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Komz diwar-benn ar spont
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Yan’ Dargent, Les Lavandières de la nuit, e-tro 1861
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Sellet pizh ➤ Dre gomz

1.  Sell ouzh ar skeudenn a zo war ar bajenn a-gleiz.
Petra a welez ? Peseurt istor a zeu dit pa sellez outi ?

2.  Sell pizh ouzh ar gwez treset.
Peseurt aergelc’h a zegasont ? Perak ?

Geriaoueg ➤ Dre skrid

3.  Ha gerioù all a zeu dit war tem an aon ?
Klask renabliñ anezho e-barzh un daolenn.

Ezteurel ➤ Dre gomz

1. Klask daou zegouezh a rafe aon dit sur a-walc’h.

Ijin evit pep degouezh :
– al lec’h ma tremen ha perak out en em gavet el lec’h-se ;
– an elfenn pe an elfennoù a ra aon.

Kinnig an daou zegouezh-se da’z kamaladed.
Ha kavout a reont anezho spontus ? Perak ?

2. Kontañ eñvorennoù :

• Ur wech (dec’h, ar bloaz paseet, pa oas bihan…) ez poa bet aon.
Emaout o vont da gontañ da’z kamaladed ar pezh en doa graet kement a aon dit neuze.
Evit se :
– deskriv al lec’h en ur daolenniñ mat ar pezh a vo a bouez e-barzh an danevell emaout o vont 
da ginnig ;
– displeg pe oad e oas, perak e oas el lec’h-se, piv a oa ganit, petra a oa c’hoarvezet ha perak 
ez poa bet aon ;
– danevell an darvoudoù en urzh ma oant tremenet ha displeg hag-eñ o deus cheñchet da 
emzalc’h ;
– gallout a ri prientiñ da zanevell en ur skrivañ un nebeud titouroù a bouez war da gaier 
brouilh ed.

• Kont da istor ur wech evidout da-unan oc’h implijout ar pezh az peus skrivet.
Enroll da bennad hag adselaou anezhañ evit gwiriañ eo savet mat ha ne vank netra a bouez. 
Ro un titl dezhañ.
Pa vi prest, kont da istor da’z kamaladed.

• Selaou an istorioù kontet gant da gamaladed.
Pehini eo ar spontusañ ? Gant pehini out bet plijet ar muiañ ? Perak ?
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AR BUS 56 B

Goulenn a rit diganin kontañ deoc’h petra zo c’hoarvezet ganin. Fellout a ra 

deoc’h gouzout perak ne gredan ket mont er-maez eus ma c’hambr ken, 

perak e krenan, hag e klaskan kuzhat, pa welan ur bus o tremen. Klevit eta.

Digwener diwezhañ e oan bet o welet ur film e kreiz-kêr. Hanternoz e oa pa 

oan o vont d’ar gêr ma-unan, war ma zroad, rak kustum on da gerzhet, ha 

pa vefen skuizh.

Hogen, er-maez e oa krog glav d’ober, glav-pil, ha ne oa nemet ur porpant 

voulouz tanav ganin. Gleb-teil e oan en ur ober daou vunut.

Troet em boa a-zehoù goude tremen a-dreñv an ti-kêr, ha petra am boa 

gwelet dirazon ? Gouleier ur bus o c’hortoz. Ha me mont e-barzh.

Ma-unan e oan. Azezet e oan er penn a-dreñv, kavet em boa ur gazetenn 

vruderezh lous dindan ma zreid, ha krog e oan da lenn, ha da vorgousket 

moarvat.

Pa’m boa klevet trouz ar c’heflusker e oan dihunet un tamm. Gwelet em boa 

e oan ma-unan dalc’hmat, den all ebet er bus. Sellet em boa ouzh ar blenier 

er penn all…

Santet em boa ar spont o redek dre ma c’horf, hag ar c’hwezenn yen o verañ 

war ma zal. Gwir eo ne oa nemedon er bus. Gwir eo e oan ma-unan-penn, 

ha ne oa den ebet ouzh ar rod-stur ! Du-hont war gador ar blenier ne welen 

den ebet ! Met ar bus a oa o vont, war-eeun, ha tizh gantañ a-benn neuze.

Lennadenn gentañ
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Spouronet e oan. Huchal a raen : « C’hoant am eus da ziskenn ! Laoskit-

me da ziskenn ! » Met derc’hel a rae da vont, buan, ha me krog em c’ha-

dor, ha reut ma divrec’h gant ar spont.

A-greiz-holl e oa chomet ar bus a-sav dirak an ospital, hag an nor o tigeriñ 

trumm.

Ma divhar o krenañ dindanon e oan en em strinket er-maez dindan ar 

glav. Kenkent e oa aet ar bus war-raok.

Redet em boa betek ar gêr, er c’harter a-dreñv an ospital. Dek munut 

dindan ar c’haouad dour.

En deiz war-lerc’h e oan chomet em gwele gant an derzhienn.

Diskouezet hoc’h eus din pennad ar gazetenn. Lennet em eus e oa bet 

laeret ar bus 56 B gant ur paotrig 11 vloaz, goude ur bariadenn sot gant e 

vignoned. Taolet en doa ar bus er stêr, emezoc’h, e-kichen an ospital, ha 

darbet e oa bet dezhañ bezañ beuzet.

N’on ket evit krediñ an istor-se.

Gwelet a rit ar busoù-se o tremen war ar straed dirak ma frenestr. Sur 

oc’h ez eus tud o vleniañ anezho holl ? Darn anezho, a lavaran-me, n’eus 

 blenier ebet enno. Hag ar veajourien a sav enno, daoust ha laosket e ve-

zont da ziskenn un tu bennak ?

A-hed an deiz e sellan outo o tremen. O klask war ma lerc’h emaint. Ur 

wech, dre fazi, o deus laosket unan bennak da vont. Bremañ e fell dezho 

adtapout ac’hanon. Adtapout preizh kollet an Ankoù.

Rak gouzout a ran e oan bet sammet gant karr an Ankoù en noz-se. Ha 

sur on e oa goullo. N’ouzon ket perak em boa gallet diskenn eus ar bus 

a-raok kouezhañ gantañ er stêr, na penaos e oan deuet a-benn d’en em 

laerezh eus e grabanoù. Un dra zo sur : un dro all ne’m bo ket kement a 

chañs.

Setu perak e nac’han kuitaat ma c’hambr. Emaint aze, er-maez, ouzh ma 

gortoz.

