DEZRVELLOÙ AN DUD KENFINET
RÉCITS DE CONFINÉS
Ur mizvezh-pad pe un tamm ouzhpenn emaomp er prantad
klozañ...
Beajet ‘m eus kalz en ma vuhez ha me soñj din eo ar wech
kentañ emaon o chom er memes lec’h ken
pell... Ne c’hellan ket klemm: evidon eo ar maread klozañ
evel vakañsoù!
Evit ar prantad klozañ on aet da di ma zud-kozh.Er-maez
emaint o chom e-kichen kêr Hañveg.Ul
liorzh bras hon eus hag ur park gant tregont gwezenn avaloù. Un ti-gwer hon eus ivez ha kalz legumaj
a zo o kreskiñ; patatez, tomatez, kaol, fav, kignen, ognon,
pour, sivi... Gallout a ran labourat el liorzh
bemdez hag ivez mont da redek er c’hoad a-dreñv ma zi.
Met memes tra... Emaon o soñjal en tud a zo o chom e
kreiz-kêr e ranndi bihan, evidon e vefe
spontus... E gwirionez on un den he deus ezhomm mont
bemdez er-maez. Ne c’hallfen ket bezañ
bac’het tout an devezh etre peder moger... Evel ma vefe ur
ranndi tout an traoù war Douar-se! Ar
prenestr a vefe an dremmwel difin, an diri a vefe er Menez
Everest hag ar strinkadenn e vefe al lammdour Niagara...
Plac’h ar moron-me, met m’ emaon war an aod n’eo ket
evit ober kofig rous. Me blij din an tizh war ar
mor! C’hoant ‘m eus dont da vezañ ur vartolodezha bageal
dibaouez war bag-dre-lien e-pad tout ar redadeg-mor ha
war tout ar meurvored en-dro d’an Douar.

En urvag er porzh Brest e oan o chom araok ar bac’hadur, setu perak e santan ma gwele o fiñval
bemnoz pa ‘m eus c’hoant kousket.
Hep ar mor ne c’hallan ket treuzvevañ. Normalamant
emaon ez anbep sizhun er mor (ha zoken e-pad
ar goañv); evit ober plankenn-dre-lien, kite-surf, surf, splujadenn...
Pa vez ar skourrad-avel er skourroù-gwezenn, e sellan warzu kornog, memes ma ouzonne c’hellan ket
sellout ouzhar mor a-dreñv an duchennoù. Pa vezar gouelini o kanañ war ar parkoù da c’houde an arat,
d’am soñj emaint oc’h ober goap ouzhin... “c’ha c’ha c’ha
ar plac’h vihan-se ne c’hell ket nijal betek
ar meurvor”. Klasket ‘m eus ober nijal ma c’hite-surf er
park a-dreñv ma zi (enep ar surf, mod sarpantnij hepken), met n’eo ket evel war ar mor... Un deiz n’e
c’hellen ket harpañ pelloc’h ha ‘m eus graet
marc’h-houarn betek ar mor. Un avantur aoa: klask mont
betek ar mor hep kejañ archer ebet e-pad tout
an treizhhent (kazi ken trivlius evel “La grande vadrouille”). Pa on erruet war an aod e oa en ma fenn
ur sonerezh deus film “Indiana Jones”...
A-hend-all e c’hellomp gwelet n’eo ket ken fall evit an natur. Kalz tudzo oc’h ober marc’h-houarn e- lec’h kemer
an oto. An nevez-amzer sioulañ eo evit al loened. Tammha-tamm emañ an dud o prenañproduioù eus ar vro; ivez
ez eus kevredigezhioù evit kavout produioù produet gant
laboureriendouar ha produerien lec’hel evit skoazell anezho. N’ez eus
ket ezhomm dre ret mont d’ar gourmarc’had evit prenañ
produioù digaset eus pell.

Ar brasañ kudenn ar XXIvet kantved e vo cheñchamantoù
an hin. Evit ar wech kentañ emañ an
dilaoskadurioù gazoù o efed ti-gwer o tigreskiñen kalz
broioù war an Douar.
Forzh penaos ne oa ket posubl kenderc’hel mod-se da
saotrañ, lakaat tan an trelosk kondon, troc’hañ
ar gwez, lazhañ al loened ha pesketa tout ar pesk.
Spontus eo da lavar, met marteze en doa ezhomm an denelezh un dra start evit ersaviñ.
Urcheñchamant zodibellaus abredpe ziwezhat ha me soñj
din eo gwelloc’h bremañ ha tamm-ha-tamm
e-lec’h diwezhatoc’h haga-grenn.
Eloïse (live 1 - SKED)

