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Diouzh an abardaez emañ an heol o  
tiskenn, hag oc’h alaouriñ ar gwez. 
Lizig, ur gorriganez vihan, 
a zo o c’hoari war ur skourr.
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Kouezhet eo e traoñ ar wezenn.

Ur c’hoadour a zo o vont d’ar gêr, 
echu e zevezh labour gantañ.

Sell ’ta ! Petra ’glevan ? Sikour, sikour ! 
Sikourit ac’hanon.

Sell ’ta ! 
Petra ’welan ? Ur 

plac’hig vihan-vihan. 
Gant un divaskell 
ouzh he c’hein hag 
ur steredenn aour 

war he blev.
Piv out-te ?
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Lakaat a ra Lizig en e c’hodell. Ha dao d’ar gêr.

Lizig on-me. 
Merc’h ur gornandonez. 

Klasket ’m eus nijal. Siwazh 
ne c’hellan ket ober c’hoazh. 
Va mamm n’emañ ket er gêr. 
Kasit ac’hanon betek va zi, 
mar plij. E beg ar wezenn 

emañ.

Kas ac’hanout betek da 
di ? Pakañ ’ri ! Deus ganin 
da’m zi-me. Diskouez a 
rin ac’hanout d’an dud. 

Arc’hant, leun a arc’hant a 
c’hounezin. Pinvidik e vin, 

pinvidik-mor.

Sikour !
Sikour !
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E-leizh a dud a zeu bemdez da sellet ouzh ar plac’hig.

Neuze e tenn ar c’hoadour ar steredenn aour diwar blev Lizig, 
kregiñ en ur re sizailhoù ha troc’hañ he divaskell.

Me ’m eus 
c’hoant mont 

d’ar gêr. Ro peoc’h !

Aiou ! Va 
mamm, pelec’h 

emaout ?

Ya ’vat, pegen bihan eo.

Pegen bihan eo ! Pegen farsus eo !
Biskoazh kement all !

Va mamm, 
pelec’h 

emaout ?
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Bemdez e rank Lizig labourat 
start : gwalc’hiñ ar c’hontilli hag 
al loaioù, torchañ lunedoù ar 
vaouez, koarañ an daol, purañ 
ar c’hantolorioù, skubañ an ti. 
En noz e vez lakaet da gousket 
en ur pod-sukr. 
Kalet eo he gwele.

Kalonek eo ar plac’h Lizig avat.

Aiou ! Aiou ! 
Va mamm, pelec’h 

emaout ?
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Kavet he deus ur vignonez, ur wenanenn.

Lizig on-me, 
merc’h ar 

gornandonez. 
Siwazh, kollet eo 
va mamm ganin.

Arabat dit leñvañ. 
Deus ganin da 

c’hoari ! Gortoz, mont 
a ran da gerc’hat un 

dra bennak...

An dimezell 
Flemm a reer 
ac’hanon. Ober 
koar ha mel eo 
va micher. Ha te, 

piv out-te ?

Piv 
out-te ?
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Hum ! Pegen mat eo ! Mignonezed bras int bremañ.
Betek ar pardaez-noz int chomet da c’hoari el liorzh. Poent eo kas Lizig d’he gwele bremañ.

Hag o-div e-barzh al liorzh. Eno emañ ti an dimezell Flemm, e-touez ar beler. Reiñ a ra da Lizig 
glizh-mintin sukret gant mel e-barzh kalon ur vleunienn.
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Nebeut devezhioù war-lerc’h eo dihunet Lizig e-kreiz an noz.
Ul logodenn eo. N’eo ket brasoc’h egeti. Ha ganti ez eus ul logodennig livet fall.

Salv em befe un tamm 
fourmaj da reiñ dezhañ.

Gwelet a ran. 
Drouklivet eo.

Piv oc’h-c’hwi ?

Lost-hir eo va anv. 
Va faotrig Mus a zo 

klañv-bras. 