Diwar un destenn gant Mark Kerrain, an destenn orin war http://www.kervarker.org/tmp/bus.htm 
Tresadenn : Malo ar Menn
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→ Enklaskoù diwar-benn an destenn 

Geriaoueg ➤ Dre gomz

1) Marteze ez eus gerioù n’anavezez ket en destenn az peus lennet.

a. Klask kompren anezho da-unan da gentañ gant sikour an destenn.

b. Klask ar re a chom digomprenus dit er geriadur.

c. Kloka taolenn gerioù an aon bet kroget ganit diwar ar skeudenn a zo pajenn 2.

2) Al liammoù a-fet ster, etre ar gerioù :

a. Renk ar gerioù da-heul e tri strollad diouzh o ster : 

ar rod-stur – beuzet – spouronet – glav-pil – ar spont – ar blenier – krenañ – ar c’haouad dour – 
ar c’heflusker – gleb-teil – ar veajourien

b. Klask un anv evit pep strollad gerioù.

Lenn ha kompren ➤ Dre skrid

1) Respont dre skrid d’ar goulennoù :

a. Pegoulz e oa bet an den o welet ar film ?

b. Perak e oa aet er bus ?

c. Petra en doa graet er bus ?

d. Perak e oa bet spontet ?

e. Petra a oa skrivet er gazetenn ?

f. Petra a soñj an den diwar-benn ar busoù bremañ ?

Lenn ha kompren ➤ Dre gomz

2) Adalek peseurt mare eus an destenn e krog an aon er paotr ?

Klask niverenn al linenn eus an destenn ha skriv ar frazennoù a ziskouez an aon o sevel.

3) Mont donoc’h er c’hompren (labour daou-ha-daou).

a.  Da biv, d’ho soñj, e lavar an daneveller : « Diskouezet hoc’h eus din pennad ar gaze-
tenn… » ?

b. Pelec’h e c’hall ar paotr bezañ ?

c. Petra a soñjit eus an istor-mañ ?
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→ Skrivomp  

a. Kinnig an destenn

Dit da zibab an doare a blij ar muiañ dit evit kinnig an destenn pe e stumm ur gartenn pe e 
stumm ur fichenn lenn : menegiñ a ri an titl, an aozer, an tudennoù a bouez, al lec’hioù hag 
ar mare.

b. Cheñch gour

Digwener diwezhañ e oan bet o welet ur film e kreiz-kêr. Hanternoz e oa pa oan o vont d’ar gêr ma-
unan, war ma zroad, rak kustum on da gerzhet, ha pa vefen skuizh.

Hogen, er-maez e oa krog glav d’ober, glav-pil, ha ne oa nemet ur porpant voulouz tanav ganin. Gleb-
teil e oan en ur ober daou vunut.

Troet em boa a-zehoù goude tremen a-dreñv an ti-kêr, ha petra am boa gwelet dirazon ? Gouleier ur 
bus o c’hortoz. Ha me mont e-barzh.

Adskriv ar pennad a-us en trede gour. Gallout a ri labourat war un eilskrid evit merkañ da 
gentañ ar gerioù az po da cheñch.

c. Skrivañ

Dit da zibab etre an daou ginnig da-heul :

✒ 1. Sav un istor nevez en ur gregiñ gant ar rannbennad kentañ a glokai gant gerioù all :

Goulenn a rit diganin kontañ deoc’h petra zo c’hoarvezet ganin. Fellout a ra deoc’h gouzout  perak 
ne ………………… ket …………………………………… ken, perak e ……………, hag e 
……………………………, pa welan ur bus o tremen. Klevit eta…

✒ 2. Treuzfurm an istor en un diviz etre ur mezeg hag ar paotr.
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UN TROUZ ISKIS

Ur meurzhvezh da noz e oa, aet ma zud d’un emvod, ha me ma-unan er gêr. 

Lammat a ris war ar c’hanape ha pouezañ war ar bellurzhierez da enaouiñ ar 

skinwel. Ur film skrijus gant Hitchcock a oa o paouez kregiñ. Ken strafuilhet 

e oan bet gant ar film ma ’m boa kendalc’het – hag hemañ echu – da sellet 

ouzh ar skinwel. Ha zapet em boa hardizh !

Hanternoz e oa bremañ ha ne oa ket distroet ma zud c’hoazh, pa glevis 

un trouz o reiñ din da gompren ne oan ket ma-unan er gêr. Ne’m boa ket 

graet forzh. Krediñ a rae din e oa ma c’hazh. Pa glevis an trouz iskis-se un 

eil gwech e voen direnket bras avat, ha strafuilhet un tammig zoken ! Rak un 

trouz iskis-kenañ e oa. Un trouz divalav da sevel reut ma blev war ma fenn, 

evel bizhier koad ! Pignat a ris betek ar c’hentañ estaj, o klask war-lerc’h ma 

c’hazh. Eus al laez e oa an trouz o tont. O c’hweziñ e oan gant an aon ha me 

o vont war-laez gant an diri. Eus va c’hambr e oa o tont. Sellet a ris dindan 

va gwele. Netra. Dindan ma burev. Netra.

Sellet a ris neuze a-dreñv an nor, hag eno e kavis ma c’hazh o c’hoari gant 

ma sae-gambr. Lavaret a ris dezhañ : « Ha neuze, te eo ’peus graet aon din 

evel-se ? N’out ket mat pe betra ? » Ha me da skarzhañ anezhañ er-maez. 

Adenaouet em boa ar skinwel. Ha dek munutenn war-lerc’h e klevis an 

trouz adarre. En taol-mañ e oan tost da bellgomz d’an archerien pe da’m 

eontr a zo o chom nepell met ur vouezhig diabarzh a alias ac’hanon da chom 

hep ober. Tra iskis, dont a rae an trouz eus an traoñ bremañ, eus ar gegin 

evit bezañ resisoc’h.

Klask a ris e pep lec’h, en armel, er ganastell, er forn, ha betek e « toull ar 

bleiz » zoken, evel ma rae ma breur eus al lec’h-se (e gwirionez e oa un 

armel-voger dindan an diri). Ne blije ket kalz al lec’h-se din… Teñval, gleb, 

bihan hag hep aer. Digeriñ a ris koulskoude ha pa welis ar pezh a oa e-barzh 

e krogas ur barrad spont ennon, ha me da dec’hout d’an daoulamm e pep 

lec’h dre an ti. Kemer a ris ma marc’h-houarn evit tec’hout met an « dra » a 

bakas ac’hanon a-raok. Strobañ a reas ac’hanon, klask a ris en em zifenn 

met re nerzhus e oa. Kas a reas ac’hanon, en ul lec’h n’anavezen tamm ebet. 

Ul lec’h sklêrijennet, bihan a-walc’h, e lec’h ma ne oa ket kalz a blas. Lavaret 

e vefe bet ur sal bennak en ur c’hastell. Ya, se e oa.

