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Kontadenn Luduennig 
 

Gant Strollad Kallag, diwar ur gontadenn bobl 
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Ragarvest 
 

 

EMBANNER 1 — Ur wech e oa… 

 

EMBANNER 2 — … ur wech ne oa ket. 

 

EMBANNER 1 — Hag ur wech e oa memes tra… 

 

EMBANNER 2 — … kontadenn Luduennig. 

 

EMBANNER 1 — Ur wech e oa… 

 

EMBANNER 2 — … ur Roue, ur Rouanez... 

 

EMBANNER 1 — … hag o merc’h, Fantig he anv. 

 

 

 

Taolenn 1 
 

 

Palez ar Roue. Muzik sovaj. Ar Rouanez, ur sort kebenn, zo o klask war-lerc’h ar Roue. 

Imoret eo. Erru eo skuizh o welet he merc’h o tebriñ chokolad a-hed an dez e-barzh he 

c’hambr hag o chilaou muzik sovaj. Gelven a ra ar Roue ha goulenn a ra digant ar vugale 

ha-hañ o deus gwelet anezhañ. 

 

AR ROUANEZ (Mouezh off.) — Fantig ! Fantig ! Trawalc’h gant ar c’hozh muzik-se, 

pelloc’h ! (Diflukañ a ra.) Jarlez ! Jarlez ! (Skrognal a ra.) Pelec’h ema ? (D’ar vugale.) 

’Peus ket gwelet Jarlez, ar Roue ? 

 

En em gavout a ra ar Roue. 

 

AR ROUE — Ya. Petra zo, ma dousig ? 

 

Bihan eo e-kichen e wreg. Adlakat muzik. 

 

AR ROUANEZ — Petra zo ? Ne glevez ket ? Nann ? 

 

AR ROUE — ??? (Un tamm eo bouzar.) 

 

AR ROUANEZ — Da verc’h c’hoazh ! O tebriñ chokolad ’pad an dez, hag o chilaou muzik 

sovaj ! Fantig ! Lazh se ! Diouzhtu ! 

 

AR ROUE — Petra ’ri, ma logodenn ! Hir e kav he amzer. Poent eo dezhi dimeziñ. 
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AR ROUANEZ — Ya ! Dimeziñ zo un dra. Met kavout un den yaouank da blijañ dezhi zo un 

dra all, ar viketenn-se ! 

 

AR ROUE — Klasket e vo, ma dousig. Klasket e vo. 

 

AR ROUANEZ — Ma ! Mont diouzhtu, neuze, ha pas chom da ruzañ amañ… 

 

Muzik da c’hortoz. 

 

 

 

Taolenn 2 
 

 

Memes lec’h. 

 

AR ROUE — Fantig ! Ma merc’hig koant ! Deus amañ da welet ’ta ! Fantig ! 

 

FANTIG — Ya, erru on, ma zad. (En ur straniñ.) Petra zo da welet ? 

 

AR ROUE — Sell, ma merc’hig. Priñsed yaouank deus an dibab. 

 

Ar Roue a ziskwel 3 boltred, paotred vil tout. 

Poltred 1 : skrognal a ra ar verc’h. 

 

FANTIG — Ec’h ! 

 

AR ROUE (D’ar vugale.) — N’eo ket koant, bugale ? 

 

Ar verc’h dre dreñv oc’h ober sin d’ar vugale bep taol. 

 

AR ROUE (D’ar vugale.) — N’eo ket ur paotr chik, bugale ? 

 

Memes c’hoari etre ar verc’h hag ar vugale. 

Poltred 3 : c’hoarzhin goab a ra ar verc’h. 

 

AR ROUE (D’ar vugale.) — Fas vil eo hemañ, bugale ? 

 

Fantig : memes c’hoari c’hoazh gant ar vugale. 

 

AR ROUE — Machin difisil ! Petra ’faota dit, neuze ? Piv a vo kavet dit ’benn ar fin ? 

 

FANTIG — Me, mont da zimeziñ ! N’am eus c’hoant ebet, la ! 
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AR ROUE (Glac’haret.) — Ma merc’hig kaezh, petra ’lâro da vamm, ar Rouanez ? 

 

FANTIG — ’Pezh a garo, ’pezh a garo ! Bon, lakomp… Ma zad… Eureujiñ a rin gant… ur 

paotr yaouank hag a zegaso din… ur vatimant da vont WAR ZOUAR HA WAR VOR… 

 

AR ROUE — Eñ ??? 