Savit ar gordenn bremañ. 
Buan, va logodennigoù !
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Gouzout a ran 
pelec’h ez eus fourmaj.

Met ur golo pounner a zo  
war ar plad.

Penaos ober ?

Mont a ran da c’houlenn 
digant an dimezell Flemm. 

Dimezell Flemm !
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P’emañ maouez ar c’hoadour o vont da 
lakaat ar pladad fourmaj war an daol…

... setu ar wenanenn o flemmañ he dorn.

Kontañ a ra an abadenn d’he mignonez. Kae kuit, loen fall ! 
Laosk ac’hanon ’ta ! Kae kuit !

Me ’oar penaos ober...
Kae da guzhat bremañ !
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Ha Lizig ha kas ar fourmaj ganti… Ha dao dre un toull bihan a zo e traoñ ar voger.

Aiou ! O ! loen fall ! O ! Gwenanenn fallakr ! 
Flemmet on bet ganti. Deus amañ ’ta ma vi flastret ganin.

Buan ar gordenn. 
Ret eo pakañ an tamm 

fourmaj bremañ  !
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En em gavet eo Lizig, dre ur riboul, e ti al logod. Pegen farsus int ! Ha bec’h d’ar fourmaj !

Gwelloc’h ez a gant Mus bremañ. Pareet eo bet gant ar fourmaj mat… 
Gouel a zo e ti al logod. Gwastelloù lipous aozet gant ar vamm Lost-hir. 
Ha dañsoù. Ha c’hoari mouchig-dall. Nag a blijadur en ti !

Trugarez Lizig ! Bremañ ’vat e vezin 
pareet. Ha trugarez ivez d’an 

dimezell Flemm !
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Petra eo an trouz-se ? 
Al logod adarre !

Gortoz ma vo lakaet 
un toull-trap.

Ha Lizig, pelec’h emañ-hi ? 
N’emañ ket en he gwele.

Kenavo 
va mignoned, 
me ’rank mont 

d’ar gêr.

Kenavo Lizig, 
ha trugarez dit.
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Paket eo Lizig en toull-trap !

E pinijenn e vi lakaet !

Biken ne c’helli mont er-maez ken.

Ac’hanta ! O welet laeron 
ar fourmaj out bet ?

Truez evidon !

Tamm truez ebet ! 
Chom a ri en toull-trap-se !
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Hag al logod da grignat ar voest gant o dent. Pep hini d’he zro. Tenn hag hir eo al labour… 
A-benn ar fin, setu Lizig er-maez.

Va mamm, 
pelec’h emaout ?

Ne c’hellomp ket laosker 
Lizig er gaoued. 

Deomp war he sikour !
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Re zañjerus eo dit chom en ti-mañ. Kae da di va 
c’henderv ! Fri-togn eo e anv, ul logodenn-vors.

Mont a raio Mus ganit betek o zi.

Ya, gwelloc’h eo din 
mont kuit. 

Kenavo va mignoned !

Trugarez va 
mignoned !
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Ha setu Lizig hag al logodenn Mus da di Fri-togn. Pebezh ti brav e-kreiz ur parkad gwinizh ! 
Ma ! Biskoazh kement all ! Dek logodennig-vors a lamm er-maez eus an ti.

Kenavo Lizig 
ha chañs vat 

dit !

Ei ! O ! Gortozit 
ac’hanon !  

Lizig out-te ? 
Dantig-lemm eo  
va anv. Deus 

ganin da c’hoari.

Kenavo Mus ha trugarez dit.

Evit doare ’peus kollet da vamm, Lizig ! Mont a ri da di Roue ar 
Gornandoned. Ar Roue moarvat a ouezo e pelec’h emañ da vamm 

ha da dad.

Lizig ! Lizig !  
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An devezh war-lerc’h emañ 
Lizig o c’hoari gant Dantig-
lemm, ul logodenn-vors…

Kouezhet eo en un toull : 
graet gant Lizig lamm-
chouk-he-fenn e ti ar c’hoz. 
Dantig-lemm a zo chomet 
war an douar.

