
Meuriad Mila

Melezour ma c’hambr ne liv ket gevier din. N’eo ket melen ma blev ken, na rodellek 
kennebeut all. Dihanet em eus d’ober ardoù dezhañ. N’on ket ur bugel ken. Daou vloaz ‘zo on en 
em gavet er skolaj dija. 

Ur wech e oan, ur wech ne oan ket, met ur wech e oamp bopred…

Arru eo miz Du.  Du-mañ eo chomet ma breur bihan ha ma c’hoar vihan da hegasiñ ma zad 
ha ma mamm. D’al lun ha d’ar yaou e kouskan e-barzh ar skolaj pell diouzh ar « weñweñ », pell 
diouzh ar « Mammiiiiig…  !!! », pell diouzh urzhioù ma zad ha ma mamm… « Peoc’h ‘ba’l 
loch ! » Me ‘gav eo Cool ar vuhez e-barzh ar skolaj. Añfin, n’eo ket gwir evit tout an dud, goût a 
rit.

Aleks a vez graet ouzhin, « Lateks » a blij d’ar re all lâret. N’am eus ket ezhomm da reiñ ma
soñj diwar-benn an afer-se… nag a fent :-( … Se ‘ni eo ar vuhez gant ar re all d’an oad-se : goapaat 
pe bezañ goapaet, kavout e strollad, añfin e veuriad kentoc’h, ha gwashoc’h zo, en em ober eus e 
gorf.

E-barzh ar skolaj, Mila eo an hini washañ. N’eus ket spontusoc’h evit ur plac’h koant hag a 
oar eo koant hag a zikouez d’an holl e oar e oarit eo koant… Feiz, sklaer evel lagad an naer, n’eo 
ket ? Pa welan anezhi koulskoude e tispourbellan ma daoulagad, e trid ma c’halon, e krog ar bed 
tro-dro din da dreiñ difonn, gorrek, goustad, dousig evel e-barzh ur film. Ne glevan ket ar re all 
ken… hag e pakan ur pezh taol e-barzh ma sac’h kein gant Kilian abalamour ne selaouan ket 
anezhañ ken. Diouzhtu war-lerc’h e hej un tamm mouchouer-godell dirak ma fri da dorchañ ar 
glaour a vije bet o teverañ e-maez ma genoù…hervezañ. Hemañ zo ur penn plad, me lâr deoc’h, 
ganet ar sadorn goude ar c’hrampouezh. Evit afer-se eo gantañ em eus desket petra eo kaout ur 
c’hamalad feal. 

O Damet e vo kroc’hen ma ene ! Na koant eo Mila, Ma Doue ! Sur on e vije kat Mila da 
garout ac’hanon ma vijen-me kat da garout ac’hanon da gentañ. N’on ket vil, añfin ne soñj ket din. 
Me zo burbu tout, genoù krampouezh, tapet gant akne ar grennarded kwa. Estroc’h evit-se zo : ne 
oar ket re ma blev e pelec’h o deus c’hoant da vountañ da gentañ (war ma groñch pe lec’h all ? ^^). 
Hervez kont e oar ma mamm pa vez lous ma dilhad pa’n em gavan e-barzh ar memes pezh eus an ti,
abalamour d’ar c’hwezh a vez gante... « ‘Forzh p’ra ! » emezon-me. Ma mouezh zo cheñch-
dicheñch, e-giz ma vije ar bugel hag ar c’hrennard oc’h en em gannañ e-barzh ma c’horf. Ma sac’h !
Ha n’it ket da grediñ e lakin ket ar gaoz war ar peurrest. Ne ran ket gant Kilian, ha ne rin ket 
ganeoc’h, anat. Tud dijen ac’hanoc’h. Gant ar vezh !

Pa sellan ouzh ar re all e-barzh ar skolaj, n’hallan ket chom hep soñjal eo kreñvoc’h hemañ, 
pinvidikoc’h hemañ all ha speredekoc’h egile all c’hoazh. N’eus ket fin ebet. Evit bezañ gwelet 
gant Mila e rankan bezañ an tri. Kreñv evel ur marc’h pe evel Hulk, pinvidik-mor evel Mark 
Zuckerberg (paotr Facebook, tud dizesk ac’hanoc’h !), speredek ha fin evel ul louarn pe evel Matt 
Damon (feiz ya, an aktour-se n’eo ket sot ma zud vat !). Kaoc’h ! Pa soñjan... hemañ zo deuet da 
vezañ an tri war un dro. Evuruzamant eo arri re gozh evit Mila.