 

FANTIG — Ya, ya. Komprenet mat ’peus, ma zad : ur vatimant, ur vag da vont war zouar ha 

war vor. 

 

AR ROUE — Ur vatimant da vont war zouar ha war vor ! Biskoazh kemend-all ! 

 

FANTIG (Kanañ a ra en ur vont kuit.) — 

Kemer a rin ur paotr yaouank 

A brofo din ur vatimant 

Hag ac’h aio war zouar 

War zouar ha war vor 

Peotramant e lâran deoc’h 

’Vo serret d’añ an nor 

 

EMBANNER — Merc’h ar Roue eo krog ar bik en he skouarn ! Mont a ray gant ar paotr 

yaouank hag a zegaso dezhi ur vatimant da vont war zouar ha war vor. (Div pe deir gwech 

en ur chañch plas. Ar wech diwezhañ e-kichen un ti-soul lec’h m’ema an tri breur.) 

 

 

 

Taolenn 3 
 

 

An tri breur en o zi. Tan chiminal zo. 

 

BREUR 1 — Klevet ’peus, ma breuder ? Ur vatimant da vont war zouar ha war vor ? Petra eo 

se evit ur gwaz evelton ? Mont a rin d’ar c’hoad ’benn arc’hoazh. Me a ray ar vag-se, sur. Ha 

merc’h ar Roue a vo din. 

 

Evañ a ra ur bannac’h. 

 

BREUR 2 — Hopalapala ! Gortoz paotr ! N’eo ket graet an eured c’hoazh ! 

 

Evañ a ra d’e dro. Lazhañ ar gouloù war-lerc’h. 

 

An dez war-lerc’h, e-barzh ar c’hoad. 

 

BREUR 1 (Kanañ a ra.) — 

Mont a rin-me war zouar 
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Deus ar vilin, deus ar c’hoad 

War vor etrezek Pariz 

Gant ma botoù-koad 

(Gwelet a ra ur wezenn.) Ar wezenn-mañ zo unan a-feson, ’vat ! Bon. A-raok stagañ gant al 

labour ec’h an da zebriñ un tamm. 

 

En em gavout a ra ul lapous. 

 

AL LAPOUS (C’hwitellat a ra.) — Me ’m eus naon ive. Naon du am eus, me. Reiñ a ri un 

tamm din ? 

 

BREUR 1 — A, fez, ’rin ket ’vat ! Labour ’m eus d’ober, me. Ur vatimant da vont war zouar 

ha war vor ’benn dimeziñ gant merc’h ar Roue. Kerzh kuit, kozh lapous fall ! Chou, chou ! 

 

AL LAPOUS (O nijal kuit.) — Loaioù ! Loaioù ! Loaioù ! 

 

BREUR 1 — Petra ’lâr ? Loaioù ? Ale, daomp dezhi ! 

 

Skeiñ a ra gant e vouc’hal. Kouezhañ a ra loaioù deus ar wezenn. Skrognal a ra B 1 ha mont 

kuit, pleget e chouk gantañ. 

 

BREUR 1 (Kanañ a ra.) — 

N’am eus ket graet ’met loaioù 

Deus ar vilin, deus ar c’hoad 

Netra nemet kozh loaioù 

Gant ma botoù-koad 

 

An dez war-lerc’h. 

 

BREUR 2 (Goapaer.) — Ma breur n’en deus ket gallet ober ’met loaioù, ar genaoueg-se. 

(Kanañ a ra.) 

Ma zro da vont war zouar 

Deus ar vilin, deus ar c’hoad 

War vor davet ar Roue 

Gant ma botoù-koad 

Ar wezenn-mañ zo unan a-vod, ’vat ! Bon. A-raok stagañ gant al labour ec’h an da zebriñ un 

tamm. 

 

En em gavout a ra al lapous. 

 

AL LAPOUS (C’hwitellat a ra.) — Me ’m eus naon ive. Naon du am eus, me. Reiñ a ri un 

tamm din ? 

 

BREUR 2 — A, fez, ’rin ket ’vat ! Labour ’m eus d’ober, me. Ur vatimant da vont war zouar 

ha war vor ’benn dimeziñ gant merc’h ar Roue. Kerzh kuit, kozh lapous brein ! Chou, chou ! 
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AL LAPOUS (O nijal kuit.) — Gwerzhidi ! Gwerzhidi ! Gwerzhidi ! 

