M eudig
Ur pezh-c’hoari skrivet gant Guy Berthou
diwar ar gontadenn hengounel embannet gant TES

Ur wezh e oa ur botaouer-koad o chom en
un ti bihan war vord ar stêr. Seizh mab en
Warc’hoazh e rankin mont
doa, ha kalz a boan en doa o tesevel anezho.
da goll anezho er c’hoad.
N’eo ket bemdez e veze amann da lakaat
war ar bara.
Un nozvezh e lavaras ar botaouer-koad d’e
wreg :
An tad. — Selaouit ’ta, n’eus mui tra ’barzh
an ti da reiñ da zebriñ d’ar vugale.
Ar vamm. — N’eus ket ur gwenneg toull da
brenañ boued dezho.
An tad. — Warc’hoazh e rankin mont da goll
anezho er c’hoad.
Ar vugale a oa o kousket er gambr e-kichen.
An hini bihan ne oa ket, avat. Meudig e oa
anvet. Spontet e voe Meudig o klevet pezh
Ur pezh-c’hoari
gant
a lavare
e dad. Koulskoudeskrivet
ne gollas ket
e Aozour Aozour
benndiwar
: sevel a ar
reasgontadenn
didrouz ha mont
a
reas
hengounel embannet
gant—TES
An trede breur.
Da redek war-lerc’h ar
er-maez da zastum mein bihan.
c’hazh-koad.
An deiz war-lerc’h, diouzh ar mintin, e
Ar pevare breur. — Da zastum bleunioù
lavaras an tad d’e vugale :
kaer.
An tad. — Deuit da bourmen ’barzh ar

Meudig

Ar pempvet breur. — Da bignat er gwez.

c’hoad, bugaligoù.
Ar breur kentañ. — O ya ! Deomp er c’hoad
da bourmen.
An eil breur. — Da c’hoari mouchig-dall.

O ya ! Deomp er
c’hoad da bourmen.
Da c’hoari
mouchig-dall.

Ar c’hwec’hvet breur. — Da glask neizhioù.
Meudig. — Arabat ankounac’haat ar vein
bihan.

Da redek war-lerc’h
ar c’hazh-koad.

Da glask neizhioù.
Da bignat er gwez.
Da zastum
bleunioù kaer.
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Arabat ankounac’haat
ar vein bihan.

Meudig. — Heuliomp anezho da vont en-dro
d’ar gêr.

Dañs ar bourmenadenn

Dañs an distro
Laouen eo an tad hag ar vamm
o welout anezho en-dro.

Diouzh an noz e lavaras an tad dezho :
An tad. — Chomit amañ hoc’h-unan ur pennadig, bugale. Ret eo din mont un tammig
pelloc’h da droc’hañ keuneud c’hoazh.
Ar vugale. — Ne veoc’h ket pell, ma zad ?
Ar breur kentañ. — Chomomp er c’hoad !
An eil breur. — Da c’hoari mouchig-dall.
An trede breur. — Da redek war-lerc’h ar
c’hazh-koad.
Ar pevare breur. — Da zastum bleunioù
kaer.
Ar pempvet breur. — Da bignat er gwez.
Ar c’hwec’hvet breur. — Da glask neizhioù.
Meudig. — Eüruzamant em eus lakaet ar
vein bihan…
An tad. — Nann, nann, ne vin ket pell.
Noz-du e oa dija. Yudal a rae al loened
gouez a bep tu.
Ar breur kentañ. — Aon am eus.
An eil breur. — Pelec’h emañ hon tad ?
An trede breur. — Spontet on gant al loened o yudal.
Ar pevare breur. — Un druez eo.
Ar pempvet breur. — Piv a zeuio bremañ ?
Ar c’hwec’hvet breur. — Kollet omp !
Meudig. — Arabat deoc’h leñvañ, paotred !
Me a gavo hent ar gêr ! Er mintin-mañ em
eus taolet mein bihan a-hed-da-hed gant an
hent.
Ar breur kentañ. — O ya sellit ’ta ! Lufrus
int !
An eil breur. — Skedus int dindan al loargann.

An tad. — Mont a ran da brenañ bara ha
mel hag un tamm kig-sall da boazhañ.
Siwazh ! Goude ur pennad e teuas ar vuhez
da vezañ kalet en-dro.
An tad. — Ret e vo koll ar vugale er c’hoad.
Klevout a reas adarre Meudig.
Meudig. — Ne c’hellan ket mont er-maez da
zastum mein bihan, prennet eo dor an ti.
Diouzh ar mintin.
An tad. — Deomp da bourmen er c’hoad
Ar vamm. — Pep a damm bara a roan deoc’h
da vont da bourmen.
Ar breur kentañ. — O ya ! Deomp er c’hoad
da bourmen.
An eil breur. — Da c’hoari mouchig-dall.
An trede breur. — Da redek war-lerc’h ar
c’hazh-koad.
Ar pevare breur. — Da zastum bleunioù
kaer.
Ar pempvet breur. — Da bignat er gwez.
Ar c’hwec’hvet breur. — Da glask neizhioù.
Meudig. — Lakaat a rin tammigoù bara war
an hent en taol-mañ.
Dañs ar bourmenadenn
Diouzh an noz e lavaras an tad dezho :
An tad. — Chomit amañ hoc’h-unan ur pennadig, bugale. Ret eo din mont un tammig
pelloc’h da droc’hañ keuneud c’hoazh.
Ar vugale. — Ne veoc’h ket pell, ma zad,
c’hwi a zeuio en-dro, ma zad ?
Ar breur kentañ. — Chomomp er c’hoad !
An eil breur. — Da c’hoari mouchig-dall.
An trede breur. — Da redek war-lerc’h ar
c’hazh-koad.
Ar pevare breur. — Da zastum bleunioù
kaer.
Ar pempvet breur. — Da bignat er gwez.
Ar c’hwec’hvet breur. — Da glask neizhioù.
Meudig. — Eüruzamant em eus lakaet an
tammoù bara…
An tad. — A-benn nebeut e vin deuet endro !

