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ו ׳ ד א ר ו ט ע ׳ ב א ע י  קת? אין אנדה מן קי בארון איל ב
אי רימאלוס סיזו  סי צון פיקאלוריס לי קארירה אין .

 סי נון איסקארניסילוריס לי אסיינטו אין אי .פארה
בילונטאל. סו איסטה ה׳ לי ליי לה אין סעו אסיכטה: י

אי נוצי: אי ליאה מיללאנלו איסטה ליי סו אין אי

 לי קוריינטיס לאם אה פלאנטאלו ול3אר און קומו סירה
 אוזה סו אי . אורה סו אין פרוטו סו לה קי .אגואס

נון :פרוספירארה אזי איל קי לו טולו אי .קאאירה נון

עו .מאלוס לוס אנסי  אימפושה לו קי טאמו איל קומו ס
לוס אנטאראן3לי סי נון איסטו פור :ביינטו איל

 קומ־ לה אין פיקאלורים לוס ני .צואיסייו איל אין מאלוס
קארירה לה קונוסי ה' פורקי :גוסטוס לוס לי פאנייה

 לי- סי מאלוס לום לי קארירה לה אי .גוסטוס לוס לי
:פירלירה

ב

 גינטיאוס לוס אי .גינטיס לאם אפאנייאן סי קי פור
י : ? אנילאל3 פינסאן לה לי רייאיס לוס פאראן ס

 קונטרה אאונה אקונסיזאן סי סינייוריס לוס אי .טיירה
אראנקימום ,ליזיינלו :אונטאלו סו קונטרה אי ה׳

ס ס נוסוטרוס לי איגימוס אי .אטאלוראס סו  קואיר־ד סו
§־'ריאירה סיילום לוס אין אסעטאלו א̂י לאם ,



י לארה3א ל׳יס אעטוכסים :אילייום אה איסקאמיסירה 5

; :ארה3אטור לום איריסימייכטו סו אין אי .פולור סו אין

מונטי מי ציון סוברי ריי מי אה אעסינייוריאי ייו לירה, אי 6

,מי אה לישו ה .פואירו פור ריקונטארי לו ?סאכטו:

י איריס איזו מי 8 י או . די דימאנדה ;איכגיכדרי טי טו

 1. פוסיסייון פור אי .אירילאל פור ציכטים לארי טי אי .מי
קון קעראראם לום :טיירה לה לי אטימום לוס טוייה §

פי־ ליס לוס אוליירו לי אטואיכלו קומו .ציירו לי ארה3

קאס- סיל !איכטיכליד ,רייאים אגורה אי :לאסאראם 10

:טיירה לה לי גואיזים ,טיגאלוס קון ה' אה יל3םיר !

אי?ו. אל יזאל3 :לה3ריטימ קון וס37א5גו אי .טימור !•2

 לה אין ליפירלאאיש ום3 קי אי .אינסאכיי סי קי סיאה מן
 . פולור סו פרקי קומו אינסיכליירי סי קואנדו ,קארירה

: איל אין ריגאלום3א טולום ינטוראלום3יינא3

ג
ו מ ל א ס  סר שלום3א לי לילאכטי פוייו קואכלו .דריל לי ז

!אנגוסטייאלוריס מיס מוגיגואן סי קואכטו ,ה' :איזו2

פור לירן מוגום מי: קונטרה אלעאנטאן סי מוגום3

 איל קון אילייה פארה אםייון3םאל איי נון . אלמה מי
ו-סלה: י . אה מאמפארו איריסה' טו מה ^לי מי מי

מי קי; :יםה3קת מי אינאלטיסי קי איל אי צאונרה

סו לי ריספינלי מי איל אי .לייאמו ה/ אה יז3

ו * מ ל א ג ב ס



.ליספיילטו מי אי לואירמו אי ייאזקו ייו :סאנטו.סלה

די מילארייאס לי טימילי נון :סוסטייני מי ה׳ פורקי ז

-3אלי :מי קונטרה לירילור פונין סי קי פואיבלו 8 אנ

 אס איליסטי טו פורקי !לייו מי ,אמי3סאל !ה' טאטי
ליינטיס לוס .קיסאלס סו רי3סו אינימיגוס מיס טולום

א־3סאל לס אים ס קון לאסטי:3קי לוסמאלום לי1

סלס: ימ־יסייון.3 טו טופואעלו רי3םו .סייון

ד
ל 1 סאלמו . טאנייריס לוס רי3ו0 .קאנטאלור פרימיר א

.כוסטו לייו מי ,ריספונלימי לייאמו קואנלו :לויל לי •

 לי אפייאלאטי .מי אס אינסאנגאסטי אנגוסטייס לס אין
אסטה .רי3אומ לי זוס אי :אולאסייון מי אויי אי ,מי :

 אמא- אי ירגואינסה3 פור אונרה מי ט־ימאריאיש קואנלו
 :סלה ? מינטירה ושקאריאיס3 אי .אנילאל3 לה ליאיש

. פארה ואינו3 אל ה אפארטו קי יל3סא יאי י  ה ס
וס3איסטרימיסיל :איל אס לייאמו קואנלוייו אואירס

 לי3סו קולאסון ואיסטרו3 אין אבלאד .פיקיאים נון אי
- :סלס .קאלייאדבוס אי ואיסטרסקאמס3 סאקליפי

ס3אינפיגוזייאל אי .גוסטילאל לי סאקריפיסייוס סייאל  ו
^סס ? יין3 מוסטלארס נוס קיין ,ליזין מוגוס : ס אין

:ה׳ או ,פאסיס טוס לי לח לה נוס רי3סו ליסטי !

ירה 3סי סו קואנלו קי מאס .קוראסון מי אין אליגריאה



ו6 מ ל א ה ד ס

*

[ :פיגוזייה אין

ה
ל1 די סאלמו .סואירטיס לאס סוברי .קאנטאדור פרימיר א

! מי אינטיינדי !ה׳ או ,איסקוגה דיגום מיס אה :דויל 2

1 ,איסקלאמאסייון מי לי ה3 לה אה איסקוגה לה:3א 3
:אודאסייון אגו טי אה פורקי .דייו מי אי דיי מי

 מא- לה אין .וז3 מי אואיראס מאכייאכה לה אין ,ה' 4
י :איספיראדי אי טי אה אוי-אסייון מי אודדינאדי נייאנה

מאלי־ אין ילונטה3אינ קי דייו און איריס נון טו פורקי 5

סי נון :קונטיגו מורארה נון מאלו איל . סייה 6

יריסים3א טו אחוס. טוס די דילאנטי לוקוס לוס פאלאראן

דיפירדירמם :טודטורה דאן3או קי לום טומס אה ז

 די ארון3 אל , מינטירה לאן3א קי לום טודוס אה
לה אין איייו וריסירה:3א ה' ארטי די אי סאנגריס8

 מי קאזה. טו אה ינדדי3 מירסיד טו די די3מוצידומ
:טימול טו אין סאנטו פאלאסייו טו אה ארי3אינקול

9, ' איני- זהדימים3קא פור ,גוסטידאד טו אין גיאמי ה

נון פודקי קארידה: עץ מי די דילאנטי ה5מיגוםלאדידי 10

 די לימה איס אינטראנייה סו סיירטיזה. וקה3 סו אין איי
גאמאנטה. סי אים ייוטה3א פואיסה אונה ־ מאליסייאס



קאייגאן !לייו ,קולפאלום :אליזאן אילייוס לעגואה סו 1 *

ס פור ליליטוס סוס לי רי3מוגילומ לה פור .קונסיזוס סו

סי אי :טי קונטרה ילייארון3רי פורקי .אימפושאלוס 12

 פארה .טי אין ריגאלוס3א לוס טולוס אליגראראן
אילייוס. רי3םו מאמפאראראס טו אי קאנטאראן סיימפרי

פורקי :רי3נומ טו אמאן קי לום טי אין גוזאראן סי אי 13

 לו אלאראגה לה לי קומו .גוסטו אל ינליזיראס3 ה' טו
ור:3פא טו די רוליאראס

ו
ל 1 לה אה .טאניירים לום רי3סו .קאנטאלור פרימיר א

טו אין ראזונה מי נון ,ה׳ :לויל די סאלמו .אוכאבה 2

אפייאלאטי :סאנייה טו אין קאסטיגה מי נון אי ,פולור 3

, * אינפלאקיסילו איסטויי פורקי .ה' ,מי לי סאנאמי

מי אי :אלוס3אטור איסטאן גואיסום מיס פורקי .ה' 4

/ טו אי מו$ו. אדה3אטור איסטה אלמה אסטה ה

אמי3סאל • <מה1 מי איסקאפה !ה' ,טורנה : ? קואנלו $

ו ט ל ו פ איי נון מואירטי לה אץ פורקי מירסיל: ל

: ? לוארה טי קיין פוייה לה אין .טי די ראסייון3מימ

קאלה קאמה מי נאלאר אגו .סוספירו מי אין קאנסו מי ך

ן8 ו ק . י ג ו אוזו מי מיליצו: דיזליאר לאגרימאס מים נ

יסימ3אינ אי פיזאלומברי לי קונסומילו איסטה ז פור י

ס3טירא? :אכגוסטייא^ורים מים טולוס 9 ? מי לי ו
9



ז ו סאלמו *

513 לה אויי ה' פורקי .טולטולה אובראן קי לוס טולום

מי י3ריסי ה' . לוגאטיבה מי אויי ה׳ :לייולו מי לי 10

א-3אטול סידאן אי אבילגואינםאראן סי :אולאסייון 11
* ד < * • •

 כזי .אטראס טורנאראן .אינימיכוס מים טולום מופו לוס
:סופיטו אבילגואיכסאראן

*
ז

ן 1 ו י ג 0לא3פאלא לאס פול ה' אה קאנטו קי ,לויל לי ,#

מי טי אין ,לייו מי ה' :בנימין לי באלון כוש לי *

איס- אי פירסיגילולים מיס טולוס לי סאלנאמי .ליגו3א

מי ליאון קומו אטין3אלי קי סיאה נון :קאפאמי $

איסקאפי:*. קייןמי לה3א מן אי ,ליספילאסאנלו אלמה

י!|ן־ טולטולה איי סי .איסטו י5אי ייו סי ■' לייו מי ה׳ 4

4אפ מי אה מאל גואלאללוני ייו סי :מאנוס מיס $

זה:3קא סין אנגוסטייו מי קי איל אה איספהי או .ו7זיגוא

אלקאנסי,אי לה אי אלמה מי אינימיגו איל פירסיגה 0

אונרם מי מולאל אגה אי ,ילה 3 מי טיילה לה אה ריאוליי

ונודד**׳ פ טו אץ ה' אליבאנטאטי :סלה .ו3פול איל אין 7

אנכוסטייאלו- מיס לי סאנייה לה קונטלה אינשאלשאטי

ם. אינקומינלאסטי טו .מי פור ליספיילטאטי אי לי

טי גינטיאום לוס לי קומפאנייה לה אי :גואיסייו $
:אלטולה לה אה טולנה אילייה די3םו אי .אלה רולי

וסטילאד5 מי סינון , ה' נהגאמי .לום3פואי לים נחכה ה׳ 2



9 ח ז סאלמו

אגורה י3אקא סי :מי סתרי פרעיזמילאל מי סיגון אי י

 אל קומפוכגאס טו קי אי מאלוס. לוס לי מאליסייה לה
אי . סטו ו ו- אי קוראסוניס די פריבאדור איריס ער ג י  רעי

ו איל קון איסטה איסקודו מי :כוסטו לייו .כיס די

דייו איל :קוראסון לי ליריגוס לוס לי אדור3סאל איל

. גואיז סאי סטו ו  קאדה אינסאנייאלו איסטה לייו איל אי ג
איס- איספאלה סו ,מאלו איל טורכארי נון סי ליאה:

ו.מולו ייאאפאריזו אי :קומפוזו ארמואילו ארקו ס

ס מואירטי. לי ארמאס איל סוברי  אר־ איזו פליגאס סו
.טורטורה קון אלולורייה סי מאלו איל איק :ליינטיס

 :פאלסילאד פארייו אי , לאזירייה לי איכסיכטו סי אי
 קי פואיסה לה אין קאייו אי .ולו3קא אי פחו אוץ טאזו

אי .יסה3קא סו אה טורנארה לאזירייה סו :איזו

לוארי ייו :ליסעלירה אדולמי סו קאשקו סו סוברי

 ר רי3ממ אל סאלמיארי אי גוסטידאל. סו סיגון ה' אה
:אלטיסימו ה׳

ח
*

ל  לי ,סאלמו גיטארה רילה3סו קאנטאדור. פרימיר א
טו איס פואידטי קואנטו .סיכייור כואיסטרו ה' :דויד

 מאייסטאל טו לאס קי . טיירה לה טולה אין רי3כומ
אי גיקיטוס די וקה3 לה פור :סיילוס לוס רי3סו

די זה3קא פור פורטאליזה אסימיכטאסטי טו מאמאנטיס

2



ון0 מ ל א ט ח ס

נ-3 תל אי אינימיגו אל אלךאר3 פארה .אעימיגום טוש י

טוסי לי איכר איל , סיילוס טוש יאו3 קואנלו :גאלור 4

קומפוזיסטי: טו קי אישטרילייאש לאש אי לונה לה ,לילוש
איל: אי איל. לי מימורייה טייניס׳ קי רי3אומ איל איס קי5

מע- איזישטי לו אי :יזיטאם3 לו קי רי3אומ לי איזו £

 לו מאיישטאל אי אוכרה לי אי .לייו ליל פוקו גואר
איגוש לוש רי3שי פוליסטאר לואראס :קורוכאדאש ׳3׳

:פייש שוש לי ליגאכו פהיסטי טורו לו .מאמש טוש לי
לאס יין3טאמ אי .אילייוש טולוש ואייאיש3 אי אוביזאס 8

אי ,סיילו ליל יש3א לאש :קאמפו ליל קואטרופיאש 9

לוס פור פאשה קי לו גדודו .מאר לה לי פישיש לאש

קואנטי .סיכייור כואישטרו ה' מאריש: לאש לי קאמעוס 10
:טיירה לה טולה אין לי3כומ טו סאי פואירטי

ט
ל 1 :לויל לי שאלמו .ן3ל מוח. רי3םו .קאכטאלור פרימיר א

טולאס ריקוכטארי .קוראשון מי טולו קון ה אה לואדי 2

אגוזאריאין מי אליגראריאי מי מאראבילייאם: סוס 8

:אלטיסימו או ,רי3כומ טו שאלמיארי .טי קואגלו !

אי אינטרופיסאראן .אטראס טורנארין איכימיגוס מים 4

טו פודקי :פאסיש טוש לי לילאנטי ליפירליראן שי 5

איסטאס, טו .גואיסייו מי אי נוסטיסייה מי קורטאם

;כוסעילאל הו■ צוזגאנלו סילייה לה רי3סו אשעטאלו * . * > י



ט סאלטו
/ • 

11

 לוס אה ליפירליסטי .געטיס לאס אה אמיכאזאספי עד #
 אי סיימפרי פארה ארימאטאסטי רי3ממ סו מאלוס.

0ו ס אקאבארוץ סי , אעימיגוס לוס סור סיימפרי:7

 ־־3סי סוס ?־ירוקאסטי טו .סיימפרי פארה זיסולאסייוכיס
: איל׳ייאס קון ראסייון3מימ סו דיפיל׳דייו סי . לאליס

 פוזו איל .אסיכטאלו איסטארה סיימפרי פארה ה׳ מה 8■
איל צוזגארה איל אי :גזאיסייו איל פארה סילייה סו 9׳

 קוץ ציבעיאוס לוס גוזגארה איל .גוסטילאל קוץ מוכלו
י־3פרו איל פארה אלטורה ה' סירה אי :דיריגילאליס10*

 אנמסטייה: לה אין אנסייה די טיימפוס אה אלטורה
כומברי. טו קוכרסין קי לוס טי אין פיגהייאראן סי אי11

ן פורקי מ ו  !': ה' או יוםקאן3טי- קי לוס אה לישאס ט
 אינטרי ליכוסייאד .ציון אין אסיכטאלו איל ס' אה ס^מיאל1^

ריקירידור איל פורקי אתראס-: סוס פואעלוס לום

 לה לי ילה3אול סי נון .רה3מימ לוס סאנכרי לה לי
לי אפייאלאטי :ליסליגאדוס לוס לי איסקלאמאסייון14

 וריסילו-3א מיס לי פאלעי לי אפריאיסייוץ מי י3 .ה' מי
 לה לי פואירטאס לאס לי איכאלטיסיס מי קי ט!־ ,ריס

אין לואוריס טוס טולוס ריקונטי קי פארה מואירטי:15׳

 טו אין גחאר׳י מי .ציון לי איזה לה לי פואירטאס לאס
פואיסה לה אין יכטיס5 לאס אונליירון סי :אסייון3><!סאל

1ס פריזו אי פ, אימקונליירון קי ריל לה אין .איזיימן קי



ו1. ״*י**•ן מ ל א י ט ס

י17 לה פול .כואיסייו איזו קי קונוסידו איס הי' :פי

 הגיון .מאלו איל איכקאמפו סי מאנוס סוס די אתרה
פוייה־טודאם לה אה טולנאלאן מאלוס לום םלה:18

איל פולקי :דייו דיל ידאן3אול סי קי גינטים לאם19

 לה ני . סיימפלי פאלה ו7א7י3אול סילה נון דיזיאוזו
 פאלה דיפילדילה סי אומילדים לום די איספילאנסה

איל מאייולגי סי נון !ה' ,אלעאנטאטי :סיימפלי 20

 טוס די דילאנטי גינטים לאם גוזגאדאם סיאן .לי3אומ
קי פארה אילייום אין טימול פון !ה' או פאסיס:21

:סלה . לים3אומ סרן קי נינטים לאם סיפאן
י

ר י  אינ~ טי קי סור .לישום די פאלאס טי ה', קי פו
אנגוסטייה?: לה אין אגסייה די טיימפום אה קובלים

 סון .י3פלו איל קימה סי מאלו דיל אלטיגואיזה לה פור2
:איככינייאלון אקילייוס קי אלטיפיסייוס לוס פול פליזוס

 אלמה.אי סו די דיזיאו איל ה3אלא מאלו איל פודקי3
איל : ה אה מינוספליסייה אי לינייגה גאכאליד איל ^

 . ליקילי כון ,קאלה סו די אלטיגואיזה לם סיגרן ,מאלו
סי איידייו: נון קי סח פינסאמיינטוס סוס טולוס5

 קיעאלוס .אודה קאדה אין קאלילאס סוס אינפולטיסין
 איסקואינטלה די גואיסייוס טוס טון אלטולה לה אין
אילייוס: אה סופלה איל אינימיגום סוס גוולום .איל



ו פ ל א 13 י ס

, סו אין דיזי איל6 ן גירי לי .איסמונירי מי מן קולאסו

 איסטארה נון קי איל סויי ייו גילינאנסייו אין נאנסייו ,

אינכא- אילי כורה לי אינגי סי וקה3 סו מאל: אין ז

לאזירייה איסטאן גואה ליה סו לי אשו3לי .אפליטו אי כייוס  
קונטרה אסילאדה אין אסינטה סי איל :טורטורה $אי

 אל מאטה יילטוס3אינקו לוגאריס איץ .קאזאליס לום
ס .רי3לי  :י3פרו אל סיקריטאמיכטי מיראץ אחוס סו

 קומו איכקו׳ליימוו לוגאר און אין אסילאלאנלו איסטה איל9
. אנייה3קא סו אין ליאון איל  פאלה איסטהאסילאלאנלו
^3אלי ל א ט ־ סונטלאיע י3פלו אלעאטה אי .י3פרו א

סי י מי: ס איל מאזאלו סימלו אי :ליל סו קון לולו 10

 פואילטיס: מאניס סוס אין קאיין יס3פלו לוס אי .אפלימי
י אין ליזי איל11 ס , ן ו ס א ד קו  -3איכקו.לייו איל ילו3אול סו
ס לייו12 ן סו ו נ . ס סי א אנ~3אלי שיימפלי: פאלה י3 פ

ה' , טי א . טו אלסה !לייו ט  לי יליס3אול טי נון מאנו
:3פלו לוס13 ס לייו? אל מאלו איל וריסי3א קי פול י

טו ליקיליס: נון טו ,קולאסון סו אין ליזי ללא 14

ף3 מ ו פ . ס  .טליסטיזה אי לאזילייה אה מילאס טו י
איל לישה סי טי אה .גואלאריון מאנו טו קון לאל פאלה

~3קי :גואילפאנו אל אייולה קי איל איריס טו .י3פלו 15

 ליקילי טו מאליכו ליל אי .מאלו ליל לאסו3 איל לאנטה
ו1י ללי איס ה' :מאס אלייש נון קי אסנום מאליסייה ם



 גינטיש לאש ליפיירלין שי .שיימפלי אי שיימפרי פארה
7 לוש י7 ליזיאו איל אואישטי טו י ה' טיירה: שו י17

 אוריזה טו .קוראשון שו אפירמאראש טו . אומילליש
אל אי גואירפאנו אל גהגאר פארה ׳^אישקוגארה:

 לה לי טומאלו רי5אומ איל מאש קוכטינארה נון .פרתי
:קרמסאנייג־ר סו אישפאנטאר לי , טיילה

יא
ל1 ן לי .קאכטאלור פרימיר א  י .ריגו3א מי ה׳ מיל.אי

אה פאשאלו קומו אישמוביטי ,אלמה מי אה ליזים קומו

אלמאן מאלוש לוש איק פירקי : ? מוכטי ואישטרו3 2

 קואירלאש. לאש רי3שו פליגאש שוש אפחריזאן .ארקוש
ליריצוש לוש אה אישקורילאל לה אין ארוזארלאש פארה

לילוקאלוש, שון שימיינטוש לוש פולקי קוראשון: לי 3

פא- שו אין איסטה ה' : ? אזיל פולרה קי גושטו איל 4

.שיילוש לוש אין שילייה שו טימי ה' שאכטו. לאשייו

אחוש לוש אה פליבאן פארפאלוש ין.שוש3 אחוש שוש

אלמה שו אי .צושטו אל ה3פלי ה' : לי3אומ לי5

איל :אל־רלמי אמה קי איל אה אי מאלו אל ולישי3><א

 אי פואיגו ,לאזוש מאלוש לוש לי3שו ליירביר ארה
 1ש לי ה3לאלי לה סירה ארליינטי ייכטר3 אשופרי.אי

גושטילאליש. אמה גושטו,אי איס ס׳ פולקי אזו:37

דיריגי: אל מיראן פאשיש שוש

ו !4 מ ל א יא י ס



כי

ל ז  די סאלמו . ה3אוצא לה אה קאנטאדור. פלימיל א
.ראינו3 איל אטימו סי ,פולק !ה' או ,ה3סאל :דויד2

 זוס י א לוס אינטלי די פיאיליס לוס אמעגואלון סי פולקי
סו קון אונו קאדה לאן3א פאלסידאד :לי3אומ די ג

 לי3דו קולאסון ןקו , אליזאדוס לאבייוס קת .קומפאפיירו
אליזאדוס,לה לאבייוס טומס ה' טאזי קי לאן:3א!/

כואיסטלה פול ,דיזין קי :גלאכדיזאס לה3א קי לעגואה5

קון סו? לאבייוס נואיסטלוס פואילטיס. סומוס לינגואה  
וסוטלום0 איל פול : ? נוסוטלוס אה סינייול איס קיין .נ

 לוס די צימידו איל פול .דיסדיצאדוס לום די איספוזו
מנדל• לוס ה'. דיזי אלעאכטאלי, מי אגולה דיזיאחום

לום אילייום: אה סופלה קי איל די סאלבאסייו אין ז

 איסמי־ פלאטה קומו לימפייוס דייצוס סין ה׳ די וס3די
ן יס:3 סייטי טיילה,ליפעאדה לה די לאדה,פאטלו ז י

איסטי די אינקתלילאס לוס .גואלדאלאם לוס ה׳ טו א

אנדאן סי מאלוס לוס :סיימפדי פאלה צילינאנסייו 9

 ילים3 לוס קמטאלוס סון אעפאלפאדוס קומו .דידידול אל
:לים3אומ לוס אעטלי

יג
ן

ל א . אשטה :דויד די סאלמו קאנטאלול. פלימיל ,
*

י קואנמ,או מ / קואנדו אסטה סיימפלי? אולבידאם ה

!3 ינ יב סאלמו



יד •נ סאלמו16
/

קראכדו אסטה מי?: די פאסיס טוס אינקתדיס3

 מי אץ אנסייה אי אלמה מי אין קונסיזוס פונדרי
 אינאלטי- סי קואנדו דיאה?אסטה איל טולו קוראסון

,ריספונלימי !קאטה : ? מי סתרי איכימיגו מי סירה 4׳

 נון קי פארה אחוס מיס אלומצרה !לייו מי ה׳ או
מי ליגה נון קי. פארה :מואירטי לה אין ייו לואירמה5

 אנגוס־ מיס גוזיץ סי נון קי סאיה !ינסי3 לו ,אינימיגו
אינפיגהייו מי ייו אי :י3איסמו מי פורקי טייאלוריס

 סאל- טו אין גוזארה סי קוראסון מי .מירסיל טו אין
:מי אה יין3 איזו פורקי .ה' אה קאנטארי .אסייון3

ד י
*

ל *  סו אין ליזי לוקו איל .לריל לי .קאנטאלור פרימיר א
 ליס3וריסי3א אזין סי > לאנייאן סי .לייו איי נון ,קולאסון

ן סו קוץ2 נו לי קאטה ה' יין:3 אגה קיץ איי אתרה.

י3פארה רי3איזוסליאומ לוס סתרי סיילוס לוס ס , ר  י
טולוס לוס :לייו אל ושקי3 קיץ אי אינטיינלה קיץ ?איי

 אגה קיין איי נון .לאנייאן סי אטראס.אאונה טיראן סי
־אונו: יץ3טאמ איי נון .ציין ^ טיינץ נון אקאסו נ̂י

 מי קומיינלו .טורטורה אתראן קי לוס טולוס סינסייה
:לייאמאן נון ה' אה ? פאן קומי סי קומו פואתלו

 איל פורקי איספאנטו. קיספאנטאדאן סי אליי אימסירו 5
גוסטוס: לוס לי צירינאנסייו איל קוץ איסטה דייו



טז טו יד סאלמו

ס (5 ו ר ט ו ס י ו ירגואינסה3 פור פונים ב ז  ־ .פרתי דיל חילקונסי
גו:3א סו איס ה׳ ז׳פורקי לה ציון לי דיירה קיין רי

- איל טורנארי ה׳ קואנדו !ישראל י7 אסייון3סאל  קאטי
ו י י3פואי סו י7 נירי ס , ו י3יעק גוזארה ל ס  אלינרארה ,

ישראל:

ו ט 4
ו ם * מ ל טיעדה* טו אין מורארה קיין ,ה' .דויד די א

קאמינה קי איל ?: סאכטו מונטי טו אין פוזארה קיין 2

לה3א קי גוסטידאד,אי אתרה קי אי ,פריניזממאד קון

1ס קון מאלסינה נון קי איל :קוראסון סו אין נירדאד 3

1ריפודיי אי .קומפאניירו סו אה מאל אזי נון אי .לינגואה

ס אין קי איל סירקאנו.: סו סתרי קארגה כון 4 סו

 אונרה קי אי .מינוספריסייא/ו איס ו7א5דיזי איל אוזוס
אזיר פור גולו קואנלי קי איל . ה אה טימין .קי לוס אה

סו לה נון קי איל :טרוקה לו נון מיזמו סי אה דאנייו 5

 איל קונטרה שותל טומה נון אי לוגרו קון פלאטה
 פארה ילו3מו סירה נון קחאס איסטאס אזי קי איל .רי3לי

( :סיימפרי

ט?

ו 1 מ ל א שרקי !דייד א> גואללאמי .7וי7 י7 פריסייאלו ס

 ,ה' אה זישיסטי ,אלמה מי ,טו :ריגו3א מי טי אין 2

1 טי די אפואייאט איסנוה נון יין3 מי .טו איריס אדני
3



ץ' ט׳ן סאלמו ♦

 טיירה לה אין איסטאן קי סאנטוס לוס קון איסטויי ייו 3
 ו אילייוס אין איסטה ילונטאל3 מי ה טול ל אלוס אונל לוס אי

 אוטרו יי ליטי־אס קי לוס לי לולוריס לוס אן סיר *מוצוס
 לי טימפלאסייוניס סוס טימפלאדי נון .אפריסוראן דייו

ייוס־'.3מישלא רי3ריששו3כומ שוס לייבאדי כין סאנגרי.אי

אירים טו אזו.3 מי אי אילילאל מי לי פארטי לה איס 7ה 5

שואירטישמי לאש סואירטי: מי לי שושטעילור איל 6

אירמתה אירילאל טאמביין .דיליסייאש לאש אין קאיילון
אאון אקונסיזו. מי קי ה' אה ינלידלי3 :מי אה איי 7

ייו :ליכייוכיש מיש ילאן3אקא מי מציס לאש אין *
איסטה איל פוסקי .קוכטעו לי מי לי לילאכטי ה' אה פוזי

,ס אישטו פור אישמתילו: שילי נון .לילינה מי אה 9
יין3טאמ . אוהלה מי אבוזה לש אי קוראסון מי אליגלה

לישאראס נון פורקי :פיגוזייה אין ריפהארה קאלני מי 10
אה ואיכו3 טו לישאלאס נון אי .פריה לה אה אלמה מי

לה לי קאמעו איל קוכושיל אלאש מי :פוללישייון יר3 11

 ליליסייאס .פאשיס טוש קון אליגליאש לי ארטולה .ילה3
שיימפלי: פארה לירי׳צה אהטו

י?

ק4^! 1 י י ס ^  אה אישקונה .אל טיל גוש , ה .אולי .לרל לי ר
אוראשייון מי אה אוריזה טו אקושטה .יו׳1איסקלאמאס מי

טל ר דילאכטי לי :איעאנייו לי ייוס3לא סין אגו קי 1



ם:7א7יריגי7 יראן3 אוזום טוס צואיסייו. מי סאלגה י

ס- מי .כוגי י7 ביזיטאס לו .קוראסרץ מי 0א3פרו טו $  אי
מי פאסה כלן פיכסי קי לו .פאלסי־אל אלייאם נון .מיראם

לה סיגון ,רי3אומ יל7 אתראם לאס פור :וקה3 4  * י
קאמיכוס לום י7י7בואר מי ייו ייום,3לא טוס י7לה3א

טום אין אם7פאטא מים סוסטין :ליסטרואימר יל7 5

טי ייו :פאסוס מים דיספוייגאן סי נון .ירוס7סינ >י

טו אקוסטה ? ייו7 או , ידאם7ריספונ מי פודקי ,לייאמו

ים7מירסי טוס אפארטה :יכו7 מי אויי ,מי אה אוריזה 7 י

 רינאן3א סי קי לום אה ידיצה7 טו קון אם3סאל קי טו
: אילייוס קונטרה אלעאכטאן סי קי לום י7 ,טי אין

 רה3סילומ לה אין .אוזו יל7 ניכייטה לה קומו אמי7גואר 8־
מאלוס לוס י7 זה3קא פוד ימי:7איסקונ אלאס טום י79

:7ילונטא3 קון רודיאן מי קי אינימינום מים ,פריאן מי קי

אלטינואיזה: אין לאן3א וקה3 סו םידאן.קוץ ו3סי סו 10  
 כוס אגודה פאטאזאס כואיסטראס לי אונה קאלה אה !ן

:טיידה לה אין אי׳צאלנוס פארה פוכין אחוס סוס רוליאן.

