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Ispisial e oa din chom er gêr 
pa oa adkroget al labour gant 
an holl… En em santout a raen 
a-enep ar mont-en-dro boas. 
Fin, ober a rae ur mareadig 
dija e huñvreen er mare-se ! 
Tapet ar Master STAPS ganin, 
goude 20 vloaz, ar feskennoù 
difiñv war ur gador o selaou 
ur c’helenner, e oa poent 
kenderc’hel gant va studioù, 
met ar wech-mañ war an 
hent, evit ar pezh a anvin “Le 
Doctorat de la Route”. D’ar 16 
a viz Gwengolo on loc’het war 
varc’h-houarn deus Chambéry 
(Savoa), gant va c’hompagnunez 
Auriane evit dizoloeiñ ar bed, 
hep deiziad distro.

An eur eo ?
Ne ket an eur !
Beajiñ gant un deiziad distro 
pe kemer vakañsoù e-pad 
2  sizhun n’eo ket ar memes 
tra. Beajiñ e-pad ur prantad 
resis a red ac’hanomp da 
brogrammiñ tamm-pe-damm, 

da vezañ urzhiet ha da soñjal 
en distro. Ne vezer ket mestr 
war e amzer, mankout a ra 
un tamm frankiz ! Setu perak, 
a-raok loc’hañ, hon eus taolet 
hon eurier, ha bevañ raimp 
gant lusk an heol ! Hep heuliañ 
un hent resis e troadikellomp 
etrezek ar Reter ! Ober a ra 
bremañ ur miz omp war an 
hent, ha disheñvel-mik eo hol 
lusk-bevañ diouzh an hini hon 
oa a-raok er vuhez pemdeziek ! 
Debriñ a reomp p’hon eus naon. 
Mont a reomp da gousket gant 
an heol ha dihuniñ a reomp 
gantañ ivez (p’hon eus kousket 
trawalc’h) ! Bevañ reomp gant 
ul lusk naturel. Selaou a reomp 
hor c’horf. 
A-wechoù memes n’em eus 

ket soñj hag ar meurzh pe ar 
gwener omp (met a-benn ar 
fin petra cheñch ?!). Kompren a 
ran bremañ e oan marteze un 
tamm mentadet !
Perak mont da zebriñ da 12e30 
ha padal n’em eus ket naon ? 
Perak sevel da 7e05 mintin ha 
padal on skuizh ? Perak sellet 
ouzh ar skinwel d’ar gwener 
noz da 8e42 ? A ya, bez’ ez eus 
Secret Story… A-wechoù e oan 
rediet, memes, da redek diouzh 
ar mintin dre ma loc’he ar 
c’harr-boutin da 9e17 ! Bevañ a 
raen en ur bed difetis, pep tra a 
oa en e blas…
Bremañ e vevomp gant ul 
lusk trankilik. Kemer a reomp 
amzer da analiñ ha da sellet 
ouzh ar pezh a c’hoarvez tro-

dro deomp ! Ha me ‘lâr deoc’h, 
ober a ra vad !!

Suis, Alamagn hag
Aostria evit kregiñ
Goude loc’hañ deus Chambéry 
ez aemp da Jeneva, kêrbenn 
Bro-Suis. D’an 18 ha 19 a viz 
Gwengolo e oa an Alternatiba 
eno, ur fest vras war tem an 
hin o tommañ. Buhezet hon 
eus “Le Café des Voyageurs” 
a-benn prientiñ hor beaj, ha 
reiñ c’hoant d’an dud kemer an 
hent ! Treuzet hon eus ar vro 
deus ar reter betek ar c’hornôg, 
en ur dremen dre al lennoù 
hag an Alpoù. A !, krapat ‘ra, 
n’eo ket ar Roc’h Tredudon, me 
lavar deoc’h !!

