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ÔÂÈÈÒ˜Â„Â¯ËÈ‡  
  

איל דייזי די אונה סירייה די , רו'איסטי ליב
פובליקאסייוניס דידיקאדאס אל טריזורו די לה פואיזיאה 

ריפריזינטה אי , איספאנייוליס�ודיאו'אי דיל דראמה ג
. ינטי'לה קוליקסייו לה פרימירה פארטי דיל סיגלו ב

, ונטו די לה סירייה' טאמביי איל קונגאיסטי סירה
ורסו ריאליזאדו 'קומפליינדוסי אנסי איל אינורמי איספ

, טראדוקסייו, יסטיגאסייו'דוראנטי דייז אנייוס די אינב
ראס קלאסיקאס אי 'אדיסייו אי פובליקאסייו די אוב

  .לאדינו
  

 קו לה 2000לה קוליקסייו אימפיסו קמ איל אניי 
 די לה אובפובליקאסייו' רה דיל פואיטה משה העחיו

אי סיגייו קו אוטראס " אי קאמפוס די לה מואירטי"
 אנייוס די 500ראס קי ריפריזינטא 'י אוב'מואיב

, קריאסייו קלאסיקה אי לאדינו! אי לה קוליקסייו
פור , פור לו מינוס, קאדה סיגלו איסטה ריפריזינטאדו

  .רה'אונה אוב
  

ראס סיגו איל אורדי די ' אובאיסטאס סו לאס
  :פובליקאסייו

  
1.    )2000(אי לוס קאמפוס די לה מואירטי די משה העליו

2.   )2003(אי טייראס די מואב אי פלשת די משה העליו

 )2003(ינייה די נבות די יוס' אברה� פאפו 'לה ב .3

4.   )2004(פואיזיאס די משה דוד גאו

 )2005(אקילאנה די בארטולומי טוריס נאהארו  .5

 )2005(לאס קופלאס די יוס' הצדיק די אברה� טולידו  .6

 )2006(קארה בוז אי לוקורה די קלאריס ניקואידסקי  .7

 גאזיליס אי קאנטיס מיסטיקוס די �ואיגו אי אמור 'פ, אגואה .8
 )2006(לוס שבתאי� 

י אי לוס קאמינוס די לה 'יאז' או ב–לור 'בלאנקה פ .9
   )2007(רומאנסה 

  )2009 (י די אברה� גאלאנטי'אז'סאלברינייו או איל אמור  .10
  

 אונה : סי אנייאדי אונה אוטרהאה איסטה קוליקסייו
 קוליקסייו די פובליקאסייוניס די מאנוסקריטוס אי

  :רוס'לאדינו קי קומפרינדי דוס ליב
  
  )2004( די חיי� נחמיאס 1918�1917דיארייו  .1
 )2007(חידו! די איזופיטו  .2
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ובליקאדוס טאמביי איל ואירו פ'פ, פארארלילאמינט
 סואינייוס די "קאטאלוגו די לה איקספוזיסייו

דיל  סיליקסייו די טיקסטוס –דעת לנבו ", "איספאנייה
סי קומפלייו לה , )2006" (מע� לועז בראשית
ודיאו 'דיקסייונארייו אמפלייו ג"ריאליזאסייו דיל 

קי ) 2007" ( לשו מאספמיא–איבריאו �איספאנייול
אי סי קריאו או , ור'ו אנייוס די אינורמי לאב'גטומו או

קי , סיטייו די אינטירניט דיל אינסטיטוטו מעלה אדומי�
ראס 'אס אוטראס אוב'אי איל ריפריזינטאמוס מונג

אי , וריס די לה ליטיראטורה אי לאדינו'אינטרי לאס מיז
  .רה'לה פריזינטי אוב, אינטרי אילייאס

  
ואירו 'פ)  איל אולטימוו'סאלב(רוס 'טודוס לוס ליב

אס 'קו קאג, פובליקאדוס די מאנירה מויי לוקסייוזה
  .לי'דוראס אי אונה פריזינטאסייו אגראדאב

  
ורסו טא גראנדי איס מי 'ייו קונסידירו קי איסטי איספ

ילאר אי אזיר קונוסיר איסטה 'קונטריבוסייו פארה ריב
אס איספאנייולה אה ל�ודיאו'ליטיראטורה קלאסיקה ג

  .יניינטיס'יניראסייוניס ב'ג
  

רינגראסייו טודאס לאס אינסטיטוסייוניס אי פירסונאס 
אדאס קי מי אפוייארו אי מי אייודארו אה 'פריב

פור ראזוניס , מאלורוזאמינטי. רוס'אדיטאר איסטוס ליב
נוס , ינאנסארייה'בורוקראטיקאס די לה אינספיקסייו פ

יו די לה ינסי'וזארו לה אולטימה סובב'ריפ
אאוטורידאד די לה קולטורה אי די לאס ארטיס דיל 

ינאנסארייה 'איסטה אייודה פ. מיניסטרו די סינסייאס
נו . "רינייו"יאה פירמיטירמוס די אימפרימיר 'דיב

רו 'פריזינטאמוס איל יב, ה'טיניינדו אוטרה אלטירנאטיב
  .אי איל סיטייו די אינטירניט דיל אינסטיטוטו

  
„"¯Ù ¯·‡ ¯ı 
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  רינייו
  או 

  י'אז'איל אמור סאלב
  

  פור אברה� גאלאנטי
  

  אי איל קאזאל ייאמאדו סורוני, איל דראמו סי פאסה אי לה איזלה די רודיס
  

  יס'פירסונאז
  

 ÂÈÈÈ¯-טירי'אמאנטי די ליפ,  אנייוס18ה די ' איז  
ÙÈÏ' È¯ÈË- מארידו די קאטירינה  

 ‰È¯ÈË‡˜- טירי'יר די ליפ'מוז  
 Â˜‡ÈÈ¯È˜- טירי'פאדרי די ליפ  

‡ ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- ידינטי די רינייו'קונפ  
 È˜‡Ï‡ÁÈÓ-אנייוס4אאידאדו די , טירי'יקו די ליפ'יז א   
 ‰„ÈÂ‡ÈÏ- מוסו די קירייאקו  
 Â‚È¯‡Ó- יזינה די קאטירינה'ב  

 ‰ÈÈÒ‡ÙÒ‡- מאדרי די רינייו  
 Â·Ó‡Ï‡¯‡Á- מוחטאר דיל קאזאל  

‚'ÒÈ¯Â„‡‚ÊÂ  
·‡ ÔÂ‡'ÂË‡˜Â  

ÒÂÈÏ‡Ê‡˜
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˜‡ÂÓÈ¯Ù ÂË  
‰È˘ 1  
  
  )סולה(רינייו 

  
ואינטי סירקה לה קואלה רינייו איסטה 'לה שינה ריפריזינטה אונה פ(

אי סוס מאנוס אילייה טייני או בוקיטו די . סינטאדה אלאדו די או קאנטארו
וסטה די 'ה אונה פ'רינייו ייב. ו די לוס קאמפוס'לוריס קי אילייה ריקוז'פ

אי סוס פייס , קולוראדה) יט'ג(י די באסמה 'ורסאזאי או ק, קאבוט בלאנקו
  ).יזמיס בלאנקאס'יירטוס די אונאס ג'סו קוב

  
איק או דיאה אונדי טודוס לוס ! איק או דיאה גראנדי! אוח

טודו איס , אויי... יס סי דיספיירטא'סינטימיינטוס די מי מאנסיב
ה ' מונגאיל סול רילומברה קו, איל סיילו איסטה פורו. אירמוזו
יסטידוס די סוס מאנטוס 'לוס קאמפוס איסטא ב, גראסייה

אי לה נאטורה אינטירה איסטה אי , ידריס אי קולוראדוס'ב
  .ייסטה'פ

יזיס מיס סוספירוס קורי 'אס ב'ואינטי קי סינטייו מונג'איסטה פ
ה מי קוראסו די 'אי אינבוראג, אגארוזאמינטי'דולסימינטי אי ב

י 'רינטי אונדי ייו פאסי קאז'נייאס די אינפאיסטאס מונטא. אמור
איסטא אדונאדאס , יקיז אי לה מאנדרה די מי פאדרי'טודה מי ג

ייו סיינטו איל סו די לוס , די אקי. אי פאריסי סונריאירמי
יאו לוס קארניריקוס 'אי ב, ובאניס'ליטיקוס די לוס ג'ופ'ש

ו מי אזי סאלטאר איל אונו אינסימה דיל אוטרו אי טודו איסט
אי לה אינטראדה דיל , רינטי'אאי אינפ. אונה דולסי אימפריסייו

וליס די אלמינדרה 'לוס ארב, ליק דיל פאדרי די מי אמאנטי'יפ'ג
, אי אאי אינסימה, לוריס'יירטוס די פ'אי די קאאיסי איסטא קוב

ו פור קאנטאר אי 'לוס בילביליס אי לוס פאשארוס סי דא ראנדיב
, או פוקו מאס אדיינטרו. לה גלורייה דיל דיאהאר 'פור אלאב

אס 'אלייס אינטורנאדוס די פינייאסקוס אי די יירב'יקוס ב'לוס ג
אדור 'יאז'ולגו אי ריפוזו פור איל ב'ורמא או לוגאר די ריספ'פ

ייני 'קי קונטימפלה לאס בלאנקאס פאלומבאס קי ב, קאנסאדו
טודו איסטה . ..טודו איסטה אליגרי! אוח... אבאנייארסי

  ...טודו איסטה אירמוזו... דולסי
מי , ה'ייו איסטו בוראג; ייו נו סי אי קי מונדו מי טופו, אי ייו

אי מי . טירי'קוראסו איסטה יינו די אמור פור מי קירידו ליפ
אי מי . אנטאר ייו נו פינסו קי אה איל'אר אי אי מי אליב'איג

אי אי איל לוגאר , יגורה'ולסי פיאו קי סו ד'ואינייו ייו נו ב'איספ
מי ... יניר איסטה סירקה די מי'קי ייו מי טופו סיימפרי סו סוב

ייו נו . מי אלמה איס פארה איל; ידה נו איס מיאה איס סוייה'ב
אלוטוזה קי איל אמור 'טינגו אי איל מונדו נינגונה קוזה מאס ב

מי דישו מי אלי טודוס לוס קארנירוס קי 'קי מי ב. די מי אמאנטי
אינטיראמינטי , טודו איסטו דילאנטרי די מי איס נאדה? פאדרי

איל ! אח... טירי'נאדה איסקואינטרה די אונה מיראדה די ליפ
נינגונה דולסור אי איל מונדו נו ! אמאר קואנטו דולסי איס

נוס , יליס'איל אמור נוס אזי אנג! איגואלה אה אקילייה דיל אמור
ירינטי די לה 'דה אינטיראמינטי דיפי'יר אונה ב'אזי ביב

איל סול , ייה איס סירקה מידייודיאה) מירה איל סול(... מואיסטרה
איל . אי אאינדה מי קירידו נו פאסו, ואינטי'איסטה סירקה לה פ

. ליק סירקה סו פאדרי'יפ'פור אירסי אל ג. י פאסאר פור אקי'דיב
ה די 'לדיגנו סיאה קי איסטה מא! ?מה פורקי איסטה טאדראנדו

יני 'י קי ייו ב'סיינדו סאב, יניר'קאטירינה נו לו איסטה דישאנדו ב
! איס דיזגראסייה? יר אגואה אי קי אאינדה נו ריטורני'אה אינג
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י קואנדו 'לי ב'אי איסטה מיזיראב, יזינוס'סומוס טאמביי ב
אי סיגו מי קונטו איסטירגולה איל . סאלגו אי קואנדו אינטרו

אי אינטרי לאס , יר'יס קי סי פיליאו איל קו סו מוזא, אוטרו דיאה
אל . פאסו טאמביי איל נומברי מיאו, ראס קי סי דישירו'פאלאב

 .י מואיסטראס רילאסייוניס'פאריסיר איס קי קאטירינה סאב
קי קאטירינה סיפה קי ייו אמו אה סו , סי!  קי סיפה)פינסה או פוקו(

ינטי ' לה ג)ינסה או פוקו אוטרופ(! איסטו נו מי אימפורטה, מארידו
טירי טייני דוס קריאטוראס אי קי איס 'א אה דיזיר קי ליפ'ב
ייו נו אינטיינדו ! סי, קי דיגא... ירגואינסה לו קי איסטו אזיינדו'ב

קידו מאס קי . אי לו אמארי, לו אמו, טירי'ייו אמו אה ליפ, ראזו
ארי לה קארה פור 'ואינטי מי לאב'אירי סירקה לה פ!... ?לאר'אב
  .ייני'טירי קי ב'מה נה ליפ... ריסקארמי או פוקו'ריפ
  

 ‰È˘2  
  רינייו, טירי'ליפ

  
טיניינדו אי סו איספאלדה או סאקיטו , אר'יסטידו די או שאלב'טירי ב'ליפ(

יירטה די 'יסה איס קוב'סו קאב, רוטה'קיזו אי או פוקו די פ, קונטיניינדו פא
  ).יסמיס פריטאס'אי סוס פייס קו אונאס ג, ירהאפיאו די איסט'או ג

  
 ÂÈÈÈ¯-   ו 'אזי מונג? טירי'   אונדי טי קידאטיס קירידו ליפ

  .טיימפו קי טי איסטו איספיראנדו
ÙÈÏ'È¯ÈË -מי ,  נו דימאנדיס מי קירידה לו קי מי אקונטיסייו
אי מי דייו אויי , יר סופו פאריסי מואיסטראס רילאסייוניס'מוז

  . מאנייאנאדה מויי ניגרהאונה די
 ÂÈÈÈ¯-   יר לו סופו'   טו מוז?  

  .   סי�טיר'ליפ
 ÂÈÈÈ¯-   מה קי מאנירה לו סופו   ?  

ÙÈÏ' È¯ÈË-סאב   .לו סי לו דישו'י קי דיאב' קי
 ÂÈÈÈ¯- )פוקו יזינדאדו מואיסטרו נו איי ' אי איל ב)פינסה או
רה 'סי אב, סי דיזיס איסטירגולה איס אינטירה מיאה. נינגונו
קומו סי ייאמה איסטה ; ה'ייז'יזינה ב'סירה איסטה ב, אלגונו

  ...?טארטוגה
ÙÈÏ' È¯ÈË-מאריגו ...  

 ÂÈÈÈ¯-   איסטה די דוס קאריקאס קי , לי'איסטה מיזיראב,   סי
לה אינגאנייה אה מי מאדרי אי בושקה אה , ייני אה מי קאזה'ב

אה אינטירו פינסו ייו קומו איל די. יר טודוס לוס סיקריטוס'סאב
 נו טינגו לה אורה )לי טומה לה מאנו אי לה אפריטה(, אה טי מי קירידו

  .די אוקופארמי די אילייה
ÙÈÏ' È¯ÈË-מי קאזה לה ב ידיאו 'ייו מי אג, יזיס'יאו אי ב' אי אי

  . יר קי לי די אלגונה קוזיקה'אי לי דיגו אה מי מוז
 ÂÈÈÈ¯- )  ראב   !?יר'וזאה טו מ! קואלו) יה'קו

ÙÈÏ' È¯ÈË- )אימבאראסו   ! אה לה די קאזה)קו
 ÂÈÈÈ¯-     )פ טו מאדרי נו ?  קי איס איסטה די קאזה)ורטאליזה'קו

  ...קי נו קיירו דיזיר איל נומברי... נו איי מאס קי איסטה, י'ביב
ÙÈÏ' È¯ÈË- )מויי ? ייאס'פורקי טי אראב! מי דייו) אימבאראסאדו

אס 'ייז'יריס ב'סיימפרי איסטאס מוז, יטרוקה לאקירד, בואינו
  . 'נוזוטרוס מירארימוס מואיסטרו קייפ. טראאי מאל אל מונדו

 ÂÈÈÈ¯-   מאס אקי'   ב פורקי איסטאמוס אי מידייו דיל , י
לו (יסטה 'י מי ב'ב, י מי אלמה'ב, יא'נו סיאה קי נוס ב, קאמינו
  .)ה פארה אונדי אילייה'טראב
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ÙÈÏ' È¯ÈË-יס קואנטו טי אמו'נו סאב! ירידה רינייוק!  אח !
  ?אי מיס דוס קריאטוראס, יר' אי מי מוז)אפארטי(

 ÂÈÈÈ¯-   יקו מי אלמה פור טי'ייו סאקריפ,    ייו טי אדורו.  
ÙÈÏ' È¯ÈË-אח !  

 ÂÈÈÈ¯-   פורקי סוספיראס מי אלמה   ?  
ÙÈÏ' È¯ÈË-אי )אפארטי(. ו די אמור' סוספירו פורקי איסטו בוראג 
  .ספירו טאמביי פורקי איסטו קאזאדוסו

 ÂÈÈÈ¯-   ו'ירדאד קי מי אמאס מונג'   איס ב?  
ÙÈÏ' È¯ÈË-מי קירידה, ו' מויי מונג.  

 ÂÈÈÈ¯-   אי קי פרובאס מי דאס די טו אמור   ?  
ÙÈÏ' È¯ÈË-יז קי טו סוס 'אונה ב,  קי פרובאס קיריס קי טי די

  .פאטרונה די מי קוראסו
 ÂÈÈÈ¯-   ייו קירו קי טו סיאס מי מארידו, ס אנסי   סי אי.  

ÙÈÏ' È¯ÈË-טו מארידו ...!!  
 ÂÈÈÈ¯-   מי פור ביב,    סי יר לוס דוס 'קירו קי טי קאזיס קו

  .ינטורוזוס'ב
ÙÈÏ' È¯ÈË-אי מיס קריאטוראס אי מי ...  

 ÂÈÈÈ¯-     )ראב   .ינוס' נו קירו סינטיר נומבריס אז)יה'קו
ÙÈÏ' È¯ÈË-יאטוראס אי מיס דוס קר ?  

 ÂÈÈÈ¯-   טו פאדרי   .   דישאלאס קו
ÙÈÏ' È¯ÈË-מי פאדרי   !?דו'יס קי מי פאדרי איס ביב'נו סאב?  קו

 ÂÈÈÈ¯-   רימידיו נה ליאונידה איל ! מה פור דייו...    מירה או
  .ייני'מוסו די טו פאדרי קי ב

ÙÈÏ' È¯ÈË -אנטיס קי , אלישאטי פריסטו,  מויי בואינו מי קירידה
  .ונטוס'יאה ג'ס בנו

 ÂÈÈÈ¯-   ו טיניר לה 'מה אנטיס די אלישארמי נו ב,    ביי
  ?יניר'ינטורה די טיניר די טי או סוב'ב

ÙÈÏ' È¯ÈË-נו טינגו מאס קי איל ?  קואלו קיריס קי טי די אקי
איל לו קיטה די סו דידו אי סי לו דה (טומאלו , אניאו די מי קאזאמיינטו

  .)אה רינייו
 ÂÈÈÈ¯-     )איסטי סוב)טומאנדו איל אניאו לו ביזה ' יניר איס או

איס או סינייאל קי פריסטו נוס קאזארימוס , בואי סינייאל
מאנייאנה אה לה ) טירי אי לי דיזי'אפריטה לה מאנו די ליפ(. ונטוס'ג

; קירו אונה ריפואיסטה סיגורה, מיזמה אורה טי אספירו אקי
  .אדיאו מי קירידו

ÙÈÏ' È¯ÈË-דיאו אנג א'  ...יל די מי קוראסו
  

 ‰È˘3  
  

  טירי אי ליאונידה'ליפ
  

ÙÈÏ' È¯ÈË-קי איס ליאונידה ?  
 ‰„ÈÂ‡ÈÏ-סיינדו אויי .  טו פאדרי מי אימביאו פארה קי טי ייאמי
  .ו'ו איג'איי מונג

ÙÈÏ' È¯ÈË-אאי' טודוס לוס לאב   ? וראדוריס איסטא
 ‰„ÈÂ‡ÈÏ-ו פאדרי איסטה מויי אי ט, ואירה די טי'אפ, טודוס,  סי

  .ייאדו'ראב
ÙÈÏ' È¯ÈË-פורקי ?  