 

BREUR 2 — Petra ’lâr ? Gwerzhidi ? Ale, daomp dezhi ! 

 

Skeiñ a ra gant e vouc’hal. Kouezhañ a ra gwerzhidi deus ar wezenn. Skrognal a ra B 2 ha 

mont kuit, pleget e chouk gantañ. 

 

BREUR 2 (Kanañ a ra.) — 

Netra nemet gwerzhidi 

Deus ar vilin, deus ar c’hoad 

Netra ’met kozh gwerzhidi 

Gant ma botoù-koad 

 

E-barzh an ti-soul. Luduennig e korn an tan. E zaou vreur douzh taol, o klemm. 

 

BREUR 1 — Loaioù ! 

 

BREUR 2 — Gwerzhidi ! 

 

LUDUENNIG (O c’hoarzhin goab.) — Ahañ ! Daou baotr digourdi, ya ! (C’hoarzhin a ra.) 

Me ac’h ay d’ar c’hoad ’benn arc’hoazh, hag e vo gwelet. 

 

BREUDER 1 HA 2 — Te, Luduennig ? A vez dalc’hmat e korn an tan o filbouchat ludu ? 

 

LUDUENNIG (Kanañ a ra.) — 

Din-me ’vo merc’h ar Roue 

Deus ar vilin, deus ar c’hoad 

Hag e vo graet an eured 

Gant ma botoù-koad 

 

Ar wezenn-mañ zo unan a-vod ’vat ! Bon, a-raok stagañ gant al labour, ec’h an da zebriñ un 

tamm. 

 

AL LAPOUS (C’hwitellat a ra.) — Me ’m eus naon ive. Naon du am eus, me. Reiñ a ri un 

tamm din ? 

 

LUDUENNIG — A, fez, ya ’vat ! N’eus ket friko ganin ’met reiñ a rin un tamm dit-te, sur. 

Deus ! 

 

AL LAPOUS (C’hwitellat a ra ha debriñ e-barzh dorn Luduennig. Ha heñv ha nijal kuit.) — 

Batimant ! Batimant ! Batimant ! 

 

LUDUENNIG — Klevet ’peus, bugale ? Batimant ! Bon, daomp dezhi ! 
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Kentañ taol bouc’hal a sko, e teu ur vatimant war wel. 

 

LUDUENNIG — O ! Ur gwir vatimant, unan graet ha tout ! Brav eo, bugale ? Kaer eo, 

bugale ? Mont a ray war zouar ha war vor, a gav deoc’h ? Gortait !... Ur vatimant da vont 

war vor… ha war zouar ! Biskoazh kemend-all ! Kaerat batimant ! Yao ! 

 

Hep an disterañ nec’hamant 

Eo bet savet ar vatimant 

Da vont davet ar Roue 

Hag ar briñsez Fantig 

Pe war vor pe war zouar 

En hent e vo prestik 

 

Ha bremañ, yao da Bariz dave ar Roue, ar Rouanez hag o merc’h Fantig. 

 

 

 

Taolenn 4 
 

Ar galouper 

 
Ur reuziad war-lerc’h, un den war bord an hent. 

 

LUDUENNIG — Sell’ ’ta ! Piv eo an den-se ’bord an hent ? Stag e dreid gantañ ouzhpenn ? 

Ec’h an da c’houll digantañ. Petra a rit aze, ma den kaezh ? 

 

AR GALOUPER — Me eo ret din stagañ ma divhar kuit din da vont re vuan. Mod-all e 

varvefen gant an naon. 

 

LUDUENNIG — Gant an naon ? Penaos ’ta ? 

 

AR GALOUPER — Pa vezan o redek war-lerc’h ur c’had ec’h an kalz re vuan hag e tremenan 

dreisti ha ne welan liv ebed deuzouti. Netra da goan ! Un dra spontus memes tra ! 

 

LUDUENNIG — Deus ganin, ma faotr. Me ’roio dit digarez da c’haloupat kement ha ma kari. 

 

AR GALOUPER — Dibadapa… Dibadapa… 

 

Pignat a ra ar galouper war ar vag. 

 

Muzik. 
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Taolenn 5 
 

Ar chaseour 
 

Ur reuziad war-lerc’h, un den all c’hoazh war bord an hent. 