Patatra !

Mont a ran buan da glask 
sikour. Kouezhet eo Lizig en 
toull ! Pilet eo Lizig e ti ar 

c’hoz . Sikour !

Pelec’h emaon 
kouezhet ?

E ti ar c’hoz emaout kouezhet ! 
Spontus eo !

Ti ar c’hoz !
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Bemdez e rank Lizig skubañ ar riboulioù hir ha teñval. Pebezh labour poanius ! 
Ha pegen drouk ar c’hoz ! Ne c’hell ket Lizig tec’hout kuit… 
Ur riboul a zigor war ur poull dour.

Petra eo an trouz-se ? Sell ’ta piv ! Pebezh plac’hig vihan  
vrav. Pelec’h emaout, plac’hig vihan vrav ? Deus amañ 
’ta ! Tapet out bremañ. Ur vatezh vihan kaer am eus 
kavet. Kae da bakañ ar valaenn-se ha skub an ti.

Pebezh penn divalav ! 
Pebezh daoulagad skrijus !
Na pebezh skilfoù lemm !
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Eno e plij d’ar gornandonez vihan chom da soñjal.

Mamm-me, pelec’h 
emaout ? Mamm  !
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Un drovezh, p’emañ eno, e wel ul loen iskis er poull dour.

Pegen farsus eo ! 
Piv out-te ?

Jobig Lamm-en-dour !

Penaos e ri ?

Gant bag hor Roue, 
ar Roue Lagad-tev.

Jobig eo va anv,
Jobig Lamm-en-dour.

Gant Dantig-lemm, 
al logodenn-vors.

Deuet on da saveteiñ 
ac’hanout !

Gant piv ’peus klevet 
edon amañ ?

Trugarez dit, Jobig 
Lamm-en-dour.
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Ha Lizig da bignat er vag gant ar gweskleñv. 
Ha da rinklañ flourik, e-touez ar raoskl hag al lugustr.
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E penn all al lenn ez eus ur c’hastell, 
sklêrijennet kaer-meurbet… 
Na pegen bras eo ! 
Ur strollad sonerien a zo o seniñ 
diouzh ar binioù, ar vombard, an 
delenn… 
Peder nadoz-aer a zo o koroll skañv.
C’hwiled, razhed, raned, glazarded, 
tousigi ha sourded a zo bet pedet.
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Na pegen laouen eo Lizig o vont da gousket ! 
En ur gwele a-istribilh etre ar c’horz.

Paourkaezh Lizig ! Degouezhet mat out. 
Roue ar Gornandoned a zo ur mignon bras din. 

A-benn warc’hoazh e tle dont amañ.

Aotrou Roue Lagad-tev, setu amañ Lizig, 
merc’h ar gornandonez.

Kollet eo he mamm hag he zad ganti.

Trugarez deoc’h 
Roue Lagad-tev. Prestik moarvat 
e kavin va mamm ha va zad 

en-dro.
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Antronoz vintin e kempennont pep tra 
evit degemer Roue ar Gornandoned.
Kaset eo bet Lizig da di ar c’hemener ; 
ha graet dezhi ur vrozhig kaer gant 
delioù dour.

Diouzhtu e c’houlenn Lizig pelec’h 
emañ he mamm hag he zad.

Warc’hoazh e teui ganin 
en va c’hastell. Klask a rin 

da vamm ha da dad.

Pegen brav eo Lizig ! 
Pegen koantik eo Lizig !

O, sellit ! Erru eo ar Roue Hir-e-varv.
War e labous kudon emañ.
Bevet ar Roue Hir-e-varv !
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Pebezh gouel kaer a zo graet da Roue ar Gornandoned ! Ha pegen farsus eo gwelet an holl 
raned o koroll en-dro da Lizig.
Bep ar mare e vez gwelet unan anezho oc’h ober toutig-penn en dour.

