
 

 
 Sekretourva ar baradoz 
Pezh c’hoari savet gant 6vet, 5vet diwan Treglonoù 2005 
gant sikour Sonia Orriger. 
 

 

1 1 ° Kregiñ ar ra an abadenn gant ar sekretourez… Dont a ra war 
al leurenn en ur ganañ. komz a ra d’an arvesterien. 
 
Ar sekretourez : Ma ! spi am eus e vo nebeutoc’h a istrogell eget dec’h.  
Amañ e sekretourva ar baradoz, e vez kavet forzh peseurt tud. Ken diaez 
eo bet a-wechoù, on bet rediet implijout daou baotr evit sikour ac’hanon. 
Ma! Pelec’h emaomp? SURENTEZZZZZZZZ ! 
 

Sonerezh « men in black » Ober a reont ur c’horollerezh 
 
Paotred ar surentez : Itron, prest oc’h da zegemer an dud. 
 
Ar sekretourez : Prest on. Digerit an nor. 
 

2° Ur paotr n’eus labouret e-barzh ur sirk ha ne ra nemet ober 
farsadennoù  difent.  

Dont a reont war al leurenn gant ur sonerez « ska »,en ur lakaat 
kroc’hennoù bananez e pep lec’h . 
 
Ar paotr : Demat deoc’h dimezell, oh!!!!petra eo, un dra ho peus 
amañ....(diskouez a ra un dra war e chupenn, )pistach ah, ah...tapet. 
 
Ar sekretourez : bon, echu gant ar farsadennoù? Gallout a ran ober va 
labour? 
 
Ar paotr : Ya, ya digarezit dimezell, ur chewing gum evit ma zigareziñ ? 
 
Ar sekretourez : ya, perak ket. BEURK. Petra eo, ur blaz pebr a zo !!! (o 
fulori emañ ar sekretourez) 
 
Ar paotr : Ah, ya, digarezit, n’em eus ket graet a-ratozh, faziet am eus 
pakad ( sellout a ra ouzh an arvesterien en ur c’hoarzhin.) 
 
Ar Sekretourez : ma kendalc’hit ez an da lakaat ho anv evit mont d’an 
ifern, sur on e vo laouen kenañ an diaoul o tebriñ chewing gum pebr.. 
 



Ar paotr : Paouez a ran….Ur Ur farsadenn vihan o tudiañ eo?r 
sekretourez : Ur plac’h hag a blij dezhi c’hoarzhin on. 
 
Ar paotr : Daoust hag eñ e anavezit istor toto er privezioù? 
 
Ar Sekretourez: Ne ran ket. 
 
Ar paotr : Me kennebeut, prennet e oa an nor. 
 
Ar Sekretourez: …. 
 
Ar paotr : N’eo ket gwir ! Ne blij ket deoc’h c’hoazhin. 
 
Ar Sekretourez: geo, met n’eo ket fentus tamm ebet. 
 
Ar paotr : Unan all ? Fentusoc’h. (Kontañ Ur farsadenn fentus) 
 
Ar Sekretourez: Hemañ, n’eo ket fall, dre chañs evidoc’h. Bon, echu gant 
ar sotonioù... penaos oc’h marvet ? 
 
Ar paotr : kouezhet on war ur groc’henn bananez am boa lezet da 
straniñ…. 
 
Ar Sekretourez: Ah, Ah paket oc’h bet gant ho c’hoarioù sot!!!! 
 
Ar paotr :…. 
 
Ar Sekretourez: N’ouzon ket petra ober ganeoc’h. Ma lezan ac’hanoc’h 
da vont d’ar baradoz e vo ur bordel spontus, me ‘zo sur. 
 
Ar paotr : Oh, nann, ket en ifern!!! Paouez a rin gant ma sotonioù...met, 
na lakit ket ac’hanon en ifern… mar plij… (Tostaat a ra diouzh ar 
sekretourez.) 
 