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ-יניטיס' פורקי סי איזו איסטאס אוראס אי אאינדה נו ב.  
ÙÈÏ' È¯ÈË -יניינדו 'ה ב'דילי קי איסטאב, אטי טו'ב,  מויי ביי

  .)סאלי ליאונידה(אי ייו איסטו אינדו , יי'פארה קי נו סי ראב
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 ‰È˘4  
  

  )סולו(טירי 'ליפ
  

ÙÈÏ' È¯ÈË-ואירה לה אורה אונדי ייו מי 'ה פ'מאלדיג!  אוח
ואירה 'ה פ'אי מאלדיג, אימבאבוקי אה קאזארמי קו קאטירינה

. אי קי טינגו אגורה דוס קריאטוראס, לה אורה קי מי איזי פאדרי
, ייו מי קאזאריאה קו מי קירידה רינייו, סי ייו נו אירה קאזאדו

ואירסאס סי ' טודאס מיס פיאו'יל קי קואנדו לה ב'איסטי אנג
אי , סי פינסאר, לאר'אי מי אינקלינו אה אילייה סי אב, אבאטי

ו קי איס 'ייז'די אוטרה פארטי טינגו או פאדרי ב. סי ראזונאר
י 'קאטירינה לו סיירב, אי איל איס ביי מיראדו אי קאזה, דו'ביב

 קאזארמי סי בושקו די. ו'מויי ביי אי איל טאמביי לה קירי מונג
סי בושקו די . סיגו לה ליי נו סי פואידי, טאמביי קו רינייו

קואלו . מי פאדרי סי איספוזארה, יר'דיבאראסארמי די מי מוז
ייו מי !... אח. איסטו קומו או לוקו. נו סי? יר'קואלו ריז? אזיר

קואנדו . )פינסה או פוקו(... מאלורוזו! סי, טופו מאלורוזו אויי
מי , יו איסטו קאזאדו אי קי טינגו דוס קריאטוראספינסו קי י

! ?קואלו איסטאס אזיינדו! טירי'או ליפ: "קונסינסייה מי גריטה
ינדו די אזיר 'ייו טי דיפ, טו טייניס קריאטוראס, טו סוס קאזאדו

, יר'ינטורה די טו מוז'יקו פאסו פור דיסטרואיר לה ב'איל מאס ג
אי פור , טו אלמה אי טו סאנגרייקוס קי סו 'יניר די טוס ג'איל אב

אי פור ". ו פאדרי'ייז'ו די טו ב'דיסטורבאר לוס דיאס די אלקאב
לה , ו'טו סוס מאנסיב: "איל אוטרו לוגאר איל קוראסו מי גריטה

, ה'איס ביב, מירה קומו רינייו איס אירמוזה, ידה'ידה איס לה ב'ב
י איס ' אינפ,יל'אילייה איס או אנג, ואירטי'איס פ, איס אליגרי

, ינטורוזה'יר ב'ה קו לה קואלה לה פירסונה פואידי ביב'אונה איז
ו קואנדו איל אמור איגזיסטי אינטרי טי אי אינטרי 'מאס מונג

  ".אילייה
נו , נו סי? אה לה קונסינסייה או אל קוראסו? אה קי קי סיינטה

 קי אי איס פור איסטה ראזו, יזארמי אה נינגונה קוזה'פואידו דיג
אלי טודוס 'קי מי ב. או דיסגראסייאדו, לי'סו אויי או מיזיראב

איסטוס קאמפוס די מי פאדרי קי מי קידארא אה מי פור 
לי די איל , אי ייו. ורטונאדו'קואנדו ייו סו או דיספ, אירידאד

! ' אופ)פינסה(... יר'ה סיר מי מוז'אניאו אה מי קירידה רינייו קי ב
נו סי , יר'ו ריז'נו סי קואלו ב, יר'ה טינגו מוזייו יי, קואלו דיגו
אי אה מאנייאנה קאלי קי לי די אונה . ו פינסאר'קואלו ב

ו טומאר פור 'קי לה ב? קי ריפואיסטה קי לי די, ריפואיסטה
פינסו אי פינסו אי נו טופו נינגונה ריפואיסטה פארה . יר או נו'מוז

ייה איס סירקה . אדיאיל דייו קי מירי אי קי סי אפי. טודו איסטו
אי סי סי , מי פאדרי מי איסטארה אספיראנדו, מידייודיאה

נוס אינטרימוס אי ! ?קואלו קי אגה, יי'קי סי אראב, ייה'אראב
 .יר'ירימוס קואלו ריז'ב. ואירטי די סאליר'או אביזמו קי איס פ

  .)סאלי(
  

 ‰È˘5  
  
  מאריגו, קאטירינה

  

 Â‚È¯‡Ó-ינה      בואינוס דיאס קאטיר .  
 ‰È¯ÈË‡˜- )אונה בוז באשה   . בואינוס טינגה קאדה דיאה)קו



 

 

14 

 Â‚È¯‡Ó-ייגו'לי טי ב'פינסאטיב? ה'     קי טייניס מי איז.  
 ‰È¯ÈË‡˜-אנדו'יזינה לו קי איסטו טראב' נו דימאנדי ב.  
 Â‚È¯‡Ó-די אלגונה קוזה ? חאזינה איסטאס?      קואלו טייניס

  ?ריס'סופ
 ‰È¯ÈË‡˜-י לו קי סי איסטה פאסאנדו'נו סאב, ינהיז'ב!  אח.  

 Â‚È¯‡Ó-ירי'קונטה ב,      קואלו.  
 ‰È¯ÈË‡˜-מי מארידו,  נה...  

 Â‚È¯‡Ó-קי טייני טו מארידו     ?  
 ‰È¯ÈË‡˜-מי מארידו קי איסטה טריסאלידו ...  

 Â‚È¯‡Ó-טריסאלידו     !?  
 ‰È¯ÈË‡˜-טריסאלידו די איסטה,  סי...  

 Â‚È¯‡Ó-  ?     די קי
 ‰È¯ÈË‡˜-די רינייו, רינטי'לי די אינפ' די איסטה מיזיראב.  

 Â‚È¯‡Ó-ה'לאנדו מי איז'     קואלו איסטאס אב?  
 ‰È¯ÈË‡˜-לו קי איסטה סינטיינדו .  
 Â‚È¯‡Ó-יניינדו די לה 'ידי אה רינייו ב'     ייו אל פונטו לה ב

  .ואינטי'פ
 ‰È¯ÈË‡˜-אל פונטו,  קואנדו?...  
 Â‚È¯‡Ó-ייו אינטרי פארה אקי אי אילייה פאסו,  אל פונטו,    סי .
, לו קי נונקה טאל, ה'ייראס אויי אה איסטה מאלדיג'קי לה ב

  .טיניאה אי איל דידו או אניאו די אורו
 ‰È¯ÈË‡˜-לה ?  אה פונטו פאסו אניאו די אורו טיניאה אי

יירו קו 'יז ייה סי ב'אל פאריסיר איס קי אוטרה ב! גואיי? מאנו
י סי איסטי אניאו נו סירה טאמביי איל 'אי קי סאב, מי מארידו

  .אניאו די נואיסטרו קאזאמיינטו
 Â‚È¯‡Ó-איל מונדו'     פואידי אב   ?יר טאל אי

 ‰È¯ÈË‡˜-אויי לו דיטוב! יזינה'ב,  סי' י אה מי מארידו אי
לה ; ה די רינייו'אסטה קי טורנארה איסטה מאלדיג, קאזה
ינגה איל פאדרי 'ירה קי ב'אה לה טאדרי ב. ו אאירה אספיר'קוליב

אסטה אגורה . נו איס קוזה מאס די סומפורטאר, ו דיזיר'סי לו ב
אלה טאדרי אה סי איל . ו'ורי פור אבולטארלו אי נו קיז'לאב, פיני

ואיגרו קי סיפה טודו 'ו דיזיר אה מי איספ'דייו נו מי מאטי סי לו ב
  .אי קי אגה לו קי קיירי

Â‚È¯‡Ó -ריפוזו'    סי סי לו ב פורקי איס , אס אה דיזיר דיזילו קו
  .ו אי לי פואידי אקונטיסיר אלגו דאנייו'ייז'אומברי ב

 ‰È¯ÈË‡˜-אה )בושקה פור טודאס לאס פארטיס(.  מויי בואינו 
אי , יזינה לי רוגו בושקארלו'אייגה ב'ב, יאו'מיחאלאקי נו לו ב

יקו אי מי איספאנטו נו לי ' גאיס, ה אה לה קאליי'יזיס סי ב'ב
פורקי , י קואנטו לו קירו ביי'ייה סאב, אקונטיסקה אלגו מאל

קי מי דישו אי לה טריפה די מי , טייני איל נומברי די מי פאדרי
אי , ינגה פריסטו'אייגה אי ב'ב, איידי. מאדרי קואנדו מורייו

ונטוס פורקי איל קוראסו לו טינגו פארה 'קומירימוס ג
  .פרימיראיס

 Â‚È¯‡Ó-סאלי(נו איסטיס אה פינסאר ,  מויי בואינו(.  
  
  

 ‰È˘6  
  )סולה(קאטירינה 

  

 ‰È¯ÈË‡˜-קי ! רי מי'ייני די אבאטירסי סוב' קי דיסגראסייה ב
פור קי ! מאלורוזה סו ייו די טיניר או מארידו קי נו מי אמה מאס
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אי , לו'לי אב! פיקאדו מי מארידו נו מי אבולטה מאס לה קארה
נו איס די מי סולו קי סי איסטה !... אח! איל נו מי קירי סינטיר

איל נו לאס פואידי ... די סוס קריאטוראס טאמביי! ינגאנדו'ב
יניאה 'קואנדו ב, או טיימפו! ... קרואיל! מאלורוזו... יר מאס'ב

לוס , ה'יקוס לוס ביזאב'ה לוס ג'איל טומאב, די לוס קאמפוס
אמילייה 'טודה לה פ, קו אילייוסה 'וגאב'ג, ה'אבראסאב

ה 'ואיגרו טאמביי סי טופאב'אי מי איספ, אמוס לה אורה'פאסאב
איל , יקוס ייורא'קואנדו לוס ג, אויי נו איס אנסי... מויי קונטינטי
ליס דיזיאה מיזמו לה , לוס מאלדיזי, ה'לוס אחארב

ה קי מאניר! ו'י די איסטי איג'ה סיר לה פ'קואלו ב!...מואירטי
יזו אי איזו אה 'יג'לי די רינייו לו אינפ'לה מיזיראב! יר'ה ריז'סי ב

קואנדו אינטרה אי . אויי איל מי אבוריסי, סי... קי מי אבוריסקה
איל נו קירי . ינטי'ינו אה מאטאר ג'לו קי פאריסי איס קי ב, קאזה

, פור אקי אינטרה די לה פואירטה, איל נו אזי נאדה, סינטיר נאדה
קואנטו מאס . יר'ה אל אלמארייקו אי אימפיסה אה ביב'באיל סי 
אי אלורה נו סי , י'אז'ייני אונה ביסטייה סאלב'איל דיב. י'איל ביב

איל אוטרו דיאה ייו לי איזי לה ... לאר נאדה'לי פואידי אב
אי לי דישי קי איסטי אוזו ניגרו נו , יר'רי איל ביב'רימארקה סוב
מי ,  אה גריטאר קומו או לוקואיל סי מיטייו. לי אזי אונור

מי , סי! ידה'מי דישו קי נו פואידי סומפורטאר מי ב, ו'מאלדיג
, יר סומיטידה'ואי סיימפרי אונה מוז'ייו קי לי פ! אח! ידה'ב

ה די 'יקאב'איל קי סי גלוריפ, ידילה'פ, איקונומה, ואידה'דיב
, יל'מי טופה אויי קי לי סו אינסופורטאב, יר'טינירמי פור מוז

! אח!... וס'ו אי סוס אוז'י מי טייני קומו או פונג'אינפ, ניגרה
נו טינגו פאדרי פור ? אה קיי קי מי אדריסי! מאלורוזה קי סו ייו

אי , ה'ייז'מי מאדרי איס ב. רירלי איל קוראסו'אייגה אב'קי ב
לואינסה פואידי טיניר 'קי אינפ, יר קומו מי'אונה מוז, דיספואיס

נו טינגו נינגו ארימו אוטרו קי מי ? !מארידורי סו 'סוב
ואיגרו קי 'יזיס פינסו די דיזירלי אה מי איספ'אי ב. ואיגרו'איספ

, מי מארידו איסטה טריסאלידו קו איסטה דיסקאראדה די רינייו
, זי אלגו דאנייו'מה מי איספאנטו נו סיאה קי איסטו לי קאב

קאלי קי סי לו דיגה !  סי)וקופינסה או פ... (ו'ייז'סיינדו איל איס ב
ה סיר 'ו ב'איל איג, פורקי סי נו סי לו דיגו. ואיגרו'אה מי איספ
! אי איסטונסיס ייו סירי אינטיראמינטי פירדידה, מאס ניגרו

דאמי פאסינסייה פור סומפורטאר איסטאס !  או דייו)ייורה(
ריר מי 'י פור אב'דאמי טאמביי קוראז! ידה'טורטוראס אי לה ב

. ואיגרו סי קי לי אקונטיסקה נינגו דאנייו'וראסו אה מי איספק
ייו , ה אבאשו'ייו ארי איל מונדו די אריב!  סי)יה'קו ראב(

ו מיטיר אה לה ראזו אה איסטה 'אי ב, דיסטרואירי איל מונדו
  !!אה איסטה דיסקאראדה, לי'מיזיראב

  
  

  

 ‰È˘7  
  

  מיחאלאקי, מאריגו, קאטירינה
  )חאלאקי אינטראמאריגו אי מי(

  

 ‰È¯ÈË‡˜- )מי אלמה' ב)אה מיחאלאקי אמוס 'ב, י מי אמור'ב, י
 טייניס או פאדרי )אפארטי(. אה קומיר פורקי ייה איס מידייודיאה

ני אה טי ני אה טו , איל נו טי אמה מאס, י'אז'סאלב, קרואיל
  ...יר'איל נו לוס קירי ב, אירמאניקה
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 Â‚È¯‡Ó-    )לה קאליי מיראנדו 'איסטאב, ה נ)אה קאטירינה ה אי
נו סי קיריאה דיספיגאר די , וגאנדו'א ג'יקוס קי איסטאב'לוס איז

  .יטיס אי לו טרושי אקי'לי די קונפ, לו טומי קו בואינאס, אאי
 ‰È¯ÈË‡˜-אייגה 'ב, איידי, אמוס אה קומיר'ב.  מויי בואינו איזו
וגאס 'ואנטאס ליגיזינה אה לה גואירטה קורטי אונאס ק'אילייה ב

  .אר לה קומידה'אי ייו אירי אפאריז, פארה אזיר אונה סאלאטה
 Â‚È¯‡Ó-  .)סאלי (    מויי ביי

 ‰È¯ÈË‡˜- )אי פור , מי קירידו, איס פור טי,  סי)ביזה אה מיחאלאקי
ייו פיליארי פור . ו סאליר אל קומבאטי'טו אירמאניקה קי ב

 טודו מי פוסיבלי פארה ייו ארי, ינטורה'ואיסטרה ב'אסיגוראר ב
, וריס סינטימיינטוס'ואיסטרו פאדרי אה מיז'אזיר טורנאר אה ב

יטוס די איסטה 'ייו פינארי פור דיסטרואיר טודוס לוס פרוז
! לי'מיזיראב!  אח)ה איל פיי'אחארב(. ה די רינייו'מאלדיג
ה איל ריפוזו די 'ייו טי אימביזארי קי מאנירה סי טורב! ה'מאלדיג
נו ,  ייה איס מידייודיאה)ה'או פוקו סי דיסקוראז(. מילייהא'אונה פ

, יזינה'אירי פור איל חאטיר דילה ב, טינגו גאנה די פאסאר אגואה
פורקי נו , אי פור קי מי קונורטי או פוקו, פור אקומפאנייארלה

  !... אח, יר'ואירסה די ביב'מי קידו פ
  

  )קאיי איל פירדי(
  

   אקטו  פרימיר  דיל י'פ
  



 

 

17 

Â„Â‚ÈÒ ÂË˜‡  
  

דיינטרו דיל . ו די אונה קאזה דיל קאזאל'לה שינה ריפריזינטה איל קורטיז(
. ה'מונטו די יירב, סיסטוס, ו סי טופה אינסטרומינטוס די סימבראר'קורטיז

אר לומברי אי אי מידייו אונה 'אל קאנטו סי טופה או לוגאר פור איג
  )איסטירה אי דוס קאנטאריקוס די אגואה

  
È˘ ‰1  

  
יסטידו די 'ב, רי איל באסטו'ה בלאנקה ארימאדו סוב'קירייאקו קו סו בארב(

אפיאו די איסטירה אי אי סוס פייס 'יסה או ג'אי סו קאב, אר'או שאלב
  )יזמיס'אונאס ג

  
  

ו מויי 'איל דיאה איסטוב. ייו איסטו ביי קאנסאדו: קירייאקו
ו ' פודיאמוס מאס מונג,וראר'אי פודימוס מויי ביי לאב, אירמוזו

קי אוזו ניגרו קי . יניר'ה די ב'טירי נו טאדראב'וראר סי ליפ'לאב
אויי . יניר סיימפרי טאדרי'מי קיטו דיזדי או סיירטו טיימפו אה ב

י 'אי ייו נו קיז, ה טריאקי'איל איסטאב, ינו מידייו דיאה'ב
 או ריפוזארי! אוח. י קי טייני'קי סאב. זו'דימאנדארלי איל קאב

. )רי לה איסטירה'סי אסינטה סוב(טירי 'ייני ליפ'פוקו אסטה קי ב
לוס קאמפוס איסטא , אוגאנייו איל סימבראדו איסטה אירמוזו

. אנייוס פואידי קומיר אה ארטאר'אי לוס ריב, מויי בואינוס
אי ייה פואידו , קי ייה איסטה טודו בואינו, גראסייאס אל דייו

אאו קי מי , יס'יז' אי ריפוזאדו אי מי בינטורוזו'דיזיר קי סו ב
פור אוטרו לוגאר קאטירינה מי נואירה ייה מי . י'יר נו ביב'מוז

טודו לו קי . נו טינגו די קישארמי די אילייה, ו בואינו'מירה מונג
אי פארה איסטו טאמביי סי קירי , ה'לי דיגו אזי אי איסקוג

לי דירי אה , ראניקו אאינדה איס דימפ)מירה איל סול(. ינטורה'ב
איל (. י פורקי אריפוזי איל מיאוייו'קאטירינה קי מי אגה או קאפ

  !...קאטירינה!  קאטירינה)ייאמה
  

 ‰È˘2  
  

  קאטירינה אי דיספואיס מיחאלאקי, קירייאקו
  

 ‰È¯ÈË‡˜- )  אונה בוז סי אפארה די לה פואירטה די קאזה אי דיזי קו

   . קי מאנדי סינייור)אימוסייונאדה
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-קאפ   .יר'קי קירו ביב, י אה אזיר'    מיטימי או
 ‰È¯ÈË‡˜-ידי קי 'פור אקי לו ב. י ייה איסטה פרונטו' איל קאפ
  )סאלי(. י פארה איל'דישי מיטירי או קאפ, יניינדו'ה ב'איסטאב

 Â˜‡ÈÈ¯È˜-ייו טי בינדיגו סיימפרי די אלמה אי , ה'  איידי מי איז
אה קי טינגאס בואינה , ינגאס טודו בואינודי קוראסו אה קי ט

אטינה אה  (.ינטורוזה'אס סיימפרי ב'פאסאדיאה אי אה קי ביב
, יטיס קי טי טרושי'י טומה קונפ'ב, י מיחאלאקי' ב)מיחאלאקי

יסטידו קו אונה 'מיחאלאקי סי אסירקה סיימפרי ב(וס 'י מיס אוז'ב
, יקו'קירידו ג!  אח)האיל לו ביז) (קאמיזה דיסבראגאדו אי דיסקאלסו

אונדי ? קי איזיטיס אויי! יס'יז'קונסולאסייו די מי ב
קי טי דייו אה קומיר ? וגאנדו איל דיאה אינטירו'יטיס ג'איסטוב

ה 'יניר לה מאמה טי ב'ה ב'אגורה ב? טייניס אמברי? לה מאמה
ה טראאיר 'אגורה טי ב? ינו אאינדה'פאפה נו ב. י'טראאיר קאפ

אי , ייני' נה לה מאמה קי ב)אינטרה קאטירינה(רוטה 'פ, וגיטיקוס'ג
  . י'קי טראאי קאפ
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 ‰È¯ÈË‡˜-) לה מאנו אונה ג או פאניריקו די , י'י די קאפ'יזב'טיניינדו אי

איל ) אניס אי או קוטיקו די סוקאר אי קו אימוסייו אילייה דיזי'ילג'פ
 )ו דה אה קירייאקוא אי סי ל'ילג'י איל פ'אינג(י ייה איסטה פרונטו 'קאפ

  . טומי סינייור
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-איג. ה'  טודו בואינו טינגאס מי איז' אלי או

י טאמביי טו 'אלו אי ביב'אניקו פארה מיחאלאקי אי אסיב'ילג'פ
  .טירי'ייני ליפ'אניקו אסטה קי ב'ילג'או פ

 ‰È¯ÈË‡˜- )אח)סוספיראנדו  !  
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-יראספורקי סוספ? ה'  קי טייניס מי איז?  
 ‰È¯ÈË‡˜-טינגו דולור די קאביסה אי נו טינגו גאנה.  נאדה.  
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-אי איל קי , ייני ליאונידה'אגורה ב, ה'  ריפוזה מי איז
  .ה'נוס סיירב
 ‰È¯ÈË‡˜-ליאונידה . ו טודו'אנטו ייו אי אפאריז'ייה מי אליב,  נו

  . י אונדי איסטה קאדה קוזה'נו סאב
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-טירי קי נוס 'לו דיזימוס אה ליפ,  נו אימפורטה

  .ריפוזה, ו'טו מירה טו איג, ה איסטה טאדרי'סיירב
 ‰È¯ÈË‡˜- )(!  אח)סוספירה,  איל איס מויי בואינו)קו אימוסייו

   )ה'י פור מיחאלאקי אי לו אסיב'אניקו די קאפ'ילג'י או פ'אינג(. סינייור
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-יס'  אי טו פורקי נו ביב ?  
 ‰È¯ÈË‡˜-טינגו גאנאס די גומיטאר,  נו מי איסטה באשאנדו.  
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-ו' אויי פאריסי קי טי קאנסאטיס מונג ?  