Eil lennadenn 
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En ur c’hastell kozh e oan. Ur frapadig amzer goude e teuas un den kozh 

davedon. Seblantout a rae bezañ reizh met e zilhad hag e vlev ’oa iskis o 

neuz. Ya, setu, diamzeriet e oa… Ha n’eo ket ur bloavezh pe zaou hepken, 

met ur c’hantved da nebeutañ : gwisket e oa gant ul lostenn hir-tre hag ur 

chupenn graet gant kroc’hen un dañvad. Blev gwenn hag hir en doa hag 

ur pezh mell barv tev ivez. Setu e oa deuet davedon ha me da c’houlenn 

gantañ :

– Perak emaon amañ ? Perak emaon er sal-mañ, prennet an nor warnon ?

Gwir e oa. Morailhet e oa an nor hag ar prenestr, ne c’hellen ket tec’hout 

eus al lec’h milliget-se.

– Kuit da dec’hout a-raok da varnadenn. A-benn warc’hoazh vintin. Un 

devezh brav e vo !

– Barnet evit petra ? Ne gomprenan ket…

– N’ez ket d’ober da inosantez ! Fall a-walc’h eo da stad dija ! Warc’hoazh, 

a-raok sav-heol, e teuin da gerc’hat ac’hanout.

Hag an nozvezh-pad em boa soñjet er pezh am boa graet fall evit bezañ 

barnet. Met diouzh ar mintin, abred, pa erruas an hini kozh, ne’m boa 

ket kavet c’hoazh. Leñvañ am boa graet kalz. Hopet da’m zud. En aner… 

E-pad ar prosez em boa klasket lavaret ar pezh a soñjen : morse ne oa bet 

eus an afer laeroñsi-se… Met kollet e oa ar prosez ganin en a-raok : plan-

tet e vefen en toull evit dek vloaz. Gwallskoet e voe ganin dre ma klasken 

en em zifenn, ken e tarzhis !

Pa zihunis ne oa den ebet er gêr… Ar skinwel ’oa war ar chadenn gentañ 

atav. Sellet outañ a ris e-pad dek munutenn da sioulaat va fenn. Pa glevis 

un trouz… o reiñ din da gompren ne oan ket ma-unan er gêr…

Liza Jacq (testenn), Kae da welet, skrivet gant skolajidi ha liseidi Diwan,  
embannadurioù An Hemon, 2001
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→ Enklaskoù diwar-benn an destenn 

Lenn ha kompren ➤ Dre skrid

a. Piv a gomz ?

b. Penaos e welez eo spontet an daneveller ?

c. Eus pelec’h e teu an trouz kentañ ?

d. Petra e oa an trouz-se evit an daneveller ?

e. Hag an eil gwech, petra a c’hoarvez ?

f. Da’z meno, ha gwir e oa pep tra ? Displeg da soñj.

Geriaoueg ➤ Dre gomz

« Un trouz divalav da sevel reut ma blev war ma fenn »
« o c’hweziñ e oan gant ar spont »

Petra a c’hoarvez ganit-te pa vezez spontet ? Ar memes tra hag an daneveller pe traoù all ?

Livioù all a verk santimantoù all : pere zo anavezet ganit ?
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→ Skrivomp  

Un tamm skoazell a-raok skrivañ ➤ Dre gomz

Setu framm an destenn :

1. An digoradur : ar c’hinnig
2. An trouz kentañ
3. An diskoulm
4. An eil trouz
5. Ar maread spont
6. Klozadur : fin an istor

Hag un diverradenn eus an istor lakaet en dizurzh :

a. Ar c’hazh eo.
b. Un trouz iskis en estaj kentañ.
c. Un trouz iskis er gegin.
d. Er gêr emañ dirak ar skinwel c’hoazh. Un huñvre e oa ?
e. Un dra spontus – emañ en ur c’hastell evit bezañ barnet hep gouzout perak.
f. An daneveller zo o sellet ouzh ar skinwel sioul ur meurzhvezh da noz.

Dit da adlakaat an istor en urzh en ur liammañ pep pennad ouzh an titl a glot gantañ. 

Skrivañ ➤ Dre skrid

a. Sav un nebeud frazennoù diwar ar patrom da-heul :

Skouer : « … pa glevis un trouz iskis o reiñ din da gompren ne oan ket ma-unan er gêr. »

Patrom : « pa ……………………… o reiñ din da ………………………………………… »

b. Adlenn pizh ar pennad etre al linennoù 11 ha 13 (Pignat a ris … gant an diri). 
An daneveller zo o kontañ an istor. 

Adskriv bremañ ar pennad-se en trede gour.

Gallout a ri implijout al luc’heilad a vo roet dit evit livañ ar gerioù az po da cheñch.

c. Dit da sevel un istor bremañ : 

Ur paotr pe ur plac’h out hag a zo spontet gant un trouz bennak. Da gentañ e kredi eo un trouz 
evel ar re all ha kalonek a-walc’h out. Hag a-benn ar fin e kompreni eo un trouz dreistordinal 
ha spontet e vi.
E pelec’h e vi da gentañ pa glevi an trouz ? Da-unan e vi ?

Skriv da istor en ur heuliañ ar framm kinniget a-us (kompren heul an darvoudoù).
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MATILIN HAG AR BLEIZ

Matilin an Dall hag e gomper Yann ar Chapel o doa sonet e-doug an devezh eured e Sant-Riwal. Diouzh an noz e 
fellas dezho distreiñ d’ar gêr. Met Yann a nac’has treuziñ ar c’hoad gant aon rak ar bleiz. Matilin avat a gendalc’has 
gant e hent. Met siwazh dezhañ e kouezhas en ur pezh mell toull…

A-vec’h ma oa kouezhet ma klevas tost-kenañ dezhañ ur yudadenn euzhus ken e sklasas ar gwad 

en e gorf hag e savas sonn ar blev war e benn. Er penn pellañ d’an toull e oa div c’houlaouenn dan 

tost-kenañ an eil ouzh eben, o parañ warnañ hag evel o teviñ e-kreiz an deñvalijenn.

Matilin ne welas ket an daoulagad-se. Dall e oa. Met gant ar c’hwezh hag an trouz e komprenas e oa 

kouezhet e toull ar bleiz hag edo ar bleiz gantañ en toull, end-eeun.

Ne oa ket lammet c’hoazh an aneval gouez war Matilin. Moarvat e oa bet spontet eñ e-unan. Met 

pa welje ne oa dirazañ nemet un denig dister ha dizañjer ne chomfe ket pell bev ar soner moarvat. 

Kerkent e krogas ur c’horfad aon ennañ. Sur e oa Matilin da vezañ drailhet gant al loen ganas-se 1 ha 

debret gantañ a dammoù bihan.