Brav ! Brav ! Deuet eo brav ganeoc’h. 
Hor mignonez Lizig a vo anvet Priñsez ar Raned 

pe gwelloc’h c’hoazh Priñsezig an Dour.
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Ur gerc’heiz ! 
Ar gerc’heiz ! Sikour ! Sikour !

Penaos, te adarre ! Pet gwech em eus 
difennet ouzhit dont amañ, e bro va 
mignon Lagad-tev ? 
Poent echuiñ ganit. 
Staget e vo ar gerc’heiz 
fallakr-mañ 
dre he zreid 
ouzh ar wezenn. 
Chom a raio aze 
da viken, 
dindan ar glav hag 
an avel. Ha netra 
dezhi da zebriñ.

A-greiz-pep-kreiz, un trouz spontus o tont eus an nec’h. Spouronet eo ar raned.

Hag an holl raned war o fenn en dour. Kerkent 
e tiskenn ar gerc’heiz, ur pezh mell labous bras. 
Un debrer raned anezhañ.
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Strakal a ra ar roue en e zaouarn.
Kerkent e tifoup ur bern kornandoned vihan.
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Hag ar gerc’heiz da nijal kuit raktal.

Lizig he deus truez ouzh al labous.
En noz e teu dre guzh da gavout anezhañ.

Distagañ a ra ar gerc’heiz.

Ne rin ket. Ne zebrin nemet 
frouezh ha legumaj.

Distag ac’hanon hag ez in 
diouzhtu da glask da vamm.

Ha c’hwi a zebro paourkaezh 
raned adarre ?

Mat eo.

Gwir eo ?

Trugarez Lizig. 
Na te a zo ur 
plac’h vat !

Kae buan bremañ da 
glask va mamm ha 

va zad !
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Roue ar Gornandoned a gas Lizig war e labous anvet Pêrig, war-nij, betek e vro.

Kenavo Jobig va mignon ! 
Dont a rin en-dro.

Kenavo Priñsezig an Dour !
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En em gavet int e kastell ar Roue.
Furchal a reont e-touez ar paperioù. Siwazh !

Aet eo da vamm ha da dad kuit, 
da glask ac’hanout.

N’ouzon ket e pelec’h emaint.

Va mamm, 
pelec’h emaout ?
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Hag an amzer o vont hebiou. Un drovezh, setu un trouz spontus. Ar gerc’heiz eo.

Kavet ’m eus da vamm 
ha da dad, Lizig.

Eo ! Amañ emaint zoken !

Te, adarre ! Lavaret em 
boa dit, koulskoude,  
ne’m boa ket c’hoant 
gwelet ac’hanout ken !

N’eo ket gwir alato !

Ar gerc’heiz !

Mamm ! Mamm ! 
Amañ emaon !
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Hor merc’hig Lizig.

Hor merc’h Lizig. Biskoazh 
kement all !

O mamm-me, 
pardon ac’hanon.
Biken ne’z in kuit 
eus ar gêr ken.
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Ur steredenn all a laka an tad war 
he blev. C’hwezhañ a ra ar vamm 
war he c’hein. 
Div askell nevez a gresk dezhi.
Hag o-zri da nijal lirzhin e-kreiz 
ur sklêrijenn vras.
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Eürus eo Lizig bremañ gant he mamm hag he zad. Alies e teu he mignoned da welet anezhi : 
an dimezell Flemm, al Lostoù-hir, ar Frioù-togn, al Lammerien-en-dour, ar gornandoned…

Mont a ra mat-kenañ, 
va mignoned !

Mont a ra mat 
Lizig ?

Mont a ra mat, 
Priñsezig an 

Dour ?

Sellit ouzh Lizig ’ta, Priñsezig an Dour, o nijal e-touez ar gwez. 
Kenavo, Lizig ! Kenavo, Priñsezig an Dour.
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