 ‰È¯ÈË‡˜-איג,  נו , י טריאקיאה'איסטוב, ו'אויי נו איזי נינגו
  !אנסייוזה

 Â˜‡ÈÈ¯È˜-ה קי 'דימי מי איז? קי טי אקונטיסייו,    טריאקיאה
  ?טייניס

 ‰È¯ÈË‡˜-ריגמי סי איסט!  אח'י 'אי איסטוב, ו איל קוראסו
  .ייוראנדו איל דיאה אינטירו

 Â˜‡ÈÈ¯È˜-אי פורקי! ?   ייוראנדו ?  
 ‰È¯ÈË‡˜-מי אקודרי די מי פאדרי אי ייורי .  
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-מה טו אה טו פאדרי נו לו !   טו פאדרי קי סי מורייו
  .איל טי דישו אי לה טריפה די טו מאדרי, קונוסיטיס
 ‰È¯ÈË‡˜-אי סי ייו טיניאה אה מי , ו ייורו פורקי נו לו קונוסי ל

  .ארלי לאס אנסייאס די מי קוראסו'ייו פודיאה דיזבאפ, פאדרי
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-טו ! לאמי'אב! ה'קי אנסייאס מי איז!   לאס אנסייאס

טו סוס ! גראסייאס אל דייו נאדה נו טי מאנקה? טייניס דירטיס
טייניס בואי . יס'יס ריזטו לו קי קיר. לה סינייורה די קאזה

  ...אי בואי מארידו קי נו טי מאנקי, ואיגרו'איספ
 ‰È¯ÈË‡˜-אח  !  
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-טייניס דוס קריאטוראס קי טי ביב  'סולו . א

אי . מיחאלאקי קי איס איל נומברי די טו פאדרי ייה טי באסטה
נו ייו . טו דיזיס קי טייניס דירטיס, דיספואיס די טיניר טודו איסטו

  . אינטיינדו קי מאנירה די דירטיס סו איסטוס
 ‰È¯ÈË‡˜-אח  !  
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-נו .לאמי קי טייניס'אב, קירידה מיאה, לאמי'  אב

  .דימי לו קי טי מאנקה. איסטיס אנסי
 ‰È¯ÈË‡˜-סינייור פאדרי!  אח .  
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-טי' מאס די אח נו ב  נה )רינטי'מירה אינפ(. יאו אי

  .טירי'לי דימאנדארימוס אונדי קידו ליפ, יניי'ליאונידה קי ב
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 ‰È˘3  
  

  )וגה'מיחאלאקי סי אלישה אי ג(לוס די אנטיס אי ליאונידה 
  

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ- בואינאס טאדריס סינייור      
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-אונדי קידו . ידה'    בואינאס טינגאס די סאלוד אי ב

  ?טירי'ליפ
 ‰„ÈÂ‡ÈÏ-אי ייה , יק אנטיס די מיל'יפ'ואי דיל ג'טירי סי פ'   ליפ

  .יניירה'קאליאה קי ב
 ‰È¯ÈË‡˜- )סאב)אפארטי סיגוראמינטי ? י אונדי סי איריאה' קי

  .ה אינאמוראדה'אה סו נואיב, יר אה רינייו'אה ב
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-ייני טאדרי 'ב, ליק'יפ'ייני טאדרי אל ג'ב!  קי דיאבלו
  ?אונדי סי איסטה אימביליקאנדו! אה קאזה

 ‰È¯ÈË‡˜-אס טייני' איסטה מיראנדו קומו די איג ?  
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-ה ' ב)אה ליאונידה(.נו איס סו אוזו!  איס קורייוזו
  .)סאלי ליאונידה(טירי 'יר אונדי סי קידו ליפ'מירה ב, ליאונידה

 ‰È¯ÈË‡˜-פוקו (! אח. ארי לה סינה' ייו אירי אפאריז אטאקאנה או
  ).אי דיספואיס סאלי

 Â˜‡ÈÈ¯È˜-פוקו די יירב ייו טאמב ה פארה 'יי אירי אפארטאר או
  .)סאלי(י קו מי 'ב, אמוס' ב)אה מיחאלאקי(. אקיטה די קאזה'לה ב

  
 ‰È˘4  
  

  )סולו(טירי 'ליפ
  

ÙÈÏ' È¯ÈË- )אינטראנדו נו סאב איל קאמינה , י פור קי לוגאר סי אירה'אי
  )אי סו קאביסה איסטה טומאדה, אה לה איסקיידרה, ה'אה לה דיריג

, ינטאנה'איסטה טאדרי אילייה מי איספירו אי לה ב! אוח
אי איל אניאו קי ייו , ה מאס אירמוזה די סיימפרי'אילייה איסטאב
! או קירידה רינייו. ה אי סוס אירמוזוס דידוס'לי די ברילייאב

קואנטו טי אפודיריאטיס די מי קוראסו ! קואנטו אירמוזה סוס
טודו מי , פור אונדי מי טופו, ו' בפור אונדי! אי די מי איספריטו
אגורה נו איסטו מיראנדו אי . )פינסה או פוקו(. טינו איסטה אי טי

ייה קאליאה קי , ייה איס טאדריזיקה. ו אה נינגונוס'איל קורטיז
לו קי פאריסי ? מה קי דיגו ייו. אדה'ואירה אפאריז'לה מיזה פ

ייו פינסו , סוו קי 'בוב! איס קי איסטו פינסאנדו אה לה מיזה
איל אמור איס מי קומידה אי מי . סיימפרי אל אמור

איל ריסטו דיל מונדו פארה מי איס קומו קי נו . מאנטינימיינטו
 אי )סיימפרי קאמינה די אונה מאנירה אלבורוטאדה(. איגזיסטיירה

קואנטו מאס בושקו אה אלישאר איסטה ! אח! קאטירינה
ייני אי בושקה אה 'ו אילייה ב'מאס מונג, פינסאדה די מי מיאוייו

אי . יר די נינגונו'ייו נו קירו סאב. ורטאליזה'אינקולקארסי קו פ
ו קי אאינדה נו 'ייז'קואלו דירי פור איסטי ב! 'אופ... ?מי פאדרי

נו ! ?אי מיס קריאטוראס!... אח... ראזגי איל פירדי די לה קארה
!  אינטינדירקו קי מי דארי אה! נו איס דוס, איס אונה אנסייה

ה קונטרה סו 'סי חארב(. איסקאפו קו אונו אי אימפיסו קו אוטרו
  )יר קי סאלי די לה פואירטה'מוז
  

 ‰È˘5  
  

  קאטירינה, טירי'ליפ
  

 ‰È¯ÈË‡˜-טירי'ליפ,  אונדי טי קידאטיס ?  
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ÙÈÏ' È¯ÈË-קי טי סי אימפורטה? יר'   קי קיריס סאב!  
 ‰È¯ÈË‡˜-י סי דימאנדוקי אי? ייאס' פורקי טי אראב ?  

ÙÈÏ' È¯ÈË-סוס טו פארה קי ! יס דימאנדאר'   נו דיב קי
  ?דימאנדיס
 ‰È¯ÈË‡˜-יר'ייו קירו סאב? יר' ייו נו סו טו מוז.  

ÙÈÏ' È¯ÈË-יר'י אה איסטי מודו די מוז'לו סי ייב'  קי איל דיאב.  
 ‰È¯ÈË‡˜-פורקי טי איזיטיס אנסי,  דימי?!  

ÙÈÏ' È¯ÈË- די   !אקי ביסטייה  ארימאטאסייו
 ‰È¯ÈË‡˜-קי קומפורטו,  קי גראסייה די מארידו!  

ÙÈÏ' È¯ÈË-טו בוקה נו קאייגה ייו   ?איסטה סינטיינדו. טורפי,   אי
 ‰È¯ÈË‡˜- )נו לו פואידו מאס !  בואינה קונדוקטה)ייוראנדו

טי , אס קי מי קיטאטיס אגורה'סומפורטאר קו איסטאס איג
ה די 'אס אזיינדו קו לה מאלדיגפאריסי קי נו סי לו קי איסט

  .טודו ייה לו סי? רינייו
ÙÈÏ' È¯ÈË-אנטיס קי טי די לוס גואיסוס , אטי די אקי טי דיגו'   ב

  .אי לה מאנו
 ‰È¯ÈË‡˜-ה די 'אונדי מי איספאנטאב,  אקיל טיימפו ייה פאסו

  .י אי אזילו'טי איל קוראז. טי
ÙÈÏ' È¯ÈË- )נטיס קי אטי די אקי א' ב)יאנדוסי'אראב...  

 ‰È¯ÈË‡˜-די קי איסטאס.  אז לו קי קיריס...  
ÙÈÏ' È¯ÈË-פונייו(לו 'אטי אל דיאב'   ב   .)לי דה או

 ‰È¯ÈË‡˜-אח !  
ÙÈÏ' È¯ÈË-לו 'אל דיאב. ה'אב'ה ייורה אל פאפו אי אה לה ב'   ב

  !ביסטייה, אייאס'קי טי ב
 ‰È¯ÈË‡˜-אגורה סי לו דירי אה טו פאדרי .  

ÙÈÏ' È¯ÈË-  קיריס' ב   !ה'מאלדיג, ה דיזילו אה קי
 ‰È¯ÈË‡˜-ה ייו טודו לו קי מי איסטאס אזיינדו ' אסי ביב

  .ריר'סופ
ÙÈÏ' È¯ÈË-דיזילו אי דיספויס טי רומפירי לוס גויזוס   .  

 ‰È¯ÈË‡˜-ייו סי לו דירי אי דיספואיס אזימי לו קי קיריס .  
ÙÈÏ' È¯ÈË-מירה קי טי ריפיינטיס   .  

 ‰È¯ÈË‡˜- יר די איסטה 'פארה ביב? ו ריפינטיר'די קואלו מי ב
  . אלטה'ור איס סו פ'מיז, מאנירה

ÙÈÏ' È¯ÈË-קי אזנו קי סו ייו  ! אבאראבאר מי איסטו אזיינדו קו
  .ינירמי קונטרה'אימביזאטי אה ב, טומה,  נה)לי דה או שאמאר(. טי

 ‰È¯ÈË‡˜- )ה סי אינטרה פאר! (אח!  אח)ריינדו דיל שאמאר'סופ
  )ה סאליינדו'לה פאוירטה קי איסטאב

ÙÈÏ' È¯ÈË-נו (! לי'מיזיראב, ינידה'אידה אי נו ב!  ארימאטאסייו
י אה קירייאקו קו או מאסו 'אי אינטורנאנדו ב, סי טורנה, אינטרה אה קאזה

  .)אי אה מיחאלאקי, ה'די יירב
  

 6 שינה

 

 מיחאלאקי ,יאקויקיר, טירי'ליפ

 
ÙÈÏ' È¯ÈË-  נו ב .ייני' ייה ביקנה מי פאדרי' ידו קי לי די או

 .ה'איסטה מאלדיג טופימוס לה בילה קו .הה קאטירינאשאמאר 
  )קאמינה אי סי אסירקה דיל פאדרי(

 Â˜‡ÈÈ¯È˜- אונדי טי קידאטיס טאנטו טיימפו? 
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ÙÈÏ' È¯ÈË- אי ה'איסטאבמי  .י' קאפיינדו או'ביב ,י'איל קאפ 
  .אנטארמי אסטה אגורה'אליב דוס אמיגוס אי נו פודי טופי קו

 Â˜‡È¯È˜– אי איסטה קאטירינה ;איס טאדריסיקה ייה קאזה אי 
ה אה אייודאלה 'ב .סיז' פוקו קייפאיסטה או יה טאמביילייאק

 .טראיר לה קומידה
ÙÈÏ' È¯ÈË- אי ייו טאמבייידו אויי קי 'נו ב .ירסהאו' נו טינגו פ

ירי לי א. ה גראנדייס' דולור די קאבו אוגטינ ?אבאשי טאדרי
 )סאלי.(ונידה קי טראיגה לה קומידהאה ליאדירי 

 Â˜‡È¯È˜– )האקיט'ה פארה לה ב'רביימוסטראנדולי לה  , מיחאלאקיאה( 
 רי לה' סובסי אסינטא.(אסינטה ,וס'מיס אוז ,י'ב ?י'קי טי די ליג 

 הא טראיר ה' בה מאמהל .ה'איל באב יניר' בה' בהאגור )האיסטיר
 הינטרא(... יטיס' טראיר קונפה'ב ,יר' ביבהאאמוס 'ב ,קומיר

 . )טירי'ליפ

ÙÈÏ' È¯ÈË- הי ל'רינטי אי לי דישי קי אפאריז'אינפ ו לו טופייי 
 .קומידה

 Â˜‡ÈÈ¯È˜- לי דישיראס טאמביי . קאטירינההאאמי ה יי קי ל

ÙÈÏ' È¯ÈË- ינגה'קי נו ב' סי נו טייני קייפ. 
 Â˜‡ÈÈ¯È˜- אטירינה קהאיטיס ' בהטו נו ל? 

ÙÈÏ' È¯ÈË– אוהאטיני .סי  .הייל אמאריה קארה פוקו ל
 Â˜‡ÈÈ¯È˜- י אקי קואי'אג' קי דיסבהאמאליי הקי קומ ,ינטי' ג

  . בוקאדואו
ÙÈÏ' È¯ÈË- הינג' קי בהאגור .ירא ה פארהירסאו'נו טינגו פ 
ו אזיר פור ' בהקי ל  ) פארטיהא.(אמיה יי סי לו דירי קי להונידאלי

נו  .יהיקי דיזגראס . דיל קוראסוה בוקה לאי  טאפומיטיר או
 . בילההאיסט איסקאפאר די ו'סי קואנדו ב
 Â˜‡ÈÈ¯È˜- י' בהאנייאמאנ ;יניטיס טאדרי' בייה ייאו 

 .איל קאמפואי ו'איג ו' מונגיי פורקי אהאניידימאנ
ÙÈÏ' È¯ÈË- אי האיסט ילא;  אוטרוהנ ) פארטיהא(ינוא בויימו לו 
איסטו   קי מונדואי ירימוס'ב  מיהאמאנדאמי די. וייסו

 ...אניסימיינטוס'דיסב .איסטו  קי מונדואי ,סי ;קאמינאנדו

 

 

 
 7 השינ

 

 הונידאלי ,מיחאלאקי ,קיריאקו ,טירי'ליפ

 

 Â˜‡È¯È˜– )קוהאינטר  קיהונידא ליהא  ,פריסטו  )ה סיסטו די קומיד או
  .איס טאדרי פורקי ,ונידהאלי

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ– יספאנדי אוא(. ורייסינ , פרונטוהאיסט דוטו מאנטיל 
אס אי אוייו'סיב ,ינו'ב, קומידה ,סאלאטה , פאהקיט ;איסטירה הרי ל'סוב 
 )ואי'קוג

 Â˜‡ÈÈ¯È˜- י'ב הא הלו טומ(. מיחאלאקי ,הא מיה פיירנה להא טו 

 קי ה קאטירינהא האמאלה יי'אי טו ב  )הונידא ליה א.מיחאלאקי
 .ר קומיהא הינג'ב

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ- מי דישו קי נו  ;וראנדוה יי'איסטאב .אמיה יי לייה
 .טייני גאנה

 Â˜‡È¯È˜– )האיסט קי לי אקונטיסיו אויי קי )טירי' ליפהא 
 ? אי ייוראנדוהיטריאקי
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ÙÈÏ' È¯ÈË- קייס קי 'נו סאב .הא סי אקודראריהי די קי קוז' סאב
 ? מאנייההאיסט טייני

 Â˜‡È¯È˜– )הקי ל , מוטלאקהינג' דילי קי בה'ב )הונידא ליהא 
 .איספיראנדו איסטאמוס

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ– סאלי( ינוא בויימו(  

ÙÈÏ' È¯ÈË– )אינבולטו   מיטיר פורה' בה מי לייה  ) פארטיהא
 ה לאי ייהו' סיבה אונה מיחאלאקי קי טומהאיינדו 'ב(. 'אופ .יז' בהאוטר
 !ניגרו ,אי טו טאמביי  ) גולפי אי לי דיזי אוהדלי , מאנו

 Â˜‡ÈÈ¯È˜-  אינטיינדי לו קי  נו ,יקו'איס ג? סא'רבאחאפורקי לו
 .זיא

ÙÈÏ' È¯ÈË- איס  ור' ניגרו מיזהלגא קי סהראפ ;ליר ניגרוא סה'ב
 .ינטי'ריבאקי סי 

 Â˜‡ÈÈ¯È˜- דואאיס פיק ס קיאלדיגאנו לו מ. 

ÙÈÏ' È¯ÈË- הס לאטופ ,דיינטרואס פור א'ב ; מי טופי ביזירייה 
 ייה  )רטיא פהא.הטירינא קהארינטי 'אינפ י די'ב(... נדואוריילי אדראמ
 ה'יסטוס קי ב'ס גאיר' בהגורא ;לא מהגא קי נו מוס הייני ל'ב

 ...�לוא'ס גאיר' בהגורא ,ראמוסטר

 

 

 
 8 השינ

 

 הטירינא אי קהונידאלי ,קיאלאמיח ,קואייקיר ,טירי'ליפ

 

 Â˜‡È¯È˜– )י'ב  )הטירינא קהא ,היקיאטיס טריאיס נו ;ה'יזאמי  ,
  . קומיי'ב

 ‰È¯ÈË‡˜–)  י'ב )קיאלא מיחהא.הסינטאסיס אס פיירנא לאי 
  .דוא ריפוזהפו קי קומאל פאלו אדיש .קיאפור  ,סאמי

 Â˜‡È¯È˜– )י'ב  )הונידא ליהא סי הונידליא(. הסינטא ,מבייא טו ט
   .הסינטא

 Â˜‡ÈÈ¯È˜-) אוהאיסט ה סינהל )קומיינדו נו  ;הדיקאומאא פוקו 
 .הימפורטא

 ‰È¯ÈË‡˜- י סי'איסטוב איס קי . פוקוומו אואאסי  ;ייאו ' קיפ
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-  אי יז' בהאונ ;ה'יזאמי  ,הימפורטאנולי א מיל קי ס

, סא טופהל לאקי ט )טירי' ליפהא( הדא נואיס נהדאומאא
 ?טירי'ליפ
ÙÈÏ' È¯ÈË-...  