 

LUDUENNIG — Sell’ ’ta ! Piv eo an den-mañ c’hoazh ’bord an hent ? Ur vatalm gantañ ? Ha 

mouchet e zaoulagad gantañ ouzhpenn ? Ec’h an da c’houll digantañ. Petra a rit aze, ma den 

kaezh ? 

 

AR CHASEOUR — Me eo ret din mouchañ ma daoulagad abalamour e tennan kalz re vat. 

 

LUDUENNIG — Kalz re vat ? Penaos ’ta ? 

 

AR CHASEOUR — Pa ’c’h an da chaseal ar c’heveleg pe ar glujar pe c’hoazh ar c’honifl, ken 

lemm on gant ma zenn ken ne chom netra ’met yod deus ar paourkaezh loened-se. Netra da 

lein, netra da goan ! Un dra spontus, memes tra ! 

 

LUDUENNIG — Deus ganeomp ma faotr. Me ’roio dit digarez da dennañ kement ha ma kari. 

 

AR CHASEOUR — Un’, daou, un’ daou tri… 

 

Hag ar chaseour da bignat war ar vag. 

 

Muzik. 

 

 

 

Taolenn 6 
 

An den lontek 

 
Degouezhet int en ur porzh mor, dirak ur voloñjiri. Un den zo o chakañ un dorzh vara muiañ 

ma c’hall, kreuñ, milvig, bruzunadur hag all. 

 

LUDUENNIG — Sell’ ’ta ! Piv eo an den-mañ dirak ar voloñjiri ? Hemañ n’en deus ket bet da 

zebriñ eizhtez zo ? Ec’h an da c’houll digantañ. Petra a rit aze, ma den kaezh ? 

 

AN DEN LONTEK — Gant an naon e vezan dalc’hmat, me ! Naon du am bez noz-dez. 

 

LUDUENNIG — Gant an naon ? Noz-dez ? Penaos ’ta ? 

 

AN DEN LONTEK — Biskoazh n’on deut a-benn da gargañ ma c’hov abaoe m’on deut war an 

douar. Ma n’eo ket spontus, memes tra ! 
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LUDUENNIG — Deus ganeomp ma faotr. Me ’roio dit digarez da gargañ da gov ken e chomi 

stenn, ken e teuy an hik dit ! 

 

AN DEN LONTEK — Bim, baoñ, bimbalaoñ… 

 

Hag an den lontek da bignat war ar vag. 

 

Muzik. 

 

 

 

Taolenn 7 
 

Al lonker 

 
Un tamm pelloc’h, war ar c’hae, zo un den o lipad barrikenoù goullo hag a zo bet gwin 

enne. 

 

LUDUENNIG — Sell’ ’ta ! Ar paourkaezh den-mañ zo prest da zisec’hañ diwar e dreid. 

Marteze eo klañv ? Ec’h an da c’houll digantañ. Lârit din, ma den kaezh, n’a ket mat ho 

cheu ? 

 

AL LONKER — Gant ar sec’hed e vezan dalc’hmat. 

 

LUDUENNIG — Gant ar sec’hed ? Dalc’hmat ? Penaos ’ta ? 

 

AL LONKER — Kaer am bez lonkañ ha lonkañ, ne teuan ket a-benn da dorriñ ma sec’hed. Ma 

n’eo ket spontus, memes tra ! 

 

LUDUENNIG — Deus ganeomp ma faotr. Me ’roio dit digarez da lonkañ ha da dourlonkañ, 

ken e vo gleb da gorzailhenn ! 

 

AL LONKER (Kanañ a ra.) —  

Mont tri baz war-raok 

Ha dont tri baz war-dreñv 

Tri baz war un tu 

Ha tri war an tu all 

 

Hag al lonker da bignat war ar vag. 

 

LUDUENNIG — Ha bremañ, yao da Bariz davet ar Roue, ar Rouanez hag o merc’h ! 

 

Muzik. 
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Taolenn 8 
 

Amprouenn gentañ 
 

AN EMBANNER — Chilaouit ha chilaouit mat ! Amañ ’barzh Pariz zo erru ur vatimant hag 

ac’h a war vor ha war zouar, ha tud e-barzh. Hag en o mesk, kazi sur, amourouz ar Briñsez 

Fantig. Friko a vo prestik. 

 

Palez ar Roue ; muzik sovaj. 