 אל־עאטאר. אה יםייה73קו קי ליאון און אה אסימיזאן סי 12
לוגאריט אין אסיכטאלו ליאין יל7 קארלייו קומו אי

סו י7 ילאכטאטי7א !ה' ,אלעאכטאטי ום:7י7איסקוכ 13

מאלו יל7 אלמה מי איסקאפה .טיירה אה איצאלו • קארה

גמאגו טו ק>ןיארורם3 לום לי ה:7איםפא טו קט 14

ו מ ל א 1♦ י? ס



יח י? סאלמו

 פארטי סו .מונלו דיל סון קי ארוניס3 לוס די !ה' או
סו יס5טיסורואע טו די ילה.אי3 איסטה איסטהאין

אה סתרה סו אן דיש אי .איזוס די ארטאן סי .ביעטרי
פא- טוס ירי3 כוסטידאד אין ייו מה :גיקיטוס סוס 15

טו יגון ס ליספירטארי מי קואכדו ארטארי מי .סיס

1 סימיזאכסה

ח י

ל1  דויד.קי ,,ד ה סיירבודי דיל . קאנטאלול פרימיל א
 אין ,קאכטיגה איסטה די ראס3פאלא לאס ה אה אבלו

 מאכר לה די ה איסקאפאלו יאה3א לו קואכדו ליאה איל
:שאול די מאנו לה די אי ;איכימיגוס סוס טולוס די

פעייה מי ה' :פורטאליזה מי ה' ,אמארי טי . דישו אי *
ו !*
,דייו מי ,איסקאפאלור מי אי ,אעקאשטילייאלורה עי אי

מי3א מי איל אין קי פעייה מי ,  ; א מאמפארו דעו
לייאמארי :אלטורה מי ,אסייון3סאל מי לי קואידנו4

 :ו3י1ס סירי אעימעוס יאצאדו.אילימיס1,איל ה אה
 טור- די ארוייוס מואירטי,אי קואירדאסדי רוליארון מי5
פוייה לה לי קואירלאש לאס :ארון3אטור מי עייו3טא8

אין :מואירטי לי לאדיש אקוכאנטאדון מי רוליארון. זמי
,איסקלאמי לייו מי אה אי ,ה' אה לייאמו אכגוסטייה מי

 אישקלאמאשייון מי אי .ברז מי פאלאסייו סו לי אויי איל
סע־״ סי אי :איריזאם סיש אין איל לי לילאנטי •צייני



2! יח סאלטו

לום די סימייכטוס לוס אי .טיירה לה טימבלו אי מתייו

איל פורקי ,יירון3קונמו סי אי איסטרימיסיירון סי מונטיס

סו די צ׳ואיגו אי כאריז סו די אומו ייו3סו איריםייו: סי 9

אי איל: די אינסיכדיידון סי דאזאם3 ארדייו. וקה310

איספיסו כרבלאדו אי .דיסילדייו אי סיילום לום אקוסטו

רו3סו אלייו3קא אי פייס: סוס די אשו3די11 נ אי 3רי

איסקו־ פוזו יינטו:3 די אלאס סובל־י ולו3 ולו.אי312

קא־ סו סוי איל די דירימר .קתיירטה סו סור רילאד

3 פור :לאדגאס ים3כו ,אגואס די איסקורילאל ,אכייה12
.פאסארון יס3כו סוס איל די דילאנטי ריספלאכדור איל

סוכאר איזו ה אי פואיגו: די ראזאם3 פידריסקואי14

 סו דייו אלטיסימו איל אי .סיילוס לוס אין טרואיכוס
3 ♦ז סוס ארוזו אי :פואיגו די אס1רא3 אי פילריסקו .וז1

 טירי רילאמפאנום אי .איספאחייו לום אי סאאיטאס
יםטאס3 פואירון אי :ו3קוכטור לום אי רי3מוצילומ אה 16

 סימיע־ לום דיסקתיירטוס פואירון .אמואס די קורייכטים
 דיל סופלו דיל !ה' איסטולטו,או טו די מוכדו. דיל טוס

.מי אלטורה לה די יאו3אע :כאריז טו די אליעטו1ל

.מי 1*3 איסקאפוד מי :מו$אם אגואם די סאקו טומו

 פורקי .וריסידוריס3א מיס די אי .פואירטי אעימיגו מי
אין אקוכאנטאמן מי ייו: קי צואירטיס מאם צואירון •9

- מי פואי ה קינראנטו.אי מי די דיאה איל י ע ט ס י ס



20: איסקאפו מי אנגורה. לה סאקואה מי אי מיעטו

סיגוץ ה' גואלארלונו מי מי: אין ילונטו3אינ סי פורקי2ו
טורנו מאנוס מים די לימפייזס לה סיגון .גוסטילאל מי

אי .ה' די קאמינום לוס גוארדי פורקי מי: אה יין3 22

ן23 ו טולים פורקי דייו: מי קונטרה אינמאליסי מי נ

 פואירוס סוס אי .מי די דילאנטי איסנואן גואיסייוס סוס
ן24 ו מי איל.אי קון פריניזמו סויי אי מי: די טירי נ

סיגון ביין מי אה ה טורנו אי ליליטו: מי לי גוארלו25

 לילאנטי מאנוס מיס לי לימפייזה לה סיגון .גוסטילאל מי
.מאינו סיראס טו מאינו איל קון : אחוס סוס לי 20

קין :פריניזמו סיראם טו פריניזמו בארון איל קון 27

טי טואירטו איל קון לימפייו״אי סיראם טו לימפייו איל

פואיבלו איל סאלגאס טו פורקי :טואירטו מוםטראס28

29. י ת ר פורקי אבאשאס: אלטיגום אחיום לוס אי פ

איסקלאדיסי לייו מי ה קאנליל. ראר-מי3אלומ אזיס טו

.פונסאלוס אין קורו־ קונטיגו פורקי :איסקורילאל מי 30

איל מוראלייאס: ס!#־י סאלטארי לייו מי קרן אי 31

 איז- איס ה' לי ליגו קאמינו.איל סו איט פריניזמוילייו
ריגאלום3א לום טולוס אה מאמפארו איס איל • מיראלו

אי ה'? לי אפואירה לייו איס פולקי,קיין איל: אין 32

איל : ? לייו נואיסטרו לי אפואירה פינייה איס קיין33
מינו א ק מי איזו איל פואירסה.אי די סיניי מי דייו

ו 22 מ ל א יח ס



ו מ ל א ייח ס נ

לאם לי לאס אה פייס מים איגואלאנלו פליניזמו:34

איסטאל: אזי מי אלטולאס מיס סתרי .אי אס3םייל

אלקו און אי .פיליאה לה אה מאמם מיס יזה3אמ איל 35

מי אי לאםוס:3 מים כור אלו3קול אים אזילו לי 36
 ליליצה טו אי .סאלבאסייון טו לי איסקולו איל ליסטי

:אינגלאנליסייו מי אומילדאכסה טו מי*אסו$לייו.אי

סי מן אי מי לי אשו3לי פאטאלאם מים אינסאנצאסטי 37

איל- מיס אה פילסיגילי :טולילייוס מיס ליספויילון 38

קי טולנחלי,חסטה מן אי אלקאנסאלי. לוס אי מיגוס

אנ־3אלי פוללאן מן אי לייאגאלי לום :אטימי לוס 39

מי קי טו אי : פייס מיס לי אשו3לי קאאילאן .טאלסי 40

 קעלאנטאלאס פיליאה. לה פאלה צואילסה סינייסטילי
:מי קוכטלה לעאנטאן סי קי לום אה מי לי אשו3לי׳

אה אי אינימיגום. מיס לי יז3סיל לה מי אה ליסטי אי 41

חי ,איסקלאמאלאן טאזאלי: לוס וליסידולים3א מיס 42
:ליספוכלילה ליס נון אי , ה אה .ור7א3םאל לה3א נון

.קומו3 ליל לילאנטי פולבו קומו מולילי לוס אי 43 ינטו י
איסקאפא- מי :באסייאלי לוס קאלייס לאס לי לולו 44

 פול פונללאס מי .פואיבלו ליל אלחזאס3 לאס לי לאס
קונוסקו נון קי לו3פואי און .צינטיס לאס לי יסילה3קא

מי חוליזה לה לי אואילה אמה אה ילאן:3סיל מי 45*

:אקאליסייאלאן מי איסטלאנייוס איזוס .אתיליסילאן



חין איסטלימיםין סי אי ,קאאין סי איסטראנייום איזוס 46

מי סיאה ינליגו3 אי .י3י3 ה' :קארסיליס סוס 47

אסייון:3מיסאל לי דיו איל אינאלטיסקה סי אי פיניים.

-3פואי לום ראנטה3קי אי .ניעאנסאס דה מי קי דייו איל 48
איני- מיס די איסקאפה מי קי :מי די אכו3לי לוס 48

 מי קונטרה לעאנטאן סי קי לום די יין3טאמ .מיגום
איסקאפאסטי: מי אדולמל די בארון דיל .אינאלטיסיס מי

 אי !ה' או ,צינטיס לאם אינטרי לואדי טי איסטו פור 50
לה אינגראנליסי קי איל :סאלמיאלי די3נומ טו אה 5!

 אונ- סו אה מירסיל אזי קי אי ליי סו די אסייון3םאל
סיימפרי: פארה סימיץ סו אה אי דויד אה טאלו,

ם י ^ *
ל 9 סיילוס לוס :דויד לי סאלמו .קאנטאלור פלימיל א

איספאנלילורה לה אי .לייו דיל אונדה לה דיקונטאן

אה דיאה די :מאנוס סוס די איגו איל דינונסייה 2

איל דינונסייה נוגי אה נוגי דיגו,אי איל פאסה ליאה

ן3פאלא איי נון אי ,דיגו איי נון יר:3סא 4 ו נ ס. א ר

פור סאלי קואילדה סו אייפירו :וז3 סו אואילה איס 5

דיל ו3קא אל ראם3פאלא סוס טיירה,אי לה טולה

איס איל אי :אילייוס אין טיינלה פחו סול אל .מונלו 6״

 קומו אגהה סי .טאלאמו הו לי סאלי קי ,ייו3נו קומו
ל׳ ו3קא ליל קאמינו: איל קוליל פארה באדאכאן 1׳

ים יח סאלמו 24



כ יט פאלמו
*

 סוס אסטה רוליאו סו אי .סאלידה סו איס סיילוס לום
י3קא א . ס קאלור:־ סו לי אינקוביירטה קהה איי נון ו

 איל אלמה. לה טורנאנלו ,פרעיזמה איס ה' די ליי לה 8
טורפי: אל ייו3סא אזיינלו ,פיאיל איס ה' לי טיסטימונייו

 איל אליגראנדו ,דיריצוס סון ה' די מאנדאמיינטוס לוס 9
אלומ- קלארה, איס ה' די אינקומינדאנסה קוראסון.לה

איסלימפייו, ה' די טימוד איל :אחוס לום ראנדו3 !0

יר־3 סון ה' די צואיסייוס סיימפלי.לוס פארה פאראלו

-3דיסייא3קו סון אילייוס :אאונה צוסטוס סון ,דא׳ד 11

 אי .פינו מויי אורו קי מאם אי ,אורו קי מאם לים
יין3טאמ :פאנאליס די מטה אי מייל קי מאס דולסיס !2

 מאדדארלוס אין ידאדו.3אקא אים סיירבו טו אילייום פור
מס? סולוס קונוסי קיין גראנדי: פריסייו איי!3 י סי לו

לוס די יין3טאמ :לימפייאמי אינקוביירטוס לוס די 14

פארה׳ ,סיירבו טו אה דעידה ייה3יר3םו די פיקאלוס

,פרינ־זמו סירי אינטונסיס .מי אין פוליר טינגאן נון קי

ליצום לוס סיאן גראנדי: ריבילייו די לימפייו סירי אי 15

 אגרא- קוראסון מי די פינסאמיינטו איל אי וקה3 מי לי
רינמילור: אימי פעייה מי ה' ,טי לי לילאכטי 0לי3לא

כ 1 *
ל4> ריס- ה דויד: די סאלמו .קאנטאדור פרימיר א

רי3נומ איל אנמסטייה. לה די דיאה איל אין פונדאטי

4



כא כ סאלמו ׳26

יצ7 מאנלי איל :אינאלטיסקה עי 3יעק די דייו דיל 3

טינגט :ציון די אסופלה טי אי .אייתה טו סאנטתאלייו 4

פול ליסתה אי , פליזיכטיס טוס טולוס מימולייה אין

איל־. סימן לי טי סלה: אלסאסייון. טו במאיסה £

:קומפלה קונסי?ו טו טודו אי .קולאסון טו י7 די־יאו

 די כומבלי איל אין אי .סאלבאסייון טו לי קאנטאלימוס 6
 קומפלט ה' .פינדון איל לתאנטאלימוס דייו סטלולנוא

סאלבה ה' קי סי ייו אגולה :דימאנדאס טוס טודאס ז׳

 סיילוס סאנטוס סוס די ליספונדילה לי .אונטאדו סו אה
די עייני קי אסיץן3סאל לה די אלאגאניאס3 לאס פול

אי , קואטליגואס אינמינטאן איסטוס :דיליגה סו 8

איל אינמינטאמוס נוסוטלוס מה .קאבאליייס איסטוס

אלודילייאלון סי אילייוס דייו: נואיסטלו ה' די לי3נומ 8

 נוס אי לתאנטאמוס נוס נוסוטלוס מה קאיילון. אי
איך ליספונדה נים ליי איל !ה3סאל ה' : אדיליזאמוס 16

אילי: אה לייאמאלימיס קי ליאה איל

כא
ל 1 ה או דויד: די סאלמו קאנטאלול. פרימיר א

סאל~ טו אין אי ,ליי איל אליגלה סי צולטאליזה טו אין

איל איל אה דיסטי : אגוזה סי מוגר קואנטו אסייון3 3

לאציירס סוס די דימאנדה לה אי .קולאסון סו די דיזיאו
י:ה- קון אקונאנטאם לו פודקי : סלה .טי0ידא3 נון 4



21כב כא סאלטו

 קומנה אונה קאביסה סו סוברי פונים ביין. די ז־יסייוכיס
דיסנר לי אי .טי די דימאנדו בידה לה פינו: אורו ^די

סו :סיימפדי אי סיימפרי פארה דיאם די **לונגורה

 אי מאייסטאל סאלבאסייון. טו פור גראנלי איס אונרה
פור פונדראם לו פורקי :איל סוברי פוניס זאירמוזורה

 קון.^יגריאה לו.ליגראראס .סיימפרי פארה ביכדיסייונים
איסטה דיי איל פורקי פאסים: טוש די דילאכטי8

אלטיסימו דיל מידסיד לה פור אי .ה' אין אינפיגוזייאלו

טודוש אה אלקאנסארה מאנו טו איסמובירה: סי נון 9

אבו- טוס אה אלקאנסארה דיריגה טו .אינימיגוס טוס

פואיגואה די אומו פור פונדראס לוס מסידורים: 10

פולור סו אין הי .פאסיס טוס מוסגוראיליס די אורה לה

1ס קימארה: לוס פואיגו איל .דיסטמאירה לוס 11

אעטרי די סימץ סו אי .טיירה לה די דיפירדיראס פרוטו

טי סוברי בולביירון פודקי אומבדי: די איזיס לום 12

קומתליר: פוליימן נון קי ארטיפיסייו, פינסאמן מאל.
 סארה ואילגוה3 איספאלדה סו קרן פונדראם לוס פורקי 13^

 סוס קונטרה קומפונלראם קואידדאם טוס ■:ואיר״קון
ס: קאנ~ פורטאליזה. טו אין ה אינאלטיסיטי **פאסי

באראגאניאה: טו סאלמיארימוס אי טאממוס

כב
לה די סיירבה לה סובדי קאנטא׳דור. פממיר !איל



כבסאלמו 2 י*

פור !,דייו מי ,דייו מי דויד: די מאני׳יאנה־שאלמו

,שאלבאשייון מי די לישוש מידישאשנוילאיטיפאראס קי

לייאמז ייו !דייו מי : ? נימידו מי די ראש3פאלא לאס לי 3

איי נון אי ,נוני די אי .ריספונדים נון אי ,ריאה די

שאנעוקיאישעאש איריס טו מה מי: אה קאלייאדודה4

טי אין ישראל: די לואוריש לוש אינטרי אשינטאדו5

 אינפיגהייארון שי . פאדריש נואישטרוש אינפיגוזייאמן שי
פואירון אי ,לייאלנארון טי אה :אישקאפאשטי לוס אי6־

קידאלון נון אי ,אינפעוזייארון שי טי אץ .אישקאפאדוש
.באדון נון אי גוזאנו סויי ייו מה :ילגואינשאדוש3זא

 :פואעלו דיל מינושפרישייאדו אי ריש3אומ די ריפודייו
 אננא- אבריץ .מי אה אישקארנישין בין מי קי לוש טודוש8

רי- שי : קאבישה לה מיניאן . לאבייוש לוש מעטי 9-

 פורקי .לערי לו .אישקאפי לו איל .ליזין , ה אה ה3יאיל3
דיל שאקאשטי מי טו פורקי :איל אין אינבילונטה שי 10'

 לוס רי3ו0 אישפיראר איזו מי קי איל סאירי עי .ביעטרי
לה דיזדי איגאלו שרי טי רי3סו מאןדי: •מי די פינום ן ,

 איריס דייו מי מאדרי מי די י7״נג״3 איל דיזדי .ה3יל3
: איסטה אננוסטייה דימי-פודקי אליפיש ט* גון *!טו

טורום רודיאן מי אייולאדוד: איי נון פורקי .שירקאנה 13

ס14 ו ל . ס ו ג ו די3א שירקאן: מי שן3 די פואידטיש מ
א־-73 אי ארעאטאדור ליאון קימו ביקה סי מי סמלי



איש- שי ירטילו.אי3 שויי אגואה לה קומו מאלור: 15־

 איכו אה שי קוראשון מי .גיאישוש מיש טוליש פארטיירון
אישטינטינחש: מיש אינטרי ליזליינלושי שירה לה קומו

 לינכואה מי אי פואירשה. מי טיישטו קומו שיקו שי 16־
 לה לי פולבו אל אי .פאלאדאר מי אה אפיגאלה איסטה

לה . פירוש רוליאן מי פורקי פוניש: מי מואירטי1ז׳

 מיש אוראלאכלו ,איכשירקה מי מאלינוש די קומפאנייה
—גראי מיש טולוש קואינטו ייו :פייש מיש אי מאנוש 1$

אישפאר- מי: שוכרי מיראן אי קאטאן אילייוש שוש. 131־

 ישטידו3 מי רי3שו אי .שי אינטרי פאנייוש מיש טין
- מי .אלישיש טי נון ה טו מה :שואירטי איצאן 20 ר פו

ולה: אה אפרישורה טאליזה21 י מי אישקאפה מיאי

פירו.: ליל פול־יר ליל אוניקה מי אישפאלה. לה לי אלמה

 לוש אמטרי לי אי .ליאון ליל בוקה לה לי אמי3שאל 22
ריקונטארי :רישפונדימי £פאלוש לוש די קואירניש 25

קומפא- לה די אינמילייו אירמאנוש. מיש א־: רי3נומ טו

אבאללו ה לי טימיש קי לוש ארי:3יא1 טי כייס24 טילי .̂.

 שימין טילי איל אה טימיל אי .אונראללו 3יעק לי שימין
אבורישייי נון אי מינושפרישייו נון פולקי ישראל: לי25•

4

 פאשיש שוש אינקתרייו נון א* י3פרו ליל אפריאישייון לה
לי איל,אוייו: אה אישקלאמו קואנלו איל.אי לי26

נראנלי.. קומפאנייה לה אין ליאיר מי סאי קונטיגו

?9 כב סאלמו



 לו קי לוכן י7 פריזינסייה אין פאגארי פרומיטאס מיס
.ארטאראן סי אי קומיראן אומילדיס לום טימץ:27

 מאיסטרו ה3י3ריקירץ. לו קי לוס ה' אה אראן3אלא
טור- אי אקורדאראץ סי סיימפרי: פארה קוראםון 28

 סי טיירה.אי לה י7 טירמינוס טודום ה׳ אה נאראן
 לאס לי לינאזיס טולום איל י7 ילאנטי7 אראן3אינקור

אילאיס אי - רייבו איל אים ה׳ י7 פירקי צעטים:2$
ם אי קומיראן גינטיס: לאש איכטרי יסטאמר7פו30

 .טיירה לה י7 יסייוזום3 לום טולום איכקורבאראן
 ין7יסיינ7 קי לוש טולוש ארולילייאראן שי איל י7 רילאנטי

.3פול אל אלמה: פריפייה שו יכוארון7י3א נון קי אי ו

 גירי- פור ה' אה סדכטאלו ירה.שירה3שיר לי שימי?31
אה 7א7גושטי שו יכונשייאראן7 אי ראן7ינ3 כאנשייו: 32׳

:איזו לד איל קי .נאסירה קי פיאיבלו

כג
ו1 מ ל א מינגוארי: נון .פאשטור מי סאי ה' .7וי7 י7 ס

 י7 אגואש אה ייאזיר. אזי מי אירמולייו י7 פאשטוש אץ 2
מי .אולגאר אזי אלמה מי אה : גיאה מי אולגאנסה3

 סו י7 אמור פור גוסטידאד י7 שינרירוש אין גיאה
טיניעלה י7אליי3 לה אין י7אנ ייו אאונקי רי:3נומ4

 איסט־אס טו פורקי .מאל לי טימירי נון מואירטי. י7
קונורטאן: מי אילייאם ירגה3 טו אי ארה3 טו .קונמיגו

ו <<ג מ ל א ב ס כג כ



ו מ ל א ג ס ד כ 31כ

 פדיזינסייה חין מיזה חונה מי די דילאנטי אורדינאס 5
מי אזייטי קוץ אונטאס .אנגוסטייאדוריס מים טודום די

אי ציין סולאמינטי אדטורה: איס באזו מי יםה.3קא 6

חי3 מי די דיאס לוס נוודוס סיגידאן מי מידסיד  ידה.
:דיאס די לונגורה אה ה' די קאזה לה אין אולגאדי

כד
לייאנה. סו אי טיירה לה איס ה די .סאלמו ,דויד די 1

איל פודקי :איל אין מוראן קי לום אי מונדו איל 2

לה ריאוס רי3סו םימינטו.אי לה מאריס לאם רי3סו

סי קיין אי .ה' די מונטי אל ירה3כו קיין :קומפהו 3

די ליברי איל : ? סאנטו לוגאר סו אין אלעאנטאדה 4

אלמה סו ה3ליי נון קי .קוראסון די לימפייו אי מאנוס

איל :אינגאנייו פארה צורה נון אי ,באנידאד לה אה 5

סו די דייו דיל גוסטידאד ,אי ה די ינדיסייון3 ריסיבירה

קי לוס די צירינאנסייו איל איס איסטי אםייון:3םאל6

לי סון קי פאסיס טוס די וריס7ושקא3 לוס ריקיירין, לו

ק7 ע ואיסטראס3 אליבאנטאד פואירטאס, סלה: .3י

,37אלשא5אינ אי !יסאם3קא ס !איטירנאם פואירטאם ו

איסטי איס קייז :אונדה לה די דיי איל רארה אינג אי 8

פודייוזו ה פודירהו. אי פואירטי ה' אונרה? לה די דיי

ואיסטראס3 אליבאכטאד פואירטאם, : פיליאה די 9

,37אלסא יסאס!אי3קא ס אי איטידנתס! פואידטאס ו



ו?3 מ ל א ד ס ה כ כ

איסאיסטי׳ קיץ אוכלה: לה די ריי איל אינטדארה 10

 איל איס איל .פונסאדוס לום די ה׳ ? אונרה לה די דיי
:סלה .אונרה לה די דיי

כה •
ן
 אין ,דייו מי :־מי!*מה אימפריזינטו ה טי אה .דויד די 2

ס* נון .ו7ירגואינסא3א ייו קידי נון .אינפיגוזייו מי טי

קי לוס טודוס טאמביין :אינימיגוס מיס מי רי3םו אגוזץ $

 קידאראן .ירגואינסאדוס3א קידאדאן נון טי אה איספידאן
ד זה3קא סין אפדיטאן קי לוס טודום ירגואינסאדום3א

יזאמי:3אנ קאמינוס טוס קאריראס. טוס מוסטראמי ,ה' 4

 טו פודקי .יזאמי3אנ אי ידדאד3 טו אין אינקאמינאמי 5
טודו איספידו טי אה .אסייון3סאל מי די דייו איל איריס

טוס אי ,ה׳ ,פייאדאדיס טוס דה3מימ :דיאה איל 6

אע- נון :אילייאס סרן איטידנאס פורקי . מידסידיס ך

 .ילייוס3די מיס ני מוסידאל מי די פיקאלוס לוס מינטיס
,7ונלא3 טו די אמוד פור מירסיד טו סיגון טו ראמי3מימ

אמוס- איסטו פור . ה איס דידיגו אי ואינו3 !: ה או §

אינקאמינארה :קארירה לה פיקאמריס לוס אה טרה $

אה י:אדה3אנ אי .גואיסייו איל אין אומילדיס לום אה

ה די קאמינוס טולום קארירה: סו אומילדיס לוס 10

פירמא- סי גוארדאן קי לוס אה ידדאד3 אי מירסיד סון

טי די אמור פור :טיסטימונייוס שיס אי מיינטו 11



33כו כה סאלטו

גראכדי סיאה אאונקי דיל׳יטו מי פירדוכה ,ה׳ או ,רי3מ1נ  
אמוס- לי ? ה׳ אה טימה קי ארון3 איל אים קיין :איל

אין אלמה סו איסקוזירה: קי קארירה לה טרארה *3

3־* איל טיירה: לה אירידארה סימין סו אי .מורארה יין1

 סו אי .׳טימץ לו קי לוס אה סירעיניסי ה די סיקריטו
אחוס מיס יר:3סא אזירליס פארה איס פירמאמיינטו15

 פייס מיס סאקארה איל פויקי .ה' אה קוכטיכו י7 סרן
מיז לי אפייאלאטי אי מי אה־ אטה ק דיל: לה לי1(5

אנגוסטייאס לאס :דיסדיצאדו אי סולו סויי ייו פולקי4 7

סאקאמי: אפליטוס מיס די .איכסאכצאלון סי אלמה מי די

 טולוס פירלונה אי .לאזירייה מי אי אפריאיסייון מי צי18
ס1^ סון פורקי איממיגוס מיס אה י3 פיקאלוס: מי

וריסין:3א מי אלולמי לי וריסייון3א קון אי מוצוס.

 יר־3א קיליייו נון קי .איסקאפאמי אי אלמה מי גוארדה 20
פריכיזמילאיד טי: אין ריגו3א מי פורקי .!גגואינסאדו

איספירו: טי אין פורקי .גוארדאראן מי דיריצידאד אי

אנגוסטייאס: סוס טודאס לי ישראל אה ריגמי ז דייו או 22

ו כ

י1  פריניז־ מי אין קאמיני ייו פורקי , ה גוזגאמי, .דויד ד
איסמובירי מי כון .איכפיגחיי מי ה אין אי מילאל.

ריכיע־ מיס ןסו איסמיראלוס .דיסאמיכאמי ,ה' ,אמי3פרו 2

דילאכטי איסטה מירסיד טו פורקי :קוראסון מי אי כיס *



כ? כו סאלטו ג 4

 מי נון :אל בירד טו אין קאמיני אי .אחוס מיס לי 4
אינ~ בארמים קון אי אינגאנייו לי ס באלוני קוץ סימוי א

לוס לי קומפאנייה לה אבוליסקו :אנלו נון קוביילטוס 5

לאבאלי :אסינטאלי מי נון מאלוס קון אי .מאלינוס 6

:ה' או אלה טו לודיאלי אי .מאנוס מיס לימפייזה קון !

פאלה אי .אגדאדיסימיינטו לי בוז לה אואיל אזיל פאלה 7

אמי ייר,ה' :מאלאבילייאס טוס טולאס $ליקונטאל

מולאדה לה לי לוגאל איל אי קאזה טו די מולאלה לה

.פיקאדוליס קון אלמה מי אפאנייס נון :אונלה טו די 0

 די מאנוס אין בידה•־ מי סאנגלי די באלוניס קון ני 10
ליינה איס דילינה סו אי וליאה5מאלאי איי קואליס לוס

פליניזמידאל. מי אין קאמינאלי ייו אי פוחד: די 11

פאלאדו איסטה פיי מי :מי די אפייאדאטי אי ליכמימי 1 ?

ה׳: אה בינדיזילי קומפאנייאס לאס אין .לייאנורה סובלי

כז
י ד  קיין סאלבאסיירן.די מי אי לוז מי איס דויד.ה !

מי קיין די . בידה מי די פולטאליזה לה איס ה ? טימילי

מא- לוס מי אה אלייגאן סי קואנדר : ? איספאנטאלי 2

 אי אנגוסטייאדוליס קאלני,מיס מי קומיר פאלה לינוס
אינטלופייסאן סי מי-אילייוס אה אינימיגוס סרן קי לוס

טימילה נון ליאל. מי קונטלה פוזאלי סי קאאין: אי 3

. פיליאה מי קונטלה אליבאנטאלי סי סי .קולאסיץ הי



ו מ ל א 35בז ס

דימאנדי קוזה אונה :אינפיגוזייאלי מי ייו איסטו אין *
*

 לי קאזה לה אין מורי ייו קי .ושקאלי3 אילייה .ה' די
 אירמוזורה לה מיראר פארה .בידה מי לי דיאם טודוס ה

פולקי סופאלאסייו: אין יטאל1מי פאלה ,אי ה' די5

 די דיאה איל אי? אנייה3קא סו אין איסקונדי מי איל
טייכדה. סו די יילטה3אינקו לה אין איכקובלי מאל.מי

אינאל־ סי אגולה אי :אינאלטיסי מי פינייה לה אין 6

 לילידור אל איכימיגוס מיס לי3סו קאביסה מי טיסילה
סאקלי- טיינדה סו אין סאקליפיסייאלי ייו אי .מי די

אויי, :ה׳ אה סאלמיארי אי קאנטאלי .גוזו די פיסייוס 7

ליס- אי מי די אפייאדאטי אי .לייאמו וז3 מי קרן ! ה
,למיסטי קי לו פור קודאסון מי לה3א טי אה :פונדימי 8

ארי: ק ,בוש ה' או ,פאסיס טוס אה !פאסיס מים בושקאד

 פולור קון אלישיס נון .מי די פאסיס טוס ראס3אינקו נון 9
י דיסמחמפאריס מי נון .פואיסטי אייודה מי .ו3סייר טו

:אסייון3סאל מי די דייו דישיס, מי נון י6 !0 מי פורקי !
אקוזירה: מי ה' דישארון.מה מי מאדלי מי אי פאדרי

קא־ און פור גיאמי אי .קארידה טו , ה או ,מוסטראמי 11

מי נון :אינימיגוס מיס די זה3קא פור לייאנו מינו 12
 .אנגוסטייאדולים מיס די בילונטאד לה אה אינטליגיס

פאלסוס טיסטיגוס מי קונטלה אליבאנטאלון סי פולקי
קליאילו ייו יאה3א נון סי :אדולמי סופלה קי איל אי ! 3
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י3י3 לוס די טיירה לה אץ ה' די ונדאד3 לה יר3 די ו  וס!
 טו אינפורטיסי אי איספודסאטי ! ה אה איספירה14

:ה׳ אה איספידה אי .קוראסון

בח
 איסטיס פינייה,•נון מי .לייאמר ,ה' ,טי אה .דויד די ג

 קאלייאדו טו איסטאנלו קי סיאה נון .קינמיגו קאלייאנדו
אה דיסיינדין קי לוס אה אסימיזאלו סידי ייו קונמיגו

 קואנדי רוגאטעאם מיס די רז3 לה אויי פוייה לה 2
יד3ד אל מאנוס מים אלכזו קואנדו .טי אה איסקלאמו

 לום קון אאמה אטיס3ארי מי נון ג ארייו3םאנטו טו די 5
פא* לאנדו3א ,טודטודה ראן3או קי לום קון אי מאלוס

קורא סו אין איי מאליסייה אי קומפאניירום, סוס קון

לה סימן דה,אי3או סו סיגון אילייום אה דה :סון 4

ן סוס די מאליסייה  מאנוס סוס די איגו איל איגום.סיגו
:אילייוס אה גואלארדון סו טודנה .אילייום אה דה

 ני ה' די ראם3אי לאם אה מיינטיס פאראן נון פודקי 5
לוס נון אי דירוקארה לום .מאנוס סוס די איצו אל

די וז3 לה אוייו פורקי ה סיאה ינדיגו3 פדאגוארה:6

 אים- מי אי פורטאליזה מי איס ה' • יוגאטעאם מיס 7
 סויי אי ,קוראסון מי אינפיגוזייה סי איל אין .קודר

קאנטאד מי קון אי .אגוזה סי קוראסון מי אי ,אייודאלו

לה־ אילייום..אי פארה בורטאליזה. איס ה ;לואדי לו 1
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:איל איס אונטאלו סו לי סאלבאסייון לה לי פולטאליזה
 אפא- אי ,אילילאל טו בינליזי אי ,פואיבלו טו סאלבה 9

: !סיימפלי פאלה אינשאלשאלוס אי סיכטאלום

ט כ

מ 1 ל א לאל .לייו ליל אנביליס , '0 אה לאל • לויל לי 1ם

אונלס לה ה'׳ אה לאל : !פולטאליזה אי אונלה ה' אה 2

אילמחולה לה אין ה' אה אינקולבאלבוס !כוינבלי סו לי

.אגואם לאס סובלי ה' לי בה לה :סאנטובאלייו ליל 3

רי3םו ה' .טלואינוס סונאל אזי אוכלה לה לי לייו איל
,פואילסה קון סונה ה לי בוז לה :מוגאס אגואס 4

דה3קי ה׳ לי בוז לה מאייסטאל: קון ה׳ לי בוז לה 5

אי לבנון: ליל אלאלזיס לוס קיבלו ה אלאחיס.אי6

איזו קומו שרירן אי לבכון .ביזילו קומו סאלטאל אזי לום

לי פלאמאם קון טאזה ה' לי בוז לה בופאלום: לי 7

גו:8 ליזיילטו. איל לולול אין פוכי ה' לי בוז לה פואי

ה' לי בוז לה : קלש לי ליזיילטו איל לולול אין פוכי ה 9

 אי .שאלאם לאס ליסכולה אי סיילבאס לאם פאליל אזי
:אוכלה ,ליזייכלו איסטאן טולוס פאלאסייו סו אין ! 

0' ה  איסטה ה אי לילובייו. אל אסינטאלו איסטובו !
 פולטאליזה ה'לאלה • סיימפלי פאלה ליי !!אסינטאלו

פאז: קון פואיבלו סו אה בינליזילה ה .פואיבלו סו אה
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אינאלטיסיסט* מי פורקי .ה' ,אינאלטיסירי טי :דויד 2

:מי פור אליגרארסי אינימיגוס מיס דישאסטי נו? אי
3
ה' :סאכאסטי מי אי ,טי אה איסקלאמי ,דייו מי ה' 4

ילי-3א מי .פוייה לה די אלמה מי יר3סו איזיסטי גוו

סאל- :פואיסה לה אה ליסיינלין קי לוס די גואסטי 5
מימבדאסייון לה אה לואר אי .בואינוס ,סוס ה אה מיאל

אין איסעה איל פובטר און פורקי סאנטילאל: סו לי0
ילונטאל.3 סו אין איסטה קי לו אים ילה3 לה .צולור סו

 מאנייאנה לה אין אי .לייורו איל קילה טארלי לה אין
נון ,סיגורילאל מי אין לישי ייו אי :קאנטאר מיני ז

ילונטאל3 טו אין ה :סיימפרי פארה מיניאדי מי 8

טוס ריסטי3אינקו טו פירו .מונטי מי אה פירמיזה ליסטי

.לייאמו ,ה' ,טי אה :אלו3אטור קילי ייו אי .פאסיס 9

סאנגרי מי אין איי יגו3פרו קי רוגו: ה' אה אי 10

איל לוארה טי אקאסו ? פוייה לה אה ליסייכלו קואנלו

! או ,אויי : ? ירדאל3 טו לינונסייארה אי ו3פול 11 ה

רימו־ :מי אה אייולאלור סי , ה .מי לי אפייאלאטי אי 12

סולטאסטי מי. אה קאנטאבלינה פור אינלינה דאסטימי
טי קי פארה :^ייגריאה לי רודיאסטי מי אי .סאקו מי 13

 פארה ,לייו מי ה' .קאליי סי נון אי אוכלה מי סאלמיאי
:לואדי טי סיימפרי
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א ! ל
ל 2 ה' טי אין :דויד די סאלמו .קאנטאדור פרימיר א

.כזיימפדי פארה אבירגואינסאמ ייו קידי נון .אבריגו מי
טו מי אה אקוסטה :איסקאפאמי גוסטידאד טו אין 3

 פיכייה פור מי אה סי איסקאפאמי. פריסה די .אוריזה
פארה קאזהמוייאיכקאסטילייאדה פורטאליזה,פארה די

איכקאסטילייא- מי אי פעייה מי פורקי :ארמי3סאל 4

ניאראם מי רי3כומ טו די אמור פור אי .טו איריס דורה

איס- קי ריד לה די סאקאראס מי :ליעאראס מי אי 5
:פורטאליזה מי איריס טו פורקי .מי פארה קוכדיירון

ריגמיסטי, מי איספיריטו. מי אינקומיינדו מאנו טו אין 6
ריגוארדאן קי לום וריסקו3א :ירדאד3 די דייו ה 7

:ה' אין אעפיגוזייו מי ייו אי .פאלסידאד די כאדאם

 מי יס3 טו קי .מי.רסיד טו אין אליגרארי מי אי גהאדי מי 8
:אלמה מי די אכגוסטייאס לאס קונוסיס .אפריאיסייון

פוזיסטי .איכימיגו דיל מאכר לה אין איכטריגאס מי כון אי 9
! ה מי,או די אפייאדאטי :אכגו לוגאר אין פייס מיס 10

 טריס־ די קוכסומידו איסטה .אכגוסטייאלו איסטויי פורקי
זה11 מי פורקי קואידפו: מי אי אלמה מי אוזו, מי טי

 קון אכייוס מים אי אכסייה לה קון ה3אקא סי בידה
אי ,דיליטו מי פור אפלאקה סי פואירסה מי • סוספירו

̂־זה פור :קונסומידום איסטאן גואיסום מיס 12 לי קא
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 אה ליפולייו פוי פראי ייו אנגוסטייאלוליס מיש טולוס
 ול3פא סול אי ,לימאשייאלאמעטי ישיכוש3 מיש טולום

 ש* קאליי לה אין ין3 מי קי לוש .קונוסילוס מיש אה
קומו קולאשון ליל ילאלו3אול שויי מי: לי ין3איםמו13

פולקי ליפיללילו: אטואינלו קומו איצו שויי מואילטו.14

 לילילול איסט־ה מיילו .מוגוש לי מאלה פאמה אוייגו
 לי פינשאנלו ,מי קונטלה אאוכה אקוכשיזאן סי קואנלו
או ,איכפיגוזיי מי טי אין ייו אי אלמה: מי #!קיטאל

מיש סון מאבו טו אין טו: איריס לייו לישי,מי !ה' 16

 אי איכימיגו־ש מיש לי מאנו לה לי איסקאפאמי .אולאם
לי3פאסיסםו רהטום3אלומ פילסיגולולים: לימיס17

ייו קילי בון !ה' :מילשיל טו אין אמי3שאל .ו3שייל טו 18

ילגואינ־3א קילין .טי אה לייאמו פורקי אנילגואעשאלו
אע־ שי :פוייה לה אה קאליין שי .מאלוש לוש שאלוש 1 $

 איל קוכטלה אבלאן קי מינטילהוש לאבייוש לוש מולישקאן
:מינושפלישייו אי אלטיגואיזה קון לישקאלו קון גושטו

 אישקונלילה טייניש קי ונלאל3 טו איס נלאנלי קיאכטו 20
 קי לוס פאלה אתלאשטי קי .טימין טי קי לוס פארה

לי איזוס לוס לי יסטה3 לה אה טי אין ליגאן5א סי
:לי3אומ 21 ך יילטה3איכקו לה אין לילאס3אעקו לוס !