 Â˜‡ÈÈ¯È˜-  סאל'באדי קי נו?  

ÙÈÏ' È¯ÈË- מוס אאיסט יס קיאדיספו ?ראל'בא ה' בלואקו
 ה סינה אונה אי טופהזא קהא י'ב ,אינטירו האאיל די דוסאנסאק

 ?לו סי קיריאאיסטי גורסוזלוק קו ס דיאמ ;הדאקימ

 ‰È¯ÈË‡˜– )רידוא די מהייסאקי גר  )רטיא פהא...! 

ÙÈÏ' È¯ÈË–1)ס אאיסט, יסירמואנו מ !איס  טיהא )הטירינא קהא
 .קיא אסאס נו פאדראח

 Â˜‡ÈÈ¯È˜- הינסאירגו'איס ב, ו'יזאמי  ,סטוא בייה... 

 ‰È¯ÈË‡˜– )יא( !...נדואס מירא איסט)יגרואו'איספ לאי 'איסטו סוב 

י ס  לוס פייקי קואלאס אי מיחארי סוס פיירנ' סובה'ריבאס אקי מאלא מיחהא
  )ה מיזה לאי היזיא' בהינו אי ל' די בה רידומה לה'איג
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ÙÈÏ' È¯ÈË– קיאס אאיסט טו לו קי ?יזיטיסאיטיס לו קי 'ב ,הייגס 
  .וסיינאל אי דא מהראאיס פ

 Â˜‡ÈÈ¯È˜- ויזיא' בהקי קי לאלאאיס מיח ?ה קי לו קולפהאיסט. 

 ‰È¯ÈË‡˜- האיסט קומו מי ,ורייסינ ,נדואס מיראאיסט 
נו מוס  . מיזזי אואו מי קיטו 'יבאאיסטי אוזו מו ?נדואטאטר
 .סאטוראס קריא להא מי ני האיר ני 'ידי באפו

 Â˜‡ÈÈ¯È˜- סייאנאס מאאיסט הטרוק ;ו'יזאמי  ,סטוא בייה. 

ÙÈÏ' È¯ÈË– קוהאיסט  אונוהדאק ;מיאדיש !'אופ  . סו דירט
 .ונטוס'ו קומיר ג'דרי נו בא טהאוטר

 Â˜‡ÈÈ¯È˜- קוהאיסט יר מי דיזי קי' מוזהל איל   סו דירט אי
וס 'קי ב? קי טיניש ?הנט קי סיי קיאה. סו דירטרידו קואמ
 .הל'בא  )טירי' ליפהא(?ויקונטיסיא

ÙÈÏ' È¯ÈË-...  

 Â˜‡ÈÈ¯È˜– )ירימוס' בהל'בא  )הטירינא קהא. 

 ‰È¯ÈË‡˜- לי'באלו קי אקו?  
 Â˜‡ÈÈ¯È˜- רידואקי טייני טו מ ?דימי קי טייניס?  

ÙÈÏ' È¯ÈË– )פונהלי מוסטר טו סי סי לו אטי מ  )הטירינא קהאו יי או
 .יסדיז

 ‰È¯ÈË‡˜– )ר אואנדו קומו מי קירי דא מירה איסט)קואי קיריהא 
 )הוריי(! וייפונ

 Â˜‡ÈÈ¯È˜– סאורייאי טו פורקי  ?פורקי !וייפונ?  
ÙÈÏ' È¯ÈË- הורונ'י קיאיס ג'באנו ס?  

 ‰È¯ÈË‡˜– ר א'פא די דיזבה אורהינו ל' בהגורא .הורונ'ג, סי
 קי סו הקי סיפ )קואיי קירהא(. סואאיל קור אי לו קי טינגו  טודו

 המורו די אונאאינ איל סי;  מיהאס או נו מי קירי מ'יזא
 ה די להיזינ' בה די אונה'יזא הדי אונ ,וסיינא 18  דיהיק'גא'מוג
איל מי  סטונסיס אידי. יוי רינהמייא קי סי היק'ליזא קה די להפונט

 הגורא הסטא .סאטוראס קריא להאיר 'נו קירי ב; לדיזיאמ
איל נו קיזו ;  פוקו אוהראידי סיר קי טורנאפו :דישי. ורטיסומפ

 .ויי לו סואי היסט אאיל  איהדאסינטיר נ

 Â˜‡ÈÈ¯È˜– זירא ,טירי'ליפ, טו ?איסטו קי סינטי איס לואקו 
איל  ו פור'יזאמי  !וידי ,אוח ?איס נדוייאאיסטו סונ מי ?איסטו

 הגא קי הגוראנדי אי אזירלו גרא ה אזריאו ליי ,ו פיניייל אקו
טיס אאיס קי טומ נו  טו קונטינטיז טו קו, טירי'ליפ, טו !איסטו

, ליגריא מיז נטיס אוא הסטאס אי'טו קי ביב ?הטירינא קהא
פורקי טי , סאטורא טוס קריקו, יר' טו מוזקונטינטי קו

  ?הגוראטיס אטרוק
 ‰È¯ÈË‡˜– ו ימיינטו סי לו דיאזאיסטרו קאו די נואניאאיל  אי

 .יוי די רינה'לדיגא מהיסטא הא

 Â˜‡ÈÈ¯È˜-  איל  ?טירי'יפל, ואניאאיל  האיסט אונדי !ואניאאיל
טיס אלו ד ,מיינטואזאדי טו ק לייאנטו סינאס סאאיל מ! ואניא

אי טי  ,ה'לדיגא מה אונהאס אטוראיס די טיניר דוס קריאדיספו
 היר לא דיסטרוהאס א'אי ב ,ייהלאי ס דיאיטיס דיטראו'פ
אי  ,סאטוראיניר די טוס קרי'באאיל  ,יר'די טו מוז הינטור'ב
! דיסיאאינגר איסטו קי טי איס פור !ירטיא מי מוור מיזמאז'באק

נדי אס גראאיל מ אי ,ירוינדי אס גראאיל מ אי סאאיסט  קיהפינס
 !דואפיק

ÙÈÏ' È¯ÈË– )הדאבוקא היס'בא קהל(...  
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 Â˜‡ÈÈ¯È˜– נדו קוא מירהאיסט קי טי ,קיאלאאיסטי מיח המיר 
 ה'יבאאיל טי  ,ראל'בא האי'באאיל ס סי ,הדאבוקא היס'בא קהל

לו אקו? זירא האס א'יבאלו אאי טו קו" ?דרי קי טייניסאפ "דיזיר
ס אאיסטרימיסיר די סינטיר ל סא'יבאנו טי  ?ס ריספונדירליא'יבא
 האיסט  קיהל ,היק' גה להיק'יזאאי טו  ?ו'יזאס די טו אר'באלאפ
איסטונסיס נו  ,יאנדו טי סונריאקו ,הנדו טי מיראוק ,ה קונה לאי

אי קי סי  ,איס ניגרו טיסאמינו קי טומא קיאיסט קי, ס טואפינס
 ?דוראטא מטו סוס או ,סאטורא די טוס קריהראס קאס לאטורנ
 ,דאידיליד' פו קויי' אי קי טי סירבהמא קי טי הטירינאאי ק

ו טו יי ?דאנדא'ירפאאי די סו גו ,יז'נסיבאטי די סו מאדאפיא
 האו 'איג מי ,נדיסיאאינגר קי טי, יאו קי טי קרי'ייז'איל ב דריאפ

 ...)ה'איג יל סיא (טוס פייס

ÙÈÏ' È¯ÈË– )פירדונימי,  פאדרי מה)היס' קאבה להאנט'אליב... 

 Â˜‡ÈÈ¯È˜– )איסטי  פור רוגארטי די טורנאר די )הקונטינוא
 ...קאמינו

ÙÈÏ' È¯ÈË– )לוס בראסוס דיל פאדרי ווראנדה יי'איג סי לי  המ )אי
ירי די טודו לו קי יו מי טראזיי ...ו פיקייי ...ירדונימיפ... פאדרי

ירי או נו ייאינדילאנטרי  יו קי פוריאיל ד ורו פור'לי ג, יזיא
אי טו   )ה קאטירינהא( יראדוסייאיסטוס קאמינוס טראז דיטראס די
פירדונאמי פור לו קי  )וסייינו' די גה'איג סי (. פירדונאמיהקאטירינ

ו מי ריפיינטו יי ,פירדונאמי קי טי די דיאס ניגרוס, ריר'יזי סופאטי 
אטיס דיל 'יו פור לו קי מי סאלביאי טי רינגראס ,יזיאדי לו קי 

... יז טי רוגו' בהפירדונאמי אוטר... אירא קה'יבאאביזמו אונדי 
 )י דיזמאייאדואאיל קא יא(

 ‰È¯ÈË‡˜- אי א טרהונידאפריסטו לי! אייוסי דיזמ! או דיו
  .האאגו

 Â˜‡ÈÈ¯È˜– אגו'איג לי( ראקי ,האאגו, ונידהאלי, פריסטו  אי האא

ראקי אי לו אריטורנא(.  
ÙÈÏ' È¯ÈË– )סי יניינדו'ריב אי טו ... פירדונימי קירידו פאדרי )אי

ניגרו  ,ו'יזאי ניגרו או'ייו פ  ... פירדונאמיה קאטירינהקיריד
יו מי קאסטיגי אי מי יאיל ד קי. רו פאדריאי ניג, מארידו

 .וסוטרוס' בהאידילידאד ' סי מי אפארטו די מי פהדיסטרוייג
 Â˜‡ÈÈ¯È˜- איסטו נו!  די קומיר אופה גאנהי לאו'מוס סי פ 
 .ינטואאי קו ה'איסטאב

ÙÈÏ' È¯ÈË- הטינג! איסטו לי מאס די' נו לי דישי קי נו אבהיי 
 .אי לי רוגו די דארמי סו בינדיסייו ,קירידו פאדרי, פיאדאד די מי

 .)האבוקסי (

 Â˜‡ÈÈ¯È˜– )יו יאיל ד קי )טירי'יסה די ליפ'רי לה קאב'מיטי לה מאנו סוב
 .ו'יזאטי בינדיגה מי 

ÙÈÏ' È¯ÈË– )איספאנדי  לי ( פירדונאמיהאי טו קאטירינ )ה קאטירינהא
 ) מאנוהל

 ‰È¯ÈË‡˜– )ו מי קירידוטי פירדונ )טירי' מאנו די ליפה להטומ. 

 Â˜‡ÈÈ¯È˜– )איסקאפאטיס די קומיר  סי! ונידהאלי )הונידא ליהא
 . מיזהה להקיט

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ- ורייסי סינ. 

 ‰È¯ÈË‡˜- סו לוגארהא ה קוזהירי מיטירי קאדא . 

 Â˜‡ÈÈ¯È˜-  פוקו הא הילטאו בהירי דאר אונאו ייאי  טומאר או
 .ריידי אי

ÙÈÏ' È¯ÈË– )י אקי קואיסטאט טו ) מיחאלאקיהאסאלי ( מי 
  )הונידאאי לי, קאטירינה, אקויקירי
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 אי בראסוס  מיחאלאקיהאטיניינדו ) סולו( טירי'ליפ

 
ÙÈÏ' È¯ÈË- איסטה טאדרי פארה מי יאו'וזה פ'יג'קואנטו פרוב !

איספריטו  ו אי מי'דיסבורוג, ה קארגאדו'איסטאב מי קוראסו קי
 ה סיראה 'יבאייו  ?ה אזיר ייו'יבאקואלו . אטיגאדו סי אקלארו'פ

די לה  ,ירטי די מי פאדריאזאנטי די לה מו'איל קאב
ינטורה די מיס 'די לה דיזב, יר'יאדה די מי מוזידיזגראס

קואנדו מי דישו  ,לו מי פאדרי'אגורה קואנדו מי אב !קריאטוראס
לאר אי מי 'ה אבאי'סאב )הלו אבראסה אי ייור( קי מיחאלאקי

ה 'יבאקואלו לי  ,זה די מי טריסטיזה'ה קאבה ל'דימאנדאב
ה אה ייו ריספונדיר 'יבאי 'אז'קו קי מיראדה סאלב? ריספונדיר

 ה סומפורטאר'יבאקומו  ?יקיטיקה'לה סונריזה דולסי די לה ג
פור , אבאנדונאנדולוס, יליס'איסטוס דוס אנג איל מאלור די

ייו מי ! יאו'יל קי פאקרו! אח? !יויוס די רינ'ר לוס קונסיזסיגיי
 ,ידיל'י סיימפרי פאו'יר קי מי פ'איסטה מוז די ,יר'ינגי די מי מוז'ב

בירבאנטי קי ! י'אי לה חארב, ינסולטיאלה , ייייו לה מינוספריס
קאלי קי מי ! יר'ה מי מוזאאר 'ייו אחארב! באשו קי סו! סו
 !אי מי פאדרי ... אי לה קארה לה אגורה די מיראר ינסיאירגו'ב

קי מי קאזו , ו'קי מי מאנטוב, ויאינגראנדיסי אדרי קי מיאיסטי פ
אי  !יז'יז'אי סו ב ייו אמארגארלו ,ו פור מייאי קי סיימפרי קודי

מי ! אח ... אי מויי טורפי, ו'מויי בוב, י מויי לוקואו'ירדאד פ'ב
 אסילמינטי סומפורטאר'ידו פאנו לה פו, איס גראנדי קולפה

ה מי מיזמו מי ייאמי אאינגאנייארמי  ייו פור )פינסה או פוקו(
, איספאנטי די ייאמארמי מאטאדור מי; באשו, י'אז'סאלב, טורפי

 וגי'פורקי ייו ג, יזיס'קואטרו ב, יז'נו אונה ב, בריגאנטי, אסאסינו
קואטרו פירסונאס ! יס ... אי לה אלמה די קואטרו פירסונאס

ה א, י סיגיי'אז'אי ייו קומו או סאלב, ריירו פור מי קולפה'סופ
אי , יוילי די רינ'איסטה מיזיראב וס די'לוס קונסיז, לה סייגורה
ינסו די אירגו'מי אב ... ו די מי קאזאמיינטואאיל אני מיזמו לי די

איל  אי סו מאנו ירא'ינטי קי ב'קי דירא לה ג  ...יזיאלו קי 
? !יסטרו קאזאמיינטואאיסטי אטאדירו סאנטו די נו!... ואאני

פירדונה פור , לאקיזה'פירדונה מי פ! יויאו ד )ירטיאו'רה מאס פייו(
די מיס קריאטוראס אי די מי , יר'ינגי טאנטו די מי מוז'לו קי מי ב

ו קי סי ריפיינטי סינסיראמינטי די 'ה טו סיירבאפירדונה  ... פאדרי
טו  )ה מיחאלאקיאירסה או'אבראסה קו פ (!אח! אס'איג סוס ניגראס
 ,יקארי פור טי'ייו מי סאקריפ, ו קירידו'יזאסוס מי טו , מי אלמה

פור טו מאדרי , אירמאניקה פור טו, אימפליארי מי ריפוזו פור טי
וס 'יקאר פור אזירב'ו סאקריפ'ייו מי ב; אי פור טו פאפו

ידה אבאסטי פור אזיר 'אי מאקארי קי טודה מי ב ,ינטורוזוס'ב
 יאקא(!...אח. ריר'ופיזי סאוס 'וזוטרוס לו קי ב'ידאר די ב'אולב

 )איל פירדי

 

 קטוא  דוניגוס  דיל  י'פ
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 )הסול( יוירינ

 
אל קאנטו סי  .יוי די רינה קאזה די לה קאמארה אונה ריפריזינטה שינהל(

 דיזדי הירמ'אינפ ,ה'ייז'אזי סו מאדרי בה יי קואלהרי ל' סובה קאמה אונהטופ
לוס פייס סי , וס דיסטרינסאדוסיילי'יו טייני לוס קאבירינ. וסייוס אנ'מונג

 )י' ניגליזה להא האיסט ייהלאי י'אינפ ,וראפיס'ג

 

 ÂÈÈÈ¯- אזי   ה א,ריר'סופ הא ו אימפיסייי  קי  מיז  או
ו זא'איל ב יר' ביבהאאי , ידה' בהסומפורטאר לאס מיזיריאס די ל

 ,ינטיאו' פה להא הא דיהקאדו 'אזי או מיז קי ב. לה' אדיפהדי ל
 אונקיא,  אנטיסהאיר איס מאס אליגרי קומו איסטי לוגאר נו אי

 , מיהפאר, ירה' פרימאבהאירמוזוס דיאס די ל אי לוס איסטאמוס
לוס . איסקורידאד  אי דיהל'מי סו קומו אונוס דיאס די טינייב

וס יילאי וס' דילאנטרי די מיס אוזהמ, איסטא ריינטיס קאמפוס
 וליס יילוס רוסינ ,לוס פאשארוס קאנטא. ורארייפאריסי

 .ארייואוס פאריסי מאיילאי ידוסא מיס אוה פארהמ ,וליא'וג'ג
אי   דיספירטארהאינטי קי אזיאו' פהאירמוזו מורמורו די ל איל

 יימי פאריסי או, מי טודוס לוס סינטימיינטוס לוס מאס דולסיס
 . אלמההא ל'איסטריג י מיימידוס ק' די גהא סיריהקומו אונ

 אפריטאדו יי אוהאיסט , אליגריה'איסטאב מי קוראסו קי!... אח
פור . וראר פור מי ניגרו דיסטינויידי , סי, וראריי די האי טינגו גאנ

 האי ל ו קי טייניאאיל אני המיר( טירי'יר פירדידו מי קירידו ליפ'אב
טו . טירי אי די מי'יפאיל אטאמיינטו די ל טו סוס, וייאני,  טו)מאנו
 האיסט  אונדיה אגורהמ! יסטרו אמוראאיל טיסטיגו די נו סוס
 ה די להפורקי נו סי אסירק? איל ייני'פורקי נו ב ?טירי'ליפ
 האנט'אי נו ליב ,אנהיי דימאנהא דיה קאדהפורקי פאס? ינטיאו'פ
לי 'מיזיראב ?ידו די מי'פורקי סי אולב! ?ירמי' פור בהיס' קאבהל

! יטיס'י די אזיר טודו לו קי קיז'טיס קאפאגאוי'פ! נהקאטירי
 קי נו מי הא טו מארידו האורסאר 'פודיסטיס פ! ה'מאלדיג

 קי האיר ור'מיז, ו'פירו מאלדיג, אקויקירי? אי טו! יר' בהידאפו
יסטראס איר נו' סאבהאיגאראס ייטי מורייראס אי נו א

קואלו מי ! וייו  קי סהאדידיסגראסי ... ו'יזאיס קו טו נרילאסייו
מי  ,איספיראנסה יס קי פידרי מיאאיאיל מונדו דיספו הקיד
איס  נו?  מיס מאליסהר'קו קי קי דיסקוב. אי מי גוזו, יניר'אב
אי סי  ...  מאדריהריר קו ל' דיסקובהאייני ' קי סי בה קוזהאונ

 דיזדי ה חאזינהאיסט ריר מי מאדרי'ידי דיסקובאמיזמו סי פו
 . מורירה פארהאיסט האניי מאנה פארייוס אי די אוייוס אנ'מונג

אנטיס  !לאקי דיזדי או מיז'קואנטו מי אפ  )איל בראסו הסי מיר(
 האיר ויי ,ה'אביילו ברייי ,אירמוזה יי מוה'איסטאב וייאו מיז 

אינטורנו   מיהא האי'אי טודו לו קי ב,  רוזהה קומו אונהריסק'פ
ייו נו ! אויי ,אח! אויי.  די מי דילאנטריהאיא קי ריהאמי פאריסי

איסטי קירידו  !וא איל אני)ואאיל אני המיר(... יו י רינהיילסו אקי
טאנטו מי מאנו סי , איל דידו אי ו'ייני אנג'יניר מי ב'סוב
 האויי נו מי קידו נינגונ .ו'י מויי מונג'לאקו אי ייו מי אמורג'אפ

ס אליגריס מי אי לאס קוזאס לאס מא, איל מונדו אי האאליגרי
! אח  ...) או פוקוהפינס( .וס'איסקוראס דילאנטרי מיס אוז פאריסי