Ar Sekretourez: oh!!! Pegen brav eo ar bleuñv a zo war ho kwiskamant!! 
Gallout a ran c’hwezhañ anezho ??? 
 
Ar paotr : sur!!! (ha, ha, ha !) (dour a zo e-barzh ar vleunienn) 
 
Ar Sekretourez: Bon, aet on skuizh ganeoc’h, gounezet ho peus ho plas 
en ifern…ah diouzhtu !! 
 
Ar paotr : Nann, mar plij, mervel a rin ma z’an d’an ifern !!! 
 
Ar Sekretourez: MET, MARV OC’H DIJA. SURENTEZ!!!!!!!!!! 
 
Paotred ar surentez : YA, dimezell, ezhomm ho peus eus ouzhomp. 
 



Ar Sekretourez: ya, unan all ‘zo da gas d’an ifern !!!! 

3° Un den politikel a fell dezhañ mont d’an ifern dre m’emañ e holl 
vignoned eno der m’o deus louzet gevier a hed o buhez evit bezañ 
dilennet,  laeret arc’hant … hag all hag all 

Dont a ra ar paotr war al leurenn gant ur sonerezh ar “ guignols de 
l’info“. 
 
Ar paotr : Intron sekretourez.. 
 
Ar sekretourez : Demat, pegen laouen on o tegemer ac’hanoc’h. 
 
Ar paotr : jentil oc’h…ma vijen ket marvet em befe o implijet giz 
sekretourez. 
 
Ar sekretourez : lakaat a ran ho anv diouzhtu da vont d’ar baradoz. 
 
Ar paotr : na lakit ket, d’an ifern e fell din mont. 
 
Ar sekretourez : ha perak ta, d’an ifern ? 
 
Ar paotr : an darn vrasañ eus ma mignoned a zo en ifern...er baradoz e 
vefen ma unan 
 
Ar sekretourez : ya, met petra o deus graet ho mignoned evit mont d’an 
ifern? 
 
Ar paotr : Laeret o deus arc’hant, louzet o deus gevier a hed o 
vuhez…hag all… 
 
Ar sekretourez : ha c’hwi daoust hag eñ ho peus un abeg resis evit ma 
kasfen ac’hanoc’h d’an ifern… 
 
Ar paotr : Ur bern dimezell ! Louzet am eus gevier me ivez, evit bezañ 
dilennet….graet am eus ur brezel….prenet em eus traoù evit va 
ezhommoù personel gant arc’hant ar stad. 
 
Ar sekretourez : bon, kit da welet ho mignoned, laouen e vo an diaoul 
ouzh ho tegemer, ur paotr ken speredek, ken dizonest. 
 
Ar paotr : ho trugarekaat a ran. 



 
 

4° Ur plac’h baba cool a zo o tont war al leurenn, ar sekretourez a 
zo gwarizius peogwir eo brav kenañ ar plac’h. Ar plac’h se n’eus 
doujañs evit an en-dro, sikouret he deus ar re baour, graet he 
deus ur bern traoù dispar evit ar bed.. 

Dont a ra war al leurenn gant ar sonerezh “ san Franscisco”, en ur 
c’hwezhañ war ar bleunioù. 
 
 
Ar plac’h : demat deoc’h, Intron…  
 
Ar Sekretourez : Demat !!!(drouk) bon, petra emaoc’h oc’h ober amañ , 
e-lec’h mont d’an « erer gozh », pe me oar me… 
 
Ar plac’h : just a-walc’h, o vont d’an erer gozh e oan gant ma marc’h 
houarn (ya, ne fell ket din kaout ur c’harr tan peogwir e ra re a loustoni)h 
a just a-walc’h, unan eus ar binviji brein-se en deus flastret ac’hanon… 
 
Ar Sekretourez : Ah ya ??? hag a re e oa en oto ‘zo marvet ivez ? 
 