 לום .ליס3אומ לי אסילאלום לוס לי , פליזינסייה טו
ל באלאזה לה קונטלה טיינלה טו אין אישקונלילאם
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רקי סיאה ביכליצו :לימואכן לאס22' פו מאלא- איזו ה/

 איכקאס- סיבלאל לה אין קוכמיגו מירסיל סו בילייוזה
סויי ,אפדיסודאכסה מי אין דיסי ייו אי טילייאלה:2^

 טואואיסטי מה .פליזיכסייה טו לי דילאכטי די טאזאלו
טי: אה איסקלאמי קואכלו רוגאטיבאס מיס די בוז לה

 ה" פיאיליס לום אה .בואיכוס סוס טולוס ,ה' אה אמאל 2 4
 קון ראן3או קי לוס אה לארגאמיכטי פאגה אי ,גוארדה

איכפודטיסקה סי אי וס3איספולסאל אלטיגואיזה: 251

:ה׳ אין איספילאש קי בוס טולום קוראסון, בואיסטלו

לב
 איס קי איל בייכאבעטוראלו .יזאלור3אמ סאלמו .דויד די *

יילייו3רי סו די פירלוכאלו א  ייד־3קו סאי פיקאלו סו קי ,
קונטה נון ה' קיין אה לי3אומ איל בייכאבינטוראלו :טו2

פורקי :אעגאנייו איי איספיריטו סו אין כי .ליליטו 3•

 מי קון גואיסוס מיס יזיסיילון3איכ סי קאליי מי קואנלו
יטו כוגי אי דיאה פורקי דיאה: איל טולו סוספירו4

 לימולד סי פריסקול מי .מי רי3סו פיזגאלה אידה מאכו
,לישי ייו :סלה .ילאנו3 ליל סיקולה לה אין קומו 5׳

 אינקוכרי נון דיליטו מי אי .פיקאלו מי ליכוכסייאדי טי
 טו אי .ליבילייוס מיס אהה׳ מאכיפיסטאלי,לישי.מאס

פול :סלה .פיקאלו מי לי ליליטו איל פידלונאסטי 6>
אדלה לה אין טי אה אולאס״יון אלה ואינו3 עולו איסטו

6



 לי לון3ארא ליל ינידה3 לה אה סיירטו י7אלייאד י7
אילים טו :אלייכאראן סי נון היל אה ,מוגאם אגואס ז

גוארלא־ מי אכגוסעייה לה י7מי. פארה יירטה3אינקו • י

מי .איסקאפאלורה לי קאנטארים י7 רודיאראם ראם.

יסטי, :סלה 8 קא־ לה מוסטרארי טי .יזארי3אמ טי ד̂י

סירה טי רי3םו .אקוכסיזארי טי .אנלאר לי אם קי רירה

נון קי מולה קומו ,קאבאלייו קומו סיל נון :אוזו מי 9

 אי כרינו קון סיראר פארה אים וקה3 סו קי ,אינטיינלי
טי: אה אסירקארסי קיירין נון פורקי יםטרו,3קא

אינצי- סי קי איל אה אי .מאלו איל אה איי לולוריס מוגוס 10

,ה' אין ום3ייכראל1 :רוליארה לו מירסיל ה' אין גוזייה 11

ס3גוזאל אי  לי ליריגוס טולוס קאנטאל אי !נוסטום או י ו
:קוראסון !

לג
ליריגום לום אה ! ה אין , צוסטוס או ,קאנטאד׳ 1

נ ארפה. לה קרן ה' אה לואל לואול־: סו ייני3-קו

:איל אה סאלמיאל קואירלאס לייז לי אלאאול לה קוץ
 סונילו קון יין3 טאנייד .נואיבו קאנטאר איל אה קאנטאל 3
לי רה3פאלא לה איס לירי׳צה י פורק : אלטה וז3 לי 4•

לה' אמה איל פיאיללאד: אין אינו סו טולו .אי ה3

סי ה לי מירסיל לה לי .נואיסייו איל אי גוסטיסייה

סיילום לום ה לי רה3פאלא לה פיר :טיירה לה אימי 6

ו 42 מ ל א לג לב ס
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ן

טולו ברקס סו לי איספיליטו איל פור אי .איצום פואירון

מא*י לה די אגואס לאס אפאכייה איל :פוכסאלו סו 7

: סיליידוס פור אביסמום לום פוט איל .מונטון קומו

י די טימין טיירה לה טולה 8 ד . ' איספאכטאן סי איל ה
דישו., איל פורקי :מוכדו דיל מודאדודיס לום טולום 9

סי טרדו לו אי ,איכקומיכדו איל .אינו ואי2צ ממלו איל אי

גינטיס* לאס די קונסי׳זו איל באלדה ה' סוסטובו:10

קונ~ איל : פואיבלוס לוס די דיסיכייוס לום בידה אי 11

ליסיכייוס לוס .סיימפרי פארה סוסטינלרה סי ה' די סיזו

ייכ-3 :גיריכאגסייו אה ציריכאכסייו די קוראסון סו לי 12
איל .דייו סו פור ה' אה טייכי קי יכטי5 לה אבינטוראלה

 די • איל פארה אירילאל פור איסקוזו איל קי פואיבלו 13
די איזום לום טולוס אה בי אי ה' קאטה סיילוס לוס

סוברי מידה סילייה סו לי לוגאר ליל :אומברי 14

פורמה קי איל טיירה•: לה לי מוראלוליס לוס טולום18

פארה קי איל . אאוכה אילייום טולוס לי קוראסון איל
יבה1ס סי כין ליי איל :איגום סוס ודוס ט אה מיינטיס 16

סי נון באראגאן און .פונסאלו ליל מוגילומברי לה פור

איל איס באכידאל פואירסה: מוגה סו פור איסקאפה 17

אה איסקאפארה נון .סאלבאסייון לה פארה קאבאלייו

אוזו איל חיק צואידסה: מוגה סו פור קא^אליירו סו 1י

איספיראן קי לוס סובדי .טימין לו קי לוס סוברי ה' לי
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(

>7 אלמאס סוס איסקאפאר פארה :מירסיר סו אין 19
רי:3אמ לה אין יגוארלוס7י3א פארה אי .מואירטי לה

כואיסטרה איס איל .ה' אה איספירה אלמה כואיסטרה 20
סי איל אין פורקי מאמפארו: כואיסטרו אי ה7אייו21

 סאנטו י73כומ סו אין אי .קודאסון כואיסטרו אליכרה
 רי3סו סיאה ,ה' או ,מירסיר טו ־• איפפיגחייאמוס כוס 22

:טי אין איספיראמוס קומו כוס

לד
 רילאכטי לוקולה סור דאזון סו ו7ימו7 קואכלו.7וי7 *די

:אכדובר איל אי , אפואירה איצו לו איסטי אי .ימלך3א י7
אין סירה לואור סו אורה. ה7קא אין ה' אה יזירי7יכ3 2
.אלמה מי אלאבארה סי ה אין :קוכטיכו י7 וקה3 מי 3
אינגרא:- :אליגראראן סי אי אואיראן אומילדיס לוס 4

רי3כומ סו איכאלטיסקאמוס אי ,ה' אה קובמיכר 7יסי.7

מי אי .ריספוכדייו מי אי ה אה ושקי3 ייו >*אאונה:
 טימין לי קי לוס •י פיליגרוס מיס טומק י7 איסקאפו >*

פאסיס סוס אי.ראמן3אלומ סי איל,אי אה קאטארון
.לייאמו י3פרו איסטי :אס7ירגואיכסא3א קידארון כון 7

טו7 ו3סאל לו אוייו.אי ה' אי אנגוסטייאס: סוס אס7י
א׳׳ טימין לי קי לוס י7 רירילור פחה ה י7 אכגיל איל 8

.<בואינו איס ה קי 7י3 אי וריאל3סא : איסקאפה לוס 9
איל אין ריגה3א סי לי רלר5 איל י7יייא?.ינטורא3
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מינכואה איי נון פולקי .סאנטום כזום וס3 ,ה' אה טימיל10

סי ליאון ליל קאלילייוס לוס טימין: לי קי לוס אה 11
אה ושקאן3 קי לוס מה .ריםין3איכאמ סי אי יסץ3אימפרו

1 איזום ל יניל3 יין:3 נינגון לי מינגואראן נון ה 12

.7!אואי3 קיץאיס :,ליה' טימול איל יזארי3אמ ום3מי
 פארה מוצום ליאם אמה אי ,ילה3 ליזיאה קי ארון3 איל

טוס אי מאלו לו י7 לינגואה טו גוארדה ?: יין3 יר314

מאלו לו די אפארטאטי :איפגאכייר לאד3א לי ייוס3לא 15

לוס :איפירסיגילה פאז לה ושקה3 .ואינו3 לו אז אי1$

סוס אי כוסטום לום רי3סו אגיירטוס סרן ה' לי אחוס

י7 פאסים לאם :איסקלאמאסייון סו אה אוריזאס 17

לי טאזאר פארה .מאלו לו אזין קי לום סו$רי סרן ה'

איסקלא־ גוסטוס לוס :ראסייון3מימ סו טיירה לה 18

י.אי ה׳ אי מאן, י סוס טולאס לי איסקאפה לוס או

קעלאלוס לום אה ה' איסטה סילקאכו :אנגוסטייאס1$

:איספיריטו לי מאזאלום לום אה ה3סאל אי .קוראסון לי

איסקאפה לו ה' מה כוסטו. ליל מאלים לום סין מוצוס 20

.גואיסוס סוס טולוס גוארלה איל אילייוס: טולום לי 21

מאטה מאל איל :ו7רא3קי סירה נון אילייום לי אונו 22
קולפא- סיראן גוסטו אל וריםין3א קי לום אי .מאלו אל

*2: ס ו י.0ו3סייר סוס לי אלמאס לאס ריגמירה ה' ל ס

קולפאלו: סירה איל אץ ריגאן3א סי קי לום לי נינגונו
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לה
, או ,אדאזה3 .לויל די 1 קונטרה אראזאן3 קי לוס קון ס
איל ה3טלא :ליסטרואילולים מיס אה ליסטלויי .מי 2

:אייודה מי אין אנטאטי3אלי אי להאלארגה סיסקולו-אי

 פירסיגי- מיס קונטרה סיירה אי לאנסה לה סאקה אי י
 :אסייון3סאל טו סויי ייו , אלמה מי אה לי .לולים

 ירגואינסאלוס3א קילאלאן אלמה מי ושקאן3 קי לוס4
 רוזיאראן אי אטראס טומאראן סי .אליזיסטאלוס אי

ס5 איל קומו סיראן :מאל מי סור פינסאן קי לו

לוס ה׳ לי אנגיל איל אי .יינטו3 ליל לילאנטי טאמו
ליס- אי איסקולה סיאה קארירה סו :אימפושאלה 6
פורקי :פילסיכה לוס ה לי אנגיל איל אי .אלאלילה3ל

.ליל סו לי פוייה לה מי פאלה איסקונליילון זה3קא סין

לי אלמה: מי פאלה י׳וייה אלון3קא זה3קא ^סין

 ליל סו אי .אנטיס י7 י3סא נון קי ליסולאסייון ינגה3
 אין קאייגה ליסולאסייון פאלה .פלינלה לו איסקונלייו קי

דליי סי ל ה' אין אגוזאלה סי אלמה מי אי :אילייה $

גואיסוס מיס טולוס :אסייון3סאל סו אין טאלה 1 ©

 י3פלו ליל איסקאפאלור ,טו קומו איס קיין ה ,לילאן
אי י3פלו איל.ליל קי פואירטי מאם איס קי איל לי

:אלול3לו סו לי ליזיאחו 11 לי טיסטיגוס אטאן3לי סי !
אין מאל פאגאן מי :לימאנלאן מי ם* נון קי לו .אלולמי 12
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יייו מה אלמה: מי אה יין.ליזיגאמיעטו3 לי לוגאר 13

און אירה ביסטילו מי אינפירמאבאן סי אילייוס קואכדו  
אוראסייון מי אי .אייונו קון אפריאי אלמה מי .סאקר

קומפא- י־ואירה איל סי קומו :סעו מי אה טורנאבה14

 קומו .אנלאבה מי ייו מי אה אירמאנו קון קומו אי ניירו.
אפלימיאה: מי טליסטי אנסי מאלרי, פור לימונייוזו

 סי .אפאכייארון סי אי אליגרארון סי ,קושיאי קואנלו אי 15
. נון קי מאזאמריס מי קוכטלה אפאנייארון קונוסקו

איסקארכי- קי מאלוס אקילאן: סי נון אי אריבאטאן16

סוס קרן מי רי3סו פאן,קרושין און לוגראר פארה סין

מי טומה ? יראס3 לו קואכלו אסטה ה' ליעטיס:17

ליל קאלילייוס לוס לי .ליסולאסייוכיס סוס לי אלמה
קומפאכייה לה אין לוארי טי :אוניקה מי ליאון 18

 סי נון י. ארי3אלא טי מוגו לו3פואי אעטרי .גראכלי 19
מי קי לוס .פאלסוס אעימיגוס מיס מי פור אליגריץ

פורקי :אוזו סו קין אסיכיין קי .זה3קא סין וריסין3א 20

לי אולגאכטאדוס לוס קונטרה אי .פאז קרן לאן3א נון
אי :אינכאנייו לי ראס3פאלא אינגעייאן טיירה לה 21

!גחו ,גחו ,ליזין אי וקה.3 סו מי רי3סו אינסאנגאן

.קאלייס טי נון .ה' , יס3 טו :בילו לו אוזו נואיסטרו 22

אנ-3לי אי ליספירטאטי :מי לי אלישיס טי נון ,אלני 23

מי אה אנטאטי3לי!אלכי אי לייו צואיסייו.מי מי אה טאטי
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מידייו! גוםטידאד,ה מי סיגון גוזגאמי אראזה:3 24

 דיגאן נון *. אינימינרם מיס מי פור אליגרין סי נון חי 25
,דיגאן נון !אלמה נואיסטדה אה מזו ,קוראסון סו אין

איסטין אי אבירגואינסאדום קידין אינגלוטימום: לו 2(1

 .מאל מי די אליגראן סי קי לוס אאונה אריפודייאדוס
 קי לוס בידגואינסה אי דיזאונדה די ביסטידוס סיאן

נ מי: די3סו לאס3א סוס אינגראנדיסין27 -3לוםקיאי י

 אי .אליבדין סי אי קאנטין גוסטידאל מי אין לונטאן
ילונטה3אינ קי ה' סיאה אינגדאנדיסידו ,סיימפדי דיגאן

:סייל־בר סו די פאז לה 28 טו לאדה3א לינגואה מי אי !
:לואוד טו דיאה איל טולו .מסטילאל

לו
ל1 דויד: די ה', די ו3סייד דיל קאנטאדוד. פלימיר א
 מי אינטדי סמסו מאלו דיל ילדי3די דינו איל סתרי 2

סוס אנטי דייו דיל וד3פא איל איי נון ,דיזייגדו ,קודאסון
סוס קון מיזמו סי אה ליסונזיאה סי פודקי :אחוס 3

לאס :וריסיד3א פאדה דיליטו סו אלייאדה קי , אחוס 4

סי .איכגאכייו אי טודטודה סון וקה3 סו די דאס3פאלא

אענעייה טודטודה :יין3 אזיל־ די אי אינטינדיר י7 ילה3 5

נון קי קארידה לה די3סו פארה קאמה.סי סו סובדי

אסטה ה' להמאליסייה: ודיסי3א ואינה,נון3 ><איס

פיאילדאד טו אי .מילסיל טו אמאלטיסי סי סיילוס לום
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לוס קומו איס כוסעידאד טו ים:3נו לאס אסטה 7

יםמו3א קומו סון גואיסייום טוס דייו. דיל מונטיס

:3סאל עי קואטלופיאה אי לי3אומ .גלאנדי ' ה , ס א

 אחוס לוס אי !דייו או > מילסיד טו איס פליסייאדו קואנטו 8
טוס די לה3סולומ לה אין ריגאן3א סי לי3אומ די

לוס אי קאזה. טו די יסייו3 דיל אדטאן סי צאסיס: מ

קונ~ פודקי :דילייטיס טוס די אלוייו דיל ראס3י3א 10

ימוס3 לוז טו אין .ה7י3 לה די מאנאדירו איל איסטה טיגו

קונוכזין. טי קי לום אה מירסיד טו קונטיכה :לוז 11

נון קוראשון: די 0דילי$ו לום אה טוגוסטידאד אי 12

די מאגו לה אי .אלטיגואיזה די פיי איל אלקאנסי מי

קי לום קאאין אליי :ה3איםמו מי גון מאלוס לוס 13

 פואידץ נון אי , אימפושאדוס סוץ טולטולה. אובלאן
פיי: אץ טינילסי

לז
ן די 1 נו יד. נון אי,מאלינוס לום אה אינסאניים טי דו

קומו פודקי טורטורה: אזין קי לוס קונטרה סיליס 2

לה קומו פריסה.אי די קורטאזום סידאן ה3ייר לה

 אינצימזייאטי • סיקאלאן סי אירמולייו דיל ילדולה3 $
אפאסינ־ אי,טיירה לה אין מורה יץ.3 אז ה׳,אי אין

איל אי . ה אין 'סייאטי3אינ אי • ציאילדאד אין טאטי 4

י3ול3רי :קוראסון טו די דימאנדאס לאם דארה טי 5

7



פיל' איל.אי אין אינפיגוזייאטי ה'.אי סתרי קארירה טו

לה״ לה קומו גוסטילאל טו סאקאדה אי ארה: לו6

אקאלייאטי ליאה: מילייו איל קומו צואיכזייו טו לאי

 אה אינסאנייס טי איל.נון אין איספירה אי ה'ל אה
 אזי קי ארון3 אל ני .קאמינו סו פרוספיראר אזי קי איל

.סאנייה לה לישה אי פולור ריל אפלושה :מאלאיצוריאס §

ן9 ו פורק* מאל: קיאגאס סיאה נון , אינסאניים טי נ

אין איספידאן קי לוס אי .טאזאלוס סיראן מאלינוס לום

 אי פוקו אאון אי * טיירה לה אירילאראן אילייוס ,ה' 10
 מיינטים פאראראס ־אי >?אלו איל מאסאלייאלו סירה נון

 לום אי איל•' אלייאדו סירה נון אי לוגאר. סו סתרי ן!
 יםייאראן3אינ סי אי .טיירה לה אירילאראן אומיללים

פינסאנלו איסטה מאלו איל :פאז לי רי3מוגידומ קון

איל: סתרי ליינטיס סוס גוסטו,קרושיינלו איל קונטרה

:בייני ליאה סו קי יאי3 איל.פורקי לי ריאי סי ה !3

 ארקו סו ארמאן אי .איספאלה לה איינאן3ליס מאלוס לום ! 4
ליגו- פארה ,ליזיאוזו אי פתרי אל טיירה אה איגאר פארה

איספאלהאינט- סו ליקוראסון: ליריגוס לום אה לייאר 15

סיראן ארקוס סוס אי .קוראסון סרוסייו סי אין לאדה

כה קי מיזור איס גוסטו אל איי קי פיהו לי קעראלום: 16

! ראסום3 לוס פורקי :מאלוס מוגום לי כראנלי אזיינלה ז

אה סוסטייני ה' מה .קעראלוס סיראן מאלוס לוס די

מו ** ל א לו ס



,פלעיזמום לום די דיאס לום קוכוסי ה׳ :גוסטום לזם **

קידאלאן ימן סיימפלי: פאלה כדלה אילידאד שו אי19

 דיאם לום אין אי .מאלה אורה לה אין וס7ילגואיכסא3א
סי מאלוס לוס פורקי אלטאדוס: סילאן אמנלי די 20

 פליסייאדו לו קומו ה׳ די איכימיגום לוס אי ,דיפילדיראן
:אנוימאן סי אומו איל קרן ,אטימאן סי ,קאלכירום די

מן אימפריסטאלו נוומה מאלו איל21 אי אי איל פאגה.

וס2יכדי3 סוס פורקי דה: אי גלאס>יוזו איס גוסעו22

 גזאזא- סיראן מאלדיצום סוס אי .טיירה לה אילידאלאן
קומפואיס- סרן באלון דל פאסוס לום קיאנלו :דוס 2$

-3איכ קאלילה סו יין3טאמ איכטוכסים .ה' פול טוס  י
2 איצאדו. סילה מן קאיילי *ארון איסטי קואנדו :לוכטה4

יין3טאמ .פואי מוסו :מאנו סו סוסטייכי ה' פולקי 25

סו כי דישאדו כוסטו אל ידי3 כוץ יתיסי.א>3איכ מי

איס איל דיאה איל טודו :פאן ושקאכדו3 סימין 20

 יכ־3 פול סירה סימין סו אי .אימפליסטה אי גלאסייוזו
ואיכו.אי3 לו אז אי ,מאלו לו די טיראטי דיסייון:27

איל אמה ה' פולקי סיימפלי: פאלה מולאלאם28

 סיימפלי פאלה .ואימס3 סוס אה דישה מן אי מאיסייו
 סילה מאלוס לוס די סימין איל אי • מאלדאדוס סיראן

אי טיירה לה איליראלאן גוסטוס לוס :טאזאלו 2,9

וקהדיל3לה- : סיימפלי פארה אילייה רי3סו יראן3י3 3>*

5* לז סאלמו



ו 5* מ ל א ח לז ס ל

 :צואישייו אצלה לינגיאה סו אי .סעשייה אכלה כיסטי
פאסוס סיכן.קרראשון סו אין איסגוה לייו סי לי ליי לה31
איל פור אטאלאייה מאלו איל :דישפואיראן סי נון 32

לישארה לו נון ה׳ :מאטארלו אה כושקה אי ,גוסטו3י
 פואירי קואנלו קונלינאדה לו נון אי .מאנו סו אין

. קארירה סו גוארלה אי ה' אה איספירה גהבאלו:34
 כיראס טו טיירה. לה אירילאר פארה אינאלטיסירה טי אי

מאלי אל כידי :טאזאלוס סילאן■ מאלוס לוס קי 35
_ריכירלילו ארכול קומו איספאנליאה סי קי פיאידטי : 

 נון אי כושקי לו איל.אי אלייו סי נון איק אי איפאשארון,36
.ליריכו אל כי אי פדיניזמו אל מירה אלייאדו: פואי37
אי פוז: איסקון כארון איסנוי לי כינילירו לו פורקי38

 ביני־ לו .אאונה ליסטמאילוס סיראן ריכילייאלומס ליס
לה אי טאזאלו: סיד פארה איש מאלוס לוס די דימ39

 סי איס איל .ה' די בימי גוסטוס לוס די סאלכאסייון
ליס ה' אנגוסטייה: די אודה לה אין פורטאליזה40

מ.גיוס, לוס די איסקאפה לוס .איסקאפה לוס אי אייולה
:איל אין אכריגאן סי פורקי . סאלכה לוש אי

לה י
ו פ ל א ס מי נין , ה אינמינטאר: פארה לויל. לי !

 טו אין קאסטיגיש מי נון אי אירה, טי אין דאזוניס2
3: : י י אנ מי אין ליסינליימן שאאיטאש טוש פורקי ס
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סאנילאל איי נון :מי לי3סו לישינלייו מאנו טו אי 4

 פאז איי נון .אילם טו לי זה3קא פול קאלני מי אין
י פולק פיקאלו: מי לי זה3קא פול גואישוש מיש אין5

פיזגאלה קאלגה קומו קאביסה. מי פאסאן ליליטום מיס

ל אפירסיילון סי :פואירסה מי קי מאס פיזגאלוס סון 6

 ליקולה: מי לי קאבזה פול טולונללום מים ליזליילרן סי
טיל .מונו מויי אפלימו מי .יזו ס יי אטולסילו איסטויי7

סון וס3לומ מיס פולקי :אטליסטאלו קאמינו ליאה איל 8

:קאלני מי אין סאנילאל איי נון אי . קימאלולה לי ליינוס

פול מאאולייו .מוכר מויי מאזאלו אי אפלוסאלו איסטויי 9

איסנוה ליזיאר מי טולר ,אלני :קולאסון מי לי גימילו איל10

 אינקוביילטו איסטה נון סו־ספילו מי אי טי. לי לילאנטי
י11 פואילסה מי .ואטיינלו אישטה קולאשון מי טי: ל

 אישטה נון אוזוש מיש לי לוז פלופייה לה אי .לישו מי
- פא שי קומפאניילוש מיש אי אמיגום מים :קונמיגו

 סי סילקאנום מיס אי . לייאגה מי איסקואינטלה לי לאן
מי אלמה מי ושקאן3 קי לום אי לישום: לי *פאלאן3

 מאלי־ קרן אבלאן ליסליצה מי ליקיילין קי לום .אינקאפאן
:ליאה איל טולו אלטיפיסייוס סול פינסאן אי ,סייה

נון קי מולו קומו אי ,אוייגו נון סוללו, קומו ייו אי 14  
אי אויי נון קי באלון קומו סויי אי :ברקה סו אבלי 1 ^

י6 ק פולקיאץ וקה|3 סו אין לאזונאמיינטום איי נון !
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י פורק :דייר מי ה' ,דיספונדידאס טו .איספידו ה" טי 1 ז

אינגדאנ- סי קי לוס מי פור אכוזין סי קי סיאה נון ,דיכוי

פודקי :פי-י מי איסמתי סי קואנדו ,מי רי3סו דיסין 1 *

איסעה דולור מי אי .קושיאד פארה אפאריזאלו איסטויי

מי דינונסייאדי פודקי קונטינו: מיידי די דילאנטי 19

אינימיגום מיס אי :פיקאלו מי פור אנסייו מי דיליטו. 20

וריסין3א מי קי לוס סון מוצוס .פואידטים אי ום3י3 'סין

די לוגאד אין מאל פאגאן מי קי לום זה:3קא סין 21

:ואינו3 לו פירסיכו פורקי ,אינימיסטאד טיינין מי ביין

 :מי די אלישיס טי נון ,דייו מי ה׳ , דישים מי נון• 22
:סאלבאסייון מי ס׳ - אייודם מי אפדיםורהאה23

לט
*

ל 1 :דויד די סאלמו .ידותון אה .קאנטאדוד פדימיד א

 מי קון פיקאד נון פארה קאדיראם מים גואדדארי ,דישי2
ן3 מי אה פדינו איל כוארדארי.לינכואה מיע- וקה,אי

איסטובי מי: די דילאנעי איסעה מאלו איל קי טראם 3

י.קאלייאמיינטו קרן אמודיסידו אי3 סין אקאליי מ , ן י י

קוראסין מי קאלינטו סי :קונטנרבאדו פואי דולור מי 4

אינסינדייו סי פינסאר מי לי יליינטי־אס אין מי. די דינטרו

,קונוסיד אזמי לינגואה: מי קון אבלי פואיגו. איל 5

 .דיאס מיס די מידידה לה איס קי אי קאבו מי ,ה' או
פונייוס קרמו איק :ייו אפינאדי קואנדו סאביר קיידו



 כאדה קומו סאי •אידאד מי אי ,דיאכז מיס איזיסטי
 פואי קימפלידה כאלה סארה סיירטו די .טי די דילאכטי

קומו סיירטו די :סלה .די3אומ טולו איסטאבליסילו ל

 כאלה פארה סיירטו לי .רי5אומ איל קאמיכה רה3סולומ
לו קיין סאבי כון אי אמוכטוכה רי3אומ איל .רואילו אזין

איס־ מי ? אלכי ,איספירו קי אגורה אי :אפאכייארה 8

מיס טולום די איסקאפאמי טי: אין איסטה פיראכסה 9

מי לוקו: דיל ריפודייו סור פוכגאס מי כון .ילייוס3רי 10

:איזיסטי לו טו פורקי .וקה3 מי אברו כון .איכמודיסקו

 ייו מאכו טו לי אטי3קומ ליל .לייאגה טו מי לי טירה 11
און אה קאסטיגאם טו קואכלו קוכסומילו: איסטויי12

 איכטוכסיס ליליטו. סו פור ראזוכאמייכטוס קון באלון
סיירטו לי ליסייס.3קו קי לו פולילייה קומו ליזליאים

>אודאכזייון מי אויי כאדה.סלה: איס רי3אומ טולו 13

 אה קאלייס טי כון .איסקוכה איסקלאמאסייון מי אי .ה׳
,קוכטיגו פיליגריכו סויי ייו פורקי .לאגרימאס מיס

,מי לי טיראטי :פאלריס מיס טולוס קומו מוראליזו ^

:מאס סירי כון אי אייה3 מי קי אכטיס .ריזייארי מי אי

ו מ ל א ט ס מ ל

ל1, איספי- סאלמו: .דויד די .קאכטא/וז פרימיר א

אוייו אי מי אה אקוסטו סי אי .ה' אה איספידי ראכדו

פרופוכדיכה אוכה די אלסו מי אי :איסקלאמאסייון מי 2
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לי3סו אנטו3אלי אי .איספיסו לולו דיל ל טימפיסטוזה

דייו אי פאטאדאס: מיס פיים.אפילמו ימים פעייה 4

יבו און וקה3 מי אין  מאיסטלו אה לואור .קאנטאל כ̂ו
אינפימזייאלאן ,ס טימידאן.אי אי מוגום בידאן לו דייו.

ה' אה טומה קי אלץ3 איל ו7עטודא3יעא3 :ה' אין 5

אה ני ייום3יל3ס!־ אה קאטה נון אי פימזייה סו סור
 דייו מי ה' טו נ מעטילה אה אקוסטאן סי קי לוס 6

 פינסא־ טוס אי מאדאבילייאס טוס מוגאס איזיסטי
. אה אימאלאדסי פואילי ה7נא .נוס •פאדה מיינטוס טי

ן.מוגוס סון לאדי.סירו3א אי דינונסייאדי לוס ו סי נ

נון פדיזינטי אי סאקדיפיסייו : קונטאד פואידין ך

 אלסאסייון קאכאסטי. מי אודיזאס לאם .אעבילונטאסטי
דימאנדאסטי: נון פיקאלו איל פור סאקדיפיסייו אי

מ3 איק ,דיכי אינטונסים $ אינבואילטו לעלו אין , ע

אזיל אה אעבילונטו ייו :מי לי3סו איסקליטו איסטה 9
לי מילייו אין איסטה ליי טו אי .לייו מי ,בילונטאל טו

לה אין גוסטילאל דסייאלי3אל איסטינטינוס: מיס 10

ק7גלאנ קומפאנייה אי . אלי.ה",7י3 נון ייוס3לא מים י

מי אין אינקובלו נון מסטילאל טו : יס3סא לו טו

.אסייון3םאל טו אי פיאילדאל טו לי אבלו ייו .קולאסון

קומ- לה אין יללאל3 טו אי מילסיל טו איסקונלו נון

אליס7פייא טוס יליס3 מן ה טו י:7גלאנ פאנייה 12
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י ;ונטעו ק לי גואללין מי יללאל3 טו אי מילסיל טו מי. ז

 קואעטה. איי נון קי אסטה מאלים רודיאץ מי פורקי 15
 סי .יר3 פואילו נון אי ליליטום מיס אלקאנסאמן מי

אי .יסה3קא מי לי ילייוס3קא לוס קי מאס מוגיגוארון

איסקא- לי ה ל ילונטה3אינ לישו: מי קוראסון מי 14

יר-3א קילאראן :אייולה מי אה אפריסורה ה' .פאלמי 1$

 מי בושקאן קי לוס אאונה אליפולייאלוס אי גואינסאלום
 אי אטלאם טולנאלאן קיטאלמילה.סי פאלה אלמה

מי אין ילונטאן3אינ קי לום ילגואינסאלוס3א קילאלאן  
סו לי פליסייו פור איספאנטאלוס קידאלאן ליסליגה:1>(

:גוזו !גוזו ,מי פור ליזין קי לוס ריזיסטו 17 אגוזא- סי !