דיל מומינטו . יסה' קאבהנו סי אונדי דאר ל! ו אזיר'נו סי לו קי ב
איסטי   קיהאדיל די )יהי'סי ראב(, טירי מי אבאנדונו'קי ליפ
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. איסטו אי קי מונדו ייו נו סי ,איספאלדה הו מי טורנו ל'מאלדיג
 ה' מאלדיגהאיסט  טומארי ייו דיהינגאנס'קי ב !ינגאנסה'ב !אח

 האזירל, ירלהאדיסטרו,  קירו מאטארהייו ל! די קאטירינה
סי  (אי מי קוראסו וארי' אבהיילפידאסוס פור לאס ייאגאס קיאי

, אקויו קירי'מאלדיג ,ו'ייז'אי טו פירו ב )אי מאס  די מאסהי'ראב
ינגאטיס די 'אי טו טאמביי טי ב!  קריפארהאאס 'קואנדו טי ב

ידי סיר אפו,  מאלדיזירטיה בוקה לה'טירי נו מי ב' טי ליפה א!מי
 האאי  )יהי' או פוקו אי סי ראבהפינס(  אונדי מיהאקי טורנאס או די

יז קי מי ' בהאונ! טירי טי מאלדיגו'לי ליפ'טי מיזיראב
סייו  מאלדיהקי ל ,מאטאדור, איס קי סוס באשו ,אבאנדונאטיס

,  טיירההרי ל' סובהו קידאר סול'ייו ב  )הייור(!  טי אלקאנסיהאמי
 קואלו קירו ייו האי פאר ,איספיראנסה סי ,ידה'סי ב ,סי אמור
 המ )ה אי פינסה אונוס קואנטוס פונטוס קאייאדהקיד (!?יר'מאס ביב

איס פיקאדו קי  נו, טייני דוס קריאטוראס, איס קאזאדו טירי'ליפ
 ה די אונהיי דיסגראסהזאנטי די ל' סיר קאבה'יבאייו 

 הא אי ייו טאמביי אמו המ, ירדאד'איס ב היי, סי! ?ייהלאמי'פ
. ידו סומפורטארלואירטי אי נו פואו'איס פ איל אמור ,טירי'ליפ

 היילאמי' פהנו קונוסקו סי דיסטרוייגו אונ, ייו נו קונוסקו ראזו
! אח. ליס'וס מיזיראבאיסט ינגי די'ייו קאלי קי מי ב! או נו

ייו טי ,  מאנוהאי ל ייסלסי מי קא!  קאטירינהה'אלדיגמ
 הטי קיטו לוס פילוס די ל ,ו'ו מאלדיג'ייז' טי בה א,דיספידאסו

 קואלו האנו סי ! ו סאליר לוקה'ב) ימפוסא קו הייור( !!ה'בארב
. אלאגי'י אי מי אפ'נו טינגו נינגונו פור קי מי קונסיז, יזארמי'דיג
ירי א,  קונוסי מיס סיקריטוסה קי ייהאיסטירגול איס  קי טינגוול

לי דימאנדארי או קאמינו פור , ייהלאי  קויאריר'אי מי אקונסיז
 .)הירטא פוה פור להסי אסירק( יר'ידיר ריזאפו

 
 2 השינ

 
 האיסטירגול ,יוירינ

 

 ÂÈÈÈ¯–) איסטירגולה ,איסטירגולה )הירטא פוה די להייאמ! 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– )יניינדו'איסטו ב היי )היראו'די אפ. 

 ÂÈÈÈ¯– )פוקו'ירימוס אי דיסבאפ' בהינג'קי ב )הסול , ארי או
פורקי ! יויאו מי ד. איספרימיר האיל קוראסו פאר פורקי טינגו

פורקי ! ירטיסאו'יוס טא פימי קאסטיגאטיס קו אונוס קאסטיגיר
 קי בושקי האור ה להיראו' פהניגר!  פינארהיני אל מונדו פאר'ב

 הזי טאנט' מי קאבהייייו פרופ. טירי'אטאר אמור קו ליפ
 )האיסטירגול הינטרא( ...!  פינהה אי טאנטהאטיג'פ

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– ו'יבאקי איי די נו, איס קי? 

 ÂÈÈÈ¯- איסטירגולה !אח. 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– לו טוייו האינד ,  או פוקוהדיש , באסטוהיי? אי
 . די פאסאדההד

ÈÈÈ¯ Â– פוקוהדיש, סי  הטי פאריסי קי ל,  די פאסאדההד,  או
 אי שאינטראטי הוזוטראס קי יי' בהפאר. אסיל'איס פ הקוז

איסטו  מי! ? נוזוטראסהפאר,  פוקההוס פאריסי קוז'אידאד ב
 .איסטירגולה מוריינדו

‡ÏÂ‚¯ÈËÒÈ ‰- וס פאריסי ' בה אורה לה א.איס אנסי איסטי מונדו
אי טי ,  קו טיימפו טודו פאסההמ, איסקאפאר ה'איל מונדו ב קי

 .ידאס די טודו'אולב
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 ÂÈÈÈ¯- ו ' מי בהאי נו סי קי מאניר, ו פאסאר'נו סי קומו ב
ו 'מי ב )הייור (איסקאפאסייו איסטו נו איי הפאר. ידאר'אולב
 .יר מאס'נו קירו ביב, מוריר

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– )ה'זיא באסטו מי היי )אינטרי לוס בראסוס ה טומהל 
טודו .  חאזינההאיסט  טו מאדרי קיהקי נו סיינט, נו ייוריס, ויריני

 .ינואסי אזי בו
 ÂÈÈÈ¯-  )אינטיינדו ונ? ינואקומו סי אזי בו )ייוראנדו. 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– יהי פאסינסהאאיל מאל  הטומ. 

 ÂÈÈÈ¯ - איסטו פודיינדו  אי נו , פאסינסיההאאיל מאל   טומיהיי
  .אזיר נאדה
‚¯ÈËÒÈ‡ ‰ÏÂ- ה'יזא מי הקואלו קי טי אג? 

 ÂÈÈÈ¯– )פ  די האיל אלמ  דימאנדאנדוהאיסט מי )הורטאליז'קו
 . די קאטירינהה' מאלדיגהאיסט ינגארמי די'ב

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- מאנדאדיקו האי או' פהמאנייאנאויי די  אזיר או
איל  אי ,ייני' קי בהייסט' פה להפור גאנאר דייז פאראס פאר

 קו האי קאז  טורנאנדוה'איסטאב  קיה קאטירינהא ידי'קאמינו ב
 אי קואלו סי לו קונטייני נו סי? ייראס חאדראס'קי ב. מיחלאקי

 מיחאלאקי האו קואנדו טייני 'מאס מונג! אייה' קוקובהאיסט
 ה'ייו פוזלסו אורגו, איל נומברי די סו פאדרי איס אלאדו אי קי

 .האדימאזי

 ÂÈÈÈ¯– )פארהאיק אונ)  פארטיהא ינגארמי די ' בה אוקאזייו
 האסי .טירי טאמביי'אי די ליפ, ו'ייז'ו ב'דיל מאלדיג, קאטירינה
 היי )האיסטירגול הא(.  מיחלאקיהאייו קאלי קי מאטי , האלו קי סי

 ,י אונדי מי' בה קוזהטי דישי קי קואנדו טייניס מיניסטיר די אונ
אי לוגאר די  .ארירסאס די לאזדראו' נו טייניס מאס פהייה אגור

לו ,  די או קאשוה סירקה'בייה ל( י'ב,  אזיר מאנדאדיקוסהאיר א
סי  ;ייסטה' פה אי אזי להטומ ) או פונייאדו די פאראסהרי אי קיט'אב

 .דימאנדאמי ,קומו רופאס , קוזההקיריס אלגונ
 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- קי טינגאס ריני'מונג יו יטי רינגראס. ויו ביי

 .ו'מונג

ÂÈÈÈ¯ – קי, מיחאלאקי איסטי ,איסטירגולה די. איס נאדה נו 
 ?אידאד טייני

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- האו ' מונגה'אי אסימיז, טייני קואטרו אנייוס 
 .טירי'ליפ

 ÂÈÈÈ¯- ‡ איל  יר פורקי מי פאסי' בהאייו לו קירי !טירי' ליפה
 .טירי'אראנקו די ליפ
 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡-  טירי'ה ליפאדישאלו. 

 ÂÈÈÈ¯-  מי , איסטירגולה די. יר'איס קי לו קירו ב ,מפורטהיאנו
לי דאס , אינגאנייארלו יס'טו ייה סאב? יר אקיאדיס טראאלו פוי

 .איס אקיאאינגאנייוס לו טר אי קו , יטיס'קונפ ,רוטה'פ

‡‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ  -פוקו די טיימפו. איס קולאיי איסטו  ,די אקי או
טי לו  ,אטוראסוגה קו לאס קרי'אי ג ,יילאי לה קא איסטה
ו 'ב. ה פונטואאי טורנו , ה קאזהאירי אאגורה . גויטראי

  . פוקו לה קאזהאטאקאנאר או

 ÂÈÈÈ¯- י'ב .אילואה מיחאלאקי טראאי סי לו טופאס  ,  פריסטו
 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡-  .)סאלי (מויי ביי
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 3 שינה

 
 האספאסיא, יוירינ

 

 ÂÈÈÈ¯– )קי טאל  ?קי טייני מאמה )ו די סו מאדרי'סי אסירקה דיל ליג
 ?פאסו

Ò‡ÙÒ‡‡È‰ - איסטו מויי ניגרה מי  ,לאר'ירסה די אבאו'נו טינגו פ
  .ה'יזא

 ÂÈÈÈ¯- פוקו די . לאר אנסי'לי רוגו מאמה די נו אב קירי או
  ?י'ליג

Ò‡ÙÒ‡‡È‰ -  ה'יזאנו טינגו גאנה מי. 

 ÂÈÈÈ¯– פוקו די ליג'ביב ,מאמה, מה ידה אי פארה קי פו'ה או
 .)י'אניקו די ליג'ילג'לי דה או פ( ומפורטארס

Ò‡ÙÒ‡‡È‰ – )פינה אי ביב'סי ליב  קי, ה'יזאדי מי  )י'אנטה קו
 ?ה אקי אגורה'איסטאב

È¯ÈÂÈ  -יזינה'לה ב, איסטירגולה. 

 ‰‡ÈÒ‡ÙÒ‡– לאנדו'אש אב'איסטאב קי?  

 ÂÈÈÈ¯– י'איס פרוב .ו'איסטה פינאנדו מונג מי קונטו קי. נאדה...  
‡ ‰‡ÈÒ‡ÙÒ- נו לי דאטיס נאדה? 

 ÂÈÈÈ¯- ייה לי דו סיימפרי אלגונאס קוזיקאס. 

 ‰‡ÈÒ‡ÙÒ‡– איסטה אגורה אונדי? 
 ÂÈÈÈ¯- ה טורנאר'אי דישו קי אגורה ב ,ה קאזהאי או'סי פ. 

 ‰‡ÈÒ‡ÙÒ‡- פוקו לה , יניירה פריסטו'קי ב קי מי פאסארה או
 .אורה

 ÂÈÈÈ¯- הגריט( ירטהא פואספירי לה ייאמארי ייו די לה( 
 !יסטירגולה א,איסטירגולה
 ‰‡ÈÒ‡ÙÒ‡- די אקי סיינטי? 

 ÂÈÈÈ¯- ה אאל פאריסיר טייני דיטראס  )ה פארטיא( ייני'ייה ב ,סי
  .מיחאלאקי

 

 

 
 4 שינה

 
 מיחאלאקי, איסטירגולה ,האאספאסי, ויריני

 
אינטרה  יו קי סייה רינאאיסטירגולה לו דה מיחאלאקי  אינטראדה לה הא(
איסטירגולה סי אסירקה די לה קאמה די  .יטראס דיל סיגונדו פירדיד

 .)האספאסיא

 
 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- האקי טאל פאסאטיס אספאסי? 

 ‰‡ÈÒ‡ÙÒ‡– )פ מויי  איסטו ,ינהאאיסטו בו נו )הלאקיז'קו
 .לאקה'פ

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- ה קי אה נו סי'יזאפור מודרי די טו , אזי קאיייריט
 .האסי אגה טריאקי

‡ÈÒ‡ÙÒ‡ ‰– אח! 
 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- האאספאסי, קי סוספיראס? 
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 ‰‡ÈÒ‡ÙÒ‡– )אופ. לאר'ירסה די אבאו'נו טינגו פ )הה בוז באשא'! 
אדה אנייוס אי 'איג ,אי לה קאמה איסטאר י דיאייה מי סיקלי

איסטירגולה פארה  האה ייאמאלה 'ב, יויה רינאדישי  .מאלאנייוס
 ... איסטה ארודיאנדו איל מונדו מי סי ... קי מי פאסי לה אורה

  ...ירגולהאיסט
 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- פוקו די ליג  ?'קיריס או

 ‰‡ÈÒ‡ÙÒ‡- נו קירו נאדה .טינגו גאנאס די גומיטאר. 
 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- טי ארי אונה לימונאדיקה. 

 ‰‡ÈÒ‡ÙÒ‡- אז לו קי קיריס ... יס'טו סאב. 

‡‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ  -ירטהאה לה גואירי א, איספירה,  קורטארי או
 .ריסקו אי טי ארי אונה לימונאדה'מו פלי

 ‰‡ÈÒ‡ÙÒ‡- יסטירגולה סאליא (! ...אח ... ה'ב( 
אי סוס  יו טיניינדויה רינאי ' סי באיא. אנטה'יל סיגונדו פירדי סי ליבא(

יטיס אי 'קונפ, יזיסאאיסטי אולטימו טייני נו ,ה מיחאלאקיאבראסוס 
 )וגיטיס'ג

 ÂÈÈÈ¯– ) קואנטו  !אח )לו ביזה אי לו גולי, נדווראייסולה אסינטאדה אי
אגורה קי לו ! טירי'י קירידו ליפאה מ,ה סו פאדריאאיל  ה'אסימיז

לו קי  ,ילואקי לו אבראסו אי קי לו גו, אי מיס בראסוס טינגו ייו
קי מי , אי סוס בראסוס טירי מי טייני'איס קי ליפ פאריסי

ו קו אונוס ה מי קוראס'אימבוראג קי מי ביזה אי קי ,אבראסה
פורקי פידרי ייו  )הורטאליז'ייורה קו פ( וס די אמור ארדיינטי'ביירב

 פורקי מי! י פירדידהאו'יס פ'פורקי מי מאנסיב! ינואטודו לו בו
 יזי ייו פורקי נו מי מיריס מאסאקי טי ! ?טירי'אינגאנייאטיס ליפ

נו סי אונדי ! לוקה די אטאר , ו סאליר לוקה'ב! אי לה קארה
סי אקאייה או ( קואלו אזיר, יר'נו סי קואלו ריז ,יסה'ר לה קאבדא
ה 'איסטה מאלדיג ,טו מאדרי )ו ה מיחאלאקי'יבאמירה די נו(... ) פוקו

 ... ו די מי'ינגאנדו מונג'איסטה ב סי, רה'איסטה קוליב ,די מאדרי
אדו 'אינקורקוב איסטי ,ו פריטו'ייז'איסטי ב ,אי טו פאפו

איסטי טאמביי  אי, ינטו'אינדה נו סי אריבאי איסטי ק ,דאנייוזו
קורי , אי באשו ה מיחאלאקיאדישה , איגזאלטה סי( ... מי קירי מאטאר

! ... אח )הרי לה שינה קומו אונה לוק'ה אבאשו סוב'די אריב
, איאיסטי מונדו סולה ו קידאר'ייו ב ... יזמאזאלאדה קי סו ייוד

איסטי מונדו פארה  אי.  גוזוסי, סי פלאזיר, סי אמור, אסולאדה
איס  איסטו !נו! ?ידה'איסטו סי ייאמה ב ?קואלו לו קירו

? קי מי מאטו, ידה'אי ב ירטהאאיסטו מו יוי! ירטיאמו
איל  ,איל מי אבוריסי !ו'איסטי מאלדיג ,ילאאיסטי קרו ,טירי'ליפ

אי ייו קאלי קי מי ! ... ינגו די מי אלמה'איל סי ב ,יוימי אבוריס
סי אבוקה אי ביזה (. איל קוראסו קאלי קי לי קימי ... איל נגי דיי'ב
אס 'קי לה ב, מי אלמה, וס טו ס )ה מיחאלאקיא(! אח )ה מיחאלאקיא
איסטו דיזיינדו  מה קואלו )הפינס( !ה פאגאר פור טו פאדריא
 ?קי לו קולפה, יל'יקו אנג'איסטי ג ,איס ניגרו איל פאדרי סי !?ייו
יז קי ייו נו 'אונה ב! קי קולפי או קי נו קולפי  )פינסה או פוקו(

אינגאנייאדור די  איסטי ינגארמי די'ירסה די באו'טינגו לה פ
איל קוראסו דיל לוקו  ה קימארי'איג ייו ליס ארי אונה, טירי'ליפ
! אח!! טירי'די קאטירינה אי די ליפ, יאקויו קיר'ייז'ב
איסטה פאסאנדו פור לה  מי )יספירוזייורה קו די( !! ...ינגאנסה'ב
ה קואלו אנו סי  )הפינס(!!... ה מיחאלאקיאה די מאטאר אידיא

, ו מאטאר'לו ב , סי!... קי נו לו מאטי? קי לו מאטי, יזארמי'דיג
ינגארי 'ייו מי ב ,יינגארו די מ'ייוס סי בלאי.נו איי קי דיזיר נאדה

ס קי סי ינגאטי די לו'ב ,י'קוראז! יויאדילאנטרי רינ. ייוסלאי די
ייוס קי ליירטי לה סאנגרי די אקי'ב! ינגארו די טו אלמה'ב
סי , סי אסירקה די מיחאלאקי( ... יס'אימפריטיסיר טו מאנסיב יזיירוא



 

 

31 

פוקוס פונטוס טי קידו  ...  איס מי אולטימו ביזו)האי לו ביז, אבוקה
 זה'סו טוס פאריינטיס קי סו לה קאב, יריסאסי טו מו. יר'די ביב

ור פ! סי, ייוסלאי ינגארמי די'פור ב, ו מאטאר'יו טי ב י...
, יטיס'ומי אגורה קונפק ... ינגארו די מי'סיגו סי ב ,ינגארמי'ב

 ירטיאאזו די לה מו'איל ב יר'ה ביבאאס 'יס באאי מאס דיספו
קאלי ! סי! סי? יזי די מאטארלו'מי דיג )ה אבאשו'קאמינה די אריב(

קאלי   ...לי'טי די אונה מאנירה טיריבקאלי קי לו מא ,קי לו מאטי
, איסטירגולה ייני'אי קואנדו ב ,איסטה סוליקו קי ... יילקי לי דיגו

ה אלי 'ה קי נו אבא, לי דו אלגונאס קוזיקאס ,וייאינגאנ לה
וס קי 'איסטוס מאלדיג האאימביזו  ,איסטה מאנירה אי די, נינגונו

 איסטי )רינטי'אינפ ו דיאי'גאטינה או קו(  ...ינגא די מי'מאנירה סי ב
איס באסטאנטי גראנדי פארה קורטארלי לה  הייו אי'קוג
, יס ... ירלי קוריר לה סאנגרי'איסטי ליגי פארה ב אי, יסה'קאב

 אגאדו די אמור קומוייה סאנגרי פארה או קוראסו ל ... סאנגרי
או באלסאמו פארה מיס , מי סירה או באלסאמו ,ואאיל מי

איי אונה קוזה קי מי דיזי ! אח )הייור (.אס אי טורטוראסריינס'סופ
איי טאמביי מי . איס איסטה קוזה נו סי קואלו ,קי נו לו מאטי

 ינגאטי די'ב" טאלומא "קי מי גריטה ,ירטיאו'מאס פ, קוראסו
, רו פור מי קוראסו'ייו קי סופ. ינגארו די טי'ייוס סיגו סי בלאי

ה אאי מאטאנדו  , אקונטינטאנדולואי קאלי קי אגה סו קומאנדו
איסטירגולה קו אונה קופה די  ינטרהא (.אי דיגוייארלו מיחאלאקי אי

אי , ה דאסילו'ב? איס ארה מי מאדריפ )האיסטירגול הא) (הלימונאד
ה אי קי אספאסיאי'יסטירגולה סי אסירקה די לה קאמה אי בא( י פריסטו'ב

  .)יויסי דורמ
 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– )יויטו מאדרי סי דורמ )וידוסי פארה ריניטורנאנ. 

