
 « Santez Anna , piv ous-te ? »  

 

Me eo mamm Mari. Ha mamm-gozh Jezus. 

Joachim e oa ma gwaz. E Bro Palestin em 

eus bevet   2000 vlez ‘zo, en ur geriadenn 

vihan : Nazareth. D’ar 26 a viz gouere e 

vezan lidet.   

Daet eo ma merc’h : Ar Werc’hiez Mari àr wel d’ur verc’h yaouank a Lourdes. Brudet 

eo an istor-se er bed a-bezh.  Ha me ivez e oan daet  àr wel d’ur peizant berton er 

XVII kantved e Keranna, evit goulenn geton ma vehe bet lakaet ur chapel àr sav e-

lec’h ma vin enoret enni.  

Daet eo ur yoc’h bras ha donet a ra tud c’hoazh evit fiziiñ ennon o joaioù hag o foanioù. 

Santez Anna Wened  eo hiriv an deiz.   

Hag ur vamm-gozh ‘peus te ivez sur a-walc’h ? Ha trop eus da gomz geti, da fiziién 

enni sekredoù pe da c’hoari geti. Ha bet ous bet dija doc’h ma gwelet e Santez Anna 

Wened. Me zo me él da vamm-gozh, gellet a raer fiziiñ ennon ha komz genin a-greiz 

da galon. Me ha kwaranto.      
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