Daou zoare disheñvel hon eus 
merzet er vro : d’un tu Bro-
Suis gant tiez pinvidik bras, ur 
bern gwenneien en o godelloù, 
gant kreizennoù ekonomikel 
ar bed (an ONU, ar CIO,  Nestlé, 
Monsanto, an UEFA…). En tu all, 
tiez feurm bihan er menezioù, 
parkeier e-leizh, gant ur 
gweledva sebezus !
Kendalc’het hon eus gant 
hon hent war-zu Alamagn ha 
Aostria, en ur heuliañ hentoù 
graet evit ar marc’h-houarn, ur 
blijadur, oto ebet ! 
Troadikellet hon eus war 
an Euro Vélo 6, un hent mil 
vrudet evit ar marc’h-houarn, 
en ur heulian an Danube betek 
Vienna, kêrbenn Aostria ! 
Tremen ‘ra an hent-se dre 
kumunioù bihan, leun a livioù. 
Pannelloù-heol ha rodoù-avel 
a zo e-leizh. Implij a reont kalz 
energiezh an natur er vuhez 
pemdeziek. Dre-se, bez’ ez 
eus un nebeud-tre a funioù 
tredan, hag ar gweledva a zo 
kalz bravoc’h diouzhtu !
Bremañ e krog an amzer da 
vezañ yen a-walc’h dreist-holl 
pa vez skorn war an deltenn 
diouzh ar mintin ! Troadikellat 
a reomp bremañ e Slovenia 
hag e Kroatia, war-zu ar 
mor Adriatek. War an hent e 
krogomp da welet kantadoù ha 
kantadoù a refujidi, enkelc’hiet 
gant “Polizei” ha soudarded, 
stanket en arbennoù. Ober a 
ra poan-galon deomp, dreist-
holl pa dremenomp dirak ar 
c’hampoù, digudenn, ha padal 
int harpet amañ… Seblantout a 
ra bezañ direizh ! E Bro-C’hres 
e kemerimp amzer evit sikour 
anezho.              Dylan Roudaut

Na pegen droch kregiñ ar 
bloavezh skol war an hent ! 
Da vare an distro-skol, e 
penn kentañ miz Gwengolo,  
e oa drol din sellet ouzh 
ar re vihan hag ouzh ar re 
vras o tistreiñ d’ar skol evit 
labourat. Echu ar vakañsoù, 
poent kregiñ ‘barzh !

Menezioù e Bro-Suis

17 stourm a oa kaoz outo, un 
toullad strolladoù difenn a oa 
bodet e Landivizio d'ar Sadorn 
14 a viz Du dindan ar ger-stur-
se. Perzhioù boutin a zo da vat 
etre ar raktresoù-se, kaset da 
benn gant ar stad peurliesañ 
pe sikouret ganti : “Noazhus 
int evit hon endro, e mod pe 
vod, ha savet e vezont hep 
goulenn ali an dud e mod ebet.” 
eme Angélique Horellou, eus 
ar gevredigezh “Landivizio a 

rañk lavar nann d'ar greizenn”, 
kenaozer ar vanifestadeg-se. 
“Seblantout a ra ar stad bezañ 
a-du gant bed an arc'hant, pa 
vez arc'hant publik e-barzh 
ar jeu, aotreoù diboell roet 
ganti hep kaout doujañs evit 
ar broioù hag an dud, ha gant 
feulster alies, pa n'eo ket 
selaouet an enebourien !”

Toullañ
ha didoullañ...
“Toullañ ha didoullañ, stankañ, 
adtoullañ... pe saotrañ evit 
disaotrañ war-lerc'h : aze 'mañ 
ar bed ? Setu un ekonomiezh 
hag a liv pep tra e gwer, n'hall 
ket bezañ e glaz !” a embanne 
unan all. “Hag ouzhpenn-se ez 
eo kement-se kontrol d'ar pezh 
'vez lakaet war wel da geñver 
kendalc'h meur ar C'hop 21 
a-benn fin ar miz”. Mantret 
e oa ar vanifesterien gant ar 

pezh a oa c'hoarvezet e Pariz.  
Un daou vil den bennak a zo 
aet da vale etrezek tachenn ar 
greizenn raktreset, memestra.

Enklask Europa
Peseurt spi zo da gaout 
bremañ ? Loc'het eo da vat 
gant lod eus ar raktresoù 
didalvez ha koustus-se. 

Klemmoù 'zo bet savet dirak 
al lezioù-barn, met n'ez a ket 
buan an traoù hag a-wechoù 
e vez dipitet ar stourmerien 
gant o disoc'h. Derc'hent ar 
vanifestadeg e oa bet frealzet 
un tammig enebourien 
kreizenn c'haz Landi  : savet 
en deus ar Gomision Europat 
un enklask diwar-benn ar mod 

da arc'hantaouiñ ar raktres-
se : souezhet eo bet gant an 
divoutin m'eo implijet ar CSPE 
(taos da gempouezañ priz an 
tredan). “Setu da vihanañ un 
dra a lavaromp abaoe ar penn 
kentañ !”  eme ar stourmerien. 
“N'eo ket echu, poent bras eo 
d'ar stad ober dibaboù poellek.”
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E Landivizio hag e lec'h all 
e fell d'an dud sevel a-enep 
d'ar pezh a vez fardet 
dezho war anv ar produiñ 
energiezh

Stourmoù
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TRO AR BED WAR MARC’H-HOUARN DAOUBLAS

E-kerzh ar vanifestadeg, d'ar 14 a viz Du