.ושקאן3 טי קי לום טולוס טי אין אליגראראן סי אי ראן

 סיאה ה ,קונטינו לי לילאן אסייון3סאל טו אמאן קי לוס
ה ליזיאוזו. אי פרתי סויי ייו מה :ו7אינגראנליםי 18;

מי לי קויילאלהו איסטארה .  איסקא- מי אי ה ל אייו מי
:ליטארליס טי נון ,לייו מי .טו איריס פאלור

מא
ל 1 -3יעא3 :לויל לי סאלמו .קאנטאלול פרימיר א ע
2

 ליאה איל אין .י3פרו אל מיינטיס פארה קי איל טוראלו
לו אי גואללאלה לו ה' :איסקאפארה לו ה' מאלו 5׳

.טיירה לה אין ינטולאלו3יינא3 סילה איל אי יליגואלה3א

אינימי״ סוס לי בילונטאל לה אה אינטליגאלאם לו בון אי

8
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4: ם ו ,דולודיית!* ליכו סו כזובלי סוסטינדרה לו ה' ג

יי*״ :אינפידמידאד סו אין אראס לי סוקאמס טודה5

 פורקי . אלמה מי סאנה .מי י7 אפייאדאטי ה' ,דישי
קהאם אבלאן אינימיגום מיכן טי: קונטרה <פיקי1

 סי אי מורידה קואנדו ,דיזיימ־ו .מי קונטרה מאלאם
,פארה3 קואנדו אי די?:3נומ סו ׳דדיפירדירה י נ י י

 טורטורה אפאנייה קוראסון סו קון אינכאנייו. לה3א ,יר3
. §פארה טודוס לה:3א לו אי קאליי לה אליאה0סי

י מ ־קונטרה מי קונטרה לאן3א אאונה ורים7וריסי3א מים

,א .אפריטה לו ינייו3טורטא די קהה :מאל פינסאן 9

יןמי3טאמ :מאם לתאנטארה סי נון ייאזי קי איל 10 י

פאן מי קומיאה קי ,איל אין אינפיגהיי מי קי אמעו

, ה טו מה :קארקאנייאל סו מי קונטרה אלסהן 1

 אי- אה פאגארי אי לתאנטאמי. אי ,מי די אפייאלאטי
מי- אין ילונטאם3אינ קי רי3סא איסטו פור לייום:12

טל ,ייו אי :מי סתרי גוזר גריטארה נון אינימיגו מי קי 13
 א׳סטאד אזיש מי אי .פריניזמידאד מי אין סוסטייניס מי

דייר ה' סיאה יגו7יכ3 סיימפרי: פארה טי די דילאנטי 1*

איאמן: סיימפרי^אמן אסטה אי סיימפרי יפדאלדי די

מב



: ז דייר או ,י1נ אה לייאמה אלמה מי אככזי ,אכואה

.ו3י3 דייו איל סוד דייו איל פור אלמה מי אסידיסי $

מיס דייו: דיל דילאנטי אפאריסירי אי ינדרי3 קומנדו4

 די אי דיאה די פאן קומו מי פארה פואירון לאגרימאס
. י  אוכדי ,דיאה איל עודו מי אה דיזין קי מיינטדאס מג

ריקורדו, מי קחאס איסטאס י7 דייו?: טו איסגוה5

 פאסאר קי טינגו ייו פורקי .קונמיגו אלמה מי יירטו3 אי
 אה אילייוס קוץ ירמי3איסמו קי י קומפאנייה לה אין
אין לואור אי קאנטאר די בח קרן.דייו דיל קאזה לה

טי קי פור פאסקואנדו: ה 3 סי קי פונסאדו איל 6

 איספירה ? מי אינטרי רוייס אי ,אלמה מי , אטדיסטאס
 סאלנאסייון לה סור לואדי לי אאון פורקי .דייו איל אין

.מי מי פאסיס: סוס ר1 ו י אטרישטה סי אלמה די

טיירה. לה די טי די ריקורדו מי איסטו פור.קוכמיגו

יסמו3א מצער: מונטי דיל תרמון דיל אי ירדן דיל8

 .קאנאליס טוס די וז3 לה לייאמה,אה יסמו3א אה
מי: רי3סו פאסאן אולאס טוס אי אונדאס טוס טודאס

 סו מצי לה אין אי מירסיד סו ה׳ אעקומעדארה דיאה די 9
ידה:3 מי די דייו אל אוראסייון .קוכמיגו איסעה קאנטאר

יה,פור מי דייו אל דירי 10׳ ? אולבידאכן טי קי פעי י מ י ד

איני דיל אפריטו איל פור אטרישטאדו אנדו קי פור

! 4 :? אדי- מי גואישוש מיש אין מאטאכסה קומו מעו

$9 מב כאלמו



 איל עולו מי אה דיזיינדו ,אנמסטייאדריס מיס פודייאן
טיאטרים- קי פור דייו?: עו איסנוה דיאה,אוכד12

י0טא מ י אלמה,אי ,  מי?איספירה אינטרי רוייס קי פו
 לה סיר סו סור לוארי לי אארן פויקי .דייו איל אין

:דייו מי אי ,קארה מי די סאלבאסייון

מג
1' מ1 ג א נ ,אילז ו י  אוכהגעטי באראזהד מי באדאזה ,די

 טירטורה אי איכגאכייו די בארון דיל .בואיכה איס ןנו קי
פיר- מי די דייו איל איייס טו ,פורק איסקאפאמי:2

אטדים- אנדו קי פור ? דיזיגאס מי קי פור . טאליזה

 טו איכביאה : ? אינימיגו דיל אפריטו איל פור טאדו 3
לייביןאה מי אי ,גיאין מי אילייאס !בירדאד טו אי לוז

בינדלי ייו אי :מויאדה טו אה אי ,סאכטו מונטי טו 4

די אליגריאה לה איס קי דייו דייו.אל דיל ארה לה אה •
.אי מי ו דייו!: מי ארפה,דייו לה קון לוארי טי מז

 ריייס קי פור אלמה,אי אטדיסטאם,מי טי קי פור5
 לי אאון פורקי .דייו איל אין איספירה ? מי אינטרי

מי קארה,אי מי י7 שאלבאסייון לה סיר סי פור לואדי

ו 0י< מ ל א ב ס ד מג מ מ

דייו:
מד

מ ל ! א סאלמו קרת די איזוס לוס קאכטאלור-די פיימיר א

י איאימוס אם ז אורי מאיסטראם קון !דייו הי :בקאדר 2



01מד סאלמו

 ־3או קי רה3או לה ריקונטאמן נום פאליים נואיסטמס
:אנטיגואס דיאם לוס אין , ליאם סום אין לאסטי

 פלאנ־י אי .צינטיס לאם ליסטילאסטי מאנו טו קרן טו 3
 אי גינטיאום לום לאנטאסטי3קי . אילייום אה טאסטי

אירילא- איספאלה םו קון נון פודקי איגאסטי: לום ^

 .אילייוס אה ו3סאל לוס נון ראסו3 םו אי .טיילה לה מן
.•פאסים טוס לי לוז לה אי לאםו3 טו אי ליליכה טו סינו

איל, איריס טו :אילייוס אין ילונטאסטי3אינ פודקי 5

:3יעק פארה אםייונים3םאל אינקומינלה קי לייו ליי מי

.אנגוסטייאלולים נואיסטמם אה אקולניאלימום טי פור 6

 לי- סי קי לום אה ריאולייארימוס רי3נומ טו אין אי
אינפיגוזייארי מי נון פולקי נוס: קונטרה באנטאן7

ארה:3סאל מי נון איספאלה מי אי ארקו. מי אין

 אנגוסטייאלו- נואיסטמם לי אםטי3סאל נוס טו פורקי 8
:ירגואינסאסטי3א טו וריסיימן3א נוס קי לוס ריס.אי

רי3נומ טו אי ליאה. איל טולו אמום3אלא לייו אל9

ליזי- נום אגורה פירו :סלה .סיימפרי פארה לואמוש 10

 נואיסטמס קון סאליס נון אבידגואינסאם.אי אי צאס
אנ~ נואיסטרו לי אטראס טורנאס נוס פונסאלום: !!

סי פארה פריאן וריםין3א נוס קי לום אי .גוסטייאלור

אינטרי קומילה.אי לי אוביזאם אינטריגאסטיקומו נוס 12

פואיבלו טו ינליס3 איספאהיסטי: נוס גינטיס לאס 13



כרם פריסייום: סוכן מוכיכואם נון אי , אלדיס3 די 14

איסקארנו יםינוס.3 נואיסטדוס אה ריפודייו פור פיניס

נום דירידור: אל איסטאן קי לוס אה דיזאונרה אי 15

מיניאו פוי־ . נינטיס לאס אינטדי אינפימפלו סול פונים

דיאה איל טודו : צינטיאים לום אינטרי יסה3קא די 16

ריזיסטו איל אי מי. די־ דילאנטי איסנוה ירגואינםה3 מי

אריפודייאדור דיל וז3 לה פור :קוברי מי קאדה מי די 17

נ-3 דיל אי אינימיגו דיל זה3קא פור .דינוסטאמר אי י

אול־ טי נון אי . נוס רי3ו0 בינו איסטו גוולו :כאלור 18

:פירמאמיינטו טו קונטרה פאלסימום נון אי ידימוס3

אקוסטו סי ני אטדאם. טורנו נון קוראסון נואיסטרו19

נום קי פארה קאמינו: טו די פאטאדה נואיסטרה20

ראם3קו נום אי קוליברום די לוגאר איל אץ מא?יס

אול- אובייראמום סי :מואירטי די רה3סולומ לה קון 21

 0ייראמו3או סי אי .דייו נואיסטרו די רי3נומ איל בילאלו
איסטרא- דייו און אה מאנוס נואיסטראס איספאנדידו

י ק פור .איסטו פישקיריריאה דייו איל ס־ירטו די :נייו22

פור פואיס קוראסון: דיל סיקדיטוס לום קונוסי איל 23

סומום .דיאה איל עודו מאטאדום סומוס טי לי אמול

פור !דיספירטה :דיגולייאו די אוביתאס קומו קונטאיוס 24

פארה דיזיגים נוס נון !?דיספירטה אדני ,דואירמים קי

אול־ אי פאסים טוס אינקוברים קי פור סיימפרי:25

מד סאלמו 62
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: ? אפריטו נואיסטרו אי אפריאיסייון כואיסטרה בילאם
 איל אסטה אופרימילה איסטם אלמה כואיסטרה פורקי 26

 לה אה אפיכאלו איסטה קואירפו נואיסטרו .פולבו
ירה:27 י!אייולה נואיסטרה פארה אלעאנטאטי טי א

:מירסי" טו לי אמור פור ריגמינוכן

, מה •
*

ל 1  לי זום אי לום י7 .לירייוס רי3סו .קאנטאלור פרימיר א
:קירילאס לאס לי קאכטאר .יזאיור3אמ סאלמו .קרח

ו קוזה אונה פינסאנלו איהטס קוראסון מי 2 י י  אבלו בואעה.
איסקריבאכו לי פיכלולה אים ליכגואה ריי.מי אל איגום מים

לי איזוס לוס קי מאם אירמהו איריס טו :פריסורוזו 3

 .לאבייוש טוס אין אםייאלה3 איסטה גראסייה .רי3אומ
סיימפרי: פארה יכליפו3 טי לייו איל איסטו פור

טו !אראגאן3 ,אנקה טו שוברי איספאלה טו סיניי 4

אירמוזורה טו אין אי :אירמוזורה טו אי מאייסטאל 5

 לה לי אמור פור !קאבאלייאנלו אנסה3א פמספירה!
טו אי .גוסטילאל לי אומיללאנסה לה לי אי בירלאד

\

סאאי־ טוס : טירעליש קהאס מוסטרארה טי ליריגה6

, לי אשו3לי קאאיראץ פואיבלוס .אגולאם סרן טאס י  ט
אעימיגום לוש לי קוראסין איל אין אילייאס איגטראנלו

סיימפרי פארה איסטה !לייו או ,סילייה טו :ריי ליל 7

ארה3 לה איס ליריכילאל לי ארה3 םיימפרי.אונה אי



: טו די 8 ו נ ודסים3א חי גוסטילאל לה אמאס טו די

 קוץ דייו טו !דייו ,אונטו טי חיסטו פור . מאליסייה לה
טולוס קומפאכיירוס: טוס קי מאס גוזו די אזייטי9>

 גומה מירה,לי די באלסאמו לי גואיזמאן פאנייוס טוס
 לוס די אליגראן טי .קאסייה די קורטיזה לי אי ,אלואי די

איסטאן רייחיס די איזאם מארפיל: די פאלאסייוס10

איסטהפא- רייכה לה אופראדאס. מוזיריס טוס איכטרי
,איזה אויי :אופיר די אורו חין דיריגה טו אה ראדה 21

.3 חי  פואיבלו טו אולבידה אי .אוריזה טו אקוסטה חי י
די איל קתדיסייארה חי פאדרי: טו די קאזה לה אי 12

אעקור־ אי ,סיכייור טו איס איל פורקי .אירמהודה טו

3 דילאנטי רוגארה צור די איזה לה אי :איל אה אטי13

לה :פואיבלו דיל ליקום לוס .פריזעט* קוץ טי די 14

טיבי- לי ,אדייכטרו חונראדה טולה איסטה די דיל איזה  
7 וראס7דוסלא3 אין :ו7יסטי3 סו אים אורו י7 וראס15

די ריטראס איסקוסחס .דיי אל לייבאד־ה איס אילייה

טי: אה טראאידחס סון קומפאניידאס אילייה.סום
טראאידאם סיראן גוזו. אי אליגריאס קוץ ליעאדאם כון 16
פאדדיס טוס י7 לוגאד אין :דיי דיל פאלאסייו אל 17

אין סיכייודיס פור פונדדאס לוס . זום אי טום סידחן

גדולי אין די3נומ טו איכמעטאד טיירה: לה טולה 18

טי פואיבלום חיסטו פור גידינאנסייו. חי גידיכאכסייו

סיימפדי: אי סיימפדי פארה לואראן

מה סאלמו 6.



לי 2

מו
ל 1  מאנייה אין קדה. לי איזום לוס פליהילקאנטאדולדי א

 ליכי3א כוס פארה איס דייו איל :קאנטאל איסקוסאס.
לאס אין אייודה פוי מוצו אלייאדו סייכדו פולטאליזה. אי

 טרו- סי סי אאין טימילימוס נון איסטו פור אנגוסטייאס: 3
הי־ אין מונטיס לוס סיאיסהתייליץ סי אי טיירה. לה קארי

אי אגואם סוס איסקומארין אי רויירין סי :האר לה י7 דייו 4־
 איי פירקי :סלה ^טיגואיזה. סו אה הונטיס טימבלארין 5

דייו, דיל סעדאד לה אליגראן קוריינטיס סוס אי דאו

 ךיץאיסטה איל :אלטיסיהו דיל הולאדאס לאם פור סאנטה 6
לה דייו איל ידה.3איסהו סירה נון אילייה. די הידייו אין

לו־ כינטיס לאם :האנייאנה לה די אהאניסיר *1אייודאלה 7

לה דיזליאי ס* מיז. סו דה איל איסהוצין. סי ריינום לום ן. י

איל .מזוטרוס קי? סעהאי פונסאדוס לום די ה' טיירה: 8

 יניד3 :סלה .ניס פארה אונה;*טורה איס 3יעק די דייו 9
רי3סו דיסולאסייוניס פחו קי ה די אונלאס לאם יד3 אי

 לה די וס3קא לוס אסטה פיליאם אלדאנדו3 : טיירה לה 10
קיהאנדו לאנסאס. קורטאנדו ארקום. קעלאנדו טיילה•

 סויי יון קי יל3סא אי אפלושאד :צואיגו אל קואטריגואם 11

אינש.ג'כארי הי גינטיס. אינטלילאס אינשאלשאלי הי דייו.

 נוזוטלום. קוץ היסט״ פונסאלום לום די ה טיילה: לה אין 12
:סלה נום- פאלה אלטולה אונה איס 3יעק ך דייו איל

ו מ ל א י ס 65 כ
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;שי,למי קרח. לי חיזוש לוס לי קתנטחלור. פרימיר ׳ ^ 1
איס- פאלמאס. לאס קוץ אטיל3 פואעלום, לוס טולוס 2

 י-1 איל ה׳ פודקי :קאכטאד לי בוז קון דייו אל קלאמאד 3
טיירה. לה סובריטודה כראכדי דיי טיריבלי. איס טיסימו

דיבא־־ גיכטיאוס אי כוכז, די פואיבלושדיבאפו סוגיגואה איל 4■

אירידאד כואיסטרה איסקוזי איל :פייס כואיסטרוס די שו 5

י3סו סלה: אמה. לי קי 3יעקו די לוזאכיאה לה כוס. פארה 6

 ס.גי־ טרומפיטה: די ברז קון ה' אאולאסייון. קון דייו איל 7
דיי, כואיסטרו אה סאלמיאד סאלמיאד! דייו, אל מיאד

טיירה, לה רייליטולה איל איס לייו איל פורקי :סאלמיאל 8

 לאס סוברי איכרייכה דייו איל :שיכשייה קון סאלמיאל 9
סילייה סו רי3סו אסיכטאלו איסטה דייו איל ציכטיס.

 סור אפאנייאן סי פואיבלוס לוס די פריכסיפיס לום :סאכטה 10

 לוס ןטי דייו דיל פורקי דהם.3א די דייו דיל פואיבלו
:איל איסטה ישאלו1איכש מויי טיירה. לה לי איסקולוס

ח מ

גראנלי :קרת די זום אי לוס די סאלמו. קאנטאר, 1

כואיסטרו די דאד3םי לה אין מוצו אלו3אלא אי ה' איס >•

 איכש^שאמייכטו, סי פוי אירמוזו סאכטו: מוכטי סו יזא דייו, 3
אה ציון. די מוכטי איל איס טיירה לה טולה לי גוזו איל

לייו איל :נראכדי דיי דיל לאל3םי לה צפון, דיל לאדום לום 4
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ימיינ-0<טי1אע פרר קוכיסידו פאלאסייוכז, סוס אין טהסאי

פאסא- אפלאזאמס. פואירון רייאיס לוס איק פורקי :טו 5

בואי- ילייארון.3מארא סי אנסי ניילון. אילייוס :אאונה לון 6

לור.לוס3טימ :אססיאיי אפריסוראמן סי אדוס.3אטול לון 7
* .'ו'

איל קוץ :ל י אל פ י7 אה קי לה אה קומו מלול אליי• ו3טלא 8
ו . * ׳ ± -

 או- קומו :תרשים די יס3נא לאם ראס3קי סולאנו ביינטו 9
 פונסא- לוס די ה' די דאד3סי לה אין ימוס3 אנסי אימום

אפיי לה דייו איל דייו. נואיסטרו די דאד3סי לה אין דום,
* ׳

אי טומירסיד. פינסאמוסאה סלה: סיימפדי. פארה מה 10

 אידייו! נומביי, טו קומו :פאלאסייו טו די מידייו אין דייו! 11
די טיירה. לה די קאבום לוס אסטה לואור טו איס אנסי

 מונטידי איל אליגיה סי טודיריגה: אינני סי נוסטידאד 12
:גואיסייוס טוס פור יהודה די איזאס לאס אגוזאן סי ציון.

מיטיד :טוריס! סוס קונטאר אמדיאלדה! אי ציון דודיאד־ 13

 אה אונו מיראד אקאנה.3אר3 סו אה טינו ואיסטרו3 14
גירינאנסיינ ריקונטיש לי קי פארה פאלאסייוס! סוס אונו

פארה דייו נואיסטרו איס ליין איסטי פריקי :ביניד־ירו 15

.מואירטי לה אסטה ניארה נוס איל סיימפרי. אי סיימפרי
0

מט
ל 1 :סאלמו קרת. די איזוס לוס די קאנטאדור. פרימיר א

טודום איסקונאד פואעלוס. לוס טולוס איסטו אואיד 2

רי,טאע~3אומ די טאמבייןאיזוס :טיירה לה די מויאדומס 3
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 מי :פרובי איל אי ריקו איל אאוכה בארון. לי איזוס ביין 4־
 קו- מי לי פיכסאמייכטו איל אי סינסייה. אבלארה בוקה

 אל אורחה מי אקוסטארי :איכטינליכסייה סירה לאסון 5
 קי פור להארפה: קון מילינונסיאו אברירי איכשימפלו, ז<

טולטולה לה רוליאה מי קיא>לו מאל לי ליאם אין טימילי

אביר, סו אין איכפיגהייאן סי קי אשילאדאלוריש: מיס לי 7

 בארץ און שוריקיזהשיאלאבאן: די מוגילומברי לה אין אי 8
לאל: כי אירמאנו. סי אה מולו ניכגון לי רעמירה ן נו

איש אלמה סו ריגמיסייוןלי לה י פורק :פריסייו סו לייו אל 9
 ביבה קי פארה סיימפרי: פארה בילה סי איל קארה, 10

בי פורקי :פוייה לה ביאה איכון סיימפרי פארה אאון 1!
טורפי איל אי לוקו איל אאוכה מואירץ, סאבייום לום קי

 סי אאינקי :אוטרום אה אביר שו לישאן קי ליפיירדין? ,ש 12
 סיימפרי פאלה סייאן קאזאס סוס קי פינסה קוראסון

אי גיריכאכסייו. אה גיליכאכסייו לי מוראלאס סוס אי

 אילאומ- פילו טייראם: לאס סוברי כומבריס ליירוןסוס 13
קוא- לאם אה איסאסימיזאלו אוכרה. אין קילה כון בלי



ו מ ל א ט ס 69נ מ

אין דיפירדירה סי פורמה סו אי מאנייאנה. לה אין לייום

 דייו איל מה אילייום: אה מוראדה אברה נון צוייה. לה 16
 מי פודקי פוייה. לה די פודיר דיל אלמה מי דעמירה

 סי בארון און קואנדו טימאם נון :סלה סי. אה טומארה 1 ז
אעכראנ־ סי קאזה סו די אונרה לה קואנדו אעריקיסי,

מואידטי. סו אין נאדה קונסיגו טומארה נון פורקי :דיסי 18

 אין איל אאונקי :איל די דיטראס דיסינדירה נון אונרה סו 19
פורר.י לואן, טי אוטרוס אי ^מה. סו בעדיזי בידה מ

 לה אה נעדרה אאוןסו^ייה :מיזמו טי אה ביין אדם 02
סיימ־ פארה לוז לה בין נון קי פאלרים, סוס די מוראדה

 טיעיאע- נון אי אונרה אין הטקיאיס אומברי איל :פדי 21
 קי קואטרופיאס לאם אה אסימיזאדו סירה טעדימיעטו

טאזאדאס: כון
נ

ו 1 פ ל א  אילייאמה ה'אבלה דייו פואירטי איל אסף. די כ
אונדיסי אסטה סול איל איסקלאריסי אונדי די טיידה לה

 איסקלא- דייו איל אירמוזורה די קומפלידה ציון די :נוני 2
פואי־ קאלייארה. סי נון אי בינדרה דייו נואיסטדו :דיסי *:

טימ- איל די דירידור אי איל. די דילאנטי קימארה גו

ה,3ארי די סיילוס לום אה לייאמארה :מוצו כיסטיארה 4

 אפאנייאד פואיבלו: סו צוזגאר בארה טיירה, לה אה אי 5
—קוב פירמאמיעטו גואזאן קי לום בואינום מים אה מי אה
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דיכוכסייאראן סיילום לום אי סאקריציסייו: רי3ו0מיגו 6

י : סלה כואיז. איס לייו איל פורקי צוסטילאל. סו 7  מי מי
קונטרה אטיסטיגוארי אי ישראל, לארי.3א אי פואעלו,

 טים פור קאסטיגארי טי נון :ייו סייי דייו טו לייו טי. 8
דילאנ־ איסטאן אלסאסייוניס טוס פורקי סאקריפיסייום.

טורוס קאזה טו לי טומארי נון :קונטינו לי מי לי טי 0

טולה איס מיאה פורקי : מארגואיקוס קוראליס טוס לי ני 10  
מיל רי3סו קואטרופיאס לאס שארה. לה לי אלימאנייה

 קיי לו אי מונטיס לום לי י3א טולה קונוסקו ייו : מעטים 11
 אינאמ- מי סי קעמיגו: איסניה קאמפו איל אין ס״מובי £2

 הי מעלו איל אים מיאן פורקי ליריאה. לו טי נון יסיירי ־53
 ידי3י3אי דיטורום קאדני אקאסוקומירי סולייכה: טלה 1 ז:
 אגדא- לייו אל סאקריפיסייה :מארכואיקוס? לי סאנגדי 14-

 אע- :אלטיסימו אל פרומיטאס טוס פאגה אי דיס״מיינטו 1 צ
טי אי אנכוסטייה. לי ליאה איל אין לייאמה מי טעסיס

 דזיאיל מאלו אל מה אונראראם: מי אי איסקאפארי, ז 8
טומאס אי פואירום, מיס ריקונטאר קי טו טייניס קי דייו.

 וריסיס3א טו סיעדוקי :וקה?3 טו רי3סו פירמאמיעטו מי 17
לי דיטדאם דאס3פאלא מים איצאם אי קאסטיגירייו איל

 פארטי טו אי איל, קון קודים לאלמן, און ים3 קיאנלו :טי 18
 מאל פארה סולטאש וקה3 טו :צירניקאדודים קין חי^י*

: יוי א* ?0 ז י י ; אסעטאלי. איסטאם :אינגאנייו אגעטה לי



ל1 נאי נ סאלמו

עיר לי איזו איל קונטרה אי לאם.3א אירמאנו טו קונטרה

 קאליי. מי איייו איזיסטי איסטו :מאלסינות לאם3א מאלרי 21
 קאס- טי טו. קומו י2ט. סיירטו פור סירי קי פינסאסטי

:אוזוס טוס לי לילאנטי איילוס סטי אורלינארי אי טיגארי

 ילאפ3אול קי לוס איסטו אה אגורה מיעטיס פאראל 22
:איסקאפאלור יר3א סין אריבאטי ייו קי סיאה נון לייו.

 אי אונרה. מי אגראליסימיינטו סאקריפיסייה קי איל 23
 לה מוסטרארי קארירה, סו יי?3 קומפוני קי איל אה

: לייו ליל אסייון3סאל

נא
ל 1 ינו3 קואנלו :דויד לי סאלמו קאנטאלור. פרימיר א

ה~3 אה אינטרו קי ליספואיס נרופיטה איל נתן איל אה 2
0

סי מירסיל, טו סיגון לייו!או מיל לי אפייאלאטי : ע3כ ג

מיס ארימאטה פייאלאליס טוס לי רי3מוגילומ לה נון

פיקאלו מי לי אי ליליטו, מי לי יין3 לאבאמי ילייוס:3רי 4

מי אי 'לייוס,3רי מיס קונוסקו ייו פורקי :אלימפייאמי 3

עי קונטרה :קונטינו לי מי לי לילאנטי איסטה ו אן פיק 0

 פארה אוזום. טוס אין מאלו איס יק לן אי;י אי פיקי סולו

לימפייו אי לאר־ס,3א קיאנלו גוסטיכיקאלו סיאם קי

אי קריאלי. פואי דיליטו איל אין איק : קיאנלו.צוזגאריס 7



נא פאלכו

גו סינסייהאין לה יד3א0 9  אלימפ״אראם מי :לוסיקרי
לאנ~3סידי אי לדאם3מילא לימפייו. סירי אי אידיגאני, קין

אליגד־אה. אי גוזר אואיי אראם מי :כייבי לה קי מאס קו 10

 ע־וס אינקתדי קימאזאסטי: גואיסוס לום אגוזאדאן סי 11
-די מיס טולוס ארימאטה אי פיקאלוס. מים די פאסיס

 אי דייו! או מי, הינטרי לימפייוקריאה קיראסון :ליטוס 12
די ליזיגיס מי נון מי: אינטרי ה3רינו פירמי איספיריטו י ׳,י

 לי קיטים נון סאנטו איספיריטו טו אי פדיזינסייה, טו
 .איל קון אי סאלבאסייון. טו די גוזר איל מי אה טורנה :מי 1 +

-3אמ אינטמסיס :סוסטינמי בילונטאד די איספיריטו  י
 לוס אי רעילייאלודים. לוס אה קאריראס טום ארי ז

סאנ- לה י7 איסקאפאמי טי: אה טורנאראן פיקאדודים 1:( • ״

 קאנטה לעגואה מי אסייון!3סאל מי לי דייו דייו, או גדיל
 דינונ־ וקה3 מי אי לאביייס. מיס רי3א אדוני :גוסטידאד טו 1 ז
 סא־ אינבילונטאם נון טו פורקי :ליאור טו סייארה 1א

נון אלסאסייון די דאריאה. לו ייו אי קדיפיסייו.

 דייו דיל אגראזאלוס סאקריפיסייוס לוס אגדאלאם: טי 19
אי קעראלו קודאסון איל קיבראלו. איספיריטו איל היו

 טו אין ביין אז :ם מינוספריסייארא נון דייו, אי מאזאלו, 20
: ירושלים לי לאססירקאם פדאגואה ציון. אה בילונטאד

 גום־ לי סאקדיפיסייום לום ילונטאדאם3אע אינטונסים 21
גי אינטונסיס אינטירו. קימאלו אי ^שאסייון ,1 טי/א



ז3 ני נא כאלבו

: טוהרה סתרי טורום אראן כ

■נב
ל 1 לרזי: די .אמביזאלוד סאלמו פרימירקאנטאלור. א

 אי נאול אה לימנסייו אי אדומי איל דואג ביכו קואנלו צ
: אהיהלך די אזה ק לה אה ביכו דויד ,דבו לי

 לה בהראגאן? אי מאליסייה, אין אלאבאס טי קי פור :3
 איהטה לעגואה טו : דאה איל גיולו קילה ליין ליל רררסיל 4-

איריס איסמולאלה אזה אב נ קומו מאליסייה. אינגינייאנלו

י:ן.3 איל קי מאס מאל איל אמאס :אינגאנייו אזיס קי טי 5

טו- אמאס :סלה לארגוםטילאל.3א קי מאס מעטירה לה *5 ״ •

 איה- ד לינגואה לה אי לאנייו, לי דאס3פאלא לאס לאס
 סיימפרי. נארה דירוקאדה עי דייו איל עאמביין :גאכייו ז

טי אי טיינלה. לה לי אפוא־רה איגארה טי אי קיטארה טי

ידאן3 אי כלה: וס.3י3 לום לי טיירה לה לי ליסראאיגארה 8

 איל איק :דאיראן סי איל די אי טימיראן. אי נוסטוס לום 9
 איס- סעו סופורטאליזה. פור דייו אל פהו נון קי בארון

פואידטי איס קי ריקיזה, סו לי מוגילומבדי לה אין פירו

 דבירלילה אוליבירה קומו סייי יץ אי :מאליסייה סו פור 10
דל מירסיל לה אין אינפיגיזי־ו מי דייו. דיל קאזה לה אין

 סיימכלי פארה טילואד :סיימפרי אי סיימפדי פארה דייו 11
 פודקי לי5נומ טו איספיראדיאין אי איזיסטי. לי טו פורקי

:בואיכום טוס י7 דלאכעי בואינו, םאי
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נג
ל 1 אמ- סאלמו גיטארה. לה רי3סו קאנטאלור. פרימיר א

 איי נון קוראסון, כו אין ליזי לוקו איל :דויד די יזאלור.3 2
טורטורה. קוןסי ליס3וריסי3א אזין סי דאכייאן סי דייו.

- סיילוס לוס די קאטה דייו איל :יין3 אזי קיין איי מן 3  סו
אע- קיין איי סי יר,3 פאדה לי3אומ די אידס ליס רי3

טומאן סי אילייוס טולוס :לייו אל ושקי3 קיין אי טיינלה 4

נון יין.3 אזי קיין איי מן לאנייאן. סי אאונה אטראם,
0

 קי סינסייהלוס טיינין נון אקאסו אונו: יין3טאמ איי 5
קומי סי קומו פואעלו מי קומיינלו טודטורה, ראן3או

 איספאנטאראן סי אליי אימפירי :לייאמאן נין דייו אל פאן? 6
 איל פורקי איספאנטו, אפאדיסי נון אמדי איספאנטו

קונ פוזארון קי לוס די גואיסוס לום איספאדזירה לייו

מי לוס לייו איל פורקי אריזיסטאראס, לוס טי. טרה

יש די אסייון3סאל לה ציון די דיידה קיין :נוספריסייארה ז

 סו די קאטעירייו איל טורנארי דייו איל קואנדו ! ראל
, : ישראל אליגרארה סי ,3יעק אגוזארה סי פואעלו

נד
י

ל 1 סאלמו טאנייריס. לום רי3סו קאנטאלור. פרימיר א

 יניירוןלוםליזין*אילישירון3 קואנלו לויל: לי אהביזאדור. 1
 מזי־ קון איסקונלילו איסטה לויל סיירטו לי שאול, אה

א־3 טו פיר אי אמי,3סאל רי3ממ פורטו !לייו טרום:



גל נה נד סאלמו

איסקוצה אוראסייון. מי אויי דייו, גהגאמי: ראגאניאה 4

 אלי־ סי איסטראנייוס פורקי :וקה3 מי י7 ליצום לום אה 5
אלמה. מי ושקאן3 פואירטיס אי מי, קונטרה באנטאן

 אילדייו איק סלה: אילייוס. לי דילאנטי דייו אל פונין נון 6
קי לוס אינטרי איסטה אדוכי מי. פארה אייולאלור סירה

איני־ מיס אה מאל איל טורנארה :אלמה מי סוסטיינין 7

 לי סאקייפיסיייס קוץ :טאזאלום ירלאל3 טו פור מיגוס. 8

/ נומכרי, טו לוארי טי. אה סאקריפיסייארי בילונטאד ה

 מיאיס־ אנגוסטייה טולה פורקילי ואינו:3 פורקיאים 9
:אוזו מי מירה אינימיגוס מיס רי3סו אי קאפו.

נד. •
ל 1 סאלמו טאנייריס. לום סוברי קאנטאלור. פלימיר א

 אי לייו! אי אוראסייון מי איסקוכה :לויל לי יזאלור.3אמ 2
אי מי אה איסקוגה :רוגאטעה מי לי אינקובראם טי נון :4

*

 לה פור מאירי: אי קיזס, מי אה מילישארי ריספונלימי. 4
 האלו דיל אפריטו ליל זה3קא פור אינימינו, ליל ח3

מי צולור קון אי מי, רי3סו טורטורה ין3ואיל3 פודקי

 אי מי, אינטרי אלולורייה סי קוראסון מי :אמינאזאי 5
אי איספאנטו מי: רי3םו קאיימן מואירטי לי מיילוס ו<

לור:3טימ קוברייו מי אי מי. מ3סו יינין3 איסטרימיסייון

א־ אי !ה3פ?אלומ לה לי קומו אלאס דארה מי קיץ ליגו, אי ך

.:ום:לי איסמו$יריאל מי איק :סאז אין מולארי אי ילאל־י3 8



די איסקאפאראה :סלה .דזיירטו איל אין פתאריאה מי ^

 ,לאנייה :פולטונה לה לי טימפיסטהו, ביינטו ליל פליסה, 10
אי אלולמי יאו3 פולקי לינגואס. סוס איספאלטי אלוני,

 לי3סו רוליאן לה מגי אי ליאה :לאל3סי לה אין אלאזה3 11
 אינטלי איסטא! לאזיליייה אי טודטורה אי מודאלייאס. סוס

'טה0 מן אי אילייה. אינטדי איסטאן מאליסייאם אילייה: 1̂*

 הי קי איל פורקי :אינגאנייו אי אפריטו פלאזה סו לי 13
 סומפורטא־ לואירה/ סי אינימעו. און איס נון אריפולייה

צ- מי איס גון מי רי3םו אינגלאנליסי סי קי איל ריאה.