En em deurel a reas war benn e zaoulin ha pediñ : « Aotrou Doue, Tad, Mab ha Spered Santel, ho pezit 

truez ouzhin. Ha c’hwi, sent ha sentezed ar Baradoz ha c’hwi dreist-holl sant Riwal, ha sant Matilin, ha 

c’hwi ivez santez Silia, patronez ar sonerien. Ma choman bev e ran al le da vont da bardon Rumengol 

war benn va daoulin. Itron Vari a Rumengol… »

O klevet ar vouezh ankeniet-se tost dezhañ e chomas sebezet ar bleiz. Ober a reas ur c’hammed bras 

war-raok, savet uhel e fri gantañ evit c’hwesha an tamm kig fresk en doa kavet en un doare ken iskis.

Gwelloc’h bezañ kiger eget leue, eme Matilin outañ e-unan, hag eñ da glask en e sac’h, en e c’hodel-

loù, e gontell evit gwerzhañ e groc’hen ar priz uhelañ. Kaoc’h ! Chomet e oa e gontell war e lerc’h 

er friko, met e zorn a stokas ouzh e vombard. Hag ur soñj iskis a dreuzas e spered. Kerkent e lakaas 

añchenn e vombard etre e vuzelloù ha seniñ. Poent e oa dezhañ ober un dra bennak. Son skiltrus ar 

vombard, evel un taol kurun, a darzhas e goueled an toull.

Alvaonet e voe ar bleiz gant ur seurt safar hag o krediñ, moarvat, e oa dirazañ gwashoc’h loen egetañ 

e kilas adarre betek ar penn pellañ d’an toull.

Neuze e reas Matilin un ehan, rak dialanet e oa gant ar bec’h en devoa lakaet. Met o welet e oa siou-

laet adarre d’e enebour e teuas hardizhegezh el loen kriz, hag e kerzhas etrezek ar soner, rusoc’h-ru-

sañ an daoulagad en e benn. Yudal a rae en un doare euzhus.

1 Al loen ganas-se : treitour, trubard.

Trede lennadenn
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Adarre e tivorfilas ar vombard hag evel ma varv an tan pa vez taolet dour warnañ, e tavas adarre ar 

bleiz gant e yudadennoù.

Gant holl nerzh e skevent e c’hwezhe Matilin en e vombard ha kement a imor a lakae ma oa ruz-tan e 

zivjod ha gleb-dour-teil o c’hweziñ.

Pa ehanas Matilin, manket e alan dezhañ ha faezhet gant ar skuizhder, e tostaas adarre ar bleiz outañ 

hag en ur yudal gwashoc’h-gwazh.

Ha diouzhtu ar vombard pennfollet, gwad ar paourkaezh talabarder o tiverañ dioutañ, a strewas adarre 

en noz teñval an holl donioù a ouie he mestr, Matilin an Dall.

Klevet e voe neuze holl donioù-dañs ar vro : gavotenn, jabadao, bal-a-zaou, ha me ’oar-me. Ton ar 

Serjant Major, Apollon ha Merkurius, Va c’harantez, Gwerz Jenovefa a Vrabant. Dont a reas ivez gant 

ar vombard ton paotred ar Menez E pont Keryao zo delioù faou.

E-pad an noz e padas ar c’hoari-se ganto. Bep eil tro e sone ar vombard hag e yude ar bleiz. War-hed 

ul lev tro-war-dro d’an toull e oa dihunet an dud ha spontet. Den ebet na grede dont er-maez eus e 

wele ; ar c’hilheien hag ar chas a oa spontet, motet ha simudet.

Div eur, teir eur, peder eur a sone e tour iliz Lokeored ha bep eil tamm, en ur vont war zisteraat bep 

tro evit gwir, e kendalc’he yudadennoù ar bleiz ha skiltradennoù ar vombard.

War-dro pemp eur diouzh ar mintin e tavas trumm an doumpi, ken faezh ma oa ar soner hag ar bleiz, 

ma kouezhjont o-daou a-stok o c’horf war an douar.

Goulc’han Kervella (testenn), Anna Duval Guennoc (skeudennoù), Ar soner hag ar bleiz, chabistr 9, TES, 2015

 

Goulc’han Kervella           Anna Duval GuennocUr gontadenn skrivet gant Goulc’han Kervella diwar Ur galedenn a zen bet skrivet gant 
Yeun ar Gow. Matilin an Dall, talabarder, ha Yann ar Chapel, biniaouer, a zo bet pedet er 
friko e kreiz Menez Are. Spont a zo o ren er vro : ur bugelig a zo bet laeret gant ur bleiz 
ha kaset gantañ en ur c’hoad bras. Daoust da se ez a an eured hag ar friko en-dro…

El levr-mañ e vo kavet testenn ar pezh-c’hoari ha pennadoù studi diwar-benn ar frikoioù 
gwechall, ar c’hanaouennoù, an dañsoù hag ar bleizi.
Div lodenn zo en DVD : film ar pezh-c’hoari ha kanaouennoù an abadenn.

Conte musical écrit par Goulc’han Kervella à partir du conte collecté par Yeun ar Gow.
Matilin an Dall, sonneur de bombarde, et Yann ar Chapel, joueur de biniou, sont invités 
à animer un mariage dans les Monts d’Arrée. Mais l’angoisse vient ternir la fête car un 
jeune enfant a été emporté par un loup…

Le livre propose d’une part le texte illustré de la pièce de théâtre et d’autre part un 
 documentaire sur la civilisation bretonne : sonneurs, chansons, mariage, danses, loups.
Le DVD présente la pièce de théâtre jouée par Nicole Le Vourc’h et Goulc’han Kervella, 
 accompagnés de sonneurs et de danseurs. Une partie audio permet également d’écouter les 
chansons du spectacle.

www.crdp.ac-rennes.fr/tes/site – kod tes 220 TE 317

isbn 978-2-35573-149-5

23 €
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→ Enklaskoù diwar-benn an destenn  . . . . . . . . . . . . . . . . .   Dre gomz

1. Sellomp ouzh an div dresadenn. Perak o deus ar bleizi graet aon d’an dud a-viskoazh, da’z soñj ?

2. Daoust hag-eñ ’peus bet tro da welet bleizi dija ? E pelec’h ? 

3. Hag aon ’peus bet ? Perak ?

Geriaouiñ : troioù-lavar diwar-benn ar bleizi ➤ Dre gomz

Sed amañ un nebeud troioù-lavar hag an displegadenn anezho da-heul :

• Bleizañ unan bennak : kunujenniñ unan bennak en un doare kalet.

• Diwall ne’z afe al loar gant ar bleiz : evezhiadenn graet d’unan a chom e veg digor-bras.

• Un hent-bleiz : hent fall-tre, diaes-tre mont gantañ.

• Skragn evel ar bleiz : skragn, pizh-tre.