 ÂÈÈÈ¯- דישאלה קי ריפוזי או, איסטירגולה מירה.  פוקו
יס מי אמור 'טו ייה סאב. לאר אונה קוזה'ו אב'טי ב ,סיינטימי

ייו פינסו די אזיר  ,רי'טו ייה קונוסיס קואנטו ייו סופ, לי'טיריב
 .אונה קוזה

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- קי קוזה? 

 ÂÈÈÈ¯– )ייו פינסי די )וראנדויי...  
 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- טו פינסאס קואלו...  

 ÂÈÈÈ¯- ייו פינסו די מאטאר...  

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡-  אדי מאטאר ?ה קי

 ÂÈÈÈ¯- ‡ה מיחאלאקי. 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- ‡יזואקי טי ? פורקי? ה מיחאלאקי? 
 ÂÈÈÈ¯-  מאס קי קיריס קי מי אגא? יזואקי מיוס סי יילאי. 

  .וסיילאי ינגי די'ו קאלי קי מי בייאי ,  מיינגארו די'ב
‡‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ  -מאטאנדו  איס ה אאס 'ה מיחאלאקי קי טי באאי
  ?ינגאר'ב

 ÂÈÈÈ¯– ראב( אנדולוייינגאר דיגו'ו ב'מי ב ,סי  איסטאס )היי'קו
איס  ואי'איל קוג! ?איסטי ליגי אי ואי'איסטי קוג מיראנדו

/ יר לה סאנגרי'ס פארה ריסיבאי איל ליגי אי ,ארלוייפארה דיגו
  !סינטיטיס

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- פאסינסי  .אס אזיר'פינסה לו קי ב, ה'יזאה מי יטי

 ÂÈÈÈ¯- איס איסטו אי, ה פינסיייו יי. 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡-  ה טי איזו אמיחאלאקי נו טי , ה'יזאמירה מי
. אינטיינדי נאדה י ני'איסטי נו סאב ,איס קריאטורה איסטי .נאדה

די  ,די קאטירינה ,טירי'ינגאטי די ליפ'ב ,ינגאר'יריס בסי טי ק
   .אקייקירי
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 ÂÈÈÈ¯-  ייוסלאי ינגאר די'ידו באקומו מי פו, ה'יזאייו אונה ?
 ה מיחאלאקי קיאייו דיגוייו  ,אגורה קי ייה טופי לה אוקאזייו

אי אנסי אריפוזה מי קוראסו ,איייוס ו פריטו די'איל אוז איס. 
 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- פינסה קי  ,ינואאס אזיר בו'מירה קי נו ב ,ה'יזא מי

  ...וזגא אי טי קונדאנא אטי'טי ג ,יהיוסטיס'י לה ג'סי לו סאב

ÈÈ¯ÈÂ  -קאלי קי לו דיגויי  )הגריט( אינטיינדו ייו איסטו נו! 

‡‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ  -אי  ?איס פארה דיגוייארלו קי ייו טי לו טרושי אקי
ה דיזיר קי ייו לו אא 'טונסיס באיס ,ינטי'יירו לה ג'סי מי ב
 .קולפו
 ÂÈÈÈ¯- איסטו נו קונוסקו ,לו קולפאס או נו לו קולפאס. 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- ה מיחאלאקי אי מי לו אייו טומארי , מויי ביי
 .אי טו אוטרה אורה אז לו קי קיריס ,ארי'יייב

 ÂÈÈÈ¯– )ראב   .אר'ה מיחאלאקי נו טי לו דישו יייב א)היי'קו

¯ÈËÒÈ‡ ‰ÏÂ‚– מי קיריס מאטאר , יויינר, מה?! 
 ÂÈÈÈ¯- ‡ה מיחאלאקיא, ה טי נו...  

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– יזואמיחאלאקי קי טי  ,מה?  
 ÂÈÈÈ¯-  ו'איג איס אוטרו איסטו ,יזואיזו או נו מי אמי. 

‡‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ  -איס פיקאדו...  

È¯ÈÂÈ  -ו'איג איס מי. 
 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- ה לה או דיזיר ' בו סאליר אי סי לו'מירה קי ב

 .ינטי'ג
 ÂÈÈÈ¯- ה סאליראאס 'קואנדו ב? 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- ‡ה פונטו. 

 ÂÈÈÈ¯– )איסטירגולה אי לי  פארה ולטהב סי, ואי'קוג טומה איל, סאלטה

 טי אוי'טי קוגסאי קאלי קי סיפאס קי, סי טי מיניאס די אקי )דיזי
 .אי טו סינו ינקו'אינפ לו

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- יטיסמה לוקה סאל? 

 ÂÈÈÈ¯– נואי , ה מיחאלאקיאה דיגוייאר אייו מי דיטירמיני  .
 .קירו קי טו מי אייודיס

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- קי טי אייודי?!  
 ÂÈÈÈ¯– סי. 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- אנטי'ייו נו אגו אונה קוזה סימיז. 

 ÂÈÈÈ¯– )יטאר 'אס אג'סי ב )האדור'רי לה פיג' סובאוי'איל קוג מיטי
 .פונטואינקו 'אינפ ו טי ל,סי נו, ביי

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡-  )ה 'מי ב, סי דיגו נו ,קואלו ארי )איספאנטו קו
 ?ו מאטאר ייו'קומו ב ,אי סי דיגו סי .מאטאר
 ÂÈÈÈ¯- איסטאס פינסאנדו אינדהא? קי דיזיס?! 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– קי לו מאטאטיס'סי סאב .ינואבו אי קי ייו מי  ,י
 ?טופי אקי
 ÂÈÈÈ¯- די אונדי ב'איסטה  ירטהאלה פו !?יר'ה סאבא א
, איל ליגי אי ימוס'לה סאנגרי לה ריקוז, לו דיגוייאמוס .סיראדה
איל פיטארי די לה  אי אמוס'איג ירפו לואאיל קו ,יסאאי דיספו

 .האלישי

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– אס 'אזי פריסטו לו קי ב, איסטו טרימבלאנדו ייו
 .אזיר

 ÂÈÈÈ¯– סי טופה קונטינטיאויי מי , איסטו אליגרי ייו , קוראסו
 .גייל איל איאטר

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡–) איל ליגי יאטרא !אח  )
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 ÂÈÈÈ¯- ה איראלו 'אנפ, יידיא )ואי'איל קוג טומה (נו סוספיריס
יסה אי לו 'ייו די לה קאב, טו טינלו די לאס פיירנאס, מיחאלאקי
 .דיגוייארי

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– )סוספירוק ו יה ריניא(! יהיקי דיסגראס !יויאו ד )ו

ייו נו לו  ,איסטו ידי סומפורטאראמי קוראסו נו פו  )י'קו קוראז
אי טו אזי  ,ירהאו'ירי אפאאלו מינוס מי  . ה מיחאלאקיאדיטינגו 

 .לו קי קיריס

 ÂÈÈÈ¯– )פ איידי . ירטהאאיסטאס מו, סי אזיס או פאסו )יהור'קו
  ...דיטינלו ,פריסטו

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– )ייוו מי דא )מיחאלאקי פור לוס פייסה אירה 'אפ !
 .)הירפו טימבלאטודו סו קו(

 ÂÈÈÈ¯– )ראב'ה לה קאב'לי טראב לו ( ינו לה אורה'ייה ב  )יהי'יסה קו

אויי מי סי  ,ייה לו דיגויי .... )באטיסמיחאלאקי ייורה אי סי די ,דיגוייה
ל אי טומה )האיסטירגול הא( אויי מי אקונטינטי, ארטו מי קוראסו

איל  אי אלה'איג ,ירטהאה לה גואה 'ב ,ירפו אי לה סאנגריאקו
ה טי ייה טי א. ה'ה אי טאפאלו קו יירבאפיטארי די לה לישי

 .ריגאלו
 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- ר איסקונדי אגורה קאלי !יזיאקואלו ! יויאו מי ד

ירפו דיל אאיל קו אנטה'י טרימבלאנדו ליבא(. יסטרה מאטאנסהאנו
 ! ...אח )ה'טה אי סי לו יייבסי לו אראס ,יקו'ג

 
 5 נהיש

  
 )סולה(רינייו 

  
 מיס דיזיאוס טודוס, אויי! אויי מי קוראסו איסטה אליגרי! אוח
ייו דיגויי אה ! רו'מאס נו סופ, אויי! דארוינגאנסה סי אקי'די ב

אגורה קי לו בושקי אי סו . מיחאלאקי אי איסטו מויי קונטינטי
א אה 'לו ב. יר'א אה ב'י לו בקאזה אי קי איספירי אאי ק

 .א אה טופאר'א אה בושקאר אי נונקה לו ב'לו ב, בושקאר
ירא 'אינדיג, אייאראאלגו, רירא'סופ,  ראטודוס ייוראאילייוס 

, סיגו מי קימארו איל קוראסו מיאו. אנו'אי טודו סירה אי ב
  !וס'אנסי קי סי ליס קימי סוס קוראסוניס די איסטוס מאלדיג

איס או דיאה . קואנטו טו סוס גראנדי! ינגאנסה'ב! ינגאנסה'ב
סי (! אי לו אלקאנסי, לו איספירי. ה'אנטי קי ייו איספיראב'סימיז
. ייו טופי 3ה קונטרה, ינטי דיזי קי מאטאר איס ניגרו' לה ג) ריאי

אגורה קי , ה קומו אונה לוקה'ייו אנטיס קי לו דיגוייארה איסטאב
סי (... ייה סי אקידו 'י קוראסו סי ארטו אי מי ראבמ, לו דיגוליי

ו די 'מיזמו לה מאנגה די לה קאמיזה סי מאנג) מירה לה מאנגה
אגורה אירי אה לה . ו'דיספואיס לה לאב, נו אימפורטה. סאנגרי

סאלי אי קאליי איל סיגונדו (יר אה איסטירגולה 'גואירטה פור ב
  ).פירדי

   
  

 6 נהיש

 
 )אנסאדו קה לה שינהינטרה א( ונידהאלי

 
 ‰„ÈÂ‡ÈÏ- איסטאר קאמינאנדו אסטה אגורה ייה מי קאנסי די .
ידי סיר קי אירטה פואאיסטה פו ארי'ירימוס אחארב'דישה ב

רינטי 'אינפ איל באקאל די קי אוא. ה אקיאאינטרארי מיחאלאקי
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ייו דישי קי , איסטי לוגאר ינירסי פור'ידו ב'מי דישו קי לו ב
ה קי אונדי איי קריאטוראס פארה 'יקו אי נו ב'גאיס  מיחאלאקי

. ה אקיאאינטרארי ידי סיר קיאפו ,ירימוס'קו טודו ב. וגאר'ג
ה 'חארב( ... יסטהאנו איי ריפו )טאק, טאק, טאק .ירטהאה לה פו'חארב(

! לו'קי דיאב ... יסטהאנו איי ריפו )הירסאו'יס קו מאס פ'אוטרה ב
 .איסטה סיראדה פור אדיינטרו ירטהאלה פו? ירואו'אונדי סי פ

איסטי  ייני קי'קי מאנירה ב ,קומו נו ,איסטי אי קאזה קאלי קי
אי קאזה  נו איי )הורטאליז'ה קו פ'חארב(! ?סיראדה פור אדיינטרו

  ?נינגונו

 

 

 
 7 שינה

 
 )היראו'פור אפ( ונידהאלי )הפור אדיינטרו די קאז( יוירינ, יסטירגולהא

 

 ÂÈÈÈ¯–   ?איס קי

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ– ) קי )ה פארטיא( ייו סו )ינדריזאסי אפארה פור לה  איסטא
ה מאנגה די לה קאמיזה לה טייני ילה מידי? אזיינדו אדיינטרו

 .אדה די סאנגרי'מאנג
 ÂÈÈÈ¯- סוס טו  ?קי

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ– ריד'אב.  
 ÂÈÈÈ¯- רימוס'אקי נו אב. 

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ– זהאיס קי קירו דימאנדאר אונה קו ,ריד'אב. 
 ÂÈÈÈ¯- סוס טו .דימאנדה קי קיריס  ?מה אנטיס די טודו קי

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ– יר'ה סאבאאש 'ריד אי ב'אב. 

 ÂÈÈÈ¯- סוס   .רימוס'אי טי אב ,דימוס קי
 ‰„ÈÂ‡ÈÏ– ריד דונקי'אב. 

 ÂÈÈÈ¯- סוס טו'נו אב  רימוס סי נו נוס דיזיס קי

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ-  ה אונואייו בושקו...  

 ÂÈÈÈ¯- ‡ה ק ?י
 ‰„ÈÂ‡ÈÏ- ‡ה אונה קריאטורה. 

 ÂÈÈÈ¯- ‡ה קי קריאטורה? 

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ- ‡ה לה קריאטורה די מי אמו. 
 ÂÈÈÈ¯- אקי נו איי נינגונו. 

ÈÏ‡‰„ÈÂ  -קי  .אינטרו אקי איס קי מי דישירו
 ÂÈÈÈ¯- טי דישו  ?קי

ÈÏ‡‰„ÈÂ  -רינטי'אינפ איל באקאל די. 

ÈÈ¯ÈÂ  -י ייאמהאיסטה קריאטורה קומו ס? 
 ‰„ÈÂ‡ÈÏ- יאקוייניייטיזיקו די קיראאיל  ... מיחאלאקי. 

 ÂÈÈÈ¯- )ייה נוס  )האיסטירגול הא (אקי נו איי נינגונו) טרימבלאנדו
 .אמוס אזיר נו סי'ואלו בק. ירארו'אפ

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- אפריטו סי מי טופו ייו .טו לו קולפאס ו 'ב ,אי
 .דיזיר קי טו לו דיגוייאטיס

 ÂÈÈÈ¯– פאריסי! קאייאדה אטי 'ב )הונידאה ליא( ייה נוס סינטיירו
 !אקי נו איי נאדה .די אקי

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ- קי סינטי! איסטה פאסאנדוסי קואלו סי! יומי די !
 איסטו פודיינדו נו! יויקי אקונטיס !ו'קי אוב !אריידיגו

, ריד'אב )הירטאה לה פואורטאליזה 'ה קו פ'אחארב(. אינטינדיר
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 ה מי אמואגורה סי לו דירי א, ריר' אבנו קירי )הספירא(! ריד'אב
 .)סאלי(

 

 
 8 שינה

 
ינטרא אי סי אסירקא די לה קאמה די לה א( איסטירגולה ו אייריני

  )הה חאזינ'ייז'ב

 
 ÂÈÈÈ¯-  ריגלה איסטה הייאגורה טודו  .אי

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- ייה אלימפייאי  ,ה סו לוגאראה מיטי טודו ייו יי 
 .ו'איל קורטיז אי יא'אס קי אב'נגלאס מא
 ÂÈÈÈ¯- לה 'פורקי נו ג, ירטהארי לה פו'ה אב'אגורה ב וזגי

 .יזימוס אלגונה קוזהאינטי קי 'ג
 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- )לה קארה טייניס ) הירטאי לה פו''אנטה אי אב'סי ליב

 .ניגרה מויי 
 ÂÈÈÈ¯- לה טייניס מויי אמארי   .האאי טו טאמביי

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- ה אונה אדיגוייאר , יזימוסאאיס לו קי  קוזה פוקה
 !קריאטורה

 ÂÈÈÈ¯- ירפו די מיחאלאקי לואאיל קו .יו סי אזייקי רימיד 
ו לו 'איל קורטיז ,האאיל פיטארי די לה לישי אי ימוס'איג

 ירטהאאי לה פו, ידו'נינגונו נו נוס ב ,אלימפייימוס די לה סאנגרי
 .יירטה'איסטה אב

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– האסי נוס סינטירי ,ינו אנטיס'איל מוסו קי ב אי? 
 ÂÈÈÈ¯- אס טו'אסי ביב , ה סינטיר'קואלו ב? 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡ - אי 'סי ב. איספאנטאנדו איסטו מי, ייו פור מי ייני
 ?ה דיזיראאמוס 'קואלו ב ,איסטה קולור נוס טופא לה קארה

י א( רידי קונוסיאדי לה קארה נוס פו. ירדאד'איס ב- יוירינ
סי נוס  .ינו אל טינו' קוזה מי בנהאו )פינסה או פוקו( )טרימבלאנדו

איסטה מויי  דירימוס קי מי מאדרי, האי לה קארה אמארי'ב
 .ימוס ייוראנדו'איסטוב מאלאטה אי קי

‡‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ  -איסטה ,האידיאינה אאיסטה מויי בו. 
 ÂÈÈÈ¯- יוייטיס קומו פארה טודו סי טופה רימיד'ב איסטי  אי
  ?מונדו

‡‰ÏÂ‚¯ÂËÒÈ – טייניס ראזו ,ירדאד'איס ב ייה. 

 ÂÈÈÈ¯– איסטה לה קופה די לימונאדה קי טרושיטיס פארה  אונדי
 ?מי מאדרי

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– איסטה יאא. 

 ÂÈÈÈ¯– קי לי, אילהאטר ה אאיסטאמוס דאנדו  פארה קי דיגא
 ?יסטירגולהא קי דיזיס טו ,איל קוראסו טינגו אפריטאדו .יר'ביב

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- דישה  ... איסטו סינטיינדו בוזיס ... אי ייו לו מיזמו
 ).הירטאסי אסירקה פארה לה פו( ירי'ב
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 9 שינה

 
דוס מיימברוס דיל , חאראלאמבו, יאקויקיר, לאס די אנטיס

 האספאסיא, ונידהאלי ,קאזאל

 

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ– )אקי פארה יני 'אנטיס ב. אקיאיס סינייור )ינטראנדוא
 .ירטהאריר לה פו'ירו אב'ה מיחאלאקי אי נו מי קיזאבושקאר 

 Â˜‡ÈÈ¯È˜– )איסטירגולה אי די  יגוראס דימודאדאס די'יינדו לאס פ'ב

 !...איסטו טרימבלאנדו! יויאו ד )ויריני

 Â·Ó‡Ï‡¯‡Á– קאזאל דיל מוחטאר ייו , יימברוס מדוס קו
איל  ,פירדידו יקו'יזאה או אינימוס אקי פור בושקאר 'ב
 .יאקויינייטיזיקו די סינייור קירא

 Â˜‡ÈÈ¯È˜- ‡יטיזיקויינאמי , ה מיחאלאקי. 

 ÂÈÈÈ¯– )קוראז  . נינגונוסייאקי נו א )י'קו
 Â·Ó‡Ï‡¯‡Á- יי או נו אייה בושקאר סי אאאמוס 'נוזוטרוס ב. 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– )סי ( ... איסטאמוס פירדידוס היי )ה פארטיא

 .)היידיזמא

Ï‡¯‡Á Â·Ó‡–  )וייסי דיזמא, האאי אגואה טר'ב  )הונידאה ליא! 

 ÂÈÈÈ¯– )קוראז , איספירי) הריא'אי סי פידריר סו סאנגרי פ ,י'קו
טודוס לוס (. )האאזו די אגו'אי טורנה קו או ב, סאלי( האאירי אגואטר

איל  יו רימיטיירינ. איסטירגולה פור אריטורנארלה פריזינטיס סי אסירקא די
 .)האד'יר לה מאנגה מאנג'אי דישה ב ,ה אונו די לוס אסיסטינטיסאזו א'ב

 Â˜‡ÈÈ¯È˜– )יויאו מי ד )האד'אטינאנדו לה מאנגה מאנג!  
 Â·Ó‡Ï‡¯‡Á- יאקויור קיריי סינייקי א?! 

 Â˜‡ÈÈ¯È˜- אלגו . אדה די סאנגרי'ידי מאנג'לה מאנגה די ריניו ב
 !יויאו ד! יויאקונטיס

 Â·Ó‡Ï‡¯‡Á - )הא דוזוטרוס אריטורנא'ב )ס מיימברוסה לוס דוא 
 .יויה רינאדיטינלה ! ונידהאלי )הונידאה ליא( .איסטירגולה

די קי טייניס לה  )ויה ריניא( )יו דיל בראסויה רינאונידה דיטייני אלי(
 ?יזיטיסאקי ? אדה די סאנגרי'מאנגה מאנג

 ÂÈÈÈ¯-  יזיאנאדה נו! 