Ar plac’h : An holl…marv… 
 
Ar Sekretourez : En ur skrivañ war fichenn ar plac’h…(d’an arvesterien) 
Fellout a ra deoc’h mont d’ar baradoz, padal he deus lazhet tud…. 
Mod-all, petra all ho peus graet a-hed ho puhez…..?? 
 
Ar plac’h : Nebeut a draoù, doujañs m’eus bet ouzh al loened, loen 
debrerez n’on ket… 
 
Ar Sekretourez : Morse n’ho peus debret kig??? 
 
Ar plac’h : geo, un tammig pa oan bihan… 
 
Ar Sekretourez : D’an arvesterien en ur skrivañ ( fellout a ra dezhi mont 
d’ar baradoz, padal he deus lazhet ur bern loened pa oa bihan…) 
 
Ar plac’h : Mod-all on bet o sikour ar re gozh, roet am eus arc’hant d’an 
holl glaskerien-vara a oa war ma hent…. 
 
Ar Sekretourez : d’an holl…? 
 
Ar plac’h : ket, ur wech ne oa gwenneg toull ebet ganin… 
 



Ar Sekretourez : D’an arvesterien ( fellout a ra dezhi mont d’ar baradoz 
padal he deus laosket ur paourkaezh klasker-bara da vervel war ar 
riblenn…)bon, setu tout???? 
AR plac’h : Ya, d’am soñj.....ur goulenn am eus, lavarit din ma ‘zeus 
bleunioù er baradoz. 
 
AR sekretourez : Ur bern,!! Met, n’ho po ket tro da sellout outo der 
m’emaoc’h o vont d’an ifern...  
 
Ar plac’h: d’an ifern.....n’eo ket gwir... sikourit ac’hanon. 
 
Ar sekretourez : surentez!!!! 
 
Paotr ar surentez : heulie ac’hanomp hep gêr ebet. 
 
Ar plac’h : n’hallan ket mont d’an ifern….ar sekretourez a lavar forzh 
petra.. 
 
Paotr ar surentez : penaos, adlavarit-se din… 
 
Ar plac’h : gwir eo, foll eo ar sekretourez !!! 
 
Paotr ar surentez : en ur ober un taol war revr ar plac’h, an diaoul a zo 
vont da zeskiñ deoc’h an doujañs ouzh an dud..kit kuit, d’an ifern !!!!!  
 

5° Ur paotr a fell dezhañ mont d’an ifern dre m’eo troet war an 
alkol, ne vo alkol ebet er baradoz….Ar sekretourez ne gave abeg 
ebet evit lakaat anezhañ en ifern, neuze e vo lakaet er baradoz 
hep e asant. 

 

Dont a ra ar paotr war al leurenn gant ur sonerezh , « encore un 
rhum ». Kemer a ra ar sekretourez ur voutailhad dindan e vurev. 
 
Diviz : 
 
Ar sekretourez : D…. 
 
Ar paotr : Me a lar deoc’h !!! ma fompinell, m’eus ket c’hoant mont d’ar 
baradoz.. 
 
Ar sekretourez : ha perak, ta.. ? 
 
Ar paotr : d’ho soñj e vo kavet gwin mat er baradoz ???….. Ket, ne vo 
nemet chug frouezh. 
I 



Ar Sekretourez : ya, kompren a ran…met, N’hallan ket lakaat ac’hanoc’h 
en ifern hep kaout un abeg a-zoare. 
 
Ar paotr :evañ a ra ….hum 
 
Ar Sekretourez : traoù fall ho peus graet en ho puhez….. 
 
Ar paotr : M’eus ket…..re jentil on bet. Labourat a raen en un davarn, ha 
d’am soñj m’eus roet plijadur d’ur bern tud…. Setu perak, d’am soñj m’eus 
ar gwir dibab al lec’h e lec’h ma varvin. 
 