 

AR ROUANEZ — Fantig ! Trawalc’h gant ar muzik-se, pelloc’h ! Just p’ema da amourouz o 

’n em gavout. Deus da welet ’ta ! Jarlez ! Pelec’h eo chomet hennezh c’hoazh ? Jarlez ! Hast 

buan ’ta ! 

 

Erruout a ra ar Roue. 

 

AR ROUE — Amañ emaon, ma dousig. Fantig ! Fantig ! Erru eo. 

 

FANTIG — Ya, n’emaon ket pell. 

 

Boutañ a ra ar Rouanez war ar Roue, dezhañ da dosdaat ouzh Luduennig. 

 

AR ROUE — Beaj vat ’peus graet, paotr yaouank ? Hag ho patimant ? Kerzhet mat a ra ? War 

vor hag ive war zouar ? 

 

LUDUENNIG — Ya, Aotroù ar Roue. Mil vat e kerzh : war vor kenkoulz ha war zouar. 

 

AR ROUE — Mat ! Mat-tre... paotr... eee... pesort anv ’peus ? 

 

LUDUENNIG — Luduennig, Aotroù ar Roue. Luduennig a vez graet diouzhin. 

 

FANTIG — Luduennig ! Set’ aze un anv ’vat ! Deus pelec’h emaoc’h o tont ? 

 

LUDUENNIG — Deus Breizh, Priñsez kaer. 

 

FANTIG — C’hwi eo mab Duk Breizh, neuze ? 

 

LUDUENNIG — N’on na duk na priñs. N’on netra ’met mab ur foricher, un troc’her koad deus 

Kreiz-Breizh. 
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FANTIG (D’he zud.) — N’oc’h ket mat gant ho penn, nann ? Ma kav deoc’h emaon-me o 

vont da zimeziñ d’ul lango, d’ur c’holl-bara eveltañ… kloukez ha genaoueg war ar 

marc’had ! 

 

Treiñ kein a ra pe mont kuit. 

 

AR ROUE (War-lerc’h bezañ bet o kuzulikat gant ar Rouanez.) — Ma merc’hig koant, ijinet 

en deus ur vatimant dispar deja. Ha gant ar vag-se eo deut betek amañ war zouar ha war vor. 

 

AR ROUANEZ — Ur paotr kapabl eo Luduennig, memes tra. 

 

FANTIG — Bo ! 

 

AR ROUANEZ — Fantig, dihan d’ober da benn fall, kekenn zo ac’hanout ! 

 

AR ROUE — Ma merc’hig koant, ma soñj dit n’eo ket trawalc’h e c’haller amprouiñ anezhañ 

c’hoazh. 

 

FANTIG — Bo, lakomp ! 

 

AR ROUE — Luduennig, a-raok reiñ ma merc’h deoc’h, me ’garfe bezañ sur oc’h-c’hwi ur 

paotr evel zo dleet. 

 

LUDUENNIG — Hag ec’h on, Aotroù ar Roue, m’henn asur deoc’h. 

 

AR ROUE — Mat ! Bezañ am eus amañ ur varrikennad gwin mat, gwin deus broioù gwin. 

Daoust ha gouest e vefet d’evañ anezhi en ur ober… ur sûn ? 

 

LUDUENNIG — Aotroù ar Roue, evit ken nebeud a dra, unan deus ma mevelien a teuy a-benn 

d’ober se, ha c’hoazh ne vo ket pell. Gortait. 

 

Gelven a ra al lonker ha kuzulikat gantañ. 

 

AL LONKER — Diouzhtu, Luduennig ! Prest e oan da zisec’hañ diwar ma zreid. Pelec’h ema 

ar varrikenn ? Pelec’h ema ? A, amañ ema ! (Stagañ a ra e benn ouzh an duellenn.) Aaa ! 

Vad a ra ! Ma vije bet am bije evet c’hoazh. 

 

Ar Rouanez ha skeiñ war ar varrikenn. Trouz goullo. 

 

LUDUENNIG — Mat eo e-giz-se bremañ ? 

 

FANTIG — N’eo ket tre c’hoazh. Gortait un tamm. Pas mont re vuan, paotr yaouank ! 

 

LUDUENNIG — Beg figus ! 
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Taolenn 9 
 

Amprouenn 2 
 

AR ROUE — Luduennig, a-raok reiñ ma merc’h deoc’h, me ’garfe bezañ sur – met sur da vat 

an taol-mañ – oc’h-c’hwi ur paotr evel zo dleet. 