 טו מה איל: לי איסקונליריאה מי ,רהאי סי יליסילור.3 14
:קונוסילו מי אי אמיגו מי מי. אה איגואל באדון איריס

 ח-3אנלא לולסי. קופייסנסה ימום3טו לאונה קי מולו לי 13
 לה לייו: ליל להקאזה אה קומפאנייה לה אינטרי מום 1י<

ליסיינלאן אי אילייוס. רי3סו סוביטו איגי סי מואירטי *

מו סו אין איסטאן מאליס פולקי פוייה. לה אה וס3י3

! אי דייר. אל לייאמאדי ייו מה :קולאסון סו אין אי לאלה ז

 מילייולי־ איל אי מאנייאנה אי טארלי :ארה3סאל מי ה ! 8
:וז3 מי אויי איל אי סוספילו. אי אוראסייון אגו אה

קונ אז־ז קי פיליאה לה לי אלמה ריגמירהמי איןפאז אי 19

. טרה . קונטרה אעמטאלוס סון מוגוס פורקי מי מי

 ק־איסעה איל אי ריספונלירה, לים אי אואידה דייו איל 20
איי נון קי לום אה ייהסוגדייה סלה, אנטי>3א לי אסינטאלו

ו ״ז מ ל א ה ס נ



———
י

י נו נה סאלמז י

 מהלו איל :ליין טימיןליל איכון אהאילייוס טררקאמייכטוס 21
לה3י3איס אפאזיגראלרס. סוס רי3סר מאכום סיס טיילדי

 ליזום מאס סון וקה3 סו יי לינוס לים :פיירמאמיינטו סו 22
 סיס קוראסון. סו אין איסטה פיליאה אי מאכטיקה, לה קי

אילייאס אי אזייטי, קי מאם צלאכדאם סון ראם3פאלא

>ן־ארגהי טו ה׳ רי5םו איצה :0אייכאלא3ליס לאם איספא סח 23

* ס קי סיימפרי פאלה לישארה כון אי ירכארה,3מ טי איל אי

: האיל3איסמו 2 4  יר7יםיכ7 אראם לוס דייר, איטר, גוסטו
 אלטי לי אי סאכגריס לי אלוכיס3 לום פריה. לה לי פרזו אל
 מי ייר אי ליאם. סוס לי מיטאל לה אה אלייגאלאן כון

:טי אין איכפיגרזייאלי
נו

 קאלייאלה ה3פאלרמ לה לי3סר קאנטאלוד. פלימיל אל 1
קואכלר פליסייאלר, סאלמו לילויל* לישאכוס. לום אינטיי

 מדלייו! לי אפייאלאטי גת: אין פלשתים אמןלוס3טלא לו 2
פי איל ליאה איל טילו אליכיס.3 איכגלרטין מי פולקי

 איל גורלו איכגלוטין מי איכימיגוס מים : אפליטה מי ליאלרל ?
^טי־ קון מי קוכטלה פיליאן קי לים סין מר׳צרם פרלקי ליאה.

אין אינפימזייאלי מי ייו טימר קי ליאה איל אין מאיזה: 4

,3אלא אללייר :טי 5  איכפי- מי לייו איל לה.אין3פאלא סו יא י
טילו :מי? אה קליאלרלה ארכה ארה קי .טימר מן כתייר. ><

טרלרס לאם.3פאלא מיס ו7אטליסטאכ אן3 יאה7 איל



מ נו סאלמו7$

 סי מאל: פארה סין מי קונטרה פינסאמיינטוס סוס 7
קאר- מיס גוארדאן אילייוס איסקונדין. סי אפאנייאן,

 פור :אלמה מי קיטאל לי איספילאן היי קומו קאנייאליס. 8
. פארה איספילאן איסקאפאדורה טורטורה סי דייו, אי סי

 פואילה מי פולור: טו אין פואעלוס לום אשו3א אינה 9
די לאגרימאם. מים אודרי טו אין י פון טו קונטאם.

 אינטונסיסמיס :רו3לי טו אין איסקריטאס איסטאן סיירטו 10
לייא- קי דיאה איל אין אטראם, טורנאראן אינימיגום

. ייו איסטו מארי. 11  אל : קונמיגו איסטה דיין איל פורקי סי
פא־ סי אי אלאבו ה׳ אה רה.3פאלא סי אי ו3אלא דייו

מי קי טימירי. נון אינפיגוזייו. מי דייו איל אין : רה3לא 12

ת איסטאז פרומיטאס טוס דייו, אי :רי?3אומ און ארה 13 ס

אגראליסי־ די סאקריפיסייום טי אה פאגארי מי. רי

 מוחירטי, לה די אלמה מי איסקאפאסטי פורקי :מיינטו 14
 אנלי מי קי פארה אלאר,3ריז די פייס מים סיירטו די

: ום3י3 לום די לוז לה אין דייו דיל דילאנטי

נז
ל 1  סאלמו דויד. די דאניים. נון קאנטאלור. פרימיר א

די דילאנטי פויינדו איסטאבה קואנדו פריסייאדו.

 א־ דייו! או מיי די אפייאלאטי : ה3קואי לה אה .:הול 2
 אי אלמה. מי ריגה3א סי טי אין פורקי מי. די פייאלאטי

קי אסטה ריגארי,3א מי אלאס טוס די רה3סולומ לה אין



>!זמה מז ס&למו

אל יטיסימו.1לייו אל לייאמאלי : קיבראכטום לוש פאסין 3

די ייאלה3איכ איל מי: לי3םו י>יאי3 סי קומפלילה קי דייו 4

 לוס אליפולייאן מי אאמקי סאלבארה, אימי סיילוס לוס
מילסיל סו ייארה3אינ דייו איל סלה. איכגלוטין, מי קי

 ייאזגו ליאוכיס. אינטלי איסטה אלמס מי יללאל:3 סו אי 5
 ליעטיס סוס קי ליס3אומ לי איזוס קיז פלאמאכטיס, קין
איספאלה לינגואה סו אי סאאיטאס אי לאכסאס סין

אולייו! סיילוס, לוס סוברי אינאלטיסילו סי :אכולה 6

א- ליל אונה : אוכלה טו סיאה טיילה לה טולה לי3סו ז

 קא* אפלימייו. סי אלמה מי פאסוס. מים פאלה פאליזאלון
: סלה אילייה. אין קאיילון פוייה. מי לי לילאנטי אלון3

 קוראסון. מי איס צילמי אולייו• קולאסון, מי איס פילמי 8
 ליס- •?אונלה מי ליספילטה, :סאלמיאלי אי קאכטאלי9

מא- לי אנטאלי3לי מי יגואילה>3 אי לה3נא לה פירטה.

ס־^מי- אלוני. לום,3פואי לום אינטרי טילוארי :נייאכה 10

 מילסיל טו פולקי גינטיאום: לוס אינטלי מ אה אלי 11
נתים לאם אסטה אי סיילום, לום אסטה גל־אנ־י אים

 לייו! אי סיילוס, לוס סובלי אינאלטיסידו סי :יללאל3 טו 12
:אוכלה טו סיאט טיילה לה טולה סובלי

נח
ל 1 סאלמו לויל ר לאכייס. כון .קאכטאלול פלימיל א

1סויל לאלים3א יללאל3 אין ינטורה3 פול פליסייאלו: 2



נט נח כאלם־ 80

 אי?- וס3 אנימו קון פירו :די?3אומ י7 איזום אי גואיסייו, 3
קונטראפיזאש אלולמי טיירה. לה אין טורטוראם ראש

לי;לי איסטראנייאן סי מאלוס לוס :מאנוס $ואיםטראם היו 4

:מינטיראס לאנדו3א יינטרי,3 איל דיזדי ייראן ה.3ול3 לה

.3קולי י7 פיסונייה לה קומו טיינין פיסונייה 5 - 3 קומו מ

איס- נון קי :אוריזה סו ו7סיראנ איסטה קי סוררה ורה3 6
*

 כריקאנטאלור לי פריקאנטאלוריס, די ח3 לה אה קוגה
 כוס מאזה !ליין :פריקאנטיס די ינטאלו3אסא ז

לי־ די קאלילייוס די מואילאס לאס בוקם. סו אין דיינטיס

 אגואה קומו דיריטילוס סיאן :!׳ה אי קעראנטה, אונים 8
סא- סוס יפיר קי׳אר יס ארמה האלו איל איסקורי. סי קי

 סי קאראקול און קומו קורטאלאס: קומו סי? איטאס 9
ביראן נון מוזיר, לי מוביטו קיייי דיריטיינלוסי, אנלה

 א־ל אוליילםסיינטאן בואיסטל־אס קי אנטיס סול: איל 1>י
: דונארה3ארא לוס קוצו, סיאה קמלו, סיאה איספינו,

פא- סוס ינגאנםה.3 לה י3 פורקי אליגרה סי גוסטו איל 11

 אומי איל אי :מאלו דיל סאנכרי לה אין ארה3לא טאלאס 12
 י7 צוסטו. איל פארה פרוטו ייא סיירטו לי לירה, די3

: טיירה לה אין גהגאלור דייו איי סיירטו
נט

סללמו דויד. די דאנייס. נון קאנטאלור. פרימיר אלי 1



נט סאלפו

לה גיארדארון אי שאול, יאו3אינ קואכדו פריסייאלו.

 אינימיגום, מיס לי איסקאפאמי :מאטארלו פארה ה אז ק 2
 אינ^טיסי- מי מי קונטרה אנטאן3לי סי קי ליס די דייו? מי

הל־3 י7 טורטורה, אובראן קי לוס איסקאפאמילי ראס: ג

 איסטאןאסילא- איק פורקי :אמי3ם*י סאנגלי לי מנים 4
 קונטרה אפאנייאן סי פואירטיס לוס אלמה. מי אה דאנדו

ה': או פיקאדו, מי פוי כול אי ילייו3רי מי פול נון הי.

מי אה ליספילטה אפארי׳זאן. סי אי קורץ ליליטו הי סין

 פונסאלוס, לוס לי לייו ה׳ טו א-י : י•3 אי אינקואעטלו 6
לאס אם7טו י?יטאר3 פאלה ליספירטה ישראל. לי לייו * ] י ־׳ * * *

אפרי קי לוס לי נינגונום לי אפייאלים טי נון צינטיס.

מ טאללי. לה אה טורנאלאן :סלה טורטורהי קח טאן ל

:סעלאד לה פיי רוליאראן אי פירוס. לום קומו איראן • > 1 \ *

סוס אין סח איספאלאם וקאם.3 סוס קון לאן3א איק 8

אילייוס. פור מאים ה' טו אי :אויי? קיץ פורקי ייום.3לא 9 ♦

 אםאמימ-3א איל גינטים: לאס טויאס אה איסקארניסיראם 1(1
י ך איל פורקי טי. פארה גוארדארי פורטאליזה סו לי טי

מילסיד. סו קח אקונאנטארה מי לייו מי :אלטורה מי איס 11

 לוס נון :אינימיגיס מיס רי3סו מיראר ארה לייומי איל 12
 אזלוס פואיבלו. מי ילץ3אול לו נון קי פארה מאטים.

מאה־ נואיסטרו א£אלוס!3א פואירסה, טו פור ייראר

וקאם,לה3 סוס לי פיקאלו איל פוי אלמי: אים פארו 1?
̂ •ל ^4

*



 כו.*יטעו- הין סליזוס שיאן ייום.3לא שוש לי אצלה
קי מינטירה לה י7 סי גורה לה י7 קאבזה סור אי איזה,

1 ן נון אי אטימה. האנייה, קון אטימה :לאן3א 4 א י אי־־ ס הי מ ס  
אין סוליסטאלור הים ליין איל קי שאצלאן אי לייוש.

 טור- אל :הלה טיירה. לה י7 ום3קא לוש אשטה יא • 3יעק 15
רולי- אי סירוש. לוש קומו רואיראן י.7טאר לה אה נאראן

קומיר. סארה ייראן שי אילייוש :לאל3סי לה פוי אלאן 16

וקאג- מה :סוזאלאןאנסי אישי ארטארין, שי נון שי 17 י  י
 טו מאנייאנה לה אין קאנטארי אי סורטאליזה. טו טארי

מי אי מי סארה אלטורה סואישטי סורקי מירסיל.
9 .

 סור- מי :אנגוסטייה מי י7 ליאה איל אין סואי׳לה י7 לוגאר 18
^טורה־ מי איס ליין איל סורקי ס^מיארי. טי אה טאליזה,

: 7מיראי י7 ייו7 מי

ס : ,
ל 1 טיסטימונייו. יל7 לירייו שוברי קאנטארור. סרימיר א

יאה3א קואנרו :אמביזאר סארה דויד. לי סרישייאלו שאלמו 1

אי צובה, ארם קונטרה אי נהרים ארם קונטרה סיליאדו
1

סאל, לי באליי איל אין אלום אה אירייו אי יואב טורנו

 מאזאסטי, נום אי אסטי5ליזי נום קי דייו! או :מיל דוזי 3
נוס: אולגאנסהאה טוטורנאס אינסאנייאסטי. טי אי

סאנה סאלנויסטי. לה אי טיירה לה טימבלאר איזיסטי 4
* ז *.

ילה:מוסטלאס-3טרקיאיםטהאיםמו קיבראלוראם, סוס 5

ו 1* מ ל א ט ס ס נ



8סא ם סאלפו 3

דיל ראסטי3י3א נוס דודה. קחה פואיבלו טו אה טי

 און טימין טי קי לוס אה דיסטי :?וראציס3 די ינו3 6
ירדאד.3 טי די אמור פור פינדון. אלסאר פארה פעלון,

ס^- קירידוס, טוס איסקאפאלום סיאן קי פארה : סלה ז

 אין אבלו דייו איל :ריספונלינוס אי ליריצה טו קין :3 8
איל אי שנם, איספארטירי אגוזארי, מי סאנטידא׳ל. סו

 מנשה. מיאו אי גלעד אים מיאן :מידירי סכופ די באליי 9
יהודה ה.0י3קא מי לי צורטאליזס לה איס אפרים אי

-3דימילא להאולייה אים 3מוא :ליגיסלאדור מי איס 10  א
איס־ פלשפ סאפאטו. איגארימי אדום סוברי דורה.

 לה אה לייבארה מי קיין מי: די אינקואינטרו אה קלאמה 11
אדום?: גיארהאסטה מי דאדאינקאסטילייאדה?קיין3סי

, קיין 12 נוטו נוןסאליאם, אי דיזיצאסטי, נום קי דייו, סי

 אייודס נוס אה דה :פונסאדוס? נואיסטמם קון דייו, 13
ליל צייני קי אסייון3י1ס לה פורקי אנגוסטייאלור. דיל

 פו- קת ארימוס דייו איל אין :באכידאל־ איס אומברי 14
 אנגוס- נואיסטרום אה ריאולייארה איל אי אירסה.

:טייאדוריס
סא

לויל: לי טאנייר. לי3סו קאנטאלור. פרימיר אל 1
ז*

:אולאסייון מי ה5איסקו איסקלאמאסייון. מי דייו, אוייי 2

קורא- מי קואנלו עי אה לייצמו טיירה לה לי ו3קא ליל 3
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איס קי פעייה לה אין גיאמי דיזמאייאלו. איסטה הון

 א- איליס טו פרל־קי :מי פאדה ^טה דימאסייאדאמינטי 4
דל פורטאליזה.דילאנטי די טורי אונה מי. פארה דיגר5

 רי-3א מי סיימפרי. טיינדה טו אין מורארי :אעימיגו 5
פירקי : סלה טוסאלאס. די אעקתיירטה לה אין גאדי >ז

אירי לה דיסטי מי פרומיטאס. מיס אואיסטי דייו טד

אינייה- מינוס דיאס די:3ממ ו כ טימין קי לוס די אד ד ?  
קומו סייאן אנייוס סוס דיי• דיל דיאס לוס אה דייאס

 אסעטאלו איסטארה ידינאנסייו:5 אה צירינאנסייו די 8
ירדאד3 אי מידסיד דייו. דיל דילאנטי סיימפרי פארה

*

 פארה די3נומ טו ס^מיארי אנסי :גוארדין לו קי אפאליזה 9
דיאה; קאדה פרומיטאס מיס פאכאנדו סיימפדי,

נ 1. ס
די סאלמו ידותון. די3סו קאנטאדור. פרימיר איל 1

ימה.1 מי קאלייאדה סטהאי וי,ד אל סולאמינטי ;דויד ג

 מ* אים איל סולאמייטי :אסיייץ3זס^ מי ;'ייני איל די 3
איס־ מי נון אלטורה, מי סאלבאסיירן, מי אי פינייה

 יאדון5 און רי3סו קוריליש קואנדו אסטה :מרגו ילי3מו 4
פא סואירה סי קומו וס,3 טולוס מאטיש, לו קי פארה

אקע- סי אימפופאלו: ייה ו7אלייא3 אקוסטאדה, ליד 5

אינ^טיכך- סו די אימפושאדלי די סולאמינטי סיזאלון
1

בעדיזץ, ביקה סו קין מעטילה. ילינטאן3אע מיעטו.
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 אזמפידו :שלה מאלליזין. איכטראכייאס סוס אץ אי ?<
לי פודקי לייו. אל קאלייאלה איסטאטי אלמה, מי טו,

 מי איס איל סולאמיכטי :איספידאכסה מי איס איל 7
איס־ מי נון אלטורה מי אסייון.3ס^ מי אי פיכייה•

 מי אי אסייון3ס̂. מי איסטה דיין איל קוץ :מובירי 3
רימ3א מי אי פורטאליזה מי לי פעייה לה אוכדה.

 קא- איץ איל אין וס3אעפיכהייאל :לייו איל קון איסטה 9
 איל לי לילאנטי ירטיל3 פואעלו! או אודה, לה

כוס. פארה ריגו3א איס דייו איל קוראסון, ואיסטרו3

 לוש אכידאד.5 סין די3אומ לי איזוס לוס סיירטו די סלה: 10
אייסטאן אלאכסאס3 לאס אין מיכטירה. סח באדון לי איזוס

מ3 כון :אאוכה אילייוס סון כאלה לי יר.3סו פארה סרונטוס 11  ו
 קון ריזידבוכז כון דובו אין אי סובדיפודסו. אין איכפעוזייש

, איזיירי יד3א איל קואכלו באכידאד.  פוכגאש כון רעואעו
איל אבלו אוכה רה3סאלא ;קודאסון ואיסטרי3 איל סו?רי 1$

אי :דייו דיל איס להפודטאליזה קי אוחי. קי דוס דייו.

טל פורקי מירסיל. לה פירטיניסי אדוני, יטי אה 13

: רה3או סו סעוץ באדון קאלה אה פאגאס
סג

ד ליזיירעו איל אין פואי קואנלו דויד. די סאלמו !
איסטוי, טי אה טו. פואירטי דייו מי לייו, יהודה: 2

טי. פור אסיליסי אלמה מי מאנייאנה. לי בושקאנלו



 איאיסגוה סיקה, טיירה אץ טי אה ליזיאה קאמי מי
א-3םאנטו איל אין י7י3 טי אנסי :אגואה סין לאסה ?־•

פורקי אונרה: טו אי פודטאליזה טו מיראנדו דייו, 4

י טי לאנייוס מיס ילה,3 לה קי מיזור איס מילסיל טו

 טו אין בילה. מי אין עליזילי3 טי אנסי אלאבאראן: 5
קומו ארטה סי אלמה מי :מאנוס מים אלסארי רי3נומ ><

קאנטאריס לי לאבייוס קין אי יסייו.3 אי גרוסולה לי
. י׳ ' . י

 די3םו טי לי אקוללו מי קואנלו אלאבארה: טי וקה3 מי 7
אין פינסאכלו איסטויי וראלאם3אל לאס אץ ליצר. מי

לה אין אי מי. פארה אייולה צואיסטי פורקי טי: 8

 אנלה אלמה מי קאנטארי: אלאס טוס לי רה3סולומ 9
:מאמפארה מי ליריגה טו טי. לי ליטלאס אפיגאנלוסי

 ליסולאסייון לה אה אלמה מי וסקאן3 קי אילייוס אי 10
טיירה: לה לי אונלוראס לאם אץ ראן7ינ3 אנלאראן.

סיראן איספאלה. לה לי טאזו אל אינטריגאראן לום 11

ו 80 מ ל א ג ס ר ס ס

 אליגרארהאין סי דיי איל מה ראפוזום: די פארטי לה 12
 איל. פור גוראדי קי איל טולו סירה אלאבאלו דייו. איל

סילה פאלסילאל אבלאן קי לוס לי וקה3 לה פורקי

ליל ול3פא ליל • קיזה מי אי ת3 מי אה לייו! 3
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 סיקליטו דיל אינקובלימי בידה: מי גואללם אינימיגו 3
טול־ אובלאן קי לום די לואידו דיל מאלינום. לוס די

איספאלה קומו ליכגואם סוס איסמולאן קי טולה: 4

 פאלה :אמאלגה פאלאבלה סאאיטה. סו אלמאן אי 5
פליניזמו. אל אינקוביילטוס לוגאלים אין אלונצאל

 אה איספולסאץ סי :טימין נון אי אלונצאן לו סוביטו 6
איה־ די קונטאן מאלה. קהה אונה אין מיזמום סי

 איסקאד- בילה?: לום קיין דיזין, לאזום. לוס קונדיל 7
יק י  איסקאללו־ !אטימימום דיזיינל־ו, טולטולאם, מנ

די אינטלאנייה לה אי איסקאדמנייאלו. ייז3 נאמיינטי

 לום דייו איל פילו :אונדו איס קולאסון איל אי באלון 8
ן אילילאם סוס אי סוביטו. סאאיטאם קוץ ארונגה סו

 אילייום קונטלה אינטלופיסאל. אלאן לום אי : איילאס 0
לוס טודום איסמוביראן סי לינכואם. סוס סין מיזמוס

ן: לוס קי 10  די־• אי אומבמס טודוס טימילאן אי בי
סו אינטינדילאן אי דייו, דיל אובלה לה נונסייאלאן

 א־ סי אי ה׳, אץ אליכרארה סי גוסטו איל :איצה 11
 די־ לום טולוס אלאבאראן סי אי איל. אין בליגאלה

: קולאסון די מצום

ל 1 :קאנטאל דויד. די סאלמו קאנטאדול. פלימיל א

דייו! או ציון, אין לואוד אי קאלייאדולה איי טי פארה 2
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או־* ד אואילור :פוומיטה לה פאגה סי טי אה אי 3

 פהלאמ־צס :קדאלורה טולה ייני3 טי אה ראסייון. 4
די־ כואיסטמם נום. ד3סו מאייורגאן סי דיליטוס די

 טו קי איל יכטודאדו3ייכא3 :פירדוכאדאס לוס טו י-ילייוס 5
 אין מורי קי פארה טי אה אלייגאדס אי איסקוז״דים

טוקאזהטי די יין3 דיל אדטימוס נוס קולטים.■ טוס

נו די דייו, אי גוסטילאד, טי אין :סאנטו פאלאסייו >*

 ילייאכ\3מארא קק דספונדראס כוס סאלבאסייון איסטלה

ום3קא טולים די פיגוזייה לה איריס קי איספאכטוזאס.

 קומפוכילול :לישאכוס לי מאל לה די סי טיילה לה לי ז
ארא-*3 די סיכיילו פואירסה, סו קון מוכטים לום די

 דיל מאדים, לאס די סוכילו ליל אקילאליר גאכיאה: א
;ציכטיאוס לוס די דואידו דיל אי אולאס סוס די סוכילו

 טוס די טימידאן וס3קא לום לי מוראלודס לוס אי 9
 מא- לה לי סאלידאס לאס קאכטאד אדם סיכייאליס.

 לה אי טיידה ה צ ביזיטאס טאדדי: לה די אי כייאכה
 דייו דיל אדוייו איל מוצו. איכריקיסיס לה דאס.3י3א

 סיבידה^ סו אפאייזאם טו אגואה. די לייכו איסטה
 כולקוס סוס ראכדי3י3א אפאדזאם: לה אנסי פודקי

- קין לידיטיע לה טו טירונים סוס דיזלייאיכדו אי גו

 אינקודו- אירמולייו: סו ינדיזיס3 אי ייה,3לו די טאס 12
גוטיאן סינדרום טוס אי יין3 טו די אכייו איל נאם
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 למס אי גוטיאן. ליזיילטו דיל מולאלאס לאס ביסייו: 13
-3 סי לייאנרדאס לאס :נהו די סיניין סי קואיסטאס 14• ס  י

סיבילה. די ין3ול3אינ סי באלייס לוס .0י?א3או די טין

: קאנטאר קאנטאן אי גרזי די גליטאן מוראדוריס סרס

סו
ל 1 נליטאל סאלמו. אי קאנטאל קאנטא^ול^ פלימיל א

״י די 2  לה אה סאלמיאד :טיילה לה טולה דייו, אל ג
לו- סו פור איל אה אוכלה דאד לי.3נומ סו די אוכלה

 טוס אין טי איריס טילעלי קואנטו דייו, אל דיזיד : אול 3
א- טי פולטאליזה טו די לאנליזה ג לה פול איצאס!

 אע- סי טיילה לה טולה :איכימיגוס טוס פאלאגאלאן 4
סאל- אי טי. אה ס^מיאלאן אי טי אה אלאן3קול

 לאס יל3 אי אנדאל :ס־לה לי.3כומ טו אה מיאלאן 5
אי טולוס לי3סו לה3או די טיליבלי דייו. דיל אובלאס

סיקה. טיילה פול מאל לה לימולה :לי3אומ די זוס י*

 אליגלימוס כוס אליי פיי. אה פאסאן ליאו איל פול
 אלאגאכיאה3סו אין פמיסכאלול סיינמאיל איל: אין ז

 לאס אין מילאנלו איסטאן אחוס סוס סיימפלי, פאלה
פאלה אלעאנטאלאן סי כון אטולסידוליס לוס גיכטיס.

דייו כואיסטלו אה בינדיזיל פואיבלוס :סלה אילייוס. 8

 פוכי קואל איל לואול: סו לי רז3 לה אואיל אזיל אי 9
נואיסטלו לישה נון אי בילה, לה אין אלמה נואיסטלה
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פלו׳לאסטי, נום דייו טו פורקי :ימיינטו3איסמו אל פיי 10

 נום : פלאטה לה איסמילה סי קומו איסמיראסטי נום 11
פתרי אפריטו פוזיסטי קאפאדילו. איל אץ טרושיסטי

:3לומ נואיסטמס 12 ם  סתרי ריס3אומ יר3סו דישאסטי ו
אין אי כואיגו איל אין ינימום3 יסה.3קא נואיסטרה

נ-3 :ארטורה לה אה סאקאסטי נום אי אגואם. לאם 13  י
טי אה פאגארי אלםאםייונים. קרן קאזה טו אה דרי

 אי לאבייוש מיס אבריירון סי קומו : פרומיטאס מיס 14
; מי אה פ'יאי קי אנגוסטייה לה אין וקה3 מי אבלו

 קין טי אה אלסארי אינכורדאדום לי אלסאסייונים 13
מארגואיקוס, קון ואייאים3 אלי יזיס.3אר3 לי סאאומילייו

אי דייו! אל טימין קי לוס טודום אואיד, יניד,3 : סלה 1״<

 לייאמי איל אה :אלמה מי אה איזו קי לו ליקונטאלי 17
ד* אכו3די רהאי אינ^טיסימיינטו סו אי ?וקה3 מי קין

אץ גוארלאדה טורטורה ה3מירא ייו סי :לינכואה מי 18
01

ו איל מה :איסקוגאריאה מי נון אדוני קוראסון. מי 19 די

 קי דייו איל ינדינו3 :אוראסייון מי די בוז לה אה אוייו 20
:מי די מירסיד סו ני אוראסייון מי אפארטו נון

□ז

ל 1 סאלמו .טאניירים סתרי קאנטאלוד פלימיל א

ינדיבה.3 נום אי אינגראסיי נוס דייו איל :קאנטאר יא 2

קי פארה סלה: נוס. קון פאסים פוס איסקלאריסקה 3



01 סה סז סאלמו

- טיילה. לה אין קארירה סו קונוסילה סיאה ןטו אי

- לום לואלאן טי :אסייון3סאל טו צינטיס לאס לאס 4  פו
אי- טולוס לום3פואי לוס לואלאן טי דייו■ אי לוס,3אי

 גינטיאוס. לוס קאנטאלאן אי אליגלאלאן סי :לייום 5
 אי דיליגידאד קרן לום3פואי לום גוזגאלאס טו פולקי

:סלה גיאלאס. לוס טיילה לה אין גינטיאוס, לום סור

לום לואלאן טי דייו! אי פואעלוס, לום לואלאן טי 0

צלוטו. סו דה טיילה לה : אילייוס טולוס לוס3פואי 7

 ינדזילה5 נום :דייו נואיסטלו דייו איל ינדיזילה3 נוס 8
.טיילה לה די ום3קא טולום טימילאן לו אי דייו. איל

איספאלזין סי אינימיגוס לוס אנטה.3אלי סי דייו איל 2

 קומו :איל די דלאנטי פויין וליסידולים3א סוס אי 3
 קומו איספאחים. לוס אנסי אומו, איל איספאלזי סי
סי אנסי פואיגו, דיל דילאנטי סילה לה דיזליאי סי

 צום- לוס אי :דייו דיל דילאנטי מאלום לוס דיפיילדין 4
סי אי דייו, דיל דילאנטי אגוזאן סי אליכלאן סי טוס

 סו אה סאלמיאד דייו! אל קאנטאל אליגליאה: אין אגוזאן 5
 קא־ ה3 קי איל אה קאלסאלה אנטאד3אלי נומבלי*

אי לי.3נומ סו איס יה דיזיילטום. לום אין אלייאנדו3

יא גואילצאנוס די פאללי :איל די דילאנטי אגוזאלנוס 6
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מודאלה סו אין איסטה דיין איל דאס.3י3 י7 בראיז

 לה אין סולוס לוס אה איסטאר אזי ייו7 איל :סאנטה 7
 דיס־ לוס אה אינקארסילאדום לוס אה סאקה קאזה•

לה אין מוראן אטורסידוריס לוס אימפידו קאנסוס.

 טו י7 ילאנטי7סאליסטי, קואנלו דייו! או סיקורה: 8
:סלה ליזיירטו. איל פור פאסאסטי קואכדו פואעלו,

 מטיארוןדי- סיילום לוס טאמביין לו.3טימ טיירה לה 9
י7 ייו7 יל7 ילאכטי7 סיני איסטי ייו.7 דיל לאנטי

 איזיסטי בילונטאל י7 0א3לאלי לי ייה3לו אונה :יפראל 10
קאנסאלה, אילייה אי אירידאל טו דייו. אר ליסינליר,

ו :קומפוזיסטי לה טו 11 י  אין אילייה. אין מוראן טודעאני
:דייו• או פרובי, איל פארה אפאדיזאס ונטאל3 טו

פונסאלו און הין ריסייאדודים3אל לוס דיגו. דה אמני 12

 פרין• סי פויין, סי פונסאלוס די רייאיס לום גדאנדי: 13
אים- איל איספארטי קאזה לה י7 מוראדירה לה אי

 קימר רילהיש קודאלים, לוס אינטרי ייאזיש קואנלו :זו פו 14

אי פלאטה, י7 קתיירטאס ה3פאלומ י7 אלאס לאם

 איל ו7קואנ אורו: קימי פלומאםאמארילייאם סוס קומו 13
 אין אינטמסיס לייאיס. לוס אה איספארזי טולופודידוזו

אימבלאנקיסי סי ניעי לה קומו צלמון, לי טיילה לה

מונטידיגשן. איל איס ליין דיל מונטי און :אילייה אין 16
פול דיגשן: מונעי איל איס קואיסטאס ר מונטי און 1ז
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 יים0לי3קו דייו איל דיקואיסטאס? מונטיס אשילאפ, קי
מולאלה ה' טאמביין מוראדה. סו פארה מונטי מיסטי

ו ליל קואטדיגואס לאם ז סיימפרי פארה איל סמלי 18  די
לימודאדום, אנגיליס לי מילים מילאמיאם, מם סח

איל אין סיני, יר'3סו קרמו אילייוס אעטלי אישטה ויי7א

ו: 19  אסטיאיל3קאטי סיילום. לום סוביסטיאה סאנטוגאמי
 לים,3אומ לוס פאלה לאדילאם טומאסטי קאטילימיו.

יה אילייוס אמטרי מורי קי פארה אטולסידומם, אאונקי

יו7ע3 :דייו איל 20  סיקאלגאמן ליאה. קאדה אדוני כיאה י
אסייון,3ם.ל נואיסטלה איס ליין איל קא־גה, נוס לי3סו

אי סאללאסייוניס לי דייו נוס אה איס דייו איל סלה: *21

 די מואילטי: לה לי סאלידאס לאס סח אלוני דייו דיל 22
 סוס די קאליסה לה קעלאנטאלה דייו איל סיילטו

קי איל לי קאלילייוס די קאכקו איל אי אינימיגום,

ארי לוס שן3 די דיזי, אדוני :קולפאם סוס אין קאמינה 23  
לה די אונלולאם לאס די טורנאר אדי ליס טולנאל.

2  מ לינגואה לה פיי. טו קיללאנטי לים קי פאלה : מאל 4
לום לי סאלי קי סאנגלי לה אין י3לאמ פילוס טיס

פאסום טוס לין טו׳־וס :מיזמוש אילייוס לי נימיגוס, 2.1

ליי, מי לי פודילהו, דייו מי די פאסום לוס דייר* או
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קומפאנייאם* לאם חין אדוני דייו אל בינדיזיד פאנדמ־וס: 27

בנימין איסטה אליי ישדאל: די מאנאדירו קיסישדיל וס3 28  
 יהודה די סעייוריס לוס פודיסטאדור, סו מעוד איל
פרע- לוס זבלון, די פדינסיפיס לוס קומפאנייה. סו קת

פורטאליזה. טו אינקומינדה דייו טו :נפתלי די סיפיס 29

 פוד נום: אובראסטיפארה קי דייו! אי אעפורטיסיטי, 30
רייאיס לוס ירושלים סובדי איסטה קי פאלאסייו טו

אלי לה איספאנטה : פדיזעטי טדאאידאן טי 31

 לוס די קומפאנייה לה קאנייה, לה די מאנייה
 קי פואיבלוס לום די ביזירום לום קון פואירטים

 איל פלאטה. די פידאסוס קוץ טי אה אינקודבאן סי
: פיליאם אינבילונטאן קי פואיבלוס לום איספארזי לייי

איספאנדירה כוש בינדראן, אייפטו די סעייוריס לוס 32

קאנטאד טיירה! לה ריינוסדי אי דייו: אל מאנוס סוס 33

 קאבאלייה קי איל אה :סלה אדוני. אה ס^מיאד דייו. אל 34
איל איק אבאנטי. די סיילוס לוס לי סיילוס לוס פור

 דאל :פורטאליזה די בוז סי בוז, סו קון טייאיניס דה 33
מאייסטאד, סו איסטה ישראל סוברי דייו! אל פורטאליזה

 טי- איס דיין איל .נובים לאס אין פורטאליזה סו אי 38
 די פואירטי דייו איל סאנטובארייום. טוס די מיבלי

 פואיבלו. <1 צואילסאם אי פורטאליזה דה איל ישראל,
:דייך איל סיאה בעדיצו



95. :סט סאלכו

סט
ל 1 דויד: די לירייום. רי3סו קאנטאלור. פרימיר א

לה אסטה סובין אגואס לאס פודקי דייו! אי אמי,3סאל 2

 אי פרופונלו, סייכו אין אונדילמי פארה ויי3 אלמה: 3
א- די אונלולאס אין אינטרי איסטאר. אוכלי איי נון

 אין קאנסו מי :דונה3ארא מי דון3רא איל אי גואם, 4
 סי אחוס מיס גארגאנטה. מי סיקו סי לייאמאר. מי

מי אה איספיראנדו איסטויי קי מיינטיאס איסקוריסין,

 מוגיגוארון סי קאבזה סין וריסין3א מי קי לוס ־• דייו 5
 דיסטרו- מיס יסה.3קא מי די ילייום3קא לוס קי מאס

לו פואירטיס. סרן מיכטידחוס אינימיגוס מים אידורים,

 מי קונוסיס טו דייו• יא • טורנאר קי טינגו י3רו נון קי 6
אינתוביירטאם: סון טי נון קולפאס מים אי לוקורה,

* *

 איסעיראן קי לום מי אין אבירגואינסאלוס קידין נון 7
 א- קידין נון פונסאדום! לוס די דייו אדוני טי, אה

:ישר^! די דייו בושקאן, טי קי לוס מי אין רי^יסטאדוס

בידגואינסה לה ליפולייו. סומפורטו טי פור פורקי 8

 איר- מיס אה איסטראנייאלו סויי :קארה מו קוברי 9
מאלרי: מי די איזוס לום אה איסטראנייו אי מאנוס.

 לום אי קונסומייו. מי קאזה טו די סילו איל פורקי 10
:מי סוברי קאיימן ליפודייאן טי קי לום לי ליפודייוס

מי אה צואי אי אלמה. מי ו> אייונו קין לייולו יץ אי 11



\
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יסטילי.3 פור סאקו און פרזי מי אי :ל־יפודייוס פור 12

 אס*נ־ איסטאן קי לוס אינשימפלו: פור פראי ליס אי 13
טא- קח אי מי, קונטרה אבלאן פואירטה לה אין טאלוס

 אוראסייון מי ייו, מה :סיסרה ין3י3 קי לוס נייריס 14
, אי טי, אה ?ייני בילונטאל. לה לי אורה לה אין ה'

ריס- מירסיל; טו לי רי3ומ7מוכי לה אין לייו, או

 איסקאפאמי : ס^באסייון ביללאלילה טו קון פונלימי, 1§
 סיאה ייו קי אז אונלילמי. לישיס מי נון אי לולו דיל

אינ לאס לי אי וליסין3א מי קי לום לי איסקאפאלו

 א- לי לאבלרן איל וני73ארא מי נון : אגואס לי לודאס י(!
סירי נון אונלולה. לה אינגלוטה מי נון אי מאם,

 ה׳ו אי ליספונלימי, מי: רי3סו נוקה סו פוזו איל 17
מוצידימלי לה סימן ואינה.3 איס מילסיל טו פולקי

 אע- נון אי :מי אה קאטה פייאלאליס, טוס י7 לי3 18
אנמסטייה פורקי ו.3סייר טו לי פאסים טוס לאס3קו

? י מי אה אלייגאטי :ליספמדימי פליסה לי מי. אה איי 10

 אינימיגום מיס י7 זה3קא פול ריגמילה. אלמה,
 אי רידסטו, מי אי ליפולייו מי קונוסיס טו :ריגמימי 2*<

איסטאן אנטסטייאלולים מים טולום בילגואעסה. מי

\
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 אי קולאסון. מי קיבלר ריפולייו איל טי: לי לילאנטי 21
קומפלא- פארה .ייגייי אה איספילו אי אלולורייו. מי
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מי סיד מי אין אי קומידה, פול פייל לאן מי אי :לייו 22

- לאזו פול סיאה מיזה סו :בינאגדי יר3י3 אה לאן 23  די
פאז אין איסטאן קי לוס אה אי אילייוס. לי לאנטי

פארה אחוס סוס איסקוליסקאן סי : טלאמפה פור 24

:קונטינו די וס3לומ סוס מיניאר אז אי ביאן. נו קי

איריסימיינטו איל אי אילייוס. סתרי אירה טו יירטי3 25

 לי-י סיאה מוראדה סו : אלקאנסי לוס צולור טו לי 26
:טיינלאס סוס אין מוראדור קילי נון אי סולאדה.

ריקונטאן אי איריסטי, טו קי איל אה פירסיגין פורקי 27

סתרי ליליטו לאליס : מאטאלום טוס לי לולור איל 28

 ארי- סיאן :גוסטילאל טו אין ינגאן3 נו אי ליליטו. 29
ס- סיאן נו אי ילה.3 לה לי לתרו ליל מאטאלוס מי

 לו- אי פרתי סייי ייו אי : גוסטוס לום קון קליטום 30
:אינאלטיסירה מי דייו, או אםייון,3סאל טו לורייוזו.

לר אי קאנטאר. קון לייו ליל נומברי איל אלאבארי 31

מאס ה' אה פלאסירה אי :לואור קון אינגראנליסירי 32

 לו© :אונייאס אי קואירנום טייני קי טורו אי מאיי קי 33
בושקאן קי לוס אליגראראן סי יראן,3 לי אומילליס

יי פורקי . בעירה קוראסון בוחיסטרר אי לייו. אל 34■ ה׳או

סוס אה מינוספריסייה נו אי ליסליגאלוס. לום אה

י- לה אי סיילום לום אלאבאראן לו אינקארסילאלוס: 35 טי

- אין יינלו3מו ה3 סי קי לו ו טול אי מאריס לאס רה, אי
7
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 פראנואדה אי ציון ארה3סאל דייו איל פירקי :לייאס 36
לה אי אליי איסטאראן אי יהודה. די סעדאלים לאם

 אירי- לה וס3סייר סוס די סימין איל אי :אירידאראן 37
 אין מול־אלאן רי3נומ סי אמאן קי לוס אי לאראן.

: ה י לי אי

ע י ־ י

ל * :אינמינטאר פארה דויד. די קאנטאלור. ימיר פד א

 אה ה' או איסקאפארמי, פארה דייו, אי אפריסורה, 2
 א- אי ירגואינסאלוס3א קילין :אפדיסורה אייולה מי 3׳

 א- טמ־יין סי אלמה. מי וסקאן3 קי לוט ריפולייאלוס
מ3א קילין אי טראם ילונטאן3אינ קי ליס אינסאלוס1י

קי ליס ליזאונרה סו לי פדיסייו פור טורנין :מאל מי 4

 הי אי גהין סי וכקאן3 טי קי לום :כוזו• גמו, דיזין, 5
ליגאן אסייון3י1ס טו אמאן קי לוס אי טי. אין אליגרין

ז 1

 י3כמ ייסו ייו אי :דייו! איל איס גראנדי קוכטעו, די 6־
אירים טו מי, אה אפריסורה דייו! אי דיסדיצאלו. אי

דיטאר- טי נון ה', איסקאפאדור. מי אי אייולה מי
: ן כ י ׳.'[״ ־׳' י־ , ?

עא
-3א ייו קילי נון קי ריגו.3א מי אויה', עי, אי( 4 ע א ו מ  י
ראמי3לי גוסטילאל טו פור : סיימפרי פארה סאלו 2׳

:אמי3'1כי אי מי אה אוריזה טו אקיסטה איסקאפאמי. אי
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 מוראלהל לי פעייה י7 ליגאל* אין מי פארה סיאם קי
, י7 ליי1ל עיל3 פארה  אעקומעלאשטי קי טו קונטעו

מי אי פיכייה מי איריס עך פרל־קי אלמי.3שאל כור

 מאנו לה י7 אישקאפאמי דייו! מי :אעקאשטילייאמלה 4
אטא-3ארי אי אטולשילור דיל מאנו לה די מאלו. דיל

מי דייו אדוני אישפילאנשה. מי איריס ען פולקי :דור 5

י ארימו מי טי לי5סו :מוסילאל מי דיזלי פיגוזייה 6 ר י ר  

 איס- לאס די סאקו מי קי איל איריס ען יעטלי.3 איל
ל לואור מ* איס טי די .די מאל מי די טינטינאש

ט־ו אי מונום. אה ילייה3מארא קומו פראי :קונטינו 7
$

טו די אענילה סי וקה3 מי :פיאירטי ריגו3א מי איריס 8

 די- מי נו :אירמוזורה טו ר■ דיאה איל טולו לראור, 9
אטימה סי קואנדו יזיס!3 לה י7 אורה לה אה רגיש

-7 אעימיגוס מיס פורקי : לישיש מי נון פואידסה מי 10  י
סי אלמה מי סול אסי׳לאן קי לוש אי מי. פור שירון

, אחונה: אקוכסיזאן 11  פילכד- לישו. לו דייו איל דדעלו
:אישקאפי לו קיין איי נון פורקי פרינדילדו* אי גיד

א מי אה דייו, מי מי• די אלישיס טי נון דייו, או 12

א~ סי אי וס7ילגואינשא3א קידיז אפליסולה!: יירדם *:!

 אלמה מי קונטרה אעימיסטאל טיינין קי לוס טימין
ק* לום ירגואינשה3 לי אי ליפולייו לי אן3ואיל3אינ סי

אי קונ;״נו. לי אישפיראלי ייו אי מאל־ מי ישקאן • 14
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 די- וקה3 מי :ליאור טולוטו רי3סו לואוי אינייאלירי 15
' טו ליאה איל ו טול גוסטילאל, טו קונטארה -3̂ס א

 קין ינדרי3 קואינטאכז: סוס יין סי כי אאיכקי כדיון. 16
גוס־ טו אינמינטארי דייו. אלוני לי באדאגאניאס לאם

 מי ליז־י אמביזאסטי מי דייו, אי :סולה טוייה טידאד, 17
מארא- טוס דינונסייו ייו אגודה אסטה אי מוסידאל.

 קאניזה, אי יזים3 ימ אסטה יין3טאמ אי : בילייאס 18
 כול- טו לינונסייאלי קי אסטה דייו! אי דשים, מי נו

אלאגאניאה3 טו אי גירעאנסייו, איסטי אה טאליזה

 נוסטילאד, טי אי :יניד3 קי אה קי אונו קא׳לה אה 19
קוזאס איזיסטי קי חלטורה, לה -אסטה ה3 דייו, או

 מי קי טי: אה איגואל איס ־קיק לייי, או גראנדיס. 20
 טור- טו מאלאס. אי מוצאם אנגוסטייאס מוסטראסטי

די אי טורנאראס טו אי .אביליגראראם מי אי נאראס *

 מוגיגוא- אלסאראם: מי טיירה לה די יםמוס3א לוס 21
קונורטא- מי אי טורנאראס אי גראנליזה, מי ראם

 לי אינסטדומינטו קון לוארי טי ייו טאמב״ין : ראם 22
טי אה סאלמיאדי דייו! מי בידדאד, טו פוי אלאאול

 ייום3לא מיס ישראל: די סאנטו או ארפה, לה קרן 25
אלמה מי אי טי, אה סאלמיארי קואנדו קאנטאראן

 טו די לארה3א ליננואה מי ייץ3טאמ ריגמיסטי: קי 24
יד-3א קילארון פורקי .ליאה איל עולו גוסטילאל
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101 עב עא סאלפו

 9מ *בקמז3 קי ליש אריפולייאדוש אי גואינשאדוש
מאל:

יעב
א* ריי, אל כיאיש־יוש עיש דה דייו, אי שלמה. די 1

 ער גיזגארה איל :ריי דיל איזו אל גושטידאר עו 2
:צואיסיע קין יש3פרו עוש אי גישטידאד קון פיאעלו

לאש אי פואיבלי, אל פאז לה אראן3ליי מוכטיש ליש 2

 לום אה פוזגארה איל :גושטידאד לה פור קואישטאש, 4
דיל איזום לום אה ארה3סאל פראיבלו, דיל ים3פרו

- עי :ריפורסאדור3סו איל מאזארה אי דיזיאוזו, 5  עי
 קי מייכטראם אין אי סול איל קי טאכטו אין מיראן

: גירעאנס־יום די גיריכאכסייו פיר הוסנוייניז, סי לונה לה

קורטאדה, ה3ייר רי3שו לולייה קומו דישעדידה איל 6

 איל :טיירה לה די לארגה ייה3לו גוטאש, קוהו 7
מוגילומ- אי דיאם, שוש אין אינפלורישירה גוסטו

: לעה לה מאס סיאה נו קי אסטה סירה פא: די רי3

אם- ריאו דיל אי מאר, אה מאר די פידיסטארה אי 8

 דיזיירעו דיל לום טיירה: לה די ום3קא ליס טה 9
ס־ם אי איל, די דילאכטי ארודילייאראן סי סיקו

 תרשיש די רייאים ליס :פולבו יראן3לאמ אעימיגוש 10
רי*־ לוש פרידנטי. טורנאראן איזלאש לאש די אי

אי : ה3דאדי אלייגאראן א3ש די אי א3ש די איש 11
י



יאים.טו לוס אילטומס אה אדאן3אינקול סי אס7לי

 אל איסקאפאלה פולקי ילאן:3קיל לי נינטיס לאם 12
 טייני נו קי י3פלו אל אי איסקלאמה, קי דיזיאוזו

דיזיאהו, אי י3פרו יל7 אפייאלאלה סי :אייודא׳מל 1 ג

 ליגמילה :ליזיאוזום לוס ד אלמאס לאס ארה3סאל אי 14
- סאנגדי סו אי אדולמי, יל7 אי אפדיטו יל7 *מאס1סוס סי

א-7 לי סי אי ילה.3י3 אי :אחוס סוס אין להפליסייאלה 15
♦

י7 איל פול אולאסייון אלה סי אי א,3ש י7 אודו ׳־7 לה

 ידה3סי י7 ו7ונ3א :ידראן7ינ3 לי יאה7 איל גדודו .קונטינו 10
 מונטיס לום י7 יםילה3קא לה אין טייל:. לה אץ סילה

—אינצלורי אי .כין3ל איל קומו טימבלאלה צלוטו סו

טיילה: לה י7 יילבה לה קומו סיבדאד לה י7 סילאן

 סול יל7 ילאנטי7 סיימפדי. פאלה סילה לי3נומ סו 17
 אין ום5י7ינ3 סילאן אי .מוגיגואלה סי לי3נומ סו

-3יינא3 לייאמאלאן לו גינטיס לאם טולאס .איל נ י

:7טולא 18 ישלאל, י7 ייו7 איל דייו, ה סיהה ו5י7ינ3 ו

 ו5י7בינ אי :סולאס סוס אה ילייאם3מאלא אזי קי 19
 סיאה אי סיימפלי. פאלה אונדאדו נומברי סו אהי0

איאמן: אמן טיילה! לה טולה אונלה סו לי אינגידה

קומפליילון: סי ישי י7 איזו 7וי7 י7 אולאסייוניס לאס 20

יז עג
י 1 כ ל א בואינו סאי דייו איל שיילעו, י7 .אסף די פ

ו 102 מ ל א ב ס ג ע ע



303עג סאלפו
ז

: די לימפי־ום לוס פארה ישדאל, פארה 2  אי קוראמן
פור .פייס מיס אקוסטאדוס פואידון פוקו נוד ייו,

 פולקי פאטאלאס: מים ריסבאלאדוץ סי פוקיסימו 3
לי ליאו3 איל ידי3 קואנלר לוקוס לום קונטרה סילי

 אילייוס סאדה איי נו אטאלוראס פולקי :מאלום לום 4

:סאנה איסטה פולטאליזה סו אי מואילטי, סו אין

 אטליס- אלונים3 לי לסזילייה לה אין טופאן סי נו 5
ומ יימאס לוס קוץ לייאגאדוס סון נו אי טאלום, י

איל .אינסילה לו אלטעואיזה לה איסטו פול :ריס3 ה
• * י .

ס^ץ אוזום סיס י:3ול3אינ לום אדולמי די יסטילו3 7

—פא קרדאסון סי לי פינסאמיינטוס לום .ו3סי סו לי

ליי מאל. לי לאן3א אי איסקאלניסין : אפואירה סאן 8

לום קונטלה דיפולסו:3סו פוי לאץ3א אלטורה לה 9

קאמינה לענותה סו אי וקה.3 סו פוזיידון סיילוס

, סו טורנה איסטו פור : טיירה לה פור 10 פואעלואקי

לי- אי : סי פארה נופאי ליינו י־אי־י לי אגואס אי 11

איל אי יל3סא איי קומו אי לייו, איל י3םא קומו זין,

ן איסטוס איק מלטיסימו?: 12 פינסי, ייו מאלוס, לום סי

יל:3א ^קאנסאלון קי סיימפדי לי סעולוס לוס אי

י3לא אי קודאסון מי אלימפיי באנו אין סיידטו, די 13

- לייאגאלו איסטויי אי מאנוס: מים לימפייזה קון 14 ו  ט
מא~ אהיקאדה יגיי5 קאסטיגו מי אי דיאה איל דו

—1--——----1---------------------------------------------------------------------------------------־__



, ייו סי נייאנה: 1$ . ריקונטאד לו דבירי  איק אנסי
:איזום טוס ד צירעאנסייו איל הקונטי צאלסאריאה

, די יאזין לה יל3סא פארה פינסי אי 16 לאזידיס איסטו

 סאה- אל טרי כ אי קי אסטה :אחוס מיס אין אירה 17
פרוס סוס אה מיינטיס פארי אי דיו, דל טובאדיו

, • י

לוגאדסלי־ רי3סו פוניס לום סיירטו, ד טימיריאם: 18
$

ם. 19 ו סון קומו :דסולאסייוניס אה ציצאראס לום ז 1

טאזא־ סון פונטו. און אין דסולאסייון פור איגום

 מי־־ טו אדוני, :טורבאסייון די טימאן א סי אי לום 2$
 סי קומו סיבדאד לה אין פורמה סו נוספדסייאראס

:דיספירטאר די דספואים סואינייו און מינוספריסייה

אין ה3פינא מי יי־ו אי אגריאצה סי קוראסון מי פורקי 21

 אינטינדיאה. נו אי טורפי אירה יין אי :דנייונים מיס 22
ייו אימפירו קונטיגו: אירה ייו קואטרופיאה קומו 23•׳

לי- מאנו מי ד טראבאסטי מי .קונטיגו סיימפד סויי

24 : ה ג  דספואיםמי אי קונסיזו, טו פור גיאראס מי ד
 לום אין מי פארה איי קיין אונרה: קין דסעיראם 25•

 אין נאלה ילוכטו3אינ נו טי ד אפואיראם אי סיילוס•
 לה קוראסון. מי אי קארני מי אטימה סי טיירה: לה 2$

דייו איל אים פארטי מי אי קוראסון מי די פינייה

 סי טי די אליבאן סי קי לום פורקי סיימפרי: פארה 27
י3 סי קי קאדהאוכו אה טאזאראס דפירליראן. טי הד

ו 10.* מ ל א ג ס ע
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 איס דייו דיל אלייגאמיינטו איל ייו, מה איסקאדאכדו: 28
ו נ . פארה מאי  פארה אדוני, אין ריגו3א מי פוזי מי

אתראם: סוס טולאס ריקונטאר

עד
ו 1 מ ל א נום דייו, אי קי, פור .אסף די .יזאלור3אמ ס

פולור טו אומיאה קי פול סיימפרי? פארה ליזינאס
• *־ י * י * ■ ̂ - . * 1 1 *

 טו רה3מימ :פאסטו טו לי אתיזאס לאס קונטרה 2
רע- קי .אנטעילאל לה אין גאנאסטי קי קומפאנייה  

לי מונטי איסטי א־רילאד, טו די טרעו פול מיסטי

 פאטאלאם טוס אלסה :איל סתרי מוראם קי ציון 3
איזו מינו איני איל .איטירנאם ליסולאסייוניס לאם אה

 איני- טוס :ארייו3סאנטו איל אין מאל לי מולי עודו 4
אפלאזאמיינטום. טוס לי מידייו אין בדאינארון מינוס

 —קונוסי סון סעייאליס: סור סיליאלים סוס פוזיירון 5
ליסטדאלים לוס ה3אר* אלסאן קי לוס קומו לום

 אגורה אי ארבוליס: לום לי איספיסורה לה אינטרי 6
ליסטראליס קון מאזאן אאונה איסקולפידוראם סוס

לה .פואיגו קון קימאן סאנטתארייו טו :מלזאם אי 7

ה תלאן3איס די3נומ טו לי מוראלה ל לו נ א נ לה אה אי

 סתריפורסארימום לוס קודאסון, סו אין ליזין :טיירה 8
לה אין לייו ליל אפלאזאמיינטוס טולום קימאן אאונה.

איי נו מאס׳ ימום3 נון סינייאליס נואיסטרום :טיירה 9



ו106 מ ל א ד □ ע

אסטה כוס, די פיכגיכו י3סא כו אי פדופיטה. מאס

 הרי- קואכדו אסטה דייו• אי : איסעי סירה קואנדו 10
סיימפרי פאדה אקאסי סי אככוסטייאדוד. איל פודייארה

 קי פור די?:3כומ טו מיכוספדיסייאדה אינימיגו איל 11
מי- דיל סאקאנדולה דריכה? טו אי מאכו טו טודכאס

 מידיי איס דיי איל אי : דיסטמיילוס סיכו טו די דייו 12
לה די מידיו אין אסייוכיס3ס^ אתדאכדו אצאכטי, די

פורטאליזה. טו קון ר א י לה פאדטיסטי טו : טיידה 13

 לויתן די יסאס3קא לאס קעדאסטי טו : אגואס לאס 14
: דירידטוס די לו3פואי אל קומידה סור דיסגוי לו יא

דיאוס סיקאסטי טר אדוייו. אי פואיכטי פאדטיסטי טו 15

לה טי די יין3טאמ דיאה איל אים טי די :פואידטיס 16

 איס- טו :סול איל אי לוכה לה אפאדיזאסטי טו כוגי. 17
טיירה. לה די טידמיכוס לוס טולום טאלליסיסטי

 דה3מימ :פיגוראסטי לוס טו יידכו3איכ אי ידאכו3 18
פו און אי ה', אה אריפולייה איכימיכו איל איסטו.

לה דיס כו :די3כומ טו מיכוספריסייאן יל3 לו3אי !6

 אול- כו אלימאכייה. לה אה טודטולה טו די אלמה
דיסדי־ טוס די דיבאכייו איל סיימפדי פארה גידים

 לוגא- לום פודקי פידמהמייכטו. אל קאטה : כאדום 20
- די לייכום סין טיידה לה די איסקודוס דים לאסמו



107עה עד סאלטו

נ-3א י3פמ איל טורני נון אמלמי: י7 אס7רא 21  ימ!אי
טו אן3אלא דיזיחוזר איל אי ליסלינא׳מ איל ו.7סא

 באראזה. טו ארחזה3 דייו* הי אלעאנטאטי : די3כומ 22
: ליאה איל עולו לוקו יל7 עי ד פא ד ריפודייו עו רה3מימ

2  ו7רואי איל אינימיגוס. טוס י7 ה3 לס יס7י3אול נון 3
:קונעינו לי י3סו טי קונערה לעחנעאן סי קי לוס י7

ה ע
ל 1 אסף. י7 סאלמו דאניים. נון קאנעאלוד. פרימיר א

 סידקאכו אי לואמוס. טי דיץ! אן לואמוס, עי : קאנעאד 2
קואבלו ריקונעאן: ילייחם3מחרח עוס רי.3נומ עו חים $

-7 :לידיצילאד קרן גהגחרי ייו פלאזו, איל עומאלי 4 ז  י
מוראדוריס. סוס טומס אי עיירה לה איסטא? ליאילוס

לוקוס, לוס אה ישי7 :סלה פילאדיס. סוס קומפוזי ייו 5

אע^- מן מאלוס, לום אה אי לוקוס. סיר קיראש מן

!יעו לה אה אינ^עיסקאש נון :קואירנו איל טיסקאש ><

קון יסקאראדאמינטי7 ליש3א ני קוחירנו, ואיסערו3 דה
*

אונלי י7 ייני3 נו נואיסייו איל פורקי : סואי־טי יז3סיר 7

נ7ני סול איל סאלי ו ס יןיירעו7 יל7 נו אי פוני, סי י7י

אשה3א איסטי אה גחגה. ייו7 חיל מה :מונטיס לוס לי 8

 ה' י7 מחנו לה אין פורקי :איכאלטיסי אקיל אה אי 9
 ליינו קולוראדו איס ינו3 איל אי א;ו.3 חיל איססה

סיירעז י7 אי איסטו. לי ירטירה3 אי תיסקלה. י7
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האלום לים טודוס ילאן3י3 אי גופאדאן פייזים סוס

 ער סייהפדי פארה לינונסייארו ייו אי :טיירה לה די 10
אוי. !1 טו- טאזאדי אי :3יעק די דייו אל סללהיארי לר

,ד׳ קואירנום לום האלום. לוס די קואירמכן ליס דום

: אינ^טיסידוס סיראן כוסטום לוס

עו
די סאלהו טאניירם. קון קאנטאדור. פדיהיר אל 1

יהולה. אין קונוסילו איס לייו איל : קאכטאר אסף. 2

א:3קא סו אי :גראנלי איס די3כוה סו ישראל אין 3

אל צ־וך אין הוראדה סו אי ידכליס אין איסטה 4

לה אי איסקודי, איל ארקו, דיל סאאיטאס לאס דו3קי

ו3דילוה :כלה פיליאה. לה אי איספאלה, 5 עי אירים מז

ליספי- : כריאה לי הונטים לוס קי האס פואירטי, 8

 סי לורהין קודאסין, לי פואילטים ליס סון זאלום
רא פואירסה די ארוניס3 לום טולום אי סואיכייו.

 דייו איסטולטו, טו די : האנוס סוס אלייאדון נון נה ז׳
אילקא- ,א• קואטריגואה לה אלורהיסי סי ?3יעק לי

פאדארה סי קיין אי טירעליל איריס עי :אלייו3 8

 ליס לי : פוליר טו אינטונסיס לי טי. לי לילאנטי 9
סי טיילה לה גיאיסייו, ער איאיך אי׳יסטי סייליס

 אלי- סי דייו איל קואנדו אקידו: סי אי איספאנטו 10
לוס טילים אה סאליאר פאלה כיאיסייו אל אנטו3

ו 108 פ ל א ה ס עו ע



סאנייה לה פורק* : סלה עיילה. לה לי אומילליס .ז 1

 סאכייאס לאם לי ו סע לי דיל אי נוצלה, טי לי3אומ ליל
- ה׳ אה פאנאד אי פדומיטיד : קיניידאס טי טו ו נ

-פלי טדאייגאןי קי דרידודיכן. סוס טודוכן לייו איסטלו

 איס- איל טאזאדה איל :לי3טירי איס קי איל א? זינטי 13
 לום אה טיריגלי סיינדר פדינסיפיס, לוס לי פיליטו
:עיילה לה לי דייאיס

#״י עז עו סאלמו

וז3 מי איסקלאמו. אי לייו אל אלסר וז3 מי :מו 2

, אל אנכו 3 ו איל אין :מי אה איסקונה ליל אי די

 מאנו מי אלוני. אה ליקיילו אנגוסטייה מי לי ליאה
מי אפלוסה. סי נו אי מגי לה אין איספאכלי סי

 אינמע- לייו אל :קוכודטאדה סיד קיירי נו אלמה 4
איספידיגין מי אי מי, אינטדי אבלו דואידי. אי טאדי,

 פאדפא- לום אס3טדא : סלה דסמאייאלו. איסטה 5
נו אי דאכטאלו3קי איסטויי .זוס או מיש לי דוס

אכייוס לוס איז אכטיגום, דאם לוס יןא פינסו :אבלו 6

- לה אין טאנייד. מי ד אקוללי מי :סיימפלי לי 7 ו נ

איסעה איספידיעו מי אי קידאסון. מי קון אבלו גי

סיימ־־ פאדה אקאסו כי די׳׳יינלו, :איסקאלדונייאנלו 8

אה מאס ידה3ול3 נון אי דזיגאדה, גיס אלוני פדי
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 סי סיימפרי פארה אטימו סי או : אינלילונטאלנוס? 9
 אין צילינאנסייו י7 דכו סו אפינו סי אי ,7מילסי

ו איל אקאסו סי :גירינאנסייו? 10 א- לי ו7י3אול סי די
י

? פייאלאליס סוס פולי־ קין סילו או פייאלאלסי,

, אינטונסיס : סלה 1 1 חאסיכולה, מי היס איכטה דכי

 אינמעטארי :אלטישימו דל דריכה לה ד אנייוס לוס 12
. י7 אובלאס לאס מאלא- טיס לאד3מימ פולקי ה

טיס טולאס אה פינסאלי אי :אלאנטי ד לילייאס 13

 דיו• הו :כיגוס טוס אה טעי מיטילי אי אובלאס, 14
דייר איש קיין סאנטילאל. לה אין סאי אדרה ק טו

 מא- ד אזידור דייו איל טו •־ דיו? איל קומו גלאנלי 13
טו פואיבלוס לוס אינטרי יר3כא איזיסטי ילייה3רא

בלא- טי קוץ פואיבלו טי אה דגמיפטו : פולטאליזה 16

17 ,  ב״רונטי סלה: יוסף. לי אי יעקב לי זוס אי ליס סי
 סי אי אגיאס לאס ביירין טי דייו• אי אמאס, לאס

איסטרימי- סי אביסמוס לוס טאמביין איספאנטארון.

ליי- כוביש לאס אגיאס* בירטיירון מביס למס :סיירון 18
 לה אנדוביילון: סי האאיטאס טוס טאמביין בוז. לון 19

 דלאמפאגוס טיס כמל. איל אין טלואינו טו לי בוז
איסטדמיסייו סי טיילה לה מונדו. איל אממבלאלון

 טיס אי מאל לה אין סיאי קאדרה טו :לו3טימ אי 20
ו כחאלאס טייס אי מונאס. אמאס אין סיכדלוס ,
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- טו לעאנייו קומו גיאסטי קונוסילאם: פואילוץ 2! פו

: אהלן אי מסה לי מאנו פול איבלו

עח
מ 1 / א  איסקוגס פואעלו, מי אסף. לי ול.7יזא3אמ ום

ליגוס לוס אה אוריזה צואיסטלה אקוסטאל ליי. מי

לי- אינבימפלו• קוץ וקה3 מי אילילי ־• וקה3 מי לי 2

 אואימוס קי :אנטי3א לי סיקליטאס קוזאס נונסייאל־י 3
לי־ לאס ליס7פא כואיסטלוס אי סאבימום. לאס אי

 נואיסטלוס לי נייגימום לאם נון : כים אה קוכטאלון 4
 גילי- אל ה לי לואוליס לום ליקונטאלאן קי איזוס

מא־ סום אי פולטאליזה סו אי פלוסטילו, נאנסייו

טיסטימונייו אוץ אנטו3אלי אי : איזו קי ילייאס3לא 5

אינקומינלו קי יכלאל, אין ליי לה פוזו אי 3יעק אין
4

סוס אה יזאללוס3אמ פאלה פאלליס, נואיסטלוס אה

 פלוסטילו, גילינצכסייו איל סיפאן קי פאלה : יזום א 6
ליקונ־ ,א אלעאנטין סי קי נאסילאן, קי איזיס לוס

 איל אין פיגהייה סו פונגאן אי : איזוס סוס אה טין 7

לייו, ליל לאס3או לאס לי יליץ3אול טי נו אי •לייו,

 קומו סיאן נו אי : אינקומינלאנסאס סוס גואללין אי 8
ילייאלול.3לי אי אטולסימל כילינאנסייו פאללים סוס

*

ס־ אי קולאסון. סו אפאליזו נו קי צילינאנסייו אי סו

לוס קומו ני : ליין איל קוץ פילמי ציריזי מ פ״ליטו 9
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קי אלקו, ליל אלוזאלוליס אלמאלוס אפליס לי איזוס

קי : אטאל!יס3 לה לי ליאה איל אץ טולנאלון סי 10

קי נו אי לייו, ליל פילמאמיינטו איל גואללאלון נו

 סוס לי אולבידאלוץ סי אי :ליי סו אץ אנלהר לון ד 1 !
מוסטלו: ליס קי ילייאס3מאלא סוס לי אי ראס3או

לה אין ילייה.3מארא איזו פאליים סוס לי לילאנטי 12

 לה פאלטייו :צגנן לי קאמפו איל אייפטו, לי טיילה 13
קומו אמאס לאס פחו אי פאסאל. איזו לוס אי מאל

,3נו לה פול ליאה לי גיאו לום אי : מונטון 14- אי י

- פארטייו די:3לומ לי לו; לה פור נוגי לה טולה !5  פי
 קומו יר3י3 אה לייו סלי אי ליזיילטו. איל אין נייאס

פי לה לי אלוייוה סאקו אי : גלאנליס יסמוס3א לי 1(5

איי ליאוס: לוס קומו אגואס ליסינליר איזו אי נייה, ל!
*

- איל, קונטלה פיקר׳ל אה מאס אאון יילון3ול3 לעי

 אי סיקה: טיילה אין אלטיסימו איל קונטרה לייאנלו 18
- לימאנלאנלו קוראסון, סו אין לייו אל פליבאלון קו

 לייו, איל קונטרה לחרון3א אי ליזיאו: סו סימן מילה 19
אוללינאלאו- לייו איל פוללה סי יאמוס3 דשילון, אי

פינייה, לה אילייו איק :ליזיירטו איל אין מיזה נה 20

פול- מה לונאלון.3אלא אלוייוס אי אגואס מאנאלון אי

קאלני אפאריזארה או פאן, יץ3טאמ לאר איל לה

אוייו, לו ה' קואנלו איסטו פור :לו?3פואי סו פארה 21



״3 עדו סאלמו
■ \

.אי3יעק אץ אינסינלייו סי פואיגו אי אינסאנייו, סי
נו פורקי : ישראל קונטרה ייו3סו צולור טאמביין 23

אין אינציגוזייארון סי נו אי דייר, איל אין קרייאירון

לי ים3נו לאם אה אינקומינלו אי • אסייון3סאל סו 2 8
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ע- ליס ייאנלה3 ארון.3 איל קומייו צואירטיס א

 סיי- לום אין סולאנו איל ייו3מו :ארטורה אה יאו3 28
צור סו פור לרום ליל $יינטו איל טרושו אי לום,

 קומו אמי ק יום אילי רי3סו יר3לייו איזו אי : טאליזה 2 ?
,3פול : מאר לה לי אריגה קומו אלה לי י3א אי ו

סוש לי לירילור ריאל, סו לי מילייו אץ אינו לאס אי 28
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- א אלקו קומו ולטארון3א סי אי ליש,!7פא סוס קזמו ע