Met peseurt displegadenn a c’hallfe klotañ gant ar re-mañ da’z soñj ?

• Hu ! Hu ! Hu ! Harz ar bleiz !

• Ur bleiz bara, ur bleiz yod

• An heol zo lagad bleiz gantañ

• Heol-ar-bleizi

• Erruout evel ur bleiz

• Pakañ ar bleiz gant un taol boned

Lenn ha kompren ➤ Dre skrid

Respont dre skrid d’ar goulennoù :

a. Petra ’oa micher Matilin an Dall ?

b Perak ne c’hallas ket Matilin gwelet daoulagad ar bleiz, ur wech kouezhet en toull ?

c. Petra ’reas Matilin evit saveteiñ e vuhez ?

d. Pegeit e padas « ar c’hoari-se » gant Matilin hag ar bleiz ?

e. Ha gwir eo an istor-se ? Penaos e vez anvet seurt istorioù ?
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→ Sellomp a-dost ouzh ar yezh 

An niver dirak an anv ➤ Dre skrid

a. Dit-te da adkavout en destenn an troc’hadoù frazennoù da-heul ha da glokaat anezho 
gant ar gerioù a vank :

• Er penn pellañ d’an toull e oa …… c’houlaouenn dan tost-kenañ an eil ouzh eben, o parañ 
warnañ hag evel o teviñ e-kreiz an deñvalijenn.

• Kerkent e krogas …… c’horfad aon ennañ.

• War-dro ……… eur diouzh ar mintin e tavas trumm an doumpi, ken faezh ma oa ar soner 
hag ar bleiz, ma kouezhjont o-daou a-stok o c’horf war an douar.

Liv an anvioù a ya da-heul ar gerioù pegementiñ. Petra a verzez ?

b. Dit da glokaat ar frazennoù da-heul gant un anv a zere :

• Peder …………. hanter eo, poent eo mont kuit eus ar skol !

• Ugent …………………………. zo bet moullet abaoe penn-kentañ ar bloaz.

• Pemp ………… zo ouzh da zaouarn !

• Tres ur segmant tri ……………………. war da gaier.

• Sav ul ……………………. dafar az peus ezhomm evit mont da gampiñ.

• Ar paleontologour a zizoloas un tregont …………….. don en douar-pri.

c. Kontrol ! Dit da gavout ur ger pegementiñ a yafe mat er frazennoù da-heul :

• ………………. eurvezh am eus ranket gortoz ac’hanout dirak al levraoueg !

• Un ……………. den bennak a oa o c’hortoz bezañ servijet gant paotr an ostaleri.

• ……………… skoliad zo er c’hlas ar bloaz-mañ.

• ……………….. kanetenn ouzhpenn a oa ganin e-barzh ma chakod a-raok kreisteiz.
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16

Pevare lennadenn

MOJENN GÉVAUDAN

Kregiñ a reas an istor-mañ tost 250 vloaz zo er vro a reer Gévaudan anezhi. Ur vro meneziek ha koadek eo, start ar 
vuhez enni. Yen e vez an amzer hag erc’h a ra e-pad ar goañv. Treut e vez an eostadoù er vro-se. Ar Gévaudan ’oa 
ur vro ma ne oa ket ral en em gavout gant bleizi, evel e kalz kornadoù en Europa.

Desket e veze d’ar vugale a veze o tiwall al loened zoken ar mod da argas ar bleizi dre youc’hal ha 

stlepel mein outo. Istor « loen ar Gévaudan » a badas tri bloaz, oc’h ober eus ar bleizi loened ferv ha 

gouez, ha pa n’o doa marteze netra da welet en afer-mañ.

E miz Even 1764 e voe lazhet ur plac’h 14 vloaz, hag unan all 15 vloaz, un nebeud sizhunioù goude. 

D’o heul e voe lazhet mesaerien ha mesaerezed yaouank gant ul loen iskis a raed « al loen » anezhañ. 

Ar re-mañ e oa ar re gentañ war 

roll hir ar reuzidi.

A-benn neuze e oa deuet brud 

d’an afer er vro a-bezh ha disfiz 

bras a save diouzh « al loen ». 

Meur a wech e voe taget bugale. 

Hag int da zeskrivañ « un euzhvil 

blevek » dezhañ ment ul leue.

Kaeroc’h zo, hervez lod en defe 

kerniel zoken hag e c’haloupfe 

fonnus-tre. Petra e c'halle bezañ 

al loen-se eta ? Buan-tre e teuas 

ar gaoz war ur bleiz brasoc’h 

eget ar re all ha, dreist-holl, kalz 

fervoc’h.
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« Al loen », evel ma skeudenned anezhañ er mare-se.
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Ha neuze, dre ma lazhas « al loen » tud all 

adarre, e voe lakaet soudarded da zont, dra-

goned anezho, fuzuilhoù ganto hag o vont war 

varc’h. Met seblantout a rae « al loen » ober 

goap ouzh ar soudarded-se. Pa veze klask war 

e lerc’h en un takad e veze-eñ oc’h ober e reuz 

pelloc’h.

Un deiz ez eas « al loen » d’ur strollad c’hwec’h 

bugel, paotred ha merc’hed. Hag ar re-mañ 

d’en em zifenn gant bizhier, kontilli staget ouzh 

o fennoù. Tec’hout kuit a reas « al loen » goude 

bezañ gloazet daou vugel. Kalonek-tre e oant 

bet holl.

Kenderc’hel a reas an tagadennoù met « al loen » a seblante kaout un emzalc’h iskis. Tagañ a rae dre 

sourpren goude bezañ spiet mat e breizh. Dibab a rae bugale pe merc’hed yaouank. Meur a wech 

e c'hallas en em dennañ diouzh an dragoned. Dizale ne gredas mui den e c'halljed pakañ « al loen ».

Aozet e voe un huadeg gant 20 000 den, met ne voe ket tapet « al loen », daoust d’ar yalc’had fonnus 

bet prometet d’an neb en pakje.

Dont a reas da Gévaudan ur chaseour brudet, anezhañ gwellañ chaseour bleizi ar rouantelezh hervez 

lâret. Lazhet en doa 1 200 bleiz dija. Ne voe ket talvoudusoc’h eget an dragoned hag e kendalc’has 

« al loen » da lazhañ ha da zebriñ e breizhoù.

Ar roue a gasas di e arbennigour war ar chase. Derc’hel a reas roll ar re varv hag ar re c’hloazet da 

astenn betek ma embannas kannad ar roue bezañ lazhet « al loen ».

Ur bleiz 65 kg e oa. E ziskouez a reas d’an holl. Bez’ e oa reoù kalz brasoc’h, anat e oa d’an holl, padal 

an den en devoe ar yalc’had. Ar re a soñje dezho ne oa ket « al loen » ur bleiz hag e oa ur gaouier 

an hini a lavare bezañ e lazhet a chomas mut. Tri 

miz goude e krogas « al loen » da lazhañ en-dro. 