 

LUDUENNIG — Hag ec’h on, Aotroù ar Roue, m’henn asur deoc’h ur wech ouzhpenn. 

 

AR ROUE — Bezañ am eus amañ ur forniad vara, bara mat, nevez-poazhet gant boloñjer ar 

palez. Daoust ha gouest e vefet da zebriñ tout ar bara-se ur ober… un devezh ? 

 

LUDUENNIG — Aotroù ar Roue, evit ken nebeud a dra, unan deus ma mevelien a teuy a-benn 

d’ober se, ha c’hoazh ne vo ket pell. Gortait. 

 

Gelven a ra an den lontek ha kuzulikat gantañ. 

 

AN DEN LONTEK — Diouzhtu, Luduennig ! Abaoe an amzer ma oan o yudal gant an aon 

amañ ! Pelec’h ema ar bara ? Pelec’h emaint ? A, amañ emaint ! (Ha hennezh ha debriñ tout 

ar bara.) Aaa ! Vad a ra ! Ma vije bet am bije debret c’hoazh. 

 

LUDUENNIG — Leun eo da sac’h boued, kov yod ? 

 

AN DEN LONTEK — Plas a chom. Da bet eur ema koan ? 

 

LUDUENNIG (Da dud ar palez.) — Kontant oc’h ar wech-mañ ? 

 

FANTIG — Kontant ? Ret eo lâret buan ! 

 

LUDUENNIG — Set’ amañ ur begoñ avat ! 

 

 

 

Taolenn 10 
 

Amprouenn 2 
 

FANTIG — Chilaouit, paotr yaouank ! 

 

LUDUENNIG — Ya, Priñsez. Petra zo c’hoazh ? 

 

FANTIG — Bezañ am eus amañ ur servijourez… Marianig, deus amañ ’ta ! 
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MARIANIG — Ya, priñsezig. Erru on. Petra zo ? 

 

FANTIG — … Ur servijourez hag a red buanoc’h evit ul luc’hedenn. Mont a ra bemdez betek 

an draoñienn a zo en tu all d’ar palez da zastum din plant, bokedoù, louzaouennoù a bep sort, 

mat evit ar yec’hed, evit ar c’hwezh vat, evit ar fardaj, evit an aezamant : krampouezh 

mouzig, pis-toutou, fleur bara-amann, joubardenn, brulu, fleur koukoug ha fleur laou, ha me 

’oar-me… deus kement sort zo toud c’hoazh ! Grit kemend-all, deuit da goursal ganti hag e 

vo gwelet piv a c’honezo ! 

 

AR ROUE — Klevet ’peus, Luduennig ? Goût a c’houzoc’h bremañ petra ’peus d’ober. 

 

LUDUENNIG (Fuloret.) — Aotroù ar Roue, mont a rit pell ganti an taol-mañ. Aze emaoc’h o 

klask digarezioù toull evit nompas reiñ ho merc’h din evel ho poa prometet. Biskoazh 

kemend-all ! Mont a ran, ur wech ouzhpenn, da gas unan deus ma mevelien d’ober mezh 

d’ho servijourez ha deoc’h-c’hwi war un dro. Ha war-lerc’h, taolit pled mad, war-lerc’h, ma 

ne roit ket ho merc’h din da zimeziñ, ec’h in-me davet Roue Bro-Saoz da ginnig dezhañ ar 

vatimant-mañ da vont war zouar ha war vor. Ha sur, n’eo ket marteze, e vo kontant da reiñ e 

verc’h din, na petra ’ta ! (Distreiñ a ra etrezek ar galouper.) Klevet ’feus ? Prest out ? 

 

AR GALOUPER — Diouzhtu, Luduennig ! Mil bell zo ema ar gwad o virviñ ’barzh ma divhar. 

Prest on, ken ec’h on ! 

 

AR ROUE — Prest oc’h ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yao ! 

 

Hag ar galouper hag ar vatezh da redek. En em gavout a ra ar galouper da zigentañ. 

 

AR GALOUPER — Pell ema war ma lerc’h. Amzer am eus d’ober un tamm kousk. 

 

En em gavout a ra ar vatezh. 

 

MARIANIG —Chomet eo kousket. Mat eo ma jeu. 