Ar Sekretourez : hum, hum. Mat eo bet ho puhez….(en ur skrivañ) 
 
AR paotr : Me am eus sikouret ur bern tud hag na oa ket fentus o 
buhezioù, dont a raen en tavarnioù tamm kaozeadenn, ha …hop…aet kuit 
ar soñjoù fall, Setu perak, d’am soñj m’eus ar gwir da zibab al lec’h e lec’h 
ma ‘z in. 
. 
Ar Sekretourez :hum, hum  sikouret ho peus ur bern tud…..(en ur 
skrivañ) 
 
Ar paotr : Ya, ur bern, Setu perak, d’am soñj m’eus ar gwir dibab lec’h 
ma marv…. 
 
Ar Sekretourez : Na lavarit ket sotonioù amzer ‘zo evit dilezel ho 
kwerenn.N’e ket mat evit o yec’hed. Dilezit ar “poezon” se….bezit 
fur….surentez!!!!!er baradoz…. 
 
Ar paotr : en ur huchal!!!!!!ma yec’hed, met ME ZO MARV!!!!!! 
 

6° Ur paotr brav kenañ, merc’hetaer a-feson anezhañ a fell dezhañ 
mont d’ar baradoz, padal n’eus graet nemet traoù spontus  

Dont ar ra ur plac’h war al leurenn gant sonerezh Tango, o tañsal 
gant ar sekretourez emañ. Dont a ra hi da vezañ sot gantañ. 
 
 
Ar paotr : Demat, poupinell !!! 
 
Ar Sekretourez : demat deoc’h, (adlakaat a ra he blev e plas) 
 
Ar paotr : ken brav oc’h hiziv, pe ? … marteze ho peus graet un dra 
bennak, n’hall ket bezañ naturel?? 
 
Ar Sekretourez : N’am’eus graet mann ebet….(sell a ra outañ nebeut 
amzer ha goude ur prantad e adkrog gant he labour) neuze aotrou, 
penaos oc’h marv. 



 
Ar paotr : lazhet on bet. 
 
Ar Sekretourez: lazhet? met, gant piv? 
 
Ar paotr : n’ouzon ket resis, met hervez ar boliserien am boa ur bern 
enebourien… 
 
Ar Sekretourez : Ha perak ‘ta?? Ur paotr ken brav ha c’hwi. 
 
Ar paotr : Un nebeut traoùigoù drouk am eus bet tro d’ober em buhez. 
 
Ar Sekretourez : Sur on, n’eo ket kalz a dra, Ur paotr ken kreñv, ken 
kigennek ha c’hwi, n’hall ket bezañ ken grevus a-se. 
 
Ar paotr : Trugarez vras, Intron, ur plac’h a feson oc’h… 
 
Ar Sekretourez : Neuze, petra ‘n diaoul ho peus graet evit bezañ lazhet. 
 
Ar paotr : pellgomzet m’eus da G.W Bush evit ma vefe graet ar brezel en 
Irak gantañ. 
 
Ar Sekretourez : Ah, YA, memes tra... met benn ar fin, on sur ha n’eo 
ket ho fazi, dre m’en dije ket selaouet dianavezet gantañ. 
 
Ar paotr : Me ‘lar deoc’h, kendrec’hus on bet. N’ez in ket d’an ifern ? mar 
plij. 
 
Ar Sekretourez : meuh, Nann, ket evit un dra ken sot a se… petra all ho 
peus graet? 
 
Ar paotr : e bro indonesia e oan pa’eo c’hoarvezet an tsunami ha beuzet 
m’eus ur c’hant den bennak eno. Met n’eo ket gant-se ez in d’an ifern, ket 
? 
 
Ar Sekretourez : Marvet vijent hepdoc’h forzh penaos. N’ez it ket d’an 
ifern evit un draig ken sot a-se… petra all o p eus graet? 
 
Ar paotr : Lakaet am eus ur menez skorn war ar mor evit ma ‚z afe d’ar 
stad an Titanic. 
 
Ar Sekretourez : Ha ya, Ober a ra kalzig, memes tra !!!!met, sur on ho 
poa abegoù resis evit ober se…. 
 
Ar paotr : Ah, Ya, ur bern abegoù !!!! 
 