Hirie, Mila ne ra forzh diouzhin. Evel kustum, gwir eo. Met un dra zo a-dreuz, ne ziskouez 
ket da zen e oar eo koant. Teñval eo he fenn, hirie e sav dour e-barzh ma daoulagad, frailhet eo ma 
c’halon, emañ ar bed war an tu fall : trist eo Mila. Kilian en deus gwelet an dra-se ivez, ne lavar ket 
din eo re goant evidon ha me re vil eviti. Kilian a oar petra zo kaoz eo trist. Me, ne ran ket. Tud ‘zo 
a sell outi. Goapaüs, faeüs. Komzoù chuchumuchu. Lakaat a ra Mila he c’habell war he fenn, ha 
d’an daoulamm betek ar c’hlas.



Hervez kont ez eus armoù nevez gant an teodoù fall : ar pellgomzerioù godell. E-barzh e vez
lakaet « bolotennoù » da lazhañ brud vad an dud. « Appli » a vez graet anezhe : Stapnatch, 
Sapatch, Chnapsat pe un dra bennaket evel-se.

En deiz all e oa Mila o pourmen e-barzh ul liorzh asambles gant un den all. Ul liorzh publik, 
unan bihan pell eus ar c’hreiz-kêr. Tim zo chom e-kichen. Ar penn peul-mañ zo e trede klas e-barzh 
ma skolaj : un tredead treitour evel un Tregeriad. Sportour eo Tim, pinvidik ha barrek war ar 
matematik… Un den asur pa vez kistion da ziskarañ an dud all. Meur a gamalad din o deus añduret 
anezhañ, ha gwashoc’h zo, meur a hini zo prest da heuliañ anezhañ pa grog hemañ da lakaat bec’h 
war chouk unan. Ul loen preizh eo. Bleiz bras drouk e penn ur bagad bleizi.

Mila a oa o pourmen dorn-ha-dorn gant un den all e-barzh liorzh publik ar c’harter e-lec’h 
m’emañ Tim o chom. Hennezh a glaske lakaat e grabanoù war Mila daou vloaz ‘zo. Mousc’hoerzh 
gwenn fluo, dilhad diouzh ar c’hiz, scoot nevez-flamm… Chom a rae hi diseblant. Ober a rae fae 
warnañ, war e gigennoù, war e arc’hant, war e notennoù mat. Ne oa ket Tim evit añduriñ an dra-se. 
Evel-just e oa bet ar paotr gant meur a blac’h abaoe. Mila a chome an hini nemeti en doa c’hoantaet 
« pakañ » ha n’en doa ket « serret », evel un aval ha n’eo ket kouezhet eus ar wezenn c’hoazh. Ur 
merc’hetaer eo. Penn maout difeson e penn un tropellad deñved.

Mila a oa o pourmen laouen gant un den. Tim, paotr ar skate, a oa aze an deiz-se e-barzh al 
liorzh. Ar pezh en doa gwelet n’en doa ket plijet dezhañ. Hep goût dezhe e oa krog Tim da filmañ 
anezhe gant e bellgomzer Avalfon13. 

« Tapet eo ! » emezañ. 
« Kaset ‘vo ar video, trouz a vo hag evit an holl e vi bremañ divalav » a soñjas, vis fall ha 

droug ennañ.
Mila he doa klevet trouz ur plankenn-ruilh o tostaat. Arru e oa tost an istrogell p’he doa troet

he fenn. Spontet-naet. Skrijet he doa a-raok kompren ar pezh e oa an inosant-se oc’h ober. Kaer he 
doa bet huchal ha redek war e lerc’h, ne oa ket chomet a-sav, aet e oa Tim diwar-wel. 

Aet e oa Tim da c’hervel ar bleizi all evit ar friko. Aet e oa Tim da gas d’e gamaladed ar 
pezh en doa filmet gant e appli Skal Pat. Gwechall veze lâret, ha bremañ e chom ken gwir 
all : « Brud fall a-dreuz ar mor, brud vat a chom toull an nor ». Kaset e oa bet ar video da bevar 
c’horn ar gêr-mañ asambles gant prezegennig Tim. Embannet en deus war ar groaz : « krog eo ar 
big e-barzh skouarn Mila », « piket eo he c’halon », « kollet eo evit ar baotred ». Ar pezh en deus 
gwelet « a rankfe bezañ difennet ». Tapet eo Mila e-barzh rouedoù kevnid ar rouedad fallakr ! Ha 
skolajidi ha skolajiadezed all da lenn ar video. Hag int da gas. Hag int da dreuskas… evel ar gwad, 
seurt keloù a zesach ur bern piranhas.