Heuliomp anezho da vont
en-dro d’ar gêr !
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Sponted on gant
al loened o yudal.

Aon am eus !
Pelec’h emañ
Tadig ?

Piv a zeuio
bremañ ?
Un druez eo.

Noz-du e oa dija. Yudal a rae al loened
gouez a bep tu. Hag adarre e chomas ar
vugale da leñvañ.
Ar breur kentañ. — Aon am eus.
An eil breur. — Pelec’h emañ hon tad ?
An trede breur. — Spontet on gant al loened o yudal.
Ar pevare breur. — Un druez eo.
Ar pempvet breur. — Piv a zeuio bremañ ?
Ar c’hwec’hvet breur. — Kollet omp !
Meudig. — Arabat deoc’h spontañ, paotred !
Me a gavo hent ar gêr ! Ha ne vin ket pell. Er
mintin-mañ em eus taolet tammigoù bara
a-hed-da-hed gant an hent.
Ar breur kentañ. — Ne’z eus netra a-hed ar
wenojenn !
An eil breur. — Debret eo bet gant al
labousedigoù.
An trede breur. — Un druez eo !
Ar pevare breur. — Al loened gouez a zo o
yudal
Ar pempvet breur. — Echu ganeomp !
Ar c’hwec’hvet breur. — Kollet omp !
Meudig. — Ur gouloù bihan a welan ahont.
Dañs
evit mont betek an ti-se.

Arabat deoc’h
spontañ, paotred !
Kollet omp !

Ar pempvet breur. — Lezit ac’hanomp da
vont e-barzh an ti.
Ar c’hwec’hvet breur. — Mar plij !
Ar vaouez. — Deuit e-barzh ha debrit ar yod
patatez-mañ hag un tamm bara hag e veoc’h
lakaet da gousket e-kichen ma bugale.
Chuuuuut ! Ma bugale zo o kousket. Arabat
ober trouz !
Un dañs
evit pignat gant ar skalieroù.
Ar vugale. — O ! Sellit ’ta, pep a gurunenn
zo ganto !
Ar vaouez. — Kit buan dindan ar pallenn, ar
roñfl zo o tistreiñ.
Diskenn a ra maouez ar roñfl.

Kit kuit
diouzhtu,
bugale !

Ar vaouez. — Kit kuit diouzhtu, bugale, ma
gwaz zo ur roñfl spontus ha debret e vefoc’h
ma welfe ac’hanoc’h.
Ar breur kentañ. — Skuizh omp !
An eil breur. — Aon hon eus !
An trede breur. — Naon hon eus ivez !
Ar pevare breur. — Roit deomp un tamm
bara.
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Meudig. — Kemeromp pep a gurunenn ha
lakomp anezhi e-giz-se…
Ar roñfl. — A, a ! Mouezh* ar c’hig fresk a
glevan en ti-mañ !
Ar vaouez. — An dra-se zo netra. Netra
nemet c’hwezh ul leue bihan a zo bet lazhet
evit ho koan.
Ar roñfl. — Mouezh* ar c’hig fresk a glevan
en ti-mañ !
Ar vaouez. — An dra-se zo netra. Netra
nemet c’hwezh an dañvad a zo bet lazhet
evit ho lein.

A, a !

Mouezh ar c’hig fresk
a glevan en ti-mañ !

Pignat a ra ar roñfl.
Lazhañ a ra ar vugale gant e gontell vras.
Ar re n’eus kurunenn ebet ganto
war o fenn.
Ar roñfl. — Petra am eus graet ! Ur fazi bras
am eus graet. Lazhet em eus ma bugale din-me.

Ar c’hwec’hvet breur. — Ha bremañ, deomp
d’ar gêr !
Meudig. — Mont a ran-me da labourat e
palez ar roue. Kas a rin al lizhiri d’ar roueed
all. Gant an heuzoù-se ez in buanoc’h evit
n’eus forzh piv. Kalz a arc’hant a vo roet din
evit ober al labour-se.

Dañs Meudig hag e vreudeur
o vont kuit dre guzh.
Ar roñfl. — Ma gwreg ! Degasit din ma heuzoù
bras. Buan ! Ar re a ra kammedoù seizh lev !

Dañs an distro d’ar gêr :
na laouen e vo degemeret
gant an holl !

Dañs ar roñfl
o klask war-lerc’h Meudig
hag e vreudeur. Echuiñ a ra
gant ar roñfl oc’h ober
ur pennad kousk.
Ar breur kentañ. — Deomp da gemeret an
heuzoù digantañ.
An eil breur. — Chuuut ! Arabat ober trouz !
An trede breur. — Bezit sioul !
Ar pevare breur. — Ur c’hof tev en deus !
Ar pempvet breur. — Digoromp anezhañ da
dennañ ar vugale hag a zo bet debret gantañ.

* Mouezh = c’hwezh.
TES 2011 – 4/4