Ar sekretourez : ha, n’ouzoc’h ket gant piv oc’h bet lazhet ??? 
 



Ar paotr : n’ouzon ket. Met gouzout a ran gant petra... gant ur c’harr 
nij….a-us da New-York e oan evit mont da weladenniñ ar vro, ha, gwelet 
am eus un tour bras dirazon, ha netra ken. 
 
Ar sekretourez : Ma faourkez, gant ar pezh spontus ho peus bevet, ho 
peus gounezet ho plas da vont d’ar baradoz.. 
 
Ar paotr : trugarez vras deoc’h….Intron….(mont a ra kuit d’ar baradoz en 
ur c’hoarzhin). 
 

7° Ur c’hlasker bara a gont gevier war e vuhez 

Dont a ra ur paotr war al leurenn gant sonerezh <Mission 
Impossible). 
 
Ar paotr : Demat dimezell ! 
 
A sekretourez : Demat aotrou !!!Gwelout a ran eo bet start ho puhez, 
o chom da gousket er maez, e pad ar goañv. Lavaret eo bet din e oc’h  
marvet abalamour d’ar yenijenn. Lakaat a ran ho anv diouzhtu ‘vit mont 
d’ar baradoz. Kempouezañ a raio ho puhez spontus… 
 
Ar paotr : MA vuhez ! spontus ! Arabat lavar traoù giz-se… kousket em 
eus er-maez alies, dre ma oan e karg spiañ an dud evit ar gouarnamant. 
 
Ar sekretourez : Gwir !!! Spier e oac’h neuze.(dedennet tre) 
 
Ar paotr : hag e oan, evit gouarnamant breizh… 
 
Ar sekretourez : ha !! ya (en ur verzhout e oa o livañ gevier) 
 
Ar paotr : ya, labourat a raen evit an FBI breizhat… 
 
Ar sekretourez : hum, hum ( en ur skrivañ traoù) 
 
Ar paotr : Graet em eus tro breizh da ziharpañ raktresoù an teroristed a 
felle dezho distruj parlamant  breizh. 
Ne oa ket tu din mont da veva& da lec’h resis ebet, e mod-all ‚vijen bet 
merzhet, tapet pe me ‚oar me. 
Meur ar wech am eus saveteet buhez hor prezidant, pa oa oc’h ober tro ar 
bed evit e zarempredoù etrevroadel. Tud a felle dezho lazhañ anezhañ. 
Ya, arabat disoñjal eo breizh ar vro galloudusañ war ar bed!! 
 
Ar sekretourez : ya, ya. Sell’ta paotr, just a-walc’h m’oa ezhomm eus 
unan bennak evit teurel evezh ouzh an diaoul… d’am soñj e vefec’h gouest 
d’en ober. 



Gant al lamponed a zo en ifern me ‚lar deoc’h e vefe mat kaout un den 
eveldoc’h eno. Klevet em eus e oa teroristed a blijfe dezho lazhañ an 
diaoul. 
 
Ar paotr : mat eo din 
 
Sonerezh James bond... 
 
Ar paotr (da baotred ar surentez ): digerit an nor, mar plij…. 
 

8°Ur c’haner brudet kenañ ‚zo vont da zañsal dirak an dud gant div 
zañserez. 

Dont a reont war al leurenn en ur ober ur c’horegrafi Sonerez 
<Queen>. 
 
Ar Sekretourez : Demat deoc’h aotrou François, pegen laouen on ouzh 
ho kwelet en ma burev.. 
 
Ar c’haner : N’eo ket evit bezañ displijus, met, me ‘lar deoc’h e vefe 
gwelloc’h din bezañ en ul lec’h all. 
 
An div blac’h : sell penaos eo gwisket (hihihi !!!). 
 
Ar sekretourez : Penaos eo c’hoarvezet ?? ac’hanta! pegen trist eo o 
soñjal en ho Fan !!!!Pegen trist e tleont bezañ ! 
 