A-benn ar fin, tri bloaz goude deroù an afer e voe 

lazhet « al loen » gant un den anvet Jean Chastel.

Hervez testenioù ar mare-se e oa « al loen » ur 

bleiz bras, blev ruz dezhañ, ur penn bras, ur vu-

zell hir hag ur genou euzhus. Met petra e oa 

al loen-se ? Ur bleiz ? Ne oa netra dibar gant al 

loen-se, a-boan ma oa 50 kg a bouez ennañ.

An istorourien hag o deus pledet gant ar gudenn 

o deus roet meur a respont. Lod zoken o deus 

lavaret e vije bet meur a vleiz ferv-kenañ hag a 

vije bet pennkaoz d’an afer.
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Met petra zo kaoz neuze e veze graet anezhañ « al loen » kentoc’h eget « ar bleiz » gant ar re a oa 

bet taget gantañ pe gant ar re o doa e welet ? Gouzout a raent penaos eo ar bleizi ha gouest e oant 

da anavezout unan. Lod o deus komzet eus un tigr, ur banterenn pe ul leon kollet er vro n’ouzer ket 

penaos.

Ha ma vefe bet « al loen » den ha loen war un dro ?

Setu aze soñj ur skrivagner sirius. Hervezañ e oa diazezet kevrin ar Gévaudan war istor un den hag ul 

loen. Antoine Chastel e vije bet an den, mab d’an hini a lazhas al loen. Ur bleiz-broc’h e vije bet al loen.

Antoine Chastel, bet kondaonet d’ar galeoù, a vije bet gwerzhet gant morlaeron en Afrika. Eno e vije 

bet sklav, warnañ ar garg da voueta al loened. Deuet e vije d’ar gêr en-dro, ul loen gantañ, hag eno 

en dije bevet e-kreiz ar c’hoadoù, gant chas iskis, evel ma lavared d’ar mare-se.

N’eo ket sur e vefe bet graet an holl dorfedoù gant un den nemetken : a-wechoù gant un den, 

a-wechoù all gant ul loen. Gant-se e vefe aesoc’h kompren penaos e c'halle al loen mont diwar wel, 

kuzhat, ha tec’hout dirak ar chaseourien.

Diwar ar skeudennadurioù a zo bet graet eus al loen e c’haller soñjal e oa ur bleiz-broc’h anezhañ, ul 

loen anavezet e javedoù evit o nerzh. Un den kollet e skiant-vat gantañ hag ul loen doñvaet a vefe aet 

o-daou d’ober « al loen » ? Kompren a reer neuze penaos e oa bet gouest Jean Chastel da gavout an 

euzhvil peogwir e oa e vab, kuzhet e-kreiz ar c’hoadoù gant e loen.

Pe eo gwir pe n’eo ket ez eus atav un tamm kevrin tro-dro da istor « loen ar Gévaudan » hag a ziskouez 

pegement a faltazi a c'hall kaout an den pa vez kaoz eus bleizi.

Troet diwar un destenn savet gant ar gevredigezh Vistedit hag embannet e-barzh Louarnig, niv. 3, 2000  
Skeudennoù p. 17 : Patrick Berthelot. 

Kinnig an destenn ➤ Dre skrid

Sav ar gartenn-ginnig en ur gemer harp war ar patrom amañ dindan. Laosk plas a-zehoù 
da’z follenn rak implijet e vo c’hoazh evit klokaat ar c’hinnig :

Orin an destenn :
– anv ar skrivagner ;
– anv ar skeudennaouer ;
– an ti-embann.

Doare an destenn : 
barzhoneg, danevell, 
bannoù-treset, diell…

Titl an 
destenn

Brezhoneg kelc’hiad 3 : lennomp, komzomp ha skrivomp ! – Unvez 2 © DIWAN 2017 / TES 2021



19

→ Enklaskoù diwar-benn an destenn  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dre skrid

1. Da be vare e krogas an istor-mañ ? E pelec’h ?

2. Petra a veze desket d’ar vugale evit argas ar bleizi ? 

3. Pet diskoulm a voe klasket evit en em zizober diouzh al loen ? Pere ?

Geriaouiñ ➤ Dre skrid

Klask ar verboù da-heul er gael : a-blom, a-blaen pe a-veskell (da vezañ graet war an eilskrid 
a vo roet dit) :

• yudal

• krozal

• sklasañ

• huchal

• hopal

• harzhal

• krial

• diwadañ

• enkreziñ

Ar familhoù gerioù ➤ Dre skrid

Diwar an anvioù-gwan da-heul, sav verboù. 
Sell pizh ouzh ar skouer roet :

skrijus  skrijañ

• spontus

• ankenius

• drastus

• poanius

• skuizhus

• labourus

• enoeüs

• plijus

H S E D E R K K D

A E S A A T R O I

R M N A E R I A W

Z U E K K E A N A

H T T A R D L T D

A CH R N O E M I A

L Y A Ñ Z P Z G Ñ

H U C H A L B I H

Z D F W L I P G Ñ

O A S I O U L A E

P L S K L A S A Ñ

S E C’H CH H O P A L
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→ Skrivomp c’hoazh ! 

Taolenniñ ➤ Dre skrid

Sell pizh ouzh tresadenn al loen. Taolenn anezhañ ar resisañ ma c’halli, gant sikour an 
destenn ma’z peus ezhomm.

Skrivañ barzhonegoù ➤ Dre skrid

Dit-te da grouiñ ur varzhoneg diwar an tresadennoù-mañ. Kemer harp war ar gerioù  
az po gwelet er stal c’heriaouiñ ma’z peus ezhomm.
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Laurent Lefeuvre, Paotr Louarn 3, Droug ar Bleiz, Keit Vimp Bev, 2016
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Laurent Lefeuvre, Paotr Louarn 3, Droug ar Bleiz, Keit Vimp Bev, 2016
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Korn ar barzhonegoù hag an arzoù 

Ar bedadenn

Ar gevnidenn en he neizh
A c’hortoze ar gelienenn
He doa pedet d’he gwiadenn
Da lodennañ he fred-kreisteiz

An itron c’hlas he federaskell
A chomas peg er vrañsigell.
Fraoñval a rae al labousell
Da c’hervel ar gevnidenn en he c’havell.

Ar wiadez, ar c’haouiadez,
A dostaas goustad d’he freizh
D’e ziwadañ, pebezh efreizh !