אי אלטאלים סוס קרן אעשאנייאלון לו אי :גאנייהו 58

או- לייו איל :סילאל איזיילון לו לולאדיזוש סוס קון 59

אי ישלאל: מוגו וליסייו3א אי אינסאנייו, קי אי ייו 60

׳־ז
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נ- קי טיינלה לה שילו, לי מוראלה הו ליזיצו זואי פו

 קא- צורטאליזה סו לייו אי : ריס3אומ לוס טרי 61
לילאנ- מאנו לה איכטרי אורמוזורה סו אי טיגירייו,

 איספאדה, לה אה לו3פואי סו איכטרעו אי :גוסטייאלור 62
צואיגו איל :אירילאד סו קונטרה אינסאנייו סי אי 63

נו איסקוסאס סוס אי מאנסעוס, סוס אה קונסומייו

איספאלה, לה פור קאיירון כהניס סוס : ולאס3 איזיירון 64

 ליספירטו סי אלוני אי לייוראמן: נו ביבלאס סוס אי 65
ליס- איסקלאמה קי אראגאן3 קומו דורמי, קיין קומו

אי סוס אה אטראס אירייו אי :ינו3 גמיי די פואיס 6$

 וריסייו3א אי :לייו ליס סיימפרי לי ריפודייו נימיגוס. 6 ל
 ו3טרי איל מאם איסקוזו נו אי יוסף, לי טיינלה לה

 איל יהולה, לי ו3טרי איל איסקוזו אי : אפרים לי 68
 סאנטתארייו סו פראגואו או :אמו קי ציון לי מונטי 6ע

- לה קי טיירה לה קומו אלטוראס, קומו אלעו  אסי
סייל- סו מיל אה איסקוזו אי :סיימפלי פארה מינטו 70•

71 3,  לי : 0יזא3או לי קוראליס לוס לי טומו לו אי ו
אה אפאסינטאר פארה טמשו לו פארילאס לי ליטראס

 צי : אילילאל סו ישראל אה אי פואיבלו, סו 3יעק 72
קוראסון, סו לי פדיניזמיראד לה סיגון אפאסינטו לוס

:גיאו לוס אינטינלידאס מאנוס סוס קרן אי
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עט
ו 1 מ ל א  אין יניילון3 צעטיס לאס דייו• אי אסף. לי ס

- סאנטו, פאלאסייו טו אינקונאלון אילילאל, טו פו

-3קאלא לאס ליילון :מונטונים פור ילושלים זיילון £  לי
ס3סייל טוס לי נאם  לום לי י3להא קומילהאה סיר ו

לה.גיימאנייה אה בואינוס טוס לי קאמי לה סיילוס,

 אגואה קומו סאנגלי סו בילטיילון : טיילה לה לי 3
:אינטילאסי לוס קייץ !3או מ אי ילוכ׳ליס, לי לירילור

נוס.3 נואיסטהה אה ריפולייו סיי סומוס 4  אים־ יסי
לי לילילור איסטאן קי לום אה ליזאונלה אי קארנו

,טי קואנלו, אסטה :נום 5 ימ- פאלה אינסאנייאלאם ה' סי

 סא- טו יירטי3 :פואיגו קומו זילו טו אללירה אי פלי, 6
לי3סו אי קונוסין, טי נו קי עטיס3 לאס לי3סו נייה

כידדקי :לי3כומ טו אה לייאמאן מ קי ליינום לום ל

 טי נו :מולאלה סו ליסולאן אי ל3יעק אה אפעאן 8
 פריסה לי פרימימם. ליליטוס נואיסטלוק לי אקוללים

אינפלא־ נום פורקי אקונאנטין. מיס פייאדאלים טוס

 ס&נא- נואיסטרה לי לייו אייולאנוס, :מוגו קיסימום 9
ס- רי.3נומ טו לי לילהאונרה אמור פור ןסייון אי  אי

טו פור פיקאלוס מאיסטמס פיללונה אי קאפאנים

ה אוכלי ינטים,5 לאם ליגאן קי פור :רי5ממ 10 ט ס י -3 א  ו

טוס לי סאנגלי לה לי גימאכסה לה לייו? איסטלו
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י *

י3םייר ק ס אינטרילאם קומסידה סיאה בירטידה פואי ו

 אינ>- דיל גימידו איל אוזוכן: נואיסטרוס אה גינטיס 11
 גדאנדיזה לה סימן טי• די דילאנטי ינגה3 קאדסילאדו

פארה פרונטוס סון קי לוס אה סולטה ראסו3 טו די

טאנ־ סייטי יםינום3 מאיסטרוס אה טודכה אי : מוריד 12

, סו אין טוס אריפודייארון קי קי? דייו ריפו סו סעו

 לאסאתיזאס אי לו3פואי טו נוסוטרוס אי •• אדוני אה 13
- די סיימפרי, פארה לוארימוס טי פאסטו טו די  גי

•• לואור טו ריקונטארימוס גירעסנסייו אה רעאנסייו

ל 1 טיסטימונייו לירייוס. רי3סו קאניטאדור. פרימיר א

 קי איסקוגה. 5ישדאל די פאסטור סאלמו: אסף. די 2
אסעטאדו איסטאס קי אתיזאם, קומו יוסף מאם

 אי אפדים די דילאנטי : איקלאריסי• ,0י3כרו לוס אמטי־י 3
ין3 אי יאראכאניאה3 טו דיספירטס מנשה, אי נימין3

א- אי טורנאנוס, דייו או : אייורה נואיסטרה אה 4 4 ־ ׳ י ׳־־ י־ 1 י 1־' י *

דייו ה' : וס3ס^ סירימוס אי פאסיס, טוס רה3לומ 5

לה קונטרה פומיאס קואנדו אסטה פונסאדום, לוס די

 פאן קומיל אידסטי לוס : לו?3פואי טו די אוראסייון 6
קון לאברימאס די רא,קטי3י3א לוס אי לאגרימה, די

 מאים- אה אראזה3 פוי פוזיסטי מס :גראנלי מידידה 7
נוס.י3 ס טרו איק► נוס אעימימס נואיסטמה אי סי
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 !פוכסאדום לוס די דייר : סי אינטרי קארכיסין 8
י טוס רה3אלומ אי טמעאכום, א ם, י ם א סירימוס פ

צינטיכנ אייפטו. די יסטי3איסמו יד3 אונה : ום3סאל 9
* ״ יי י ״־

10 , ראסטי3איסקומ : פלאכטאסטי איילה דסטיראסטי
י .. • ) ' י 4 9 י ־* 1

ראאידס, סוס אראאיגו אילייה אי אילייה. די דילאבטי
' ' 4 1 י 1 4 י י

קו מוכטים : טיירה לה איכגו אי 11 - די ריירון3םי ו ס ו ס
״,וי \ \ ' .> . . *״ •

ו דיל אלארזיס לוס לאמאס סוס לי אי רה,3לומ :די

אס- אי מאד? לה אסטה ראמאס סוס דייו טע אילייה 12

סוס דרוקאסטי קי פור :ראמוס סוס דאו איל טה 13
\־ ׳'

פאסאן קי לום טודוס אראכקאן לה אי אלייאמס,3

לה שארה לה די פואירקו איל : קארירה? לה פור 14 ז * י י
, י י פא- לה קאמפו איל אין י3מו סי קי לו אי דסטרו

די קאטה אגורה. טורכה פונסאלוס• לום די דייו :סי 15

אמ־־י אי :יד3 איסטה ידטה3 אי י,3 אי סיילום לום 16

איזו איל רי3סו אי דיריגה? טו פלאכטו קי לו פארה
.1 י 1 יי - . * ,* . ■

קימאלס טובידאיסטס טי: פארה אינפורטיסיהטי קי 1?
טוס די איסטולטו דיל טאזאדה, אי פואיגו איל אין

איל רי3סו מאנו טו סיאה :דפירדירון סי צאסיס 13
1 י י

קי רי3אומ די אחו איל סוברי דיריגה, כרו די באמן

אטדאס טולעארימוס נו אי :טי פארה אעפורטיסיסטי 19
' 1 י י • * • . * .

: רי3אהטוכומ לייאמארימום אי ידגואכום,3א טי. די
י ויי י ,י

טוס רה3אלומ טורכאנוס. !פוכסאדוס לוס די דייו ה' 20



: סתלבום סילימוס אי צאקיס,
פא

דיאסף: גיטאלה. לה לי3סו קאנטאלול. פלימיל 1

איסקלאמאר פולטאליזה. נואיסטלה דייו אל קאנטאד ג

פאנ- 7א7 אי קאנטאל, טומאל : יעקב י7 דייו אל 3

 איל אין טאנייד :אלאאול קול גוסטהה ארפה דילום, 4
אלדיאה פייסטה לה אין טרומפיטה, לה מי: סרימיל

- ציל איס איסעין פורקי :פאסקואה מאיסטרס די 5 צו

לו :יעקב לי דייו דיל נואיסייו איל ישראל, אה אירו 9

,סובר סאלייו קואנלו יוסף אץ טיסטימונייו פור פתו

קי אוצי לה3א אונה ,אליי אייפטו־ די טיירה לה

סוס קסלגה. לה די אומברו סו קיטי :קונוסי נו 7

 צנגוסטייס לה ציץ :סיסטו דיל טיראדון סי מאנוס 8
 לה אין ריספונלי טי איסקאפי. טי צי לייאמאסטי,
א- לאם סירקה פריבי טי טרו&ינו. ליל אינקוביירטה

א־ טי אי פואיבלו, מי אויי, :סלה מריבה. די גואס 0

 סיאה נו : אוסידמי ירים קיש סי ל, א ל יש טיסטיגוארי. 10
אעקור- טי נו אי איסטלאנייו. דייו גמגיז עי אעטלי

דייו הי'טו כויי ייו :איסטלאניילו דייו 1יגמג אה ביס 11

אינ- אייצטו. די טיילה לה לי יל3סו איזו טי קי איל

נו לו3פואי מי מה : אינ׳מלי לה אי נוקה, טו סאנגה 12

: אה קיוו נו ישראל אי בוז. מי אוייו 13 סולט* אילו מי

פא פ סאלמו ©י!
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אה־ סי קי ליזימיו, קולאסון, סו לי מאליסייה לה אס

 פואעלו מי סי אי :קונסי?וס סיוסייוס סוס סינון לין 14
:קאליראס! מיס אין יילה3אנלו ישלאל סי אויילה, מי

ס אי אעימיגוס, סוס ראכעאליאס3קי סופיעו 15 ו ס י ל ת ס

ולי־3א ליס : מאגו מי עולנאליאה אכגוסעייאלוליס 16

סי־ טיימפו סו אי אקאליסייאריאן. לי ה לי סילוליס

 קומיר אה לחליאה לי יין אי :סיימפלי פאלה ליאה 17
 לה אקא ם מייל לי ארעאליאה טי אי טריגו, זול מי איל

:פעייה לה לי

פב
י 1 מ ל א לה איין פאראלו יסעה6 דייו ^יל אסף. לי ס

 אסעה :גוזגה 'גואיזיס אעעלי דייו, ליל קומפאנייה 2
לאס יליש3דסי אי עורעולה, קין צחגאדש קואכלי

 אי פלובי אל גהגאל : סלה מאלוס? לוס לי קאדאס 3
אימ- אי דיסליגאלו אל ,גוסטיפיקא/ אי נואילפאנו.

לי דזיאוזו. אל אי י3פלו אל חיסקאפאל : ו7יסי3פרו. 4

אי ין3סא נו : ציסקאפאללו מאלוס לוס לי מאגו לה 5

סי אגלאן. סי איסקולילאל לה אין אעטיעדץ. מ

ס ין3איסמו 6  לישי, ייו : טיילה לה לי סימיעטוס עמו
אלעיסימו ליל איזוס קומי אי ום,3 י£מ דייחיס קומי

 קומו אי מוליליש, לי3אומ טילי קומו מה :0ו3 עולוס ל
דיו! או אלעאנעאעי, : קאאיליש סינייוריס לוס די מונו 8
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 לאס טודאס אירידאראם טו פורקי טיירה. לה גוזגה
י • י : גינטיס י׳ • י

פג
ל. 1 א ט אנ קא- סיאה נו דייו! או • אסף ר סאלמו ק

אקידיס טי נו אי קאלייס טי נו טי, אה לייאמיינטו 2

טוס אי רויין איכימיגוס טוס איק, פורקי : דייו! או 3

 פואיבלו טו רי3סו :יסה3קא לה אלסאן וריסידורים3א 4
טוס רי3סו אקוכהיזאן סי אי סיקריטה, קוזה אינגינייאן

 םיר לי טאזימום לוס אי ביניד, דיזין, :איסקונדימם 5
אינמינטאלו סיאה נו ישראל די רי3כומ איל אי גינטי.

אאונה. קוראסון די אקונסיזאמס סון פורקי מאס: 6

לי טיינדאס לאס :טי קונטרה פירמאמיינטו טאזארון 7

 גבל :הגרים לום אי מואב ישמעאליס, לוס אי אדום 8
ליצור: מורא׳דורים ליס קר? 3פלשר עמלק. אי עמון אי

פואי- אילייום. קוץ אגונטאדו איסטה אסור יין3טאמ 9
 אזליס סלה•־ לוט. לי ס זו י א לוס אה ראסו3 פור מן 10

קומו סיסרא, אה קומו מדין, אה קומו אילייוס אה

 דיס- פואירין קי •י קישון דיל באליי איל אין יבין אה 11
אה איסטיירקול רפי פואירון דאר. עין אה טרואידום

 קומו אי עורב קומו שאריפיס, סוס אזלוס? : טיירה לה 12
קומו אי זבת קומו אונטאמס סוס טומס אי זאב,

מי- לאס מס פארה אירידארימוס קידישירון, :צלמנע 13



קומו רואידה, קומו אזלוס דייו, מי דייו: דיל דאלאס 14•

 קימה קי פואיגו קומו :בייכטו דיל דילאנטי פאזה 15
לוסמוה• איכפלאמה קי פלאמה קומו אי פארה, אונה

קו? אי טימפיסטה, טו קוץ פידסיגילוס אנסי : טיס 16

דיז- די קאראה סיס אינגי : אטורנאלוס טורבילייכו טו 17

 ירגו-3א דין קי : ה' ממבליי, טו ושקין3 קי אי אונרה, 18
קילי? אי סיימפדי, אסטה חלוס3אטוד אי אעסאלוס

 טו קון טו קי ן פא סי אי :דיפיירדאן סי אי אריפולייאלוס 19
יר3סו אלטיס־מו ,איסטאס סולאס טוס אה ה -;די3כומ

: טיירה לה טורה

פד ; 1 -
ל ! לוס די גיטאדה. לה די3סו קאנטאלוד. פדימיר א

טוס סח קירילאס קואנטו : סאלמו קרס. די איזום 2

דיסייה,3קו אלמה מי : פוכסאלוס לוס די ׳ה מו־אלאם, 3

מי הי. די קודטיס לאס פול דיזיאו קח אטימה סו אי

 טאמ- :ו3י3 דייו אל קאנטחן קאדכי מי אי קודאסון 4
נידו גולונדרינה לה אי קאזה, אלייו פאשאדו איל יין3

ה' אראם, טוס פולייום. סוס פוניר אונדי סי, פארה ..

-3יינא3 :דייו• מי אי ריי מי פונסאמס, לוס ר 5  ינטו
לוא- טי אחון קאזה, טו אין מוראן קי לום רחדוס

 פור־ סו קי רי3אומ איל ו7עטורס3ייכח3 :סלה ראן. 6
קודא־ סו אין יימ ק^יסחלאס טי. אין איס^ה טאליזה
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- סור פיכין לו לייורו דיל אליי3 איל פור פאסאנדו :סון 7  צו
מום- איל י3ול3אינ סי יסייוכיס7ע3 די טאמביין אינטי.

קאלה צורטאלי;כ. אה צורטאליזה די אנדאראן :טראדור 8

 דייו ה' :ציון אין דייו דיל דילאנטי אפאריסידה אונו 9
או איסקוגה, אוראסייון. מי לויי פונסאדום, לוס די

דייו או י,3 אמפארו נואיסטלו : סלה •3יעק די דייו 10

 די- חת פולקי : אונטאלו טי די קארה לה אה איקאטה 1 !
 ייו אוטייס. מיל קי מיזול איס קורטיס טוס אין אה

 מי די קאזה לה אץ דאל3אומ אל איסטהל איסקוזי
: מאליסייס די טיינדאס לאם אין מוראל קי מאס דייו,

 גרא- לאלה ה' אמפארו. אי סול אים ליין ס' פורקי 12
אג- קי לוס די יץ3 מנגין אדה7י3 נו אונרה. אי סייה

 יעא-3 צונסאמס, לוס לי ה :פרינקמידאד קוץ דאן 13
: טי אין איכפיגחייה סי קי רי3אומ איל בעטוראלו

*

ו 124 ט ל א ד ס ה פ פ

ל 1 סאל- קרח. איזוסדי לוס די קאנטאדור. פרימיר א

ס :מו 2 ו טורנאסטיאיל טיירה. טו ילונטאסטי3אינ ט

פו- טו די דיליטו איל קיטאסטי : 3יעק די קאטעירייו 3

 אפאכייאסט* : סלה פיקאדו. סו גדודי ריםטי3קו לו.3אי 4
די איריסימיינטו דיל טומאסטי טי סאנייה. טו טודה

ס^נאסייון! נואיסטרה די דייו אי טורנאנוס, :צולור טו 5

פארהסיימ־ אקאסו סי :נום קון סאנייה אלדהטו3אי 5
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קוכטיכאלאס אי נום, קונטרה אינסצנייארצם טי פרי

סיירטו י7 :צירינאנסייו אס גירינאנסייו י7 פולור טו 7 י \

ס אי טורנאראס טו פוצעלוסי טו אי ידיגואראס.3א מ

צי מירסיל, טו מוסטראנוס ה', :טי אין אליגראראן 8

ון:3םאל טו דאמס 9 י  ־3צ ה דייו איל קי לו אואירי אסי
אה אי פואיבלו סו אם פאז לארה3א פורקי לארה.

 די לוקורה: אה מאס טורנאראן נו צי ואימס.3 כוס 10
לו קי לוס אה סירקאנה איסטה צכןייוץ3י1ס סו סיירטו

*

: טיירה נואיםטרה אין מורי אונרה קי פארה טימין,

גום־ לה כינקונטרצראץ. סי ירדצד3 לה אי מירסיר לה 11

אירמו- ירדאל3 לה : יזאראץ3 הי פאז לה אי טילאל 12

די קאטארה צוסטילאל לה אי טיירה, לה די לייסירה

נואיסטרה אי ביין, דצרהציל ייןה׳3טצמ :סיילום לוס 13

 די- צנדצרה גוסטילאל לה : פרוטו סו דצרה טיירה 14
ס פונדרה אי איל, די לאנטי  קא- לה אה פאסוס סו
: רירה

פו
1 . ן ו י י ס א ר ו ריס- אוריזה, טו צקוסטה ה׳ אי דויד. די א

י :דיזיצחו צי דיסלינאלו סויי ייו פורקי פונדימי. 2 צ מ

,3סצל ביצינו. סייי ייו פולקי צלמה. מי דה מי טו ה

 אפייא- :טי צין אעפיגוזייה סי קי סיילבו טו אה דייו• 3
איל טילו לייצמו טי צה פורקי אדוני! מי, די דצטי
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טי, אה ,פורק סיילבו. טו די אלמה אליגלהלה ליאה: 4
 אירים אדוכי, טו, פולקי :אלמה מי אימפליזינטו אדוני, 5

מיל- מוגה די אי פילדונאל, פאלה פלונטר אי ואעו3־
• • ־ . נ י ^

 מי ה' אויי :טי אה לייאמאן קי לוס טולוס אה סיל 6
:לוגאטעאס מיס די וז3 לה אה איסקוכה אי אולאסייון.

פולקי טי. אה לייאמו אנגוסטייה מי לי דיאה איל אין 7

אדוני, טי אה איגואל איי נו : ליספונדילאס מי 8

- טוס קומו איגאס איי נו אי דייוזיס, לוס אינטלי אי

 אי לאן7ינ3 איזיסטי. קי כינטיס לאס טודאס :גאס 9
אונלאלאן אי אדוני, טי, די דילאנטי אלאן3אינקול סי

אה דייו, טו אי גלאנדי, איריס ען פורקן :ל־י3נומ טו 10

ס- ה', : יל'יאה3מאלא לי אזילול איריס סולאס, טוס 11  מו
אאונה אל.7יל־3 טו אין קאמינאלי קאלילה. טו טלאמי

 אלוני לןאלי, טי :נומצלי טו טימיל קולאסוןפאלה מי 12
נומ- טו אונלאלי אי קולאסון, מי טולו קון דייו, מי

 סוב- כלאנדי איס מילסיד טו פולקי :סיימפלי פאלה בלי 13
נ- לה די אלמה מי איסקאפאסטי אי מי, לי ייהמאסאו בו

מי, קונטלה לעאנטאן סי סובילבייוס דייו! או דה: 14

אלמה, מי ושקאן3 פואילטיס לוס לי קומפאליה לה אי

 לייי אדוני טו אי :• סי די לאנטי די פומן ט> נו אי 15
מוגה די אי צולול די טאללו גלאסייחו, אי פייאדהו

מי־ די אפייאלאטי מי, אה קאטה :בילואד אי מילסיל 10
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איזו <1 סאלבה אי סיימו, גיו אה פורטאליזה טו דה
 .ביין פארה סינייאל אוץ קממיגו אז •י סיירבה טו לי 17

 יר-3א קידאראן אי אבוריסידוריש מים ביראץ לי אי
/ פורקיטו, גואיכסאמס.  קוכ־ מי אי אייולאס מי ה

: פורטאם
פ? ׳

סוהימאד קאנטאר. סאלמו, קרה. די איזוס לוס די 1
 ה : סאגטום מוכטים לוס אין טהאיס אסימיגטאדה 2

מו לאס קיטודאס מאס ציון, די פואירטאס לאס אמה
פור אבלאץ סי אונראבליס פאלאבראס : יעקב די רסדאס ג
 בבל אי אייפטו אינמעטארי :סלה דיו. דל סעדאד טי, 4

קוץ צור אי ת פלס איק קונוסין. מי קי לוס אעטרי
 ציון פור אי :אליי נאסידום פואירון איסטוס כרם* 5

אי־ אין נאסידו ס אי אומבדי די מו^י גוולו דגו, סירה
 איס- ה' :אפירמארה לה ^טיסימו איל איל, אי לייה. 6

איסטי למגי י ז זי ריקוכטאל־ס פואיבלים, לוס קריביעדו
 באיילאנדו, קאנטאראן אי : סלה אליי. נאסידו פואי 7

:טי אינטרי איסטאן פונטאנאס מיס טודאם

פח
1 , ר א פ נ א  פרימיר אל קריז. ד איזוס לוס ד סאלמו. ק

ס.^מל קאגטאר. פארה גיטארה לה סוברי קאנטאלור.
אסייון!3י1ס מי לי דייו ה' :אזרחי איל הימן די אמביזאדור. ג



ו8*1 מ ל א ה ס פ

 או- מי :טי לי דילאכטי כרבי די אי לייאמו, ליאה די 3
אה אוריזה גיו אקוסטה טי. די דילאכטי ה יככ3 ראסייון

ארטאלה איסטה אלמה מי פורקי :איסקלאמאסייון מי 4

 איכן- :פוייה לה אה אלייכה סי ה7י3 מי אי מאלים. די 5
ביני פריה. לה אה קידיסייכדין לוס קו? קוכטאלו טויי

מואיל- לוס איכטרי :פואירסה סין ארון5 קומו סיד אה 6

- לה אין ייאזין קי מאטאלום לוס קומו פולו, טוס  צו
 אילייוס אי מאס. אילייזס די אקורלאס טי נו קי איסה,

צוייה לה אין פתיסטי מי : מאכו טו די דיזיגאלום סון ד

 םא- טו :אוכדורלס אין איסקורילאליס אין אונדה* מאס 8
טוס טולאס קת אי מי. סתרי פיזכאדה איסטה כייה

- מיס מי די אליפאסטי : סלה אפריאיס. הי אולאס 9 קו

אילייוס• פארה וייסייון3א פרי פוזיסטי מי כוסילוס.

1 אתך מי סאליר: פואילו כו אי איכקארסילאלו איסנומי 0

/ טי אה לייאמו ייו אפריאיהייון. מי די אכסייס סי ה

: אה מאכוס מים איספאכדו ריאה. קאלה 11  ליזיינלו, טי
מואירטום, איכטרילוס ילייס3מארא אראם אקאסו סי

? לואראן טי אי מאטאלום, לום אכטאראן3לי סי או

לס אין טימידסיד ריקוכטאלה סירה אקאסו סי סלה: 12

 או : פירדסייון? לס אי? פיאילדהד טו אי פואיסס, 13
איסקורילאד, לה אין ילייס3מארא טו קוכוסידס סילס

ייו אי אולבילו?: דיל טיירה לה אין גוסטידאד טו אי 14
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וא- מ׳ מאנייאנה לה אין אי ה'. טי, אס איסקלאמו או

ימה,1 מי דיזיגאכן ה', קי, פור אקונאנטה: סייוןיטי 15

ליסליגאלו סייי ייו :פאסיס טוס מי לי אעקובלים אי 16

מיי טוס סומפולטו מוסילאל. מי לי ליסמאייאיו אי

פאסאן איריסימיעטוס טוס :אלו3אטול איסטויי לום. 1 ?

לוליאן מי :טאזאן מי אטולכאסייונים טוס מי. לי3סו 18

אאוכה. איכסילקאן מי ליאה, איל טילו אגואס קומו

קו־ מי קומפאכיילו. מי אי אמיגו מי מי לי אליבלכטי 19

:איסקולו לוכאר איל איס ו7כוםי

פט
ו ! כ ל א קאנטאלי :אזלחי איל איתן לי יזאלול.3אמ ס

 גיליכאכסייו לי סיימפרי. פארה ה׳ לי מילסיליס לאם 2
:וקה3 מי קון פיאיללאל טו לינוכסייאלי גילינאכסייו אה

 סיימ- פארה פלאגואלה סילה מילסיל לה לישי, פורקי 3
אי- אין פיאיללאל טו אפירמאס סיילוס, לום י?א פלי.

גורי איסקוזילו. מי קון פילמאמיינטו און טאזי : לייוס 4

 טו אפילמאלי סיימפרי אסטה : ו3םייל מי לויל אה 5
- אה גירינאכסייו לי סילייה טו איפראגוארי סימין, י ג

-3מאדא טו לואראן סיילוס לוס אי :כלה רינאכסייו. 6  י
קומפאנייה לה אין פיאיללאל טו יין3טאמ .,ה לייה,

וס לום לי ד אי- סי ים3נו לאם אין קיין פולקי :סאכג

/ אה גואלאלס אינטלי ה' אה סימיזאנטי סירה אי ה
9
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 איספאכטוזו מויי איה ליין איל :ליין ליל אנציליס לוס 8
בתרי טיריבלי לי סאנטוס, לוס לי סיקריטו איל אין

ס 9 ו ל ו ס ט ו ס כ י ר ו מ ר ס לי '0 : ד ו , ל ק ו ל א כ כ ו ן ג י י  ק

ס ל אי א ו ג י ה א י א , ט י ט ר י א ו ו אי , ה׳ פ ־ ט ל י א י פ

לו־ לה אין פודיסטלס טו טי: לי לידידור איסטה לאל ©ן

-3ל־ סי אולאס כיס קואנלו מאד. לילה סאניאה א:

 מא- קומו אייפטו מאז״סטי טו :אקיללס ללס טו טאן. 11
טוס אה איספאהיסעי פואירטי בדאסו טו קול טאדו.

 לה איס טי לי טאמציין סיילוס, לוס סיז טי לי : אעימיגוס 12
אשימיכטאסטי: לוס עיו לייכה קו אי מונלו איל טיירה.

קאנ- הרמון אי ור3ת קדיאסטי. טולוק לדוס, אי צפון 13

קו! איסטה קי רלקי3 און טייניס טו :רי3נומ טו לה טאן 14

ליריגה טו אי פואירטי, א־ס מחנו טו אראגאניאה.3

 סימיינטו א*ל סו: גואיס־יו אי גוסטילאד :אינאלציסי סי 15
 טיס אקונלנטאן ו:ללד3 אי מירביל סילייה. טו לי

ז קי פואיבלו א'ל ינטוראלו3יינא3 :צלסיס 1? -3ק א; ק ן  י
לי לוז לה לין כנלללאן בי ה', גהוקלמינטי. טלד

ליל טודו גוזלראן בי יד3מי׳. כו לין :צלכיס גיוס 17

 טו נודקי אינאלטיסיראן: ס* וסטילשל3 טו כור אי ליאל. 18
ס רי טו טד לי צור;־אלי.ה. ס\ לי אירמוזורה לה אי *

פודקילי • קואירנו מליסצרו לע^-״סידלס ילונטלל3 19

נצו ליל אי אמפארו. נוא'ס:ןלו יסא יפד^ לי קז
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ס 23 נסים ליי: מאיקטלו א - אין אבלאשטי לעטו  להבי
לז3סו אייולה פחי ייו לישיסטי, אי ואימ,3 טו אה דיון

איל אעטלי לי לו אישקוז און איכאלטיסי .אלאגאן3 און

.3מיסייל דויד אה אליי :פואיבלו 21 א- הי י7 אוכטי לו ו

־ צילמי איסטאלה מאני מי איל קון קי :סאנטו זייטי 22

 אפליטאדה לו כו :איכפולטיסילה לו דאסו3 הי יין3טאמ 23
אצלי- לי מ טולטורה די באדון א־ל אי .אינימיגו איל

2 לי דילאנטי אככישטייאלוליס סוס אה מאזאלי אילה: 4

 ציאילדאל מי אי :אילילי וליש*לודש3א סוס אה אי ,איל 25
שי לי3כומ מי אין אי איל. קון איכטאראן מילשיל מי אי

ל שובלי מאנו סו פוכללי אי קואילנו: סו אינאלטישילה 2(1

 לייאמאלה מי איל ליאוש: לוש ,ליליגהסתל סו אי מאל, 27
שאלבכקייון: מי די פיכייה לה אי דייו מי ,טו פא/לי מי

איכטלי אלטו מאס מאייול, פול פונדלי לו ייו יין3טאמ 2ז

,מ נואללאלי לי סיימפלי פאלה :טיילה לה לי לייאיס לוש 29

 אי פילמי: ריסטארה לי צילמאמיינטו מי אי 5מידשיל 30
. סיימפלי פאלה פונללי ן קומי שילייה אישו סושימי

ליי, מי אלין די: איזוס כוס שי :סיילוש לוש די דיאש לוש 31

3  לאלי?3י3איש שי גואישייוש: מיש אין אנלוביילין נו אי 2
: אינקומעלאנסאש מיש גואללאליז מ אי .צואילוש מיש

ה, ליבילייו כו ביזטאלי אינטוכסיש 33 ל א ב ה ל ן אישי קו

די באללא־י מ מילשיל מי מה לייאגאס: קוי דיליטו 3*

$



ו !3* ט ל א ט ס פ

 לאר>3י3אים נו :פיאיללאד מי אין פאלטאלי נו אי ,איל 35
 מיס לי סאלייו קי לו לימולאלי נו אי צילמאמיינטו, מי

מי נו סאנטילאל. מי אין גולי הקוז אונס : ייום3לא 3(5

אי סיימפלי, פאלה סילה סימין סו .לויל אה כייגאלי 37

 לה קומו :מי לי לילאנטי סול איל קומו שילייה סו 38
מי ציאיל אי סיימפלי, פאלה פירמי שילה לונס איל קו

א־ אי אס ג ליד טו אי : סלה יס•3נו לאס אין טישטיגו 19

 לים־ :אונטאלו טו קונטרה אינסאנייאס טי אי בומסים 40
סי לאס3י3איס ו.3םייל טו לי פילמאמיינטו איל טמייס

 באלייא- סוס טודוס לילוקאס : טיילה לה אה קורונה 41
אינקאסטילייאלוס לוגאריס סוס טולוס פונים אי לוס,

 פור פאסאן קי לום טולוס איספוזאן לו :קעלאנטו פיי 4$
י צואי קאלילה. לה : יסינוס3 שום אה ריפולייו פו

א אנכוסטייאדוליס. סוס לי ליליצה לה אינאלטיסיס 43 *

 טולנאס יין3טאמ : אינימיגוס סוס טולוס. אה ליגלאס 44
אנ-35לול נו אי איהפאלה. סו לי אגודים לה סאטיי*

 אל־ אי לימפייזה, סו לי קיטאס לי . פיליאה לה אין טאם 42
ה ליאם לוס קולטאם :טיילה לה אה סילייה סו כאם 4@  
קו־ אסטה :סלה לתאונרה. לי ליס3קו לו מותילאל. סו 4?

/ אכלו,  סי יא סיימפלי, פאלה אינקתמראס טי ה
 קואנ־ אקוללאטי :סאנייה טו פואיגו קומו אינסינלירה 4$

אנו3 אין סיאס קי פלל סויי. יע ילה3 לי קורטר טו



( י ז

 איל אים קיק :רי3אומ לי איזום לום טודוס קריאסטי הי 4$
איס- אי מואירטי, לה ירה3 נו אי ירה,3י3 קי רי3אומ

 איגד^ :סלה צוייה! לה י7 פודיר דיל אלמה סו קאפארה 50
גודאסגו קי אדוני• פדימירוס, מירסידיס טוס איסעאז

דיל אדוני, אקורדאטי, : דויד אה פיאילדאד טו אין 51

ס, טוס די ריפודייו מו י טו׳דוס סינו מי אין ליעו קי סי

/ אינימעוס, טוס קי : מוגוס לוס3פואי איסטוס 52  ה
אונטא- טו די פאטאדאס לאם ריפודייאן קי ריפודייאן,

:אמן אי אמן סיימפרי. פארה ה' סיאה ינדיגו3 : דו 5$
> צ

1 . ן ו י י ס א ר ו  צו־ טו אדוני, דייו. דיל ארון3 משה די א
אה גירינאנסייו אונהמוראדהדי נוס פארה איסטו

 קריא^ום, פואירון מונטים לוס קי אנטיס :רינאנסייו 2
דיזזי אי אילמונדו. אי טיירה לה קריאדה פואי קי אי

 אל טורנאס :דייו איריס ען סיימפלי אסטה אי סיימפרי 3

טור- דיזים, אי מואייטי. הל מאזי לו קי אסטה רי3אומ

 אין סח אנייוס מיל פורקי :רי3אומ י7 איזוס נאד 4
א* פאסה, קואנדו אייר די דיאה איל קומו אחוס טוס

 אראבדונאם• לוס : מגי לה אין וראדה3אל לה קומו 5
- מאפייאנה, לה אין אילייום סין סואינייו קומו א ט י ס

אירמולייסין, מאנייאנה לה אין :ה3ייר לה קומו זאן 6

- סי אי קורטאן סי טאדרי לה אה טא/אן. סי אי סי

ו ט ל א ט ס *•8 צ פ
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קון אי צולור, טו קוץ אטימאמוס מס פורקי : אן ק 7

 נואיסטמס פוניס ו ט : אדוס3אטור סומום סאנייה טו 8
אינקתייר- א>־וס נואידטדום טי. די דילאנטי טוס לי לי

- דוס. ו ט סורקי : פאסיס טוס די לוז לה אה טוס 9 ו נ
1.