An div blac’h : piv n’eus troc’het e vlev ? Ar jardiner ?(hihihih!) 
 
Ar Sekretourez: Bon, penaos eo c’hoarvezet, penaos oc’h marvet ? 
 
Ar c’haner : Penaos din me, Gwelout a rit, ne oa ket ken mat ha se, 
abaoe am eus divizet skarzhañ ma holl sonerien… ha, dec’h hon eus 
resevet kement a domatez m’on eus bet beuzet enno… !!! 
 
An div balc’h : Sellet t’eus ouzh he botoù ??? amprestet he deus anezho 
d’he mamm gozh?? 
 
Ar c’haner: (en ur gomz etre e zent) Paouezit!!!! fellout a ra deoc’h mont 
d’an ifern?? 
 
Paotred ar surentez : Ya, Plas a zo, a sur on e vefe laouen an diaoul 
ouzh ho kwelet gwisket ken brav ha m’emaoc’h!!!! 
 
An div blac’h (feuket….) :….pikez!!! 
 



Ar Sekretourez : petra ho peus lavaret???? Bon, mat eo!!! D’an ifern, 
diouzhtu !surentez ! 
 
F : ne c’hellomp ket lakaat anezho en ifern !!!! ma dañserezed int ! 
 
Ar s : Ne ran ket foutre-kaer!!!displijus int bet!!! 
 
F : ne laoskin ket ac’hanoc’h !!!! 
Ar s : ah, ya !! SURENTEZZZZZZ!!!! Bon, an holl d’an 
ifern!!!Surententez!!!!! 
 
(En em gannañ a reont war sonerezh ???) 
 

9° Olivier a fell dezhañ mont d’ar baradoz dre m’emañ e vignon 
eno.  

Dont a ra war al leurenn gant ur benveg sonerezh, en ur selaou 
ouzh sonerezh rap. Kerzhout a ra giz tud ar vannlev, ha padal... 
 
Ar Sekretourez: Demat, penaos ‘mañ kont? 
 
Olivier : Euh, yo, sister ( en ur saludiñ anezhi giz tud ar vannlev)  
 
Ar Sekretourez: Mat tre, mat tre ..neuze, paotr yaouank penaos oc’h 
marvet ‚ta ? 
 
Olivier : en em lazhet on dre ma felle din mont da welet ma mignon 
steph, hag a zo marvet ar sizhun baseet!!! 
 
Ar Sekretourez: Euh ya, met... 
 
Olivier : ne chomin ket pell! ‘Vit gwir, laoskit ac’hanon da vont-tre !!! 
 
Ar Sekretourez : met…. 
 
Olivier : Zi’va…’vit gwir….,ne chomin nemet 1/4 eur da amzer din gwelet 
stef ha mat pell zo.. 
 
Ar Sekretourez: Met n’hallan, ket , ne ya ket an traoù en-dro giz-se… 
 
Olivier : ‘vit gwir ! na ra ket da baourkaezh maouez... ne chomin nemet 
10 munut, ne cheñcho ‘tra evidout... 
 
Ar sekretourez : ne c’hellan ket.... 
 
Olivier :ZI VA, 5 munutenn….emaon o vont. 
 



Ar Sekretourez : Gortozit, petra ‘fell deoc’h gwelout gant ho mignon. 
 
Olivier : Aet eo kuit d’ar baradoz gant ma lenner mp3…plijout a rafe din 
kaout anezhañ en dro. 
 
Ar Sekretourez : MET N’ez a ket an traoù en dro mod-se ! 
 
Olivier : ha perak ‘ta ? 
 
Ar Sekretourez : Dre m’eo ret bezañ bet graet traoù mat evit mont d’ar 
baradoz… petra mat an diaoul o p’eus graet ? 
 
Olivier : ‘vit gwir… abadenn joe starr he deus plijet din ar muiañ… se eo 
ar pezh gwellañ m’eus  bet tro d’ober em buhez. 
 
