
 

 
Tro ar bed 

Fichenn savet gant Silvenn Koant 

 
Evit piv? 
 Adalek ar CE2 en ur sal vras pe er maez 
Talvoudegezh ar c’hoari     
Adwelout anvioù al livioù hag an dilhad, an dremm 
Bezañ aketus 
 
 Mont en-dro ar c’hoari   
 Ur c’helc’hiad a vugale  azezet. 
 Kregiñ a ra ar c’honter da gontañ un istor  e lec’h ma tispleg e 
veajoù er broioù estren . Displegañ a ra penaos e oa ar veajourien all dre 
ar gwiskamant er c’helc’h.. Dibab a ra unan hep diskouez anezhañ hag e 
tispleg d’ar re all penaos eo gwisket hep sellout outañ eveljust. Goulenn a 
ra digant ar re all : « piv eo  ar beajour a oa ganin ? » an hini en deus 
kavet a respont : «  Mael eo peogwir eo gwisket gant (dezhañ da 
adlavarout penaos eo gwisket ar beajour) » Mar n’en deus ket faziet e vez 
respontet dezhañ : « ya, mat eo » ma en deus faziet ar beajour a respont 
: « n’eo ket Mael peogwir n’eo ket gwisket gant ... » dezhañ da adlavarout 
penaos eo gwisket. 
 
Mont pelloc’h gant ar c’hoari 
 Ar beajour a zibab ur c’hoarier A diskouez a ra anezhañ d’ar 
c’hoarierien all. Ar c’hoarier A ‘zo lec’hiet etre daou c’hoarier all B ha K. E 
lec’h  lavarout ar pezh a zo douget gant ar c’hoarier A e komz eus an 
dillhad douget gant  B ha K : B evit an dilhad douget dindan ar gouriz ha K 
evit ar pezh ‘zo a-us d’ar gouriz. 
 Da skouer : « E-pad ar vakañsoù e oan aet da vro Gembre. Eno e 
oan gwisket gant botoù sport gwer, gant ur bragoù du, ur chupenn ruz. 
Rodelek ha du e oa ma blev. (e gwirionez ez eus botoù sport gwer hag ur 
bragoù du gant e amezeg a-gleiz, hag e amezeg a-zehou en deus ur 
chupenn ruz ha blev rodelek du). Met ne oan ket ma unan eno peogwir 
em boa gwelet ma mignon Mael (diskouez a ra ar beajour ar c’hoarier 
Mael gant e viz). Gwisket e oa ... » 
 Kendalc’het e vez an istor un tammig a-raok goulenn gant an dud er 
c’helc’h ha gouzout a reont penaos e oa gwisket den-mañ-den. Ret eo 
dezho kalsk divinout. 
 