 Â˜‡ÈÈ¯È˜- די אקיאיסטה סאנגרי  קואלו אמוסטרה? 

 ÂÈÈÈ¯– נאדה. 
 Â·Ó‡Ï‡¯‡Á- איסטה סאנגרי ינו'ירי די אונדי טי ב'די ב? 

 ÂÈÈÈ¯– )קו ?יר'קי קירי סאב,  איל)היי' ראב
 Â˜‡ÈÈ¯È˜-  יזו מיחאלאקיאקי סי? 

 ÂÈÈÈ¯- די מיחאלאקי סו ייו  .איסטירגולה האאריטורנא ( !גוארדיא
 �ו'ינבאדיזי , ריניואדה די 'יינדו לה מאנגה מאנג'אי ב, איסטה
י סי א( !ירדאד'ירארו די ב'אגורה נוס אפ! יויאו ד )יאמינטיילונטאר

 ).ו'יבאדיזמאייה די נו

‡Â¯·ÓÈÈÓ ÔÂ - י אב'אקי דיב, סינייור חאראלאמבו' יר אלגו
ייה : "יו דישוייינדו לה מאנגה די רינ'אי ב איסטירגולה .סיקריטו
 ".ירדאד'ירארו די ב'נוס אפ

‡Ï‡¯‡ÁÂ·Ó � )ייאמאד , ירהאו'אנדאד אפ )אל אוטרו מיימברו
יל אוטרו מיימברו א(. אונוס קואנטוס קאזאלינוס קי נוס אייודי

 .)סאלי

 Â˜‡ÈÈ¯È˜– יו יה קי מי אקונטיסאאיספאנטאדו נו סי איסטו מי
 !אונה דיסגראסיה

 Â·Ó‡Ï‡¯‡Á- )יו קויה רינאאיסטה  איס קי! פירה, די )יהי' ראב
 !?סאנגרי
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È˜ Â˜‡ÈÈ¯– )יו קויה רינא! לה'אב! ה'מאלדיג, די )יהי' ראב
 !...היילמארמו

 ÂÈÈÈ¯– )קו מי מאדרי! וס'אנדאדב. קי קיריש אקי )היי' ראב
 ...ירמי'נו טינגו גאנה די ב ,איסטה חאזינה

 

 

 
 10 שינה

 
 אי קואטרו קאזאלינוס, לוס די אנטיס

 

 Â·Ó‡Ï‡¯‡Á– )איסטה  ד מיראדלוס דוס אנדא )ה לוס קאזאלינוסא
, יניד אקי'וזוטרוס דוס ב'אי ב .)האיסטירגול האמוסטרה ( יר'מוז

איסטו מיראנדו  אקי, יאקויסינייור קיר )יאקויה קירא(. סירקה די מי
 .יזמו די מאטאנסהאגו

 Â˜‡ÈÈ¯È˜- היס'ה לה קאבאינו 'קי מאל מי ב? 

 Â·Ó‡Ï‡¯‡Á– )ב )ה לוס דוס מיימברוסא' וזוטרוס אנדאד קו
 ,טודוס לוס בוראקוס, אינטירה אד לה קאזה'איסקארב ,ונידהאלי

יר 'ידיש סאבאאי מיראד סי פו ,איל פוזו אי טודו מודו די לוגאר
ה אוזוטרוס דיטיניד ביי 'ב )ה לוס דוס קאזאלינוסא( אלגונה קוזה

וזוטרוס 'אי ב )האיסטירגול האה לוס דוס קאזאלינוס קי קויידא א(. יוירינ
יי לירטה די לה קאאירי סירארי לה פואאי ייו , אדלה ביייקודי

 !אינטרי נינגונו פורקי נו
 Â˜‡ÈÈ¯È˜- סי אסינטה אי ( !ה אקונטיסיר אויי'קי ב! ויאו מי די

איסטה דאנדו  י חאראלאמבוא ()היס'אי לה קאב מיטי לאס מאנוס
 ).הרי לה שינ'ילטאס סובאבו

 

 

 
 11 שינה

 
 או קאנטו או פיטארי  אייאי'סי ב ,איל סיגונדו פירדי אנטה'ליבסי (

ה לה בוקאדורה איי א. ירה קו אונאס גוטאס די סאנגריאו'אדו פור אפ'מאנג
 .)אס'או מונטו די יירב

 
 סיגונדו קאזאלינו, פרימיר קאזאלינו, ונידהאלי

 
אינטראדאס  לאס, יר לוס בוראקוס'ה פור ב'איסטוס טריס סי ב קאדה אונו די(

 )הירטאס די לה גואי לאס סאלידא

 
 ‰„ÈÂ‡ÈÏ- אקי נו איי נאדה. 

ÂÈÏ‡Ê‡˜ ¯ÈÓÈ¯Ù - ידי אלגונה 'י אקי אי נו ב'איסקארב אי ייו
 .קוזה

ÂÈÏ‡Ê‡˜ Â„Â‚ÈÒ - נו טופי נינגונה קוזה. 
אי טודו מודו די  בושקא, טרוקא די לוגאר, ונידהאלוס קאזאלינוס אי לי(

 )הקאנטו אי נו טופא נאד

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ- ירימוס'דישה ב  .איסטי פיטארי דיל קאנטו

ÂÈÏ‡Ê‡˜ ¯ÈÓÈ¯Ù - האאיס די לישי. 
ÂÈÏ‡Ê‡˜ Â„Â‚ÈÒ � הי איי קוזאה קי אאידיאייני לה 'ב? 
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 ‰„ÈÂ‡ÈÏ- לוס קאזאלינוס( .ירימוס'דישה ב קומו  )סי אסירקה קו
 .איסטו איסטה אפאריסיינדו אס קולוראדאס מי'מאנג

ÒÂÈÏ‡Ê‡˜ ÒÂÏ - יסיאנסי פאר. 

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ- ה די לה 'קיטה לה יירב( .ירימוס קי איי אדיינטרו'דישה ב

 .איסטו אטינאנדו ביי ייו נו )בוקאדורה דיל פיטארי

‡ÂÈÏ‡Ê‡˜ ¯ÈÓÈ¯Ù ÏÈ – )סי אפארה אי מירה מי  )איל פיטארי אי
 .פאריסי קי איי קומו או בולטיקו

‡ÂÈÏ‡Ê‡˜ Â„Â‚ÈÒ ÏÈ –) בולטיקו  קומו )פיטארי מירה איל  ,או
 .איסטו מיראנדו אקי איס אונה קריאטורה קי

ÈÏ‡È‡ ‰„ÈÂ ÂÈÏ‡Ê‡˜ ¯ÈÓÈ¯Ù ÏÈ‡ –) יויאו ד )הדי אונ! 

‡ÂÈÏ‡Ê‡˜ Â„Â‚ÈÒ ÏÈ - מיטירי לה מאנו אי , ירימוס'דישה ב
 .)ה מיחאלאקיאמיטי לה מאנו אי קיטה ( ארי לו קי איי'טראב

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ-  )מיחאלאקי! לאקימיחא )רי'איל קאדאב יינדו'ב! 

ÒÂÈÏ‡Ê‡˜ ÒÂÏ - היקי דיזגראסי! 
ירפו די מיחאלאקי אי קורי קו לוס קאזאלינוס אאיל קו ונידה טומהאלי(

 )אדיינטרו

 

 
 12 שינה

 
 טודוס לוס די אנטיס

 

 ‰„ÈÂ‡ÈÏ– ה א! מאטאנסה! מאטאנסה! סינייור, סינייור
די לה איל פיטארי  אי אי לו טופימוס! מיחאלאקי לו דיגוייארו

ה 'ייז'קי לה ב, ידואזארו טאנטו ברו'יסטוס גריטוס קאבא( האלישי
נינגונו . אינקאנטאדאמיינטי לה ראזו אי דימאנדו, ה סי דיספירטואאספאסי

 )לה סיינטי
 Â˜‡ÈÈ¯È˜- לו (! מיחאלאקי מי אלמה! מיחאלאקי דיגוייאדו

! אח !אח )ה ייוראנדו'אינריב ה'איג אי באשו אי סי לו מיטי, טומה
 !...אח

 Â·Ó‡Ï‡¯‡Á– )ה לוס קאזאלינוסא( !מאטאדירה )יויה רינא( 
 !לי'יה מיזיראביוסטיס'ה לה גא. דיטינידלה

איסטא  דוס קאזאלינוס. (ונידה ייורהאלי, ידואאיסטי ברו מיינטראס(
או מיימברו סי אסירקה די לה קאמה די . איסטירגולה האאריטורנאנדו 

 ).האספאסיא

‰‡ÈÒ‡ÙÒ‡ - )ויקי אקונטיסי! קיאיס )הלאק' בוז פהא...!  
‡Â¯·ÓÈÈÓ ÏÈ - האדיגוייו ! איס מאטאדירה ה'יזאיסטרה או'ב 

ו דיינטרו דיל 'איג אי לו, יאקויינייטיזיקו די סינייור קיראאיל 
 .האפיטארי די לה לישי

 ‰‡ÈÒ‡ÙÒ‡ -  דיל( !!אח! דיגוייו, ה'יזאמי ! ?מאטו, ה'יזאמי 

 .)יריאאיספאנטו סי מו

‡ÏÈÂ¯·ÓÈÈÓ  - לה מאדרי די יסי מורי! יויסי מור ו טאמביי
! ה מיחאלאקי לה מאטואה דיגוייו 'יזאידאד קי סו 'לה נוב. יוירינ

 !אח! לה מאטו
 Â·Ó‡Ï‡¯‡Á- ה טו מאדרי אמאטאטיס ! מטאדירה! ה'מאלדיג

 יה קי סייוסטיס'ה לה גא! טאדלה א)ה לוס קאזאלינוסא (.טאמביי
 איסטירגולה טאמביי )האיסטירגול האא י קודיה לוס קיא (.אינטריגי

 !סינטיטיש, נו לו סולטיש

ÒÂ„ÂË ‰Â‡ ÔÈ‡ - קי דולור! היקי דיסגראסי! 

) .)איל פירדי קאיי ,,ייורא אי גריטא
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ÂÈ¯Ë‡Â˜ ÂË˜‡  
 
 1 שינה

 
די או יסטו אקומפו. אלנוריקסייולה שינה ריפריזינטה או טריבונאל ק(

אי די או , ימפיריאלאדי או פרוקוראדור , די קואטרו מיימברוס, פריסידינטי
איל  איסטא פריזינטיס פור סינטיר ינטי'ידומברי די ג'אונה מוג. יויסיקריטאר

איסטה טאמביי פור  וקאטו'או אב. איסטירגולה יו אייוזגו די רינ'ג
 )ינדירלאס'דיפ

 

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡– )יו יה רינאייאמה  )סי אל מובאשיראדיריסאנדו
 .ה'ייז'איסטירגולה לה ב האאי , הא די אספאסיה'יזא

‡¯È˘‡·ÂÓ ÏÈ - סינייור  )סאלי( מויי ביי

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡– )אינטרא איסטירגולה קי האיו אי יה רינאיניד 'ב )
ה א( ) פור אסינטאר ליס אמוסטרה או לוגאר( .וס'אסינטאדב. פור אקי

 .אי פייס אנטה'ליב )יוירינ

 ÂÈÈÈ¯– )הנטא'ליבאידיסי אי סי 'ובא(. 
 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡-  סאמאי ייטקומו? 

 ÂÈÈÈ¯– יוירינ. 

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡-  סנייוס טייניאקי? 

 ÂÈÈÈ¯– 18 נייוסא. 
 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- המאדרי קומו סי ייאטו פ? 

 ÂÈÈÈ¯- סאי מ'אי אויי נו ביב, נדוניא ה'באמאסי יי. 

Ù ÏÈ‡ ÈËÈ„ÈÒÈ¯-  ?סאאונדי מור, מויי ביי

 ÂÈÈÈ¯– איל ק מורו .ל סורוניאזאאי

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡– סו אזי'איג קי? 
 ÂÈÈÈ¯-  .ו'איג נו טינגו נינגו

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- ירדאד די טודו 'לאר לה ב'אס אב'וראס קי ב'ג
 .ו דימאנדאר'לו קי טי ב

 ÂÈÈÈ¯– סינייור, סי. 
 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- סירקה אקי'ב מיטי לה מאנו , יו סי אסירקהירינ( .י

 :)ראס'איסטאס פאלאב איל פריסידינטי ו אי דיזי קויילי'אנז'איב איל רי'סוב
לאר לה 'ו אב'רו קי ב'איסטי ליב איל קונטינידו די ורו פור'ג"

וזגאדוריס 'איסטי טיימפו לוס ג מיינטראס( "ירדאד קי קונוסקו'פורה ב
אנטא'סי ליב(. 

‡ ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ–)סקומו טי ייאמא )האיסטירגול הא? 
‡‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ – איסטירגולה. 

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- סקי אנייוס טייני? 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– אנייוס 57 טינגו. 
 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- סאי איל נומברי די טו פאדרי קומו? 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- רומיחאלי'מאב. 
 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- סאונדי מורא? 

‡ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‰ �  .איל קאזאל די סורוני אי

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡– סו אזי'איג קי? 
 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡ -  ינטי אי אנסי מי ' גה להאאגו מאנדאדיקוס

 .מאנטינגו

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- רי לו 'ירדאד סוב'וראס די דיזיר טודה לה ב'ג
 ?רה דימאנדאאו 'קי טי ב

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– סינייור, סי. 
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 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡– )וראר 'יזו גאראר די לה מיזמה מאנירה קי ו'לה אזי ג

יר 'איסטאס אקוזאדה די אב ,יוירינ, טו )יויה רינא). (יויה רינא
אי  )האיסטירגול הא( .יקו די קואטרו אנייוס'יזאה או אדיגוייאדו 

ה איר אייודאדו 'איסטירגולה סוס טאמביי אקוזאדה די אב טו
איל אקטו  אס דוססינטיד טודאס ל. יקו'ו פור מאטאר אל גיריני

 .ה מילדאר'ו ביאיל סיקריטארי די אקוזאסייו קי
‡ÂÈ¯‡ËÈ¯˜ÈÒ ÏÈ – )יה די לה יאיל קונטינידו די לה סיטינס מילדה

  :)אי לוס טירמינוס סיגיינטיס יסנאי אקוזאסייו קאמארה די מיטידה
איל מוסו די  ונידהאלי, ה לאס אוראס די טאדריא, מארסו 3 ילא"

יינדו 'אב, ליס דיל קאזאל סורוני' די לוס נוטאבאונו, יאקויקיר
אי נו , יניייטיזיקו מיחאלאקיאה סו אה בושקאר אסאלידו 

אונה , האו פארה לה קאזה די אספאסי'סי דיריז, טופאנדולו
. יויאי מאדרי די רינ, די לונגו טיימפוזה חאזינה די'ייז'יר ב'מוז
רינטי די לה 'אינפ יינדו סינטידו דיל באקאל די'ונידה אבאלי

אינטראדו  האי'יקו מיחאלאקי אב'איל ג קי, האקאזה די אספאסי
איל נו  אי פרימירו .ירטהאה באטיר לה פואו יאיל סי מיטי ,יילא

יזיס 'אס ב'יינדו באטידו מונג'מה אב .יסטהאו נינגונה ריפו'טוב
, יויאיסטירגולה אי רינ ,יריס'איל סינטיו דוס מוז ,ירטהאלה פו

ינדריז די אאי אטינו פור לה ,  פור אדיינטרו די קאזהאסירקארסי
יו יאי סינט, אדה'ה לה מאנגה מאנגאיו טינייקי רינ, ירטהאלה פו

". איסטאמוס פירדידאס ייה "ה ריניואאיסטירגולה לי דישו  קי
יו יאיסטירגולה אי רינ ,ונידהאאס די לי'מאלגראדו לאס רוגאטיב

י או'ונידה פאלי, איסטו רי'בסו. ירטהאריר לה פו'ירו אב'נו קיז
סו אמו סינייור . ידו'ה סו אמו די טודו לו קי באורמאר 'ינפא

, איל מוחטאר דיל קאזאל ה סו טורנואורמו 'ינפא, אקויקירי
קו לה אייודה די דוס מיימברוס , איל קואל ,סינייור חאראלאמבו
 .האה לה קאזה די אספאסי אירואו'סי פ, אקויאי דיל סינייור קירי

וחטאר איל מ יירטה אי'ה אב'איסטאב ירטהאיס לה פו'איסטה ב
ה אזיר אונאס איני'איל ב יר קי'יזו סאבא אל נומברי די לה ליי

 ,יקו מיחאלאקי'איל ג איאיסטה קאזה פור טופאר סי בושקיטאס
ראס דיל 'איסטאס פאלאב אי סינטיינדו .איסטה גואדראדו

ה א] ספק [יו דודהיקי דלו , איסטירגולה סי דיזמאייו ,מוחטאר
יו טרושו אונה קופה די ירינ, יסרנטיאינטרימי .ויאו מיסטירי

ייה לאי אי לו קי אי, איסטירגולה האה פור אריטורנאר אאגו
יר 'יו דישו בירינ, ה או מיימברו דיל קאזאלאה לה קופה ארימיטי

ו 'אר מאס מונג'יזו פוזאלו קי , אדה די סאנגרי'סו מאנגה מאנג
איסטאדו  איסטי יינדו'ב .ייהלאי רי'יא סובאדודאס קי קאלאס 

ירה קואטרו או'יר די אפאיזו טראאאיל מוחטאר  ,די קוזאס
אי  אי לה קאזה אי יזו אזיר בושקיטאסאאי , אוטרוס קאזאלינוס

, אס בושקיטאס'יס די מונגאדיספו. האירטה די אספאסיאלה גו
אדו 'איג  דיגוייאדו אייקו מיחאלאקי'ירפו דיל גאאיל קו טופארו

יו יאיסטאבליס לו קי, האדיינטרו די או פיטארי די לישי
איסטי  אי ה סידו קומיטידואי'איל קרימי אב קומפלידאמינטי קי

 .לוגאר
 ירו אריסטאדאס איאו'יו פיאיסטירגולה אי רינ ,איסטו רי'סוב
יירו 'דאד אונדי ריסיב'ה לה סיבאאדאס יי'אינב

 יוירינ. ינסטרוקסייואוזגו די 'ס די פארטי דיל גויינטירוגאטוריא
 קי, אימוסייו יקה'אטורגו סי לה מאס ג, יויינטירוגאטוראאי סו 

, טירי קי לה אבאנדונו'ינגארסי די סו אמאנטי ליפ'ייה פור בלאי
 ,איסטירגולה האקואנטו . יקו מיחאלאקי'יזאה סו אדיגוייו 

אי לה  טומאר פארטיה אייה נו קירילאי איסטה דיקלארו קי
מה קי , יויייה סי קונטרארליואייאי קי אל קונטראר ,מאטאנסה
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איל  ינקאר'אינפ ה'יבאקי לי , יויורסאדה די פארטי די רינ'י פאו'פ
 .ה אייודארלה'יטאב'ייה נו אגלאי סי ,ו'אי סו פיג ואי'קוג

איל  טופאנדו, יסנאי אקוזאסייו לה קאמארה די מיטידאס
ינסטרוקסייו איז די או'ו דיל גיינטירוגאטוריאל ריזולטאדו די

ה לה אונאנימידאד איזי 'דיג, אי או אורדי קרימינאל קלאסאדו
ירדאדירו 'איסטי אקונטיסימיינטו קומו או ב די קונסידיראר

ייה רימיטי טודוס לוס לאי ,ינסהאאי פור קונסיגו, קרימי
פור  ,אלנקסייואיל טריבונאל קורי הא, וס'דוקומינטוס רילאטיב

 ".יה לה ליאורמי 'איס קונפ ידיר אזיר לו קיאפו

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡– )איסטאס  טו?  איסטאס סינטיינדו)יויה רינא
 רי'קי דיזיס סוב. ה מיחאלאקיאאדו יייר דיגו'אקוזאדה די אב

 ?ואיסט

 ÂÈÈÈ¯–)טרובלארסי יז די או'סיגו לו דיקלארי אל ג. ורייסי סינ )סי
 .ה מיחאלאקיאי ילו דיגויי ,וינסטרוקסייא

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- סאטיייפורקי לו דיגו? 

