
Dilhadoù e gouelioù sevenadurel 

 

Pemp bloaz zo em boa graet ma zrede bloaz lisañs e Graz e Bro Aostria. Pa oan ahont em boa 

dizoloet ur gouel sevenadurel a vez anvet “Aufsteirern”. Se oa ar wezh kentañ din gwelet kement a 

dud a oa gwisket gant giz ar vro : dilhadoù hengounel bro Aostria.  

E Graz ‘vez aozet an darvoud-mañ. Ha gant tud eus pep lec’h e bro Stiria e vez leuniet ar straedoù. 

Dibenn-sizhun kentañ goude an distro-skol, e-tro kreiz miz Gwengolo e vez graet. 

 

Hag un dra bennak am eus merzet. Tud a bep rummad oad o doa kemeret perzh evel er festoù-noz e 

Breizh. Met ganto e vez gwisket an dilhadoù hengounel gant ar re vihan koulz hag ar re vras.  

N’eo ket e-mod-se e Breizh. Alies ne vez ket gwisket an dud gant dilhad e-giz-se. 

Den ne wisk an dilhad hengounel e Yaouank da skouer. 

Penaos eo an dilhad-se?  

 

Gant ar merc’hed ‘vez gwisket “Dirndl” ur seurt sae liesliv gant dantelez ha gant ar baotred ‘vez 

gwisket “Lederhosen” ger-ha-ger “bragoù-lêr” e brezhoneg.  

Evel ur seurt frag berr gwisket war ur roched karrellet eo. 

Alies e wisk ar baotred hag ar merc’hed togoù gant pluennoù.  

Hag liv bro Stiria a vez lakaet dreist-holl, al liv gwer!  

Gwisket e vez an dilhadoù-se evit darvoudoù all? 

Diwezhatoc’h ‘oa bet gwelet ganin e veze gwisket an dilhadoù-se evit ur bern gouelioù gant ar re 

yaouank evel ar re gozh. Euredoù, deizioù-ha-bloaz, fin ar skol-veur, ha me ‘oar. 

Pep hini e bro Aostria ‘n eus ur pezh dilhad hengounel evit an darvoudoù pouezus.  

Dre-vras e prenont unan hepken evit an holl darvoudoù.  

Perak n’eo ket heñvel e Breizh? 

E-keñver Breizh, ne vez gwisket nemet dilhadoù hengounel gant tud a zo e-barzh kelc’hioù keltiek 

siwazh.  

Skañvoc’h eo an dilhadoù-mañ evit dilhadoù hengounel breizhat.  

Ha n’int ket aes da lakaat. Marteze ne vez ket gwisket gwall alies e Breizh abalamour da-se. 

Rezonoù all ha ne vez ket gwisket gwall alies e Breizh? 

Gwall geroc’h eo dilhadoù hengounel breizhat eget reoù bro Aostria marteze. 

N’eo ket marc’had-mat. Koustus eo an dilhad-mañ.  

Met posubl eo kavout dilhad hengounel gaou a zo marc’hadmatoc’h.  

Met kentoc’h eo un treuzwiskamant eget dilhadoù gwir. Dilhad hep lêr fall-tre o c’halite.  

Zoken m’eo posubl feurmiñ unan.  

Penaos poblekaat an dilhadoù hengounel?  

Marteze vo posubl arneveziñ an dilhadoù hon eus a-vremañ? Sur eo e plij ar sevenadur hag an 

dilhadoù-mañ d’ar Vretoned ha Bretonezed pa weler tout an dud a vez e-pad dibunadeg veur gouel 

etrekeltiek an Oriant.  