 

LUDUENNIG (Imor ennañ.) — Ema ar vatezh o tostaat, ur boked fleur ganti. Met pelec’h ema 

ar galouper ? A ! Du-hont ema, o kousket bord an hent ! Biskoazh c’hoazh ! (Gelven a ra ar 

chaseour.) Hast buan ! Dihun anezhañ gant un tenn bir, ar feneant brein-se ! 

 

Hag ar chaseour ha tennañ. Errout a ra ar bir just e-kichen ar galouper, trawalc’h da 

zihuniñ anezhañ. 

 

AR GALOUPER — Petra zo ? Petra zo ?... Ar redadeg ! Ar redadeg !... 

 

Galoupat a ra kuit. 

 

Redadeg war-lerc’h. Hag ar maout, evel-just, gant ar galouper. 
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Taolenn 11 
 

An diskloum 
 

EMBANNER 1 — Ha set’ aze penaos e teuas ur paour kaezh diskarer koad deus Kreiz-Breizh 

da vezañ Roue Frañs. Kar, anat deoc’h, war-lerc’h an taol kaer-se, nag ar Roue nag ar 

Rouanez, na Fantig zoken, n’o doa kavet netra, pas an disterañ tra, pas ur siseurt tra, da 

amprouiñ Luduennig. Piv a oa gonez ? Piv a oa ar mestr bremañ ? Luduennig evel-just ! Ha 

tout an dud d’an eured ! 

Deomp d’an eured, da zebriñ karotez 

D’ar friko, da zebriñ pato 

Deomp d’an eured, da zebriñ kig-pesked / jalotez / tomatez / chifretez / bananez… 

 

Pebezh fest, ma zudoù kaezh ! Ene e oa bet traoù war an daol ! Traoù kriz, traoù poazh, 

traoù rostet, traoù mitonet. Kig dous, kig druz ha kig-sall. Ha kig-bevin ouzhpenn. 

Krampouezh : krampouezh gwinizh ha krampouezh gwinizh-du, farz, rezin e-barzh, kouign-

amann… hag ur bern lipouzerezh c’hoazh. Ha chistr, ha gwin ’ta ! Chistr dous ha chistr 

kalet, gwin dous, gwin fin ha gwin ardant, lambig ha lagout-kalva, ha memes Coca-Cola, 

ketchup ha Nutella… Met bara ne oa ket, tamm ebet. C’hoant ho peus da c’hoût perak, 

bugale ? Ec’h an da lâret deoc’h, chilaouit : soñj ho peus deus an den lontek ? An hini a oa 

bet o tebriñ ar forniad vara ? Ya, met debred en doa re. Graet en doa re govad, ha deut poan-

gov dezhañ spontus… Ha tapet ar foerell, an dipadapa, kwa ! Hag aet d’ober ur blegadenn, 

meur a hini memes ’toull dor ar forn vara. Biskoazh kemend-all ! Hag ur c’hwezh fall 

spontus d’e heul, ken ne bade den gant ar flaer. Louston ! Louskenn lous ! C’hwi ho pije 

debret bara poazhet ’barzh ar forn-se ? Se zo kaoz e oa manket ar bara ’barzh eured 

Luduennig hag ar Briñsez Fantig. Met traoù all a oa bet, ur bern, ha ne oa aet den ebet d’ar 

gêr gant an naon. Ha plijadur forzh pegement : muzik, dañs, kanaouennoù, c’hoarioù ha 

jolori… ’pad eizhtez ! 

Deomp d’an eured… 

 

EMBANNER 2 — Me ’oa ene ive, oc’h ober ar marmiton ba’r gegin : o treiñ ar beroù lec’h ma 

oa ar moc’h o rostañ, o veskañ toaz, o tistouvañ boutailhoù, o fritañ pesked… Hag o lakat 

ma biz e-barzh ar chidourennoù evit tañva tout an traoù mat-se dre laer… hag ur wech an 

amzer ive o stagañ ma fenn ouzh ur voutailhad gwin fin… Met allas ! ar c’heginer bras en 

deus gwelet ac’hanon. « Amprevan, marmiton fall ! » en deus lâret din, imor ennañ. Ha heñv 

ha distagañ ur pezh taol loa-bod war ma revr… trawalc’h da stlapañ ac’hanon dreist ar 

mogerioù, dreist an toennoù, dreist an heñchoù, dreist an amzer memes… ken on kouezhet 

amañ, ba XXXX, evit kontañ deoc’h Kontadenn Luduennig ! 

 

 

N’eus ket ken ! 


