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 Pa voe noz teñval edo an holl gant ur c’housk stra-
fuilhet. Grival a wele ar roue, aet sot, oc’h atersiñ e holl lez 
dre ar walenn, evit gouzout ar pezh a soñjent diwar e benn, 
hag an eil goude egile e kase d’ar marv ar sujidi o devoa 
abeg ennañ. Rob evitañ en em wele rediet da anzav dirak 
ur vodad polpeganed hir-euzhus o skilfoù gante, en devoa 
laeret mein-brizius e ti ar mestr meur. Ha Bleuñvenn ‘ta, 
edo oc’h hunvreal en hec’h eured gant ur paotr stummet 
kaer. Lugerniñ a rae he daoulagad p’edo o lakaat ar walenn 
en e viz. Da neuze e tamalle dezhi he divronn bihan hag 
he doare keginañ. Ha hi ha lavaret e begement dezhañ, 
ha war-lerc’h e skoe un taol troad a-feson gantañ en e ilin 
ken e kouezhas war an douar.
 Un disamm e voe an dihun. Kemmet e oa liv an 
oabl ha keloù un devezh boull a oa. Klouaroc’h eget an 
derc’hent e seblante bezañ anezhi dija, ha tommañ a reas 
o c’halonoù un tammig. Hag i gant o hent adarre en ur 
ganañ gwerz an aotrou Gwenc’hlan hag itron Gwenivar. 
Ur seurt karantez, da nebeutañ, ha na oa ket mastaret get 
nep gwalenn hud !
 Kaer-meurbet e oa an draoñienn. A-dre gwez-pin 
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bras-bras e veze gwelet frankizennoù druz ar geot ha liesliv 
ar bleuñv enne. E-kreiz ar gwez e rede ur stêr droidellek a 
zasskede an heol outi. En oabl, a-us d’an dour e oa un evn, 
dispaket e zivaskell gantañ, o nijal war glask ur preizh liv-
arc’hant.
 Buhez a oa eno, a-barzh ar fin, evel pa vije krouet 
e-doug o c’herzh en odeoù.
 Degouezhet er riblenn ez ejont en o c’hoazez, 
 dialc’het an tamm anezhe, met laouen evelato. Bizibul,  
desachet e evezh gant un trouz bennak, a redas evel 
unan sot etre ar gwezennoù. Diskordañ a reas ar re all da 
c’hoarzhin, hag i o kaout plijadur dre soubañ o  dremmoù 
en dour. Un nebeut amzer goude e teuas ar c’hazh  
divaskellek en-dro, ur c’honikl gantañ en e c’henoù 
a-bouez e c’houzoug. Soñj o devoa eus ar bisous-se hag  
eus e zivaskell bihan-bihan a oa bet kavet gante war  
c’hlann ur stêr. Hini anezhe ne ouie a beseurt gouenn e oa 
ha n’o devoa kavet den evit hen lavaret dezhe. Ur pennad 
a oa e tiskoueze bezañ barrekoc’h eget ul loen reizh ha 
selloù atersus a veze paret alies warnañ. Daoust hag-eñ e 
c’halle kaout abeg enne ?
 Goude bezañ peurlipet o zamm kig konikl ouzh ar 
ber e sellas ar gompagnuned an eil re ouzh ar re all. Poent 
e oa gelver ar bolpeganed. Grival a savas ar benveg bihan 
ouzh e c’henoù.
 Ober a reas ar c’hwitell un trouz skañv evel an avel 
ha ken plijus ha kan al laouenanig. Dre deir gwech e 
c’hwezhas Grival hep na c’hoarvezas netra. Gotoz a rejont 
neuze. Kropet e oant gant tommder an heol ha luskellet e 
voent gant ar stêr a hañvale bezañ o kanañ ouzh ar reier, 
ken e serras ar c’housked warne.
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