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                                      Skrivit da ’m breureg…

           Eh an da lâret un tammig istor deoc’h !.... Boñjour, Valentine !.... An 
istor-man  en  em bas  en  un  tammig  bourc’h.  En tammig  bourc’h-se  bez  oa 
tachennoù vras,  met,  èl  en amzer  gwezharall  bez oa razh tachennoù vihan ; 
pemp pe c’hwec’h hektar.
   Hag a-barzh en ti-se sur a-walc’h e oa un den hag ur vaouez. Hag int noa daou 
a vugale : ur paotr hag ur verc’h. Hag e konduient o zachenn.  Dam, paour an 
traoù,  sur  a-walc’h !...  ’Oa ket… ’Oa ket… Pas  kement  a  argant  èl  ma  zo 
bremañ, dam ! Pell d’eno !
   Hag ar paotr a oa chomet g’e dad hag e vamm da zerc’hel tachenn.  Hag ar 
verc’h a oa aet da vout leannez… 
    Che arriv un deiz : marv ar vamm. Dam, petra faot deoc’h-c’hwi, graet oa bet 
geti just èl get razh an dud : paseet en iliz, hag àr-lerc’h an interramant, èl en 
amzer a-gent : soubenn kig-bevin. ‘Heus gwelet an dra-se lies a-walc’h… Che 
’chome ket mui ken ‘met ar paotr hag an tad. Hag ar paotr atav é labourat ; an 
tad, ah dam ! é labourat…
     Che arriv un deiz : marv c’hoazh an tad… Ha ! marv an tad… Kalz argant 
’oa ket en ti, met bez oa bet trawalc’h ur sort aveit paeeiñ gober an toull hag ar 
chech… Heuh !... D’an amzer-se e vehe bet kaset an dud g’ar charaban : ’oa ket 
hani da baeiñ èl bremañ aveit an otoioù vras-se.
      Met ar paotr-se ‘oa chagrinet, chagrinet-bras :«Ah ! eñ ’lâre. Argant da 
baeiñ ar person n’em eus ket… Ah ! Penaos, penaos e rin-me aveit paeiñ ar 
person ?»… Ah !...  Paseet daou pe dri deiz, marse eizhtez. «Ah ! lâre-eñ, emañ 
ret din monet da gavet ar person». Ha che-eñ aet da gavet ar person. «Aotrou 
person, eñ ’lâre, n’em eus ket argant !…N’em eus ket argant ! N’em eus ket 
argant !... Nann !...’Ouian ket penaos gober aveit paeieñ an interramant. N’em 
eus ket argant !  - A, nann ?     - Ah, nann ! lâre-eñ. Em eus ur c’hoar hag a zo 
aet da vout leannez : ’gasa ket blank ebet d’ar gêr anezhi !   - Ah nann ! lâre ar 
person dezhañ. Serr’ ho peg ! Serr’ ho peg !...  Ho c’hoar ’zo dimezet get an 
aotrou Doue !    - Ah ? Mat-bras eo gouiet an dra-se, lâre-eñ. Met, sur eo ur 
sort ?  - Ya, ya, lâre ar person. Ho c’hoar ‘zo…  - A beñ ! eñ ’lâre. Skrivit da ’m 
breureg, ha eñ ho paeo !»
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