Yann-Varc’h Thorel, tennet eus Ar skrilh a lavaras Sut !  
(ha hi seven c’hoazh), Aber, 2015 

CC BY-NC-ND-SA

Roeñv ’ta 

Roeñv ’ta, roeñv ’ta
Kas ar vag d’ar fes
Ha padal ne c’hell ket mont
Da boursu brignen d’an intron
Ar bleiz o vont d’ar c’hoad
Ur minaoued en e droad
Ur podig lastez war e benn
Karget a silienn
En ur lammat dreist an ti
Aet ar c’hrog e toullig e fri !
En ur lammat dreist an doenn
Aet ar c’hrog e toullig e benn !

Ul luskellerez tennet eus Taboulin 36 – Enez-Sun, TES,  
miz Ebrel 2020. An ton da gaout war : 

http://www.reseau-canope.fr/tes/enrolladennou.php?diell=651

Minaoued : benveg metal hir ha lemm a dalvez da doullañ danvezioù  
kalet a-walc’h, lêr dreist-holl (Geriadur brezhoneg, An Here)
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48

me eo ar morhouc’h bras ha tev
mestr war ar mor e tro war dro.
Arabat da zen dont betek amañ
me a raio bruzun gantañ.
me a blij din ar bagoù brav
o vont d’al lien da bell vro. 
Plijout a ra din al listri kaer
o vont a-benn ouzh ar reier. 
na me gav mat ar voraerien 
Gant un tamm lipig ha dienn !
Sot-pitilh on gant martoloded 
na pegen lipous ez eo o boued. 
ne blij ket din ar sklêrijenn 
A ziskouez war ar mor an hent. 
ne garan ket paotr ar gouloù 
A ra da’m c’hof manout goullo.

Hag ar morhouc’h, war e roc’h,
o kanañ :

MEP Oiseau CONTE proc.indd   48 04/11/14   17:09Goulc’han Kervella (testenn), Râmine (skeudenn), tennet eus al levr Spered an tour-tan, Beluga, 2014

Illustration RÂMINE ©

Brezhoneg kelc’hiad 3 : lennomp, komzomp ha skrivomp ! – Unvez 2 © DIWAN 2017 / TES 2021



24

Lenn un obererenn arzel

a.  Petra a ouzout diwar-benn an daolenn diskouezet 
amañ a-zehoù ?

b. Peseurt livioù zo bet implijet ? Perak ?

c.  Petra a zegas ar stummoù implijet ?

d. Ha plijout a ra dit an daolenn-mañ ? Perak ?

Keñveriañ skeudennoù

Skeudennoù : Sonia Orriger.
Tennet eus al levr An aon ruz, Maela Ily, Embannadurioù Goater, 2014. 

Sell pizh outo. Ha gouest e vi da liammañ anezho div-ha-div ? Unan ijinet gant ar bugel
e-pad an noz, eben o tiskouez ar wirionez.
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Skrik (kri) Edvard Munch, 1893, mirdi broadel, Oslo 
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c. Petra a zegas ar stummoù implijet ? 

d. Ha plijout a ra dit an daolenn-mañ ? Perak ? 

 

 

 

Keñveriañ skeudennoù 

 

Ar skeudennoù amañ dindan a zo tennet eus al levr « An aon ruz » : skri-

vet gant Maela Ily ha skeudennaouet gant Sonia Origer.  

 

 

 

Sell pizh outo. Ha gouest e vi da liammañ anezho div-ha-div ? Unan ijinet gant ar bugel e-pad an 

noz, eben o tiskouez ar wirionez.  

 

Edvard Munch, Skrik (« Kri »), 1893, Mirdi broadel, Oslo
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Lennadenn ouzhpenn

TRO GAB LUKAZ

Gab Lukaz a oa devezhier en Run Riou. Bemnoz e tizroe da Gerdreskenn e-lec’h ma oa o chom gant 

e wreg hag e bemp bugel, ’barzh an teuskañ eus lochennoù ar vilajenn baour. Rak Gab Lukaz, evit 

bevañ e dud, ’n devoa nemet an dek gwenneg a c’houneze bemdez. Mistri Run Riou a dalc’he dezhañ 

kalz. Bep Sadorn da noz e vije lakaet fin. Ar mestr a baee e sizhunvezhiad da C’hab, hag ar vestrez a 

roe dezhañ, war ar marc’had, un draig bennak evit tud Kerdreskenn.

Ur Sadornvezh da noz e lavaras dezhañ :

« Gab, lakaet em eus a-gostez evidoc’h ur sac’had avaloù-douar. Kaset-hañ eus ma ferzh da Vadalen 

Denez, ho kwreg. »

Gab Lukaz a lavaras bennozh Doue, a sammas ar sac’had war e chouk hag a yeas en hentoù, goude 

bezañ lavaret nozvezh vat da dud an ti.

Tri c’hardlev sur a oa eus a Run Riou da Gerdreskenn. Gab a valee skañv da gentañ. Al loar a oa 

sklaer hag ar flip en devoa evet en devoa tommet dezhañ. Kement ha bezañ hardishoc’h, ec’h ae ’n ur 

c’hwitellat hag en ur soñjal pegen sart e vije Madalen Denez o welet anezhañ o tizreiñ gant ur sac’had 

avaloù-douar. An deiz war-lerc’h e vije poazhet leizh ar pod-houarn ; un dailhenn kig-sall a vije lakaet 

gante, hag an holl a lipje o bizied.

Mes ’benn neuze, ar flip o vezañ kollet e vertuz dindan aer yen an noz, Gab a santas pouez e zevezh 

o vorzañ e izili outañ hag ar sac’had avaloù-douar o pounneraat war e zivskoaz. Souden e vanas hep 

distagañ e c’hwitelladenn.

E oa oc’h arruout e-kichen kroaz Kerantour ’lec’h ma kouezhe war an hent bras hent bihan mereuri 

Nizilzi.

« Ma kavfen, da vihanañ, » emezañ, « ur c’harr bennak war ma hent ! Ma feiz, ec’h an bepred d’azezañ 

ur pennad amañ war sichenn ar groaz, kement hag ober un dennadenn. »
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Taol a reas e sac’h war an douar hag ec’h azezas en e gichen da lakaat an tan war e gorn.

Ar vro a oa sioul tro-dro.

Souden, chas Nizilzi a grogas da yudal truezus.

« Daoust petra zo c’hoarvezet d’ar re-se ? » eme Gab Lukaz.

Hag eñ o klevet neuze, ’barzh an hent bihan don, trouz ur c’harr o tont. An ahel, lardet fall, a wigoure 

ken a rae : wig-a-wag !