 ÂÈÈÈ¯–)קוראז  .י פור לו קי סו פאדרי מי אבאנדונויללו דיגו )י'קו

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡–  ה פור קיאי'אי קואלו אב? איס סו פאדרי קי
 ?רי'איראס סו מוז טו. איל טי אבאנדונארה

 ÂÈÈÈ¯-  ה אי ייו לו 'איל מי אמאב .טירי'ליפסו פאדרי סי ייאמה
ו די יאיל מי פרומיטי .יר'איסטה קאזאדו קו סו מוז איל .ה'אמאב

אי לה , יר'ה מי פור מוזאאי די טומארמי  ,ייהלאי האקיטארלה 
ו די סו אאיל אני ,ו סוייואאיל אני ויאיל מי די איס קי ה'פרוב

 .קאזאמיינטו
 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- וסטאי ויס דיאאי דיספ? 

 ÂÈÈÈ¯- איל מי  איסטו יס דיאדיספו!... איסטו יס דיאדיספו
, איסטי מונדו סולה אי ייו קידי, איל נו מי אמו מאס ,אבאנדונו
, איסטונסיס מי דישי ייו. אי סי ארימו, לי'מיזיראב, טריסטי

. ירטיאאיס מי מו ור'מיז ... ?איסטי מונדו אלי'פארה קואלו מי ב
ה סיר אירטי נו פודיאיס ייו פינסי קי מי מואאו פוקו מאס דיספו

ה טומאר אונה אייו קאלי. אקסייו'אונה סאטיספ
ייו  ... ינגארמי'ה באייו קירי ... ידה'אי ב אקסייו'סאטיספ

ה קי 'יזאמה אונה . ינגו די מי'ינגארמי די אקיל קי סי ב'ה באקירי
 אי...  ינגארסי די או אומברי'ידי טיניר פארה באירסה פואו'פ

 האאו די ... קואלו אזיר, קואלו אזיר ... יסיל'אירה דיפ איסטו מי
לה ( איסטירגולה ינו'ב ,י לוקה'אירה קאז ייו ,אי קאזה איסטאנדו

אי לה  .ידיאסאאיסטאס  אי מי דישו קי טרוקי או פוקו )האמוסטר
 ... טירי'יקו די ליפ'יזא, לו די מיחאלאקי'ירסאסייו סי אב'קונב
ה אייה די מאטאר לאירה אקי ,האידיאינו אונה 'ונסיס מי באיסט

אי די סו , יר'די סו מוז ,טירי'ינגארמי די ליפ'מיחאלאקי פור ב
 האייו לי דישי  ... ה מיחאלאקיאמה קומו טופארלו  ... פאדרי

ירלו 'ה מיחאלאקי פור באיגה יה קי מי לו טרא א,איסטירגולה
יטו אי 'סטירגולה אג אייא...  איל דיסקארינייו פארה קי מי פאסי

  ...ה דיגוייארלואידי 'איסטונסיס קי ייו מי דיג איס ... לו טרושו
 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- אי 'איל קוראז יאו'קומו טי פ ה דיגוייאר או

איל  ,סי טו טייניס אלגונה קישה קונטרה טו אמאנטי? ינוסינטיא
 ?ויקו קי קולפ'ג

 ÂÈÈÈ¯- איל אמור נו !ה סינייורא איס  איל אמור .אינטיינדי ראזו
אי סיינדו , ינגארמי'ה באייו קירי! איס סייגו איל אמור .ירטיאו'פ

אי דיגוייארלו  .יקו'יי אל גלייו דיגו, ויקי נו טופי אוטרו רימידי
ינגי די 'ייו מי ב. יסנאקסייו'י טריס סאטיספ'יקו ייו טוב'אל ג
 .יר' מוזדי סו פאדרי אי די סו ,טירי מי אמאנטי'ליפ
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 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- איסטאס קלאראמינטי אטורגאנדו ,דונקי ,
 ?יה מיחאלאקאאדו יייר דיגו'אב

 ÂÈÈÈ¯– אי . לו אטורגו אי לו ריפיטו קלאראמינטי! ורייסינ, סי
וס לוס דיזי 'יסטוס ביירבא(. ירלו דיגוייאדו'מי אליגרו מיסמו די אב

 )ינדוארי

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- היזיר אלגונה קוזטייניס מאס די ד? 
 ÂÈÈÈ¯- נו סינייור. 

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡– ) האיסטירגולאה(  ,איסטירגולה אי טו טאמביי
ה אה דיגוייאר איר אייודאדו 'איסטאס אקוזאדה די אב

 ?ואיסט רי'קי דיזיס סוב .מיחאלאקי

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– )איס  .ייו נו קולפי נאדה, סינייור )טרימבלאנדו
ה אה אייודארלה אורסו 'ייו אי מי פאינגאנ יו קי מיירינ

 .דיגוייארלו

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡– אינגאנייו קי קירי דיזיר מי? אינגאנייו טי ?
 ?אלגונה קריאטורה סוס

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– די. ירדאד'לי קונטארי לה ב, סינייור ה מי אאו
. ה חאזינה'איסטאב ה סו קאזה פורקי סו מאדריאיו יייאמו רינ

יו מי דישו קי מי קידארה ירינ, יו לה מאדריימיס קי סי דוראדיספו
ייו לי . ה די אמורארי'לו קי סופ'אי מי אב, ייהלאי או פוקו קו

נו מי . אי לו סוייו ייה סיימפרילאי .דישי קי די די פאסאדה
 ... רי מיחאלאקי'איל לאקירדי סוב ינו'אקודרו ביי קי מאנירה ב

ה אאיר אה טראודיו מי דימאנדו סי לי פיאיסטונסיס ריני
איל  ירלו אי אבראסארלו פארה קי לי פאסי'מיחאלאקי פור ב

איסטו  איל חאטיר קי ייה אי ייו פור אזירלי, טירי'אראנקו די ליפ
אירה  י קי'סי לו טרושי מה קי סאב, ייהלאי ינסאדה דיאירגו'אב

 ?פארה דיגוייארלו
 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- ה א יטיס'טו פורקי לו דיטוב, מויי ביי

 ?יומיחאלאקי די לוס פייס פארה קי לו דיגוייארה ריני

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– יס אמה דיספו, יטי'יו נו אגיייו אל פריסיפ ,סינייור
מי , האו אי מי דישו קי סי נו לו דיטיניאי'איל קוג מי אמינאזו קו

 .ה מיאה מאטאר 'יבא

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡– ב איסטו טי פור טו ? ירדאד'איספאנטאטיסאי
 ?יויה רינאינסיר 'ידיאס באו פונ

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- ייה מילאי ,סינייור...  

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡– יזו מאסאקואלו טי  ,לה'אב 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– ייהלאי ינסאדה דיאירגו'איסטו אב ייו...  
 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- הינסאדאירגו'קי קיריס דיזיר אב? 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– ריגאלוה קואנדו מי דה אלאקי די קואנדו , נה , גו
 .ירמי די סו חאטיראו'ידו פאאי נו פו

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- ינה אקי טו מוסטראטיס בו, קירי דיזיר
 .אי לה מאטאנסה ודארלהייולונטאד פארה א'ב

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡- ה קי אאיספאנטי נו סי מה קומו מי, האייו נו קירי
 .יטי'אג, מי מאטארה

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- טו דיזיס קי . אינטינדיר איסטו פודיינדו ייו נו
 ינסאדה דיאירגו'איסטאס אב אי קי, יויאיספאנטאטיס די רינ טי
 .איסטו לה אייודאטיס אי פור ,ייהלאי

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– סינייור, סי. 
 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡- רטייניס אלגונה קוזה מאס די דיזי? 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡–  .סינייור, נו
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 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡– )וקאטו קואלו ' סינייור אבאיל אי )וקאטו'אל אב
 ?רטייני די דיזי

‡·‡ ÏÈ'ÂË‡˜Â - יס דיל אטורגאמיינטו קומפלידו די אדיספו
סולאמינטי , ה מי נו מי קידה נאדה די דיזירא, טודאס לאס דוס

קי לאס פינאס , קונוסי מויי ביי, לי קורטי'לה אונוראב
אס ירינטיס סיגו ל'סו דיפ, ה לוס קרימיניסאידאס 'ליז'ינפא

איסטאדו די אלמה די סוס  איל סיגו, אסיסירקונסטאנסי
יו מיריסי פיאדאד פור ירינ, יהיאיסטה סירקונסטאנס אי .אוטוריס
אי או  יזואייה לו לאי ,סיינדו. או קי בארבארהא ,רה'סו אוב

 ייה מוסטרה רי לה קואלה לה ליי'סוב, איגזאלטאסייו פונטו די
ייה סי לאי ,איסטירגולה האאנטו קו .זוס אטינואנטיס'סוס קאב
 סיינדו, יוייטאר לה פרופוזיסייו די רינ'ורסאדה די אג'טופו פ

איספריטו  אי סו סוריקסיטאסייו די האידיאפו, איסטה אולטימה
. יקו'יו פור דיגוייאר אל גי'ו קי סירבאי'איל קוג מאטארלה קו
בלי קורטי ה לה אונוראאאיסטי פונטו ייו רוגו  רי'באזאנדומי סוב

איסטאדו די אלמה  איל אי קונסידיראסייו די קיריר ביי טומאר
אי די דאר , איסטירגולה אי לה סיטואסייו קריטיקה די, יוידי רינ

ס דיל איספריטו די לאס ליי ורמי אל'יזייו קונפ'אונה דיג
 .ירנו'גוב

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡– ) איל סינייור )ימפיריאלאאל פרוקוראדור 
 ?הימפיריאל טייני די דיזירנוס אלגונה קוזאדור פרוקורא

‡ ¯Â„‡¯Â˜Â¯Ù ÏÈ‡Ï‡È¯ÈÙÓÈ - ייו דימאנדו אל נומברי דילה ליי ,
איל  אי ,וסטו אי ליגאל'איס ג ה קי סי אגה טודו לו קיא
 .ינטיריסו דיל דיריטו פובליקוא

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡– איסקאפו סו  לה קורטי ייה, איס אנסי סי
ה קאמארה ה לאידימוס ריטיראר אנוס פו ) מיימברוסה לוסא(. וזגו'ג

, יל פריסידינטיא( יהייסטרה סיטינסאיס פור דאר נונדי דיליביראסייו

יו סאלייאיל סיקריטאר לוס מיימברוס אי(. 

 

 

 
 2 שינה

 
 האיסטירגול יו איירינ ,יל ריסטאנטיא

 

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– )פייס סולה  אי ה מיאיו יקי מי מיט !חא )אי
ה איו פור דיגוייאר יה רינאונטארמי 'טה בילה פור אגאיס

איסטו  אי, אי פריזו איסטו אזי דוס מיזיס קי! מיחאלאקי
 ,איסטאר אקי די ,ריינדו דיגו'איסטו סופ ,ו'ריינדו מויי מונג'סופ

וזגאדוריס 'אי אגורה לוס ג, וזגארו'אויי נוס ג. סולה אי אסולאדה
א 'נוס ב !יהיה אולטימה סיטינסירו אדיינטרו פור דאר לאו'סי פ

 פורקי טינגו סינטידו קי? ה נוזוטראס טאמבייאה מאטאר אי א
 .לו מאטא, איל קי מאטה

 וס די'י ייו די סינטיר לוס קונסיז'קי פיקאדוס טוב! יויו מי דא
יו מי ירינ  ...ידאד'לה פרוב! אח! ... יויה די רינ'איסטה מאלדיג

  ...וזארלה'י ריפ'זירלי או חאטיר נו קיזו אי ייו פור א'ה מונגאאזי
נונקה , איסטו יר טודו'ה סאבאה 'יבאה קי סי אי'סי סאב! אח
 !ינוסינטיאיי או לה אייודארלה פארה קי דיגואה ייו 'יטאב'אג
 אי קי, ו'ו דיג'מי טוב, האי'מי מארידו קואנדו ביב )פינסה או פוקו(

, סי אויי נו, ראדהאיסטי מונדו נו קידה נינגונה קוזה גואד
אי , יויאי מיד ה טודו סאליאאו די, סי אמאנייאנה נו, אמאנייאנה
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לה מאטאנסה די , אי אויי .י סו פאגה'קאדה אונו ריסיב
 יסטה דילאנטרי טודהאאיקספו אי ייו, יויר'מיחאלאקי סי דיסקוב

ירמי 'ינסו די באירגו'מי אב ,ינטי דיל טריבונאל'איסטה ג
 .ל באנקו די לוס אקוזאדוסאי אי אסינטאדה

ה סיר 'קואלה ב !יו די מי פארה מייקואנטו מי מינוספריס! 'ופא
 ייו ייורו ?ה דאר פור מיאא 'יה ביקי סיטינס? ירטיאאגורה מי סו

ו אי'ייו ב  .....איספאנטו אי טודה מי קארני טרימבלה די )הייור(
וס קו לה 'יה לוס אוזיסי אלימפ ( ...לושארסי'ירסאס אפאו'מיס פ

 אי פייס ידי מאס סוסטינירסיאירפו נו פואמי קו )וסטא'אלדה דיל פ
אינטרי סוס דוס  יסה'אי מיטי לה קאב, הארי לה סי'סי אסינטה סוב( !אח... 

 .)מאנוס

 ÂÈÈÈ¯– )איסטירגולה האמיראנדו , אינפייס סולה אי  )איסטאדו איסטי אי
ייו נו !  די ייורארקי איי !?פורקי ייורה, מיראד קי פירסונה

ייו לו , סי. ייו נו טופו קי אייגה לוגאר פארה ייוראר .סיינטו נאדה
איסטו לו דישי  ,ה מיחאלאקיאיי לייו דיגו, דיגו אי לו ריפיטו

. נאדה? א אזיר'קואלו מי ב .אינדהאיזיס אי לו דיגו 'אס ב'מונג
יירו מי ד ,ה קומיראמי דיירו . אי פריזו י'איסטוב אסטה אגורה

ה 'אי אגורה קואלו ב, ארו'אר נו מי חארב'חארב ,יר'ה ביבא
אי סיימפרי , אי פריזו ה דישאר אוטרו או פוקואא 'מי ב? סיר

אי לה  איסטאר האאימביזי  ייו ייה מי. ה מאנטיניראא 'מי ב
ייה ! ה מיחאלאקיאיי לייה דיגו! יזיאי ייה 'אי לו קי קיז ,פריזייו
ה 'אקו אי די לה מאלדיגידי קירי ,טירי'פינגי די לי'מי ב

 .איסטה אליגרי אי קונטינטי איסטו מי קוראסו פור! קאטירינה
איסטו  אי נו ,י דורמו קו ריפוזו'איס קי לה נוג ה'אי לה פרוב

 האאמוסטרה קו לה מאנו ( .איסטו האפינסאנדו דיל טודו 
ה 'אב'מי ב  איס יש אקי קי'קי לה ב ,איסטה טורפי אי )האיסטירגול

אי , י'נו דורמי לה נוג ,יר'ני ביב, נו קירי ני קומיר ,ידי דיזיראסי פו
 איי יאיס ק לו קי פאריסי! יהיקי ביסט. ה ייוראנדו'סיימפרי ב

 וזגאדוריס קי'לוס ג )פינסה או פוקו( !איל מונדו אי מאטאר
אמוסטרה ( איסטה קאמאריטה האאינטרארו  סי, א אקי'איסטאב
ה דאר אא 'יי קי בלאיס א ,יניר'אינדה נו איי ב א)המאריטאונה קא

ינטי 'איסטה ג אי טודה )ינטי פריזינטי'מירה לה ג( ... יהילה סיטינס
ואלו אספירא ה קפאר ?קי דימאנדא? קי קירי ,איסטא אקי קי

ה איס 'מירה אוטרה ב( ... יירו'ייה מי ב? ה מיאירמי 'פארה ב? אקי
 ,טירי'ה ליפאה או פוקו 'קי אסימיז, י איי אונואק )לוס אסיסטינטיס

סי קידה או (  ...איסטאדו יסטי אאי איראיזו טראאיסטי קי מי  הא
. רי מי קוראסו'ילו די טריסטיזה קוב'או ב !אופ )הפוקו קאייאד

ירפו אמה מי קו ,ה אליגרי'איסטאב איסטי פונטו ייו אסטה
! וימה מי די. די ראייואדו פור או גולפי 'פאריסי אגורה חארב

איסטי  איס פורקי! ?ה קי סיינטו'איסטה טורב איס פורקי
ה 'איסטי מאל קי סי אפאריז איס קואל !?אבאטימיינטו די אלמה

איסטי טריסטי  איס קי! ?פארה אבאטירסי קונטרה די מי
אי קי רוניי מי , איל קוראסו אקה'פריסינטימיינטו קי מי קאב

איסטו  אגורה, ה קונטינטי'טאבאיס סטה אגורהא!! אלמה
אי  מה, איספיראנסה ה גראנדיאאסטה אגורה טיני. טריסטי

איסטי  איס קי! איסקורו אי פריטו יניר'ו או אבאי'סוביטו ב
 יסה'יטי לה קאבמ(..... ! ...אי סוביטו ינו'טרוקאמיינטו קי מי ב

 )האי סי אסינט, אינטרי לאס מאנוס
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 3 שינה

 
 אי לוס די אנטיס, יטהא אי סו סיגויל פריסידינטיא

 
איסטירגולה אי  אינטראדה ה להא. יטהאאיל פריסידינטי אי סו סיגו יטראא(

 )איסטא קאייאדוס אי טודוס, אנטא'יו סי ליבירינ

 

 ÈËÈ„ÈÒÈ¯Ù ÏÈ‡– מילדה )יויאל סיקריטאר( !קאייאדיס. 

‡ÂÈ¯‡ËÈ¯˜ÈÒ ÏÈ – )איל פאפיל אנטה אי מילדה'סי ליב סטוס אי אי

סורוני  איל קאזאל אי יויאיל טריס מארסו אקונטיס י א:)טירמינוס
ה די 'יזאיו יירו רינאו'אוטוראס פאאו אסאסינאטו דונדי לאס 

 יס די להאדיספו. דה'איסטירגולה לה ביב אי, האאספאסי
איסטירגולה  יו איירינ, יהיוסטיס'אינקיסטה די לה ג

 ינטירואאיל  טרוקסייוינסאיז די או'איאיל ג סומפורטארו
אי  אי לה קאמארה די מיטידאס, ו מיניסטירוזויגאטורי

ה אזיר או יידי'דיג, י'אטו ביי גראב'איל פ יס טופאנדונאקוזאסייו
 .אלנאיסטירגולה פור או טריבונאל קוריקסייו ו אייפאסאר ריני
יר 'יו אטורגו קלאראמינטי אבירינ, דוטה די אויייאי לה ס
איסטירגולה  אי, טירי'ו די ליפ'יזאיקו מיחאלאקי 'אל גדיגוייאדו 

 לה. אי לה מאטאנסה יר טומאדו פארטי'אטורגו טאמביי אב
 לה יר'י פור אב'אז'אינטיראמינטי סאלב יו סיינדויה די רינ'איג
 רי אונה קריאטורה'אפליקאר סוב  יאלמינטייו ספיס'איג

אד קונדינאדה ה לה אונאנימידאאיס  ,ינוסינטיאאינטיראמינטי 
 ייהלאי סיינדו קי, איסטירגולה האקואנטו . ירטיאה פינה די מוא

יזו סיגו סו אאי לי , יויוס די רינ'ו לוס קונסיז'איסקוג
ה דיגוייאר אל אאו פוקו די חאטיר פור אייודאר , דיקלאראסייו

ירסה או'זו די פ'ייה סי טופו דילאנטרי או קאבלאי או קיא ,יקו'ג
ורידאד די 'ה לה מאזאאיס  ,יויאיס לה אמינאזה די רינ יק, ור'מאז

ה אאימפיסאנדו דיל די ,יוס די פריזוינ א15 האבוזיס קונדינאדה 
 .די סו אריסטאסייו

 ‰ÏÂ‚¯ÈËÒÈ‡– )האיסטו סי דיזמאיי סינטיינדו( 

 ÂÈÈÈ¯– איל פירדי קאיי (...! אח! פיאדאד(. 
  

  
 י  די איל  דראמה'פ

 
  


