Dor ar rod pe rod an nor ?
Un deiz em boa bet tro da vout e Roazhon. Ha dizever-kaer. Setu-me aet betek kreizigkreiz ar gêr vras. Ur mandala hud a zo eno, e jardrin an Thabor. Ur pezh rod vras. Afe, bras eo
ha bras n'eo ket. Un hanter-c'hant metr bennak a ziametr. 6 pe 7 kelc'h a ya d'he gober. Hag er
c'helc'hioù-se, e-leizh a blantennoù ag ar bed a-bezh, diàr-se e seblant divent ar rod pa gerzher
enni. Lod-kaer en o mesk a zo a zre-mañ ur seurt. Ar re-sen eo dreist-holl e oan é klask : re a
gaver er c'hornad mes n'em eus ket c'hoazh gwelet betek bremañ ; èl-se e c'hellan gwelet
pesort tres a zo dezhe, evit bout en tailh d'o anavout ma ta din o c'havout en natur. An nevezamzer a oa, hag un troc'h anezhe a oa c'hoazh just é sapiñ, pe ne oa nemet douar noazh en o
lec'h ; mes ur bern a oa dija ha trawalc'h a labour am boa get ar reigoù-se !
Gwelet an holl blantennoù a vennen gober. Ha setu me krog d'ober un droiad hir,
n'ouian ket mui pegeit amzer, a gelc'h da gelc'h. Ha tamm-ha-tamm, a-vuzul ma tostaen doc'h
ar c'hreiz, e troe mam bale d'ul lid sakr bennak, ha me d’ur manac'h foll. Ha skeudenn pep
unan anezhe é tibuniñ dirak ma daoulagad divaltet. Ar re a anaven a gase soñj din (ur
segondennig-pad !) ag ar lec'hioù ma 'm boa int gwelet. Ar re arall a glasken mirout ar
skeudenn anezhe en un tu bennak em eñvor.
En aner ? Marse, mes ar pezhig am bo dalc'het soñj a vo brav dija. Aliiñ an dud da
vonet d'eno ? Netra suroc'h ! Ha da gentañ-penn peogwir eh eus bet lakaet bep a skritellig
doc'hte (get o anv skiantel). Kement ha siliñ en hor speredoù pout eh eus a razh an traoù-se
(hag ag ur yoc'h re arall). Get ar spi e vimp marse é oueliñ un tammig pa vo lod en arvar bras,
hag é kreniñ un tammig bihan pa zrailhimp unan get hor bulldozerioù... marse. Da betra o
anavout hag o envel neuze, a soñjomp get ar Priñs Bihan ? Evit bout trist ? Evit bout laouen ?
Evit… peogwir emaint aze, er bed !
Ur benveg-diskouez ag ar choaz eo rod Roazhon, mes kenkoulz eo tañva ar gevrin en
amen deoc'h, p'emañ aze, en arvar, moarvat, mes bev c'hoazh : kit a-zevri da vesk ar
"glazadur" tostañ doc'h ho ti, ha klaskit gouiet penn dezhe… Mes a-zevri neuze. Petra a zo adreñv dor rod ar plant ?

