rouestlad skourroù e weljont
ar menezier en em astenne heñvel ouzh karvanoù brasbras ur bleiz a’r skornennoù.
Hep ur grik e tiskouezas Grival ur pikern a oa
uheloc’h eget ar re all hag a veske ar beg anezhañ gant an
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oabl en ur sklêrijenn melen ha mouk. Ar menez C’hom an
hini ‘oa.
Buan a-walc’h e rankjont leuskel o javed da vont
abalamour d’an hentoù troidellek ha strizh-spontus.
Erc’h a reas e kreiz an deiz, ha gantañ e savas un avel
put ha skañv hag en em sile dre an disterañ toull eus o
dilhad. Krog e oant da vallozhiñ Grival hag e a vanturioù.
Ali e oa Rob ha Bleuñvenn an eil gant eben : sichant e
oa an hudour, ha donezonet moarvat, met ken skorn e oa
e empenn gantañ hag ar menezier. Ne oa roud ebet evit
prouiñ e veze darempredet ar vro gant nep tra vev. Nag
an disterañ kagal, nag an disterañ evnig kouezhet diwar
e neiz. Mann ebet estreget kailhennoù a gouezhe a-drojouiz hag o zenne eus o rambreadennoù ; bewech avat e
vorze o spered en-dro abalamour da vavidigezh ar vro.
Pa zeuas an noz da serriñ war ar strollad e
tegouezhjont en ur bladenn vaen vihan toullet er roc’h,
bras a-walc’h koulskoude evit bezañ en diavel ha gwarezet
diouzh an erc’h. En em damolodiñ a rejont en o golc’hedoù
ha disac’hañ o boued. Er pelloù ez ae an heol d
 iwar-wel
a-drek ar pikernioù, en ur flourañ gant e vannoù ar
c’holoenn erc’h, ha da grediñ e oa e oa lennoù gwad.
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