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Do::r:nskridoù Milin : Kanaouennoù 

3lo SANT JULIAN 

( A:r: c'hemmoù notennet wax· tu dehoù ar buj·_;nn a zo diwar 
ur folle nn distag o tiskouez testenn ha t::coidigezh ) 

Didostait holl gwitibunan 
da glevet gwe:r:z sant Julian 
er c'hoad eo eat hep ged a var 
evi t monet da chasseal 
ebarz er c'hoad paz eo antreet 
eul loe nik :couz en deuz gwe let 
-Loenik :couz, lavar din me 
perak ec'h heuillez ac'hanoun 

-me ? 
ha va buhez a fell did-te ? 
- Julianik te a lazo 
da dad ha da var:ù'Tl e nn eunn dx·o 
p'ho c'havi ho daou kousket mad 

d'ar c'hoad eo êt hep ked a 
var 
/hep ged a 
c 'hoad/ 
hep dale e 
/evit mont 
c 'hadj 

va :r: e o e at d ' a::c 

teuio dr a:.c geer 
da he:czal a:r.· 

p'ho c'havi ho daou enn eu::r: gwelead. 
-I\Te gui tafe kent oc 'h a:c v:co 0 0 va b::r:o 
d'aber pinij en evi to, 
me guitafe kentoc'h 0 a::r: vro-ma 
eget n'aotrefen ho laza. 
Julian war he c'hiz a zo deuet 
dioc'h den he dud en deuz ki-

miadet 
dioc'h den he dud ne gimiadaz 
hag a bell bro hen a ieazo 
Ke8ent o vale en deuz g::r:eet 
gant e u:r.· ma ne :c e z e o e :c .:r:ue t 

o kent 

ha dioc'h den n'en deuz 
kimiadet 

dioc'h den ebed ne gimiadaz 

Ba le keme nd en deuz g:r:eet 
m'eo ga>t eu:c mane:c digwe

zet 
eunn di~ezelogaer en deus gwelet 0 'nn dimezel 
-D:.ce ma teui t ha d:r.·e ma zi t a be le ac' h 'teui t pele ac' h 

den iao-uarJ{, din-me li viri t ? 
- Der1}euz a:r.· gea:r: e tist:coan 
n'ouzoull wax· zouar peleac'h ez anno 
- Den iaouank, deut-hu 0 ganen-me 
da obe::c skol d' ax· vugale 
ha da ga bi te n e r.:.r1 a:cme o 

Julian zo eat 0 e~z ar gear 

ez it 

0 ta 

a zo ect 
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he dad,he vam deuz dezhan gla-
c'ha::r: 

Klask a :r:e~nt ho map dianket 
Julianik ez eo hanvet .. 
Kemend a vale ho deuz g:r:eet 
gant cu:.r.· ma ne:.r.· ez int o:.r.·:r:·uet 

hag 0 eunn introun gaer ho deuz 
gwelet 

-a beleac'h e teuit, da belec'h0 

ez it 
da ou ze nik koz din li vi:ci t o 

- Demeuz a:r: gea:c e tistoomp 
ha 0 n'ouzomp war zouar peleac'h ez 

eomp 
o klask ho:r· map a 0 zo dianket 
Julianik ez eo hanveto 
- He:r:vez m'ho klevann o la:r:et 
Ho map Juluan a 0 zo va f:r:·ied" 
Daou .zenik koz deut ganen dam zi 
ne vez o ke t pe 11 ec 'h er:cui 
d'ar c'hoad eo eat hep ged 0 a var 
no vezo ket pelle teui 0 d'a:c gea:r: 

he dad,he vamm ho deuz 
glac'ha:c 

bale kemend ho deuz g:.r.·eet 
rn' int gant eu:c mane:.r.· digwo

zet 

o pe leac'h ez it 

0 ha 

0 a 

o - a 

o eet hep ked 
o hep dale e teuio 

Julian d'ar gear pa zeo deuot 
da gaout a:c gwele 0 wa:x: eeun eo eet 0 he wele fo 8~p 
e sonje dêzhan pa:r:fetamant o k:cedi oa ennhan kousket 
oa gant h0 b:.r.·ied-cunn-dën-~~.2È§E! eunn den fallak:c gant he 

b:r:·ied 
he gleze noaz a zic'houinaz 
0 he dad he varum a lazaz 
- Va fried naoar din leveret 

... ' 
o + hag 

piou enn ho k'.vele ho poa lekeet 0 ? o ho:r: gwele zo kousket 
- Tad ha ma:m:1 did-te, Julian 
ha d'in-me i vez va-unan, 
deut d'hor gwelet gant kalz a boan. 
- ho, int:coun Va:r·ia ann Dreinded 
lavar ar c'haro ao zo digwezet. 
A:.r.· c 'ha:r:·o sr::. do a di n lavaret 0 mad 
o lasjenn Ya mam ha va zad 
p'ho c'havje~~ ho daou kousket mad 0 0 + 

ho daou 
Me ia brema da zant Jermen 
euz al le ac' h biskoRz 0 ne zist:-coaz 
- Ha pa zai unan ez aimp hon daou 
ne meuz ket a zamant da vadou., 
gou::r:c 'herne nne t ez co gant Doue 
d'ann eil px:ied heuilla egileo 

den 
na pa 

vvvvvvvvv-v-vvv 

\ 

o - R 
0 la:cet 

dindan al linen 
kousket enn eu:r: 

gwelead 
0 - biskoaz 
za unan ez ai daou 