« Bon ! » eme Gab. « Setu-me o vont da vezañ disammet. Tud ar maner, moarvat o vont d’an traezh da 

Lokmikael. Kas a refont ma sac’h din betek toull ma dor. »

Kerkent, ar c’hezeg hag ar c’harr a difoupas war an hent bras. Ar c’hezeg a oa treut hag eskernek, 

pezh ma oufes gwelet. A-dra-sur, n’eo ket kezeg Nizilzi e oa ar re-se hag a vije bepred flour ha lart 

evel an toaz. Ar c’harr a oa feuset gant plenkon diskloz ; ar reilhoù a horjelle a bep tu. Ur pikol den, 

ul lankon bras ken diwalc’het hag e gezeg a oa o touch. Un tog ledan a c’holoe e zaoulagad. Gab 

n’hallas ket gouzout piv e oa.

Hopal a reas warnañ memes tra.

« Ma den mat, » emezañ. « N’ho pefe ket un tamm plas en ho karr evit ar sac’had avaloù-douar-mañ ? 

Brevet on gantañ. N’an ket pelloc’h ’vit Kerdreskenn. »

Ar charretour a dremenas ha ne respontas ger.

« ’N deus ket klevet ac’hanon, » eme Gab, « kement a drouz ’vel a ra e gozh kariolenn ? »

Koulskoude, n’houlle ket mankout war e daol. Hastañ ’reas lazhañ an tan war e gorn ha boutañ 

anezhañ en e c’hodell ; ha da gregiñ en e sac’h ha war-lerc’h ar c’harr… Hemañ n’ae ket gwall brim. 

Gab a dapas anezhañ, hag en ur ober ouf e laoskas e sac’h da gouezhañ e-barzh.

Mes penaos ’ta ? Ar sac’h a zo tremenet a-dreuz d’ar c’hozh plenkon ha kouezhet war an douar !

« Pesort karr an drampet eo hemañ ? 1 » eme Gab.

Serr ’ra e sac’h hag e fell dezhañ poz anezhañ ur wech all e-barzh ar c’harr en ur voutañ anezhañ 

donoc’h an dro-mañ. Mes foñs ar c’harr, ret eo krediñ, a oa poazh penn-da-benn rak ar sac’h a 

 dremenas a-dreuz ha Lukaz a reas memes tra. O-daou e ruilhjont war an hent bras.

An harnez, koulskoude, a zalc’he da vont. Ar charretour ne oa ket zoken dizroet da sellet.

Gab a lezas anezhañ da vont. Pa ’n devoe kollet ar gwel warnezhañ e kredas mont ’trezek Kerdres-

kenn ; ’benn ec’h arruas er gêr e oa hantervarv gant ar spont.

« Petra zo c’hoarvezet ganit ? » eme Madalen Denez, o welet anezhañ ken stummet fall.

Gab Lukaz a gontas e dro.

« ’C’hanta ! Sell aze ! » emezi. « Karrig an Ankou ’teus gwelet ! »

Gab a voe darbet dezhañ tapout an derzhienn. An deiz war-lerc’h e klevas an taolioù o son. Mestr 

Nizilzi a oa marv, en noz a-raok, etre dek eur ha dek eur hanter.

Tennet eus Mojenn an Ankou, gant Anatol ar Braz,  
troet e brezhoneg gant Erwan ar Moal (« Dir-na Dor »), Mouladurioù Hor Yezh, 1986  

Tresadenn : Malo ar Menn

1 « Pesort karr an drampet eo hemañ ? » a dalv emañ ar c’harr-se en ur stad fall-spontus.
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Pal ar c’hoari
Evit an dud-vleiz : lazhañ annezidi ar gêriadenn.
Evit annezidi ar gêriadenn : diskoachañ an dud-vleiz ha lazhañ anezho.

Ur c’hoari roll eo, gant kartoù. Pep hini a ouezo peseurt roll pe perzh en deus pa resevo ur 
gartenn.

Niver a c’hoarierien
8 d’an nebeutañ hag un den karget da gas ar c’hoari en-dro, da lavaret eo « Mestr ar c’hoari ». Evit  
8 c’hoarier e vo ur gartenn « diouganer » ; div gartenn « den-bleiz » ; pemp kartenn « annezad ».

REOLENN ZIAZEZ

Evit kregiñ ganti

1) Lakaet e vez ar c’hoarierien da azezañ war gelc’h.
2) Mestr ar c’hoari a ro ur gartenn da bep hini (arabat diskouez ar gartenn d’ar re all).
3) Mestr ar c’hoari a lavar : « Noz eo, kouskit bremañ. » Ar c’hoarierien a serr o daoulagad.

E-pad an noz

4) Mestr ar c’hoari a c’halv « an diouganer ». Digeriñ a ra e zaoulagad. An diouganer a ziskouez 
ur c’hoarier all gant e viz. Mestr ar c’hoari a ro da c’houzout peseurt perzh en deus, gant ur 
gartenn pe gant jestroù (met hep lavaret tra). An diouganer a serr e zaoulagad.

5) Mestr ar c’hoari a c’halv « an dud-vleiz ». Digeriñ a reont o daoulagad hag evel-se e ouzont 
piv eo ar bleiz all. Diskouez a reont ur c’hoarier all hag a vo lazhet evel-se. Serriñ a reont o 
daoulagad goude-se.

E-pad an deiz

6) Mestr ar c’hoari a lavar « Digorit ho taoulagad » hag a zisklêr piv zo bet lazhet e-pad an noz. 
Ne c’hallo ket hennezh kemer perzh ken er bartiadenn. Kaozeal a ra ar c’hoarierien all evit dibab  
unan anezho hag a c’hallfe bezañ un den-bleiz, war o meno. An diouganer a glask sikour an 
annezidi da zibab mat. An dud-vleiz a ra ar c’hontrol. Met arabat dezho lavaret re evit chom 
hep bezañ diskoachet avat ! Ar c’hoarier dibabet, a-benn ar fin, a ziskouez e gartenn. Echu ar 
bartiadenn evitañ pe eviti.

7) Bep noz e c’halv mestr ar c’hoari an diouganer da gentañ, hag an dud-vleiz da c’houde.

Gant piv ez aio ar maout ?

• Gant an annezidi, m’o deus diskoachet an dud-vleiz.
• Gant an dud-vleiz, m’o deus lazhet an holl annezidi.

Kartoù all zo er c’hoari : ar chaseour, al laer, Kupidon, an aotrou maer, ar plac’hig, ar sorserez… 
Pep hini en deus ur perzh ispisial. Ur wech anavezet mat ar reolenn ziazez e c’haller lakaat an 
tudennoù-se ouzhpenn.

Mod-implij savet diwar ar c’hoari Les Loups-Garous de Thiercelieux Asmodée. Kartoù ar c’hoari orin a c’hall bezañ implijet.  
Evit gouzout hiroc’h, mont war al lec’hienn : http://bed.ar.vuhezourien.free.fr/02_vuhezourien/02_07_choariou.htm

C’hoari an dud-vleiz
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