Kilian a oare kement-mañ. Kaset e oa bet ar video dezhañ gant un den eus hor c’hlas. Un 
hezoug en deus. Un « empenn diavaez » hervez kont. Gantañ e vez graet un tamm gant an appli 
Stag Tap. Da farsal gant ar re all, tra ken. A-hent all eo mat e bellgomzer da gaout e dad hag e 
vamm, d’en em renkañ gante da zistreiñ da gêr… añfin da frealziñ anezhe dreist-holl. N’eo ket fin-
fin ma c’hamalad Kilian, met vis fall n’en deus ket, ur paotr « natur » kwa. Prest da sikour, prest da 
selaou, ha prest da farsal bopred. Ar pezh a zo… aze n’en doa ket kavet farsus taol lous Tim. Ranket
en deus kontañ an afer din.

Ne faota ket d’am zud reiñ un hezoug din. N’on ket fachet gant an dra-se. Du-mañ e 
kaozeomp kalz diwar-benn plas ar binvioù modern e-barzh buhez an dud ha plas ar « rouedadoù 
sokial » e-barzh o spered. Evit afer-se ez eus unan gant pep hini anezhe. N’eo ket aes d’an dud, 
dibosup memes, chom hep kaout ar binvioù-mañ hirie an deiz evit bevañ e-barzh ar gevredigezh. 
Labour, asurañsoù, tailhoù, drive ar stalioù, vakañsoù, yec’hed… ha karantez ivez : Buhez stumm 
2.0 / Liberte stumm 0.0.

- Goût ‘walc’h ‘ran ‘teus ket a hezoug, met ‘toa ket tapet goût ‘pezh ‘zo degouezhet dec’h ? 
en doa goulennet Kilian ganin.

- Feiz, nann ‘hat. Lâr din ‘ta.



- Gwelet ‘teus penn Mila beuzon ? Dec’h ‘oa bet kaset ur video gant Tim…

Hag eñ ha kontañ tout an istor din. An appli Fall Kap, ar mod eo bet filmet ha displeget an 
traoù gant Tim.

- Paourkaezh Mila. Ur penn peul zo eus ar paotr Tim-se ! Re wir eo ar pezh a glevan du-mañ
gant ma mamm ha ma zad. Na droch eo leuskel ar re yaouank d’ober gant ar binvioù daonet-se ! 
emezon-me.

- ‘Gav dit e vez gwelloc’h pa ‘vez lakaet etre daouarn an dud vras ?
- ‘Oaran ket, met aze eo spontus. Sell ! Ur penn beulke a lak ‘barzh e soñj bezañ war chouk 

un all. Gant un hezoug hag un appli, ha graet an taol. Ha tud all da heul, sot ‘walc’h evit ober 
kement all ha kas da dud all c’hoazh. Pennoù-deñved !

- Ya, moarvat. Gant ar memes binvioù e c’hallan-me kas traoù da ma familh, da ma 
c’hamaladed hep bezañ torr-revr gant ar re all. Un den trenk ha c’hwerv eo hemañ. Drougimplijet 
en deus an traoù ‘blam eo dipitet ha karget a jalouzi.

Da betra derc’hel penn ouzh ma c’hamalad ? Me zo techet da soñjal n’eo ket Kilian den a 
breder hag e vez ar wirionez ganin bepred. Met Kilian n’eo ket un inosant, ha me n’on ket Matt 
Damon. N’emañ ar re jentil eus un tu (me en o mesk evel-just) hag ar re all eus an tu all, ar re ne 
soñjont ket eveldon. Din-me da selaou ma c’hamalad ar wech-mañ, din-me da lâret « Ya, gwir 
‘walc’h eo. »

- Ya, gwir ‘walc’h eo. N’eo ket an appli Sat Anas penn kaoz eus trubuilhoù Mila, met 
n’hallomp ket laoskel Tim na den ebet all da dagañ anezhi ‘blam eo ur plac’h koant evit ar merc’hed
ivez, ar pezh a ra dezhi bezañ un den dibar. Pep hini zo lib, met bac’het eo Mila gant Tim, gant an 
appli Ball Trap, ha tout ar re n’int ket bet kat d’en em soñjal un tamm ‘raok treuskas ar video ha 
strinkañ ar binim-se ! ‘Soñj ket dit ?

- A-du emaon, ya. Met ‘oaran ket peseurt mod cheñch penn d’ar vazh bremañ. Peseurt mod 
frealziñ Mila, peseurt mod reiñ ur gentel da Dim, peseurt mod embann eo mezhus bezañ lennet ar 
video hep bezañ kaset anezhañ da sutal war-lerc’h. Un dornad tud o deus graet kement-se, ha me en 
o mesk. « Ro peoc’h dezhi, loukez ! » a zo bet kaset dezhañ. Ha bremañ ?

- Ret ‘dimp mont pelloc’h c’hoazh. ‘Meus ket c’hoant da nom veñjiñ, da reiñ e begement da 
Dim. Ne servijo ket da galz a dra, ha n’eo ket gant-se vo laouen Mila. Trist eo Mila peogwir n’eo 
ket an dud evit kompren anezhi ha sellet dioñti evel m’emañ. Pet Mila vo taget c’hoazh a-raok 
kavout tud a-walc’h kat da sevel ha da reiñ an tu-kreñv d’an Diferañs-mañ ? Treiñ a ra ar bed gant 
ar begoù bras evel Tim. An ton hag ar pardon gante.

- Petra ‘soñjez te eus Mila ? Dec’h ‘oas o klask goût peseurt mod kaozeal ganti, klañv gant 
ar c’hoant pokaat dezhi. N’out ket dipitet ?

- Hag ec’h on. Met n’eo ket cheñchet an traoù. Añfin komprenet ‘meus ‘vo ket da c’hortoz 
ken e parfe he selloù warnon. Evit afer-se he deus ar gwir da vezañ ‘pezh a gar, ar pezh a sant en 
enni. Tampir ma n’eo ket mat d’ar baotred, ha pa vijent anveet Tim pe Aleks. Koant eo evit an holl, 
hi a oar an dra-se met n’he deus ket choazet da vezañ evel-se. N’he deus ket choazet he c’halon 
d’ober fae war ar baotred. Un dra zo sur bepred : pa ‘vez tapet goût war peseurt e c’ha kalon Mila, e
c’hell pep hini diwimp chom digor ha madelezhus. Peseurt mod lâret da Dim eo aet re bell ganti ? 
Peseurt mod lâret d’ar re o deus selaouet anezhañ… « Ha mat eo deoc’h mont da gaozeal eus se 
gant Mila ? »

Sell aze dres ar pezh a rankfemp ober an deiz war-lerc’h, em boa soñjet ‘raok en em reiñ da 
gousket an deiz-se... 

Bec’h dezhi ! Desidet hon eus Kilian ha me da gas an traoù « Mod Kozh ». Hep pellgomzer 
godell. Hep un appli Benn Aket. Hep gouzout da Vila. Hep gouzout da Dim. Gwir eo : n’omp ket na
Hulk, na Mark Zuckerberg, na Matt Damon. Evit afer-se omp-ni kreñv a-walc’h evit mont e-pad 



pep ehan da welet ar re c’hwec’hvet, ar re bempvet, ar re bevare hag ar re drede ivez.  Evit afer-se 
omp-ni speredek a-walc’h evit krogiñ gant an dud ne zarempredont ket na Mila, na Tim da gentañ.  
Evit afer-se omp-ni pinvidik a-walc’h evit moulañ follennoù-nij gant ar gerig honeus savet da 
souten Mila (hep lâret eus piv zo kaoz evel-just). Lakaet ez eus bet unan e-barzh dorn pep hini eus 
ar re hon doa kaozeet gante. Sell aze danvez ar gerig :

Kont warnomp !
Da welet a reomp bemdez e-barzh ar skolaj. Aonik ha trist out deuet da vezañ... pa oas asur 

ha laouen ar sizhun dremenet. Ni zo holl kablus a gement-se. 
O teskiñ bevañ asambles emaomp amañ. Gant tud eveldout, gant tud eveldomp met ivez gant

tud evel an hini en deus taget ac’hanout en deiz all, gant tud evel ar re o deus c’hoarzhet. 
E-barzh ar skolaj omp c’hoazh evel oaned. Ne fell ket dimp bezañ deñved. Kont warnomp, 

peogwir hon eus c’hoant da gontañ warnout. Petra e vi kat d’ober da sikour ac’hanomp pa vefomp 
lakaet diaes d’hon tro ?

Digwener, tenn da gabell, sec’h da zaeroù ha sell tro-dro dit. Kement den en deus lennet ar 
gerig-mañ hag a zo bet feuket abalamour d’an dro-gamm zo bet graet dit a spilhenno ouzh e 
chupenn an daou c’her-mañ : KONT WARNOMP.

Daou c’her evit souten ac’hanout, un nebeut lizherennoù hadet evit sikour ac’hanout da 
adkavout da hent en hon mesk. Marteze ec’h adkavfomp ni ivez hor plas e-barzh da galon. 

Diaes a-walc’h eo bezañ o kreskiñ e-barzh korf ur grennardez pe ur c’hrennard, bezañ 
paotr, bezañ plac’h. Bevomp asambles ha mat pell ‘zo !

Digwener, emgav da 10e45 war ar porzh.

Arri eo ar gwener. Ral e oa ar skolajiadezed hag ar skolajidi ne oa ket bet spilhennet 
« KONT WARNOMP » ouzh o chupenn. Ar re n’o doa ket staget an daou c’her-mañ o doa skrivet 
anezhe war o zal, war o daouarn, war o zok, war o sac’h... war ur giton. 

Kuit da vougañ gant ar vezh e oa chomet Tim er gêr. Klañv gant ar red korf, hervez klevet.
Prezegenn ebet. Beg bras ebet. Ur ront. An dud o sellet an eil re ouzh ar re all. O 

vousc’hoarzhin pa zeue selloù Mila da barañ war o re. Ya, me ‘meus bet ar c’hañs se ivez, an deiz-
se. Sellet he deus ouzhin, mousc’hoarzhet ‘meus. Mousc’hoarzhet he deus ivez. 

Se ‘ni eo ar garantez ? Ne gaozean ket eus ar pezh a vez savet e-barzh ar c’hontadennoù, ar 
filmoù amerikan peotramant ar relijionoù. An hini em eus santet ennon, eviton, an deiz-se, pa oan o 
sellet ouzh ar re all, dindan heol tomm mousc’hoarzh Mila. N’eo ket ‘blam e oan fier, pe laouen, 
nann. Peogwir em eus santet e oamp holl stag an eil re ouzh ar re all. Istor Mila zo bet un digarez da
zikouez dimp omp kat da sevel, d’en em gavout asambles e-barzh ar memes lec’h pa vez digoret 
hon daoulagad, hor spered hag hor c’halon.

Mont a ran re bell ganti, neketa ? Happy end, soñjoù laouen, peoc’h ha karantez… Deuet eo 
ganeoc’h ? Ya. Kozh kaozioù eo ar pezh am eus kontet deoc’h. Un hunvre, tra ken. 

Ar wirionez… ? N’em boa ket graet seurt. Na c’hwi, petra ho pije graet ? N’on ket nemet ur 
c’hrennard aonik ha diasur o sellet ouzh ar grennarded all oc’h adober ar pezh a welont tro-dro 
dezhe. An eil re o klask bezañ mestr war ar re all. N’on ket darev da lakaat tud ar skolaj d’en em 
vodañ e-giz-se, nann.

Pa oan dihunet an deiz war-lerc’h em boa graet ma soñj mont da welet Mila kerkent hag 
arruet war ar porzh. Un dornad tud a oa bet gant ar memes soñj. E foñs an dachenn e oant, tro-dro 
dezhi, ha me en o mesk bremañ o selaou anezhe kaozeal eus an afer. Ar video, Tim, perak, piv en 
deus sellet, piv en deus treuskaset ? 

War ar prim e oa bodet tud da frealziñ anezhi, da souten anezhi. N’eus haroz ebet e-barzh an 
istor-mañ. Ur plac’h disheñvel diouzh ar re all, ur paotr a soñj dezhañ eo gwelloc’h evit ar re all, ha 
me, e-mesk tud all. Me a soñje din bezañ nulloc’h evit ar re all. A-benn ar fin en em gavan aze gant 



Mila. Mousc’hoarzhin a ra Mila pa vez an dud o kaozeal outi, mousc’hoarzhin a ra ‘blam emañ an 
den a oa o pourmen ganti e-tal he c’hichen. Mousc’hoarzhin a ran me abalamour eo evurus Mila, en
desped da Dim, en desped d’an dipit a zo ennon, en desped d’ar re zo chomet diseblant ar beure-
mañ pa oant o tremen hebiou Meuriad Mila.

Na c’hwi ? Petra ho peus lakaet e-barzh ho soñj evit ar beure ? 
Krennardezed, krennarded ! Ar vuhez, n’eo ket ur gontadenn. Re bell omp chomet luskellet 

gant skeudennoù flour an istorioù. 
Eveldon, roit plas d’an hunvreoù. Reoù a-seurt gant ma hini. Kalz re vrav ha koulskoude… 

Ha koulskoude eo ar re se a vount ac’hanoc’h da souten Mila an deiz war-lerc’h. 
Gall a ran kontañ warnoc’h ?  