אטימא- .סאנייה טו קוץ איסמתין סי דילס איסטמס

 זלוסליכסל פרי לה:3א קומו אכייוס נואיסטרוס מוס 10
אנייוס. ס־טעטה איליייס אין ייא אכייוסי מאיסטמס

-5אד אה אלארגארין סי פואייסה די זה3קא פור סי אי נ  י
.טורטורה אי לאייר״ה איס להאניאה סו • אנייוס טה

 קונוק, קיין :מלאמוס נוס חי פל״סעך טירה סי פורקי 11
אנסי טימור טו קומו אי .צולור טו די צורטאליזה לה

 ניאיס- קינטאל די אמיסטרה גיס אנסי :סאנייה טי םאי 12
ס ט - ס־ די לסין קו־ לון טראייגאמוס טי קי דיאס, מ נ

/ טורכה, סייס: 13 ה י איאריפיינטיטי אסטהקואנדו! א
4 *

 טו יי אדטאנוס מאנייאנה לה אה :סיירנוס טוס סתרי 1£
- כור אליגרלרימוס נוס אי קאנטלרימוס אי .מירכךל  טו

 קי ס דיל לוס סיגון יליגראמס :דילס נואיסטמס דוס *5
! אצריאיסטי נוס ס אי ו י לי לי אניייס לוס ,אי נ א  ימיכן3 קו

ס3סייר כוס אה אמוסטרלדה אתרה גץ סיאה :מאל 1(1  ,ו
ייס סיס סתרי מאייסטהד טו אי 1?  ניס סתרי סיאה אי :א̂י

. נואיסטרו אדוני די אירמוזורה לה ו -3סי אצירמה א* די

*7 איצה לה אי • מאנוס נואיסטלס די אינה לה כוס לי
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אפילמאלה: מאנוס, מאיסטלאס

צא
ל 1 - סי ,אלטיסימו יל7 קוביירטה לה אין איסטה קי אי א

 פור ילי7 :טולופולילוזו דיל רה3סולומ לה לין דיגארה3 2
מי ,ייו7 מי .אינקאסטילייאלולה מי אי ליגו3א מי ,ה׳

לא- דיל איסקאפאלה טי איל פולקי :איל אין לינפיגוזייו 3

 קת * מאליסייה די מולטאללאד לה די ,קאסאלול דיל זו 4
 טי אלאס סוס די אכו3אידי קתלילה, טי פלומה סו
איסקולו: אי אלאלגה סירה אל7יל3 סו .ליגאלאס3א

, לה די ול3פא דיל טימילאס נו 5 גי סאאיטה לה לי ני נו

 לה אין אנדה קי מולטאלדאד לה ידי5 :דיאה די ולה3 קי 6
מידייודיאה: די דיסטדויי קי מאל דיל ני טיניעלה,

דילי- טו אה מיל דייז אי לאדו, טו אה קאאידאן מיל 7

- טוס קון סולאמינטי : אלייגאלה סי נו טי אה גה. 8 או

לוס די פאגאמיעטו איל בידאס אי קאטאדאס, זיס

.3א מי איריס ה', טו, פולקי : מאלוס 9 ו ג איל קין ד

 אקונטיסי- טי נו :מולאלה טו פחיסטי טו אלטיסימו 10
: טיינדה אהטו לייאגה אסילקאלה סי ני מאל. לה

טי, פול אנגיליס סוס אה אינקומינדאלה איל פולקי 11

לילוס3ס.ו :קאלילאס טוס טודאס אין טיגיאללין קי 12

פיי טו איילה סי נו קי פאלה ליעאלאן, טי מאנוס

פיזאלאס״א* ולה3י3 ליאוןאי לי3סו : פייללה לה אה 13
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:קולערו איל אי ליאון לי קאדילייו איל ריאולייאראס

לואימיטיסי- איסקאפארי. לו מי אין קוצדיסייו פורקי 14

 לי אי לייאמארה מי : לי3נומ מי קונוסי פורקי לי, 15
לו אנגוסעייה. לה אין איל קון סירי ייו ריספונדילי.

לו ליאכן י7 לונגולה די :אונלאלי לו אי איסקאפאלי 16

:אכזייון3ם^ מי מוסטלאלי לי אי אלטאלי.

צב
ו 1 מ ל א - פ3פ די דיאה איל פאלה .קאנטאל .ס :

/ אה לואל 0אי ואיכו3 2, טונומי- אה סאלמיאל אי ה

מיל- טו מאנייאנה לה אין דינונסייאל :אלטיסימו ברי, 3

 דיין סובדי : נוגיס לאס אין פיאילדאד טו אי סיד, 4
קון מוסיקה סובלי אלאאוד, לה סובלי אי קואילדאס

הי אי אובלה, טו קרץ אליגדאם מי פולקי : אלפה לה $

 גלאנ- קואנטו קאנטאלי: מאנוס טוס די איגוס לוס די ?(
סון פינסאמיינטוס טוס ה׳• או איגוס, טוס סון דים

לוקו איל אי קונוסי, נו טורפי באלון : אופדיס מרי 7

 יל-3אינ סי מאלוס לוס קואכדו :איסטו אינטייכדי נו 8
 לוס טולוס אינפלוריסין סי אי יילבה, לה קומו דיסין

- סיאן קי פאלה איס איסטו טולטולה. אזין קי דיסטלו

 לס אין איסטאס ה׳, טו, אי :סיימפלי אסטה אידוס 9
אינימיגוס, טוס איק פורקי :סיימפרי פארה אלטורה 1'©

- אי דיפילדילאן, סי אינימיגוס טוס איק פודקי ה', טו



137 צג צב סאלמו

טי אי איספאלזילאן: סי טולטולה אזין קי לוס לוס 11

ופ.גיוס.3 לי קואירגו איל קומו קואירכי מי אעאלטיסיס

 קא- אוזו מי אי :פליסקו אזייטי קון אונטאדו סויי 12
לי- סי קי מאלינוס לוס י7 אעימיגוס. מיס לי3סו טה

 גוסטו איל : אוריזאס מיס אויין מי קונטרס אנטאן3 13
און קומו קליסירה טאמאל^, קומו יסילה7יר3אינ סי

לו :נון3ל איל אין אלארזי 14 מ  קא- לה אין פלאנטאלוס סי
/ י7 זה קורטיס לאס אין יסידאן7יד3אינ סי אילייוס ה

ס.3 לה אין רעובראן סי אאון דייו: כואיסטרו לי 15 י ז י

ס7י7יר3רי אי יסייוזוס3 איסטאראן 16  דינונסייאל פאלה :ו
,7 איס ה' קי גו יה, מי ירי ו פעי נ אי? טורטורה איי אי

:איל

צג
יוסי3 אינריעה. ה' 1  יסטייו3 סי ה' לוזאניאה. י7 יסטי

לה איסטו פור טאמביין פורטאליזה. י7 סינייו סי יא

סילייה טו :י3איסמו סי נו אי פידמי, איסטה טיירה 2

לוס :טו איריס סיימפרי י7 אנטי.3א י7 פירמי איסטה 3

ס3סו אלסאן ליאוס לוס איה׳! ?אלסאן ליאוס ו ל . ז ו

 מאס איס אלטולה לה אין ה' :לואידו סו אלסאן ליאוס 4
לאס י7 מוגאסי אגואס לי וזיס3 לאס קי פואילטי

 סין טיסטימונייוס טוס :מאל לה י7 פואילטיס אואלס $
נ אה ממיפיאיליס. ו ק / ה , ה ז א ק ו סאנטידא? לה ייני3ט
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• : ליאס די לונגוראס אה

ר - צ

-3 לאם. ,ד דייר אי ,,ה ינגאנם.לס,3לאק די דייו או 1 נ י

:איסקלאריסי גאנסאס* 2 לה די צואיז אינבאלכאטי, !

אס :נואלארלון סי ימס אלט לוס רי3סו ה כ טור טיירה. 3

• אי ,מאלוס לוס קואכדו טה גו־ סי קואכדו אסטה ה

. לאן3א גארלאן, : ? מאליס לוס זאראן 4 ןדסקארו  קו
• אלטיגואיזה קון לאן3א טורטורה ראן3או קי לוס טודיס

,3פול,י טו מאזאן 5 טואירידאד: אצריאין אי ארה׳! לו

אה דיגולייאן אי פיליגרינו. אל אי דה3י3 לה אה מאטאן 0

די דייו איל י,3 נו ה׳ דיזין, אי : גואירפאנוס לוס 7

 טורפיס מיינטיס, פארלד : מיינטיס פארה נו 3יעק 8
: אינטעדיריש קראנדו ,לוקוס אי !לו3פואי איל אינטרי

איל אואירה? נו אקלסו אוריזה, לה פלאנטו קי איל 9

 קאס- ,ק איל ידה?:3 נו אקלסו י אוזו איל קריאו קי 10
אני״ קי איל קונדינארה, ים3 נו אקלסו גינטיס, טיגה

פינסאמיינטוס׳ לוס קונוסי ה : ? די3אומ אל יר3סא י>ה3 11

-3יינא3 אנידשד:3סין איליייס קי ריסל3אומ לוס די 12 נ  י
לואמ- אי ה׳לוקאסטיגאס, טו קי בארון איל טורקלו

 דיאס לוס די אולגאנסה דארלי פארה ליי: טו די יזאס3 13
פארה פואיסה לה אדה3קא סיאה קי לסטה מאלי די

ני אי פוסעלו, סו דיזייארה מ ,.,י י־ליי־הי • מאלי 1אי: 1*
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 אה טורכארס גואיסייו איל פורקי סואילילסל: ליכארס 15
לוס טולוס אילאנלאיאן לי ליטלאכן אי וסטידשד.5 לה

 קוני־• קוכמיגו ליבאכטאלס סי קיץ :קוראסון י7 ליייגוס 16
קוכטלה קונמיגו קיץסיפאדארס מאלעוס? לוס טלה

 צואילסאייולס נו ה' כי :טולטולה? אתלאן קי לום 17
לה אין מולאלה אתיילה אלמה מי פוקו פול מי. פאלה

, : קאלייאלולה 18 יוליכילי י טו איסמובילסי. ה3 פיי מי סי

 פיל- מיס לי מוגילומבלי לה אץ :אסופלי מי ה', מילסיל, 19
מי לילייטאן קונצולטיס טוס מי, אעטלי סאמיעטוס

לי סיליי: לה קוכטיגו אגוכטאלה איסטה אקאסו : מה 20

 :?צואילו כול לאזילייה איסטהצולמאנלו קי מאליסיילס, 21
קונלינא? אי כוסטו, ליל אלמה לה קונטלה אפאכייאן סי

?מי פאלה אלטולה פול פואי ה' מה :סאנגליליבלי לה 22

סו טולנו אי :ליגו3א מי לי פעייה לה פול לייו מי אי 23

 פור ל,זללה ט לוס אי טולטולה, סרופייה סו אילייום לי ?
: טאזאלה לוס לייו מאיסטלו ה' סומאליסייה.

צה
גו־׳יאס די איגליטאלימוס ?7ס אס קאכטאלימום ב׳ירד׳, 1

 אקעאנטאלי- אי :אסייוץ3ס.גי נואיסטלס לי פעייס לה 2
קאכטאלי- לי סאלמוס קץ לואור. קץ פלס^ס סוס מום

רי3סו גראכ־י ריי אי גראכלי, לייו איס ס' פורקי :מוס 3

מאם אוכלוראס לאס סי! מאכר סו אין קי : לייודס טולוס 4
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פודט^יזה לס אים איל י7 אי טיידס. לס י7 סיקדיטאס

אי- לס איל אי מאד, לס אים איל י7 קי : מונטיס לוס די 5

 ,7יני3 :סיקס טיידס לס פודמאמן מאנוס סוס אי >ו, 6
אמדי- נוס אשאדימוס,3א נוס אי אדימוס3אינקור נוס

 איל פודקי : אזידוד נוליסטדו ס' די דילאנטי לייאממוס 7
 פאסטי סו די פואעלו איל נוס אי דייו, נואיסטדו איס

:ה3 סו אויידיב סי אויי מאנו. סו די אתיזאס לאס אי

מדיבס, אה קומו קוראסוץ, ואיסטמ3 אינדודיסקאש נו 8

 מ אליי קי :דיןייטו איל אין מסס, י7 דיאס איל אין קומו 9
אאונק פדעאדון, מי .פאדדיס ואיסטדוס3 אדון3פדי

 ?אקישאד י3איסטו אנייוס קואדינטס : דס3או מי יידון3 10
- און סו? אילייוס דישי, אי גידינאנסייו. איסטי קוץ  פו
מיס קונוסין נו אילייוס אי קודאסון. די יידאלוס לו3אי

 ינדדא!3 נו ליזיינלו, פולור, מי אין גודי קי קאדידאס: 11
: אולגאנסס מי אס

צו
ד ! א ט נ א *0 אס קאנטאד נואעו• קאנטאד ׳ס אס ק

די.3נומ סו בינדיזיד ס', אס קאנטאד : טיירס לס טודס 2

 די־׳ :דיאס! לוין דיאס די אסייון3סאל סו דיסייאד3אל 3
מאדא- סוס גינטיס. לאס אינטדי אונדס סו קונטאד

 ס1א ס' פודקי :לוס3פואי לוס וס7טו אינטדי בילייאס 4
טו״״ די3סו לי3טידי איס איל מוגן. אדו3אלא אי גדאנדי
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פואיבלוס לוס לי לייוזיס לוס טודוס פורקי : לייוזיס לוס 5

 אי מאייסטאל : סיילוס לוס איזו ס' אי אידולום. סי? 6
אילמוזורה אי פולטאליזה איל. לי לילאכטי סיג אילמוזולה

לינאזים אי ה', אה לאל :סאכטובאלייו סו אין איסטאן 7

 לאל : פולטאליזה אי אונלה ה' אה לאד פואיבלוס! די 8
אי פליזינטי, טלאאיל נומבלי! סו לי אונלה לה ה' אה

 לה אין ה' אה אלבוס3איכקול :קולטיס סוס אה ביניד 9
לילאנטי איסטלימיסילבוס אלייו.3סאנטו דיל אילמוזולה

 ה׳ גינטיס, לאס אינטלי ליזיל : טיילה לה טודה איל, די 10
 סי נו פילמי. איסטה מונדו איל יין3טאמ !אינליינה

:דיליגידאליס קון לום3פואי לום וזגה3 איל ילה.3איסמו

י אי לוססיילוס, סיאליגלין 1! ז ו ג י לו־ אגה טיילה. לה ס

 אי קאמפו איל אגוזי סי : לייכה סו אי מאד לה אידו 12
טו־ קאכטאלאץ אינטונסיס איל• אין סטהאי קי לו טולו

, די דילאכטי : באלה לה לי וליס3אל לוס לוס 1$  פולקי ס'
 גוזגאלה טיילה. לה כוזגאל פאלה ייני3 פולקי ביעי.

סו קון פואיבלוס לום אי גוסטידאד, קון מונלו איל
:פיאיללמל

צז
איזלאס אליגלין סי טיילהי לה גרזי סי אינריעה* ה׳ 1

- איל. לי לילידול איסקולידאד אי מבי :מוגאס 2 גוסטי

- :סילייה סו לי סימיינטו איל וסו ואיסייו5 אי לאל 3 פו



 סוס דרילוד אינפלאמה אי איל, י7 דילאנט* אנדה איגו
לה מונדו. איל אלומבדאן רילאמפאגוס קיק :אינימימס 4•

 קומו דזליאין קי מוננייק איקטרימיקי: קי לי י3 טיירה 5
קעייורדיטודה דל דילאנטי ה', ד דלאנטי קירה לה

אי נוקטידאד, קו דמנסייאן ס״לוס לוס :טיירה לה 6

 יר-3א איסטאן : אונרה סו ין3 לוס3פואי ליס טודוס 7
סי קי דולאדזוק, ין3קיר קי ליס טידים גוחינכאדס

ס3אד3אינקור אידולוק. ליןלוק אן3ללא אילטו- אה י

 להק. אליגדה, סי אי אויי לי ציון : ןדייחיק לום 'יס7 8
ה': וא גואיסייוק, טוס פור גהאן, סי יהודה די אידזק

 טיירה. לה טולה רי3םו יט־קימו1 איריס ה' טו כורקי 9
דייהיס: לוס טולוק רי3סו אינכאלסאדו מויי איקטכק

 גואר- איל !מלל איל וריקיד3א ה/ אה אמאן קי לוס 10
ס לה ד ואינוס.3 קוק ד אלמאס לכק דה דלו ו מאנ

 פארה ראדה3סימ איסטה לוז :איקקאפצרה לוס מללוס 11
—קורא די דריגוק לוס פארה אליגריאה אי גוקטו, איל

ס37אליגרא :כון 12 , אין ו מ־ימ לה לולד אי ןצוקטוק אי ה

: קאנטידאד סו די דלקייון3

צח •
1 , י - ל א  איזן פורקי כואיבר, קאנטאר ה' אה קאנטלד כ

ו3י1ס לו יליילס.3מארא ס דלסיסאנ-3 סו אי דידיגה ו

ס־ רייו3דקקו אקייון.3קלל סו מוסטרו ה׳ טו: 2 ו ג קו

צח צז סאלכו 14?
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 סי :גינטיס ללס אס טול די אחוס לום אה טילאד 3
 קאזה לה אה ציאיללאד כו אי מילסיד סו לי אקוילו

י-1ס לה ביימן טיירה לה י7 אטימס טולוס יכראל. י7

 ה', אה ג״ו י7 גמטאל : דייו נואיכטרו לי אסייון3 4
אי דיד3א טיירה* לה טולה ט אג ס^מיאל•: אי קאנטלד אי ק

לה אי ארפה לה קרן אלפה. לה קוץ ,ה אה סאלמיאל 5

כופר די ה3 לה אי טממפיטאס קון :קאכטאד די בוז 0

לגה מלר לה :׳ה ריי דיל דילאנטי גהר לי גמגיאל ?

:מודאלודס כוס אי מוכלו איל ליינה, כו אי לומידו
קאנ־ אהונה פאלמאס. לאם קת אטאן3 דיאוס ליס קי 8

 פלדה ייני3 פולקי ה', לי לילאנטי : מוגטיס לום טין 3
גוכטילאדי קול מונזו איל גהגלרה טי־לל. לה גוזגלר

:ליריגילאדס קון לוס3פואי לוס אי

צט
 איל פיצתלום. לום איסטממיסץ סי אינמעה ה׳ 1

לה סיכמתי סי יס.3פרו לוס סמירי אסינטאלו איכטה

רי3כו איל אלטו אי ציון, אין נראכלי יסא ה׳ : טיירה 2

אי גלאנלי לי3:ומ טו לול,לאן : פואעלוס לוס טודוס 3

יס סאנטו פייקי לי,3טילי 4  צולטאליזה לה אי :איל י
- קת אצילמאכטי טו גואיכייו אמה קי דיי דיל  דלי

:3איןיעק צוכע־דהד גואיכייואי איזיכטי טו ־/לדיס.5

ס3לד3לינטל אי דייו♦ נואיכטלו ה׳ אה אינאלגיש־ד 5 ו
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 משה :סאנטו איס איל פייס. סוס י7 איסטלאלו אל 0
 לוס אינטלי שמואל אי נוהכיס, סוס אינטלי אהלן אי
איל אי אהה׳, לייאמן קי נומבלי, סו אז לייאמאן קי

 ליס נובי לה י7 פילאד איל אינטרי י7 : י7ליספונ ליס 7
לים פואילוקי איל אי טיסטימונייוק סוס גואללאלון אבלו.

 ליס יכטי.7פונ0לי ליס טו דייו, נואיסטלו ה :ייו7 8
אוב־ סוס לי בינכאלול אי פיללונה. קי ייו7 פואיסטי

אי לייו־ נואיסטלו ה אה אינאלטיסיל : אלאסמ לאס ע

 נו־ ה' פולקי זסאנטו מונטי סו אה אינקולבאלבום
:סאנטו איס ליין איסטלו

ו 1 מ ל א אה גוזו יד גליטאל אגלאל״סימיינטו. פאלה ס
אליגליאה. קון ה' אה סילביל : טיילה'• לה טולה ה', 2

 ה קי סאביל : קאנטאל קוץ איל לי לילאנטי ביניל 3
סיל פלורה מיזמוס, נוס נו אי איזו, נוס איל דייו. אים

 אינטלאל :פאסטו סו לי אוביזאס אי פואיבלו, סו 4
קול סוס יןא אגלאליסימיינטו, קון פואילטאס סוס אין

 פולקי : נומבלי סו בינליזיל אי לואללו לואול. קון טיס ע
אילי מילס־ל, סו איס סיימפלי פאלה בואינו. אים ה'

: ציאיללאל סו גילעאנסייו אה גילינאנסייו

קא

אה קאנטאלי. גואיסייו אי מילסיל סאלמו .7לוי ד* 1



/ טי, 2  קא- לה אה מיינטיס פאראלי : סאלמיאלי ה
 קאמינאלי מי? אה בינדלאס קואנדו פליניזמה. לירה

: קאזה מי אינטלי קולאנזון מי י7 פליניזמידאד לה איץ

טולטאגינייו. ר קחה אחוס מיס די דילאכטי פונדלי נו 3 י

 אפיגאלה סי נו אטולסימיינטיס. אזיל איל אצוליסקו
- נו מי. י7 טילאלה סי טואילטו קולאסון : קונמיגו 4 • קו

סירימאלוס: 5 ו סו אה סיקליטו אין מאלסינה קי איל נ
ז

ס לי ^טיגו איל טאזאלי. איסטי אה קומפאניילו,  אחו
 פואידו נו איסטי אה קולאסון, די ילבייו3סו איל אי

 דילה פיאיליס לוס אה מילאן אחוס מיס : סומסוכסאר י*
אין קאמינה קי איל קונמיגו. חיסטין קי פאלה טיילה

 פ.^- אזי קי איל : ס׳״לבילה מי איל פליניזמה, לה קאלי 7
 לה3א קי איל קאזה. מי אינטלי איסטאלה נו סידאד

:אחוס מים די דילאנטי פילמי איסטאלה נו מינטילאס

 טיילה, לה די מאלום לוס טודוס אה טאזאלי מאנייאנה ר 8
 י ק לוס טודום אה ה' די דאל3סי לה די טאזאל פאלה

: טולטולה אובלאן

- - קב
סי דיזמאייאדו, יסטה א קראנדו י3פלו דיל אוראכרק 1

, :ה' די דילאנטי ה ז קי סו יילטי3 2 אולא* מי אויי ה

איג- נו :טי אה ינגה3 איסקלאמאסייון מי אי סייוץ, 3

אנ מי די דיאה איל אין פאסיס טוס מי די לאס3קו
ס!
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יאה ד איל אין מי. אה ה ז אוד טו אקוססה כוסטייה.

 דיאס מיס פולקי :דספוכדיהי פריסה י7 לייאהי, קיא>לי 4
קימאליס סין גואיסוס מיס אי אומר- קומו אטימאן סי

 אילידו איסגוה קוראסון מי : אינסעלימייכטו די קומו 5
קומיר די אילבילר מי פורקי שיקה. סי אי יילבה קומו

אפיגאמן סי דו נימי מי די ת3 לה פור : פאן מי 6

 פיליקאכו אסיהיזו מי :קאלכי מי אה גיאיסום מיש 7
: דזיילטאש עייראס די ביחו קומו פואי דזיילטו. דיל

שובלי שילי פאשארו קומו שויי הי ב*לא:דו, אישטויי 8

 ארי- מי איכימיגוס מיש דאה איל טודו :טיזאדו איל 9
:מי פיר בוראן איכלוקישידוש אינימיגיס מיש פודיאן.

טיה- אי פאן, קומו סיניזה קומייכדו איסטויי פורקי 10

 אילה טי די קאבזה פיר :לייורו קון ביבילאס מיש פלו 15
איגאשטי מי אי אלשאשטי מי פירקי שאנייה. טו אי

אקושטאדה. סילוהברה קומו סי! ליאס היש : יי־~ט אה 12

אישטאלאש ה', טו, אי :יילבה לה קיהו שיקו הי ייו אי ז 3

גי די היהבראשייון טו אי שייהפרי, פארה אסיכטאלו
*

 אי אליבאכטאראס טי טו :גילינאנסייו אה ריכאכסייו 14
א- די אולה לה מו3 פורקי ציון. די אפייאלאראס טי

 פולקי ביכו: פלאזו איל פולקי אילייה, די פייאדארטי 13
סי אי פיילראס, סוש די איכבילוכטאן סי סיידבוס טוס

יאלאןדסו 16 כומברי איל צינטיס איטיהיראן :פולבו אפי

ו !46 מ ל א ק:כ ס



/ לי : אונרה טו טיירה לה די רייאיס לום. טודוס אי ה

: אונרה סו אין סי אפאר׳ יא ציון, פראגואה ה' פורקי •17

מי~ נו אי דיסנולו, דיל אוראםיי\ן לה אה קאטה איל 18

 אישקריטו איסטוסיאה :אוראסייון סו נוספריסייה 19
, כירינאנסייו קרי- סירה קי פואיבלו איל אי פמסטירו

 אלטורה סו די קאטה פורקי : ה' אה ארה3אלא אדו 20
 פארה טיירה: לה אה סיילום לוס די סאנטה.ה׳מירה

סולטאר פארה אינקארסילא/ו, דיל ימילו5 מיל אואיר

רי- סי קי פארה :מואירטי אה קונדינאדום לוס אה 22

ירו- אין סולואור אי ה', די רי3נומ איל ציון אין קמטי

- לוס3פואי לוס. אפאכייאדיס סידאן קואנדו : סלים 23 א

:3םיד פארה ריינוש לוס אי אונה, 24 ' ה ה א ר י3קי י מ ו ר

דיגי, : דיאס מים קורטו קארירה. לה אין פואירסה 25

דיאכן. מיש די מיטאד לה אין קיטים מי נו דייו, מי

 די : כירעאנסייו אה גידינאנסייו די סון מיום א טוס 26
סייליס לום אי טיירה, לה אשימינטאסטי טו אנטיס

ס: די אייצו איל סיין 27 ו  דיפירדיראן, סי אילייוס טוסמאנ
 אינביזי- סי אילייום טודום סי .סוסטינדראם טי טו אי

מולא- לום ביסטידו און קומו פאנייו, און קומו סיראן

טוס אי איל. איריס טו אי : מולאראן סי אי ראס> 28

 ו©3םייר טום די איזום לום אטימאן: סי מ אנייום 29
אפירמאדו סירה סימין סי אי מוראדאם, אין איסטאראן

ו פ ל א ב ס !47 ק



קג קב סאלמו !48

, :עי ךי דלאנטי
קג ־ ־ :

מיס אס טול אי ה', אה אלמה, מי צינדזי, דויד. די 1
 אלמה, מי יזי,7יכ3 : סאנטו נומצרי סו אינטראכייאס 2

/ אה :צאצודים סוס טולום ד אולבידיס טי נר אי ה
קי איל ריליטוס. טוס טומס פירדונה קי איל אה 3
 קי איל אה : אעפירמידאדיס טוס טולאס מיליזינה 4

ד אינקורונה טי קי איל אה פריה. לה ד צידה טו ריגמי
 טו ציץ ד ארטה קי איל אה : פייאדאדס אי מירסיל 5

א- דל לה קומו רינוצה סי מוסילאל קיטו מולו לי צוקה,
טולוס אה גואיסייום אי גוסטילאליס אזי ,ה :גיצה 6

קא- סוס משה אה קונוסיד איזו :סוצריפורסאלום לוס 7
 פייאלוזו :1ישר! די איזוס לום אה אוצלאס סוס ריראס, 8

די גראנד אי צולור ד טארדו ה', איס גלאסייהו אי

גואל נו אי סיימפרו, פארה צאראזאלה נו :מירסיד 9

נוס אס״ אזי נו :סיימפרי פארה מאלקמ־מסייה דאלה ה!

אה גואלארדונה נו אי פיקאלוס. נואיסטרוס סימן
 אלטוס קואנטו פורקי : טוס דלי נואילטלוס סיגון נום 11

מאייורגה סי יטא>ט טיירה, לה סוצרי סיילוס לוס סון
 ה ש אלי סי קואנטו :טימץ לי קי לוס סוצלי מירסיל סו 12

נואיסטרוס נום ד אלישה טאגטו מערצ, דיל מזרת איל
איזום, סוס ד אפייאלה סי פאלרי און קומו : ליצילייוס 13



 איל פורקי :טימין לי קי לום לי אפייאלה סי ה' נסי*א 1 4
פול- סומום קי אקורדה סי נאטורה. נואיסטרה קוכוסי

15 : - ה.3ייד לה קומו סרן דיאס סוס אומבדי, איל בו קו

 איל קואכלו פלוריסי: אנסי קאמפו דיל אונהיפלור מו 16
סנ אי מאס. טופה סי נו אילייה, רי3םו פאסה יינטו3

 ה" די מירסיד לה אי : מאם קונוסירה לה נו לוגאר 17
 קי לום רי3סו סיימפרי אסטה אי סיימפדי לי איסניה

אי- לום די איזוס לום אה גוסטילאל סו אי טימין. לי

 לוס אה אי פירמאמיינטו, סו כוארלאן קי לוס אה : זוס 18
: אזידלאס פארה אינקומינדאנסאס סוס ראן3מימ קי

ריינו סו אי סיילוס• לום אין סילייה סו קומפוזו ה' 19

/ אה ינדי>יד3 :טודו לו רי3םו פוריסטה 20  אג- סוס ה
מאנדאמיינטו סו אזין קי פואירסה די אראגאניס3 גילים,

 ינדי־3 :רה3פאלא סו לי רז3 לה אה ידיסיר3או פארה 21
קי סירבירוריס סוס פונסאלוס, סוס טולוס ה׳, אה זיל

 אוב- סוס טולאס ה אה בינליזיד : בילונטאד סו אזין 22
ינליזי,3 פוליסטאניאה. סו לי לוגאריס ס ו טול אין ראם

: ה' אה אלמה, מי

ו פ ל א ר קג ס !49 ק

 איריס טו לייו, מי ה' ה'. אה אלמה, מי בינדיזי, 1
אירמו- לי אי מאייסטאל לי יסטים3 טי גראנלי. מויי

ביסטידו. און לי קומו לוז לי י3ול3אינ סי איל : זולה 2
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 לאם פוני : טילה אונה קומו סיינוס לוס איסטיעדי $
פו אגואס, לאס אין אלטאס קאמאראם סוס די ביגאס

 לאס רי3סו אמינה ק קואטריגואה, סו פול יס3נו ני
,0יינטו3 קומי אננילים סוס אזי אי :ביינטו דיל אלאם 4׳

 אסי- איל : פלאמאנטי פואיגו קומו ידוריס3סיר סוס 5
 אים- סי נו סימיינטוס, סוס רי3םו טיירה לה מעטו

 דיל קובריסטי לה :סיימפרי אי סיימפדי פארה ירה3מו ש
איסטאן אמאס ביסטילו. און די קומו אמאס י7 יסמו3^:

ז ו3 לה די פויין. איסטולטו טו די : מונטים לוס סתרי 7

 ק לא סובין, מונטיס לוס :אפריסודאן סי טרואינו טו די 8
פארה אסימינטאסטי ק* לוגאר אל דיסיעדין יגאס3

נו פאסאראן. נו קי טירמינו פוזיהטי ליס :אילייאם מ

ר אה בולביראן 10 רי ב פואעטיה סונטה איל :טיירה לה קי
>3י3א :אנדא! סי מונטיס ניס אינטרי אלייה.3 לוס אין 11

אפאגאן רוס3זי ליס קאמפו. דיל אלימאנייה טולה לאן
, אילייוס רי3כןו פוזה סיילוס לוס דיי אבי לה : היד קו 12
 לוס רה3י3א אי : ס י בוז דאן ראמוכן סוס אינטרי די 13

טוס די פדוטו דיל אלטאה. קאמאדאס היה די מונטיס
אירמולייהיר אזי איל טיירה: לה ארטה סי אובראה 14

פארה יירבה אי קואטרופיאה. לה פארה ה3ייד לה
די פאן האקאר פארה אומבדי. דיל סידבימיינטו איל

אומ- דיל אילקודאסון אליגרה בינו איל אי טיירה: לה 13



ו מ ל א ד ס 15! ק

איל אי אזייטי. קי מאה ארם ק סר רילוזיר אזיינרו לי,3

 ולייס3אר לוס די:3ילאומ7 קולאסון איל הוסטייגי פאן 16
פלאכ- קי נון,3ל ליל אלאחיס לוה אלטאן. סי ס' י7

פיגואינייה, לה אכידאן. הי פאשארוס לוס אליי קי :טו 17
 פארה סח אלטוה מונעים לוס סוןסוקאזה: אגיפליזיס 18

לאס פארה ליגו3א פינייאה לאס לאס,3לופיקא לאס
פלאזוס.איל לוס פארה לונה לה איזו איל : קוניזאס 5$
 אי איסקולידאד, פוזיסטי :אינטלאדה סו קונוסי סול 20

ד אלימאנייה טולה י3לימו סי אילייה אין בוגי. פואי
י י

א, פריאה. לה פור דאמסן3 ליאוכיס לוס שארה: לה 21

 איהקלא- סיל איל : קומידה סו ייו7 יצ7 ושקאנדו3 אז3 22
:מורחלאס סוס אין ייאזין אי אפאנייאן, סי אי ריסי,

 ראנ-3לא סו אה אי רה.3או סו אה סאלי רי3אומ איל 23
:7להטאר אסטה סה 24׳ ?3או טוק סון קואנטאס י ה ס, א ל

איסטה טיירה לה איזיםטיקוןסינסייה. אילייאס טודאה
ה י7כלאנ מסר איהטה : ייניס3 טום י7 ליינה 25 מ  י*7 א

 קואינטה סין ין3מו סי קי אייקליחלולאה אליי לוגאר־
 נא- לוה "אליי :גלאנליס קון פיקינייאס אלימאנייאס 26:

פארה פורמאהטי קי לויתן איהטי .אנלאז הי יאוס3
 איספירא? אילייוס טוילוה : אילייה אין י יללאלס3 27

.מולה סו אין קומילה סו ליה יסל קי פאלה טי, אה
הי יא מאנוי טו אנליה ין. ה ק אילייוס אס,7 ליה טו 28



ד §למו קד, ק

 טור־ סין יא פאסיס? טוס ריס3אינקו :יין3 ארטאןדי 29
אי מואילין. סי יא איספיליטו, סו קיטאס וס.7א3

:3פול אה טולנאן 30 סרן אי איספידיגוו, טר יאס3אינ ליס ו
 סיאה :טיירה לה י7 פאז לה מס3לינו אי קריאלוס. 31