Ar Sekretourez : Trawalc’h, Sur on oc’h ur paotr feuls… lavaret e vez 
alies er skinwel eo feuls tre yaouankizoù ar vannlev… D’an ifern diouzhtu 
!!! PAOTRED AR SURENTEZ, DEUIT !!!… 
 
Olivier : (ur bistolenn a zo gant Olivier en e chakod, tapout krog ar ra 
gant e bistolenn er sekretourez” ha digeriñ a ra dor ar baradoz) 
Stef!!!, hey, Stef!!, ‘vit gwir, karotet ‚ p’eus ma lenner mp3. 
 
Ar Sekretourez : ‚vit gwir, n’emañ ket ganin, roet em eus anezhañ da 
vomo evit ma rofe anezhañ dit en-dro. 
 
Olivier : ‘vit gwir, pa welin anezhañ e vo gwelet-se. kenavo ma 
c’henderv... Dont a raio momO d’az kwelet dizale. 
 

10° Ar sekretourez a zo tremenet skuizh gant he labour (lavarout 
a ra se d’an arvesterien araok ma teufe an tad-kozh hag ar vamm-
gozh war al leurenn. O kousket war he c’hador emañ ar 
sekretourez). Imoret fall eo ar sekretourez der m’eo bet dihunet .  

Ar paotr hag ar plac’h a zo o tont war al leurenn gant ur sonerezh 
fromus. Pa erruont emañ ar sekretourez oc’h ober grimasoù 
 
Ar sekretourez : pffff, demat ! (hep sellout outo) 
 
An tad kozh : Demat, dimezell….penaos ‘mañ kont ? Ul labour plijus ho 
peus...lakaat an dud drouk en ifern, hag ar re jentil er baradoz… 
 
Ar sekretourez : pffffff, n’eo ket plijus bemdez.. 
Traoù fall ho peus da ziskleriañ?(drouk) 
 
Ar vamm gozh/ An tad kozh: N’hon eus ket!!!! 
 



Ar sekretourez : Sur oc’h n’ho peus graet tra fall ebet a-hed ho puhez ? 
 
Ar vamm gozh : Ur vuhez plijus kenañ hon eus bet, gant kalz a vugale 
vihan….en em garet omp a-hed hor buhez, hep sellout ouzh ar re all… 
 
An tad kozh : heu…ya…..gwir eo… 
 
Ar sekretourez : n’oc’h ket sur, tad kozh, amañ e c’helloc’h lavarout pep 
tra. 
 
An tad kozh : ya, gwir eo, met un istor kozh eo…(komz a ra gant e 
wreg)…soñj teus eus ar sekretourez a laboure ganin pa m’eus kejet ganit 
e 1930. 
 
Ar vamm gozh : Ya, soñj m’eus mat ! ya, melen he blev, bras, brav….ya 
soñj m’eus mat.(e fulor !) 
 
An tad kozh : perak out e fulor, n’eo netra, nemet e lec’h goulenn diganit 
dimeziñ ganin eo bet darbet din goulenn-se ganti… lavaret eo, un afer 
gozh eo forzh penaos. 
 
Ar vamm gozh : un afer gozh !!!!!!!(o skeiñ outañ gant e zisglavier emañ 
hi ) ma mije ouziet an istor-se araok, n’em bije ket dimezet ganit lampon. 
un afer gozh !!!!! 
 
An tad kozh : met, ma dousig bihan…..ne oa netra… 
 
Ar sekretourez : itron, ma fell deoc’h kas anezhañ d’an ifern em eus un 
abeg mat. 
 
Ar vamm gozh : ya, kae d’an ifern, sur on e vo da sekretourez vrein eno.  
 
An tad kozh : ma lapin bihan…. 
 
Ar vamm gozh :d’en ifern...SURENTEZ.. 
 
Paotr ar surentez : deuit aotrou.... 
 
Ar sekretourez hag ar vamm gozh : < tad-kozh Brein !> 
 
 
 
 
 
 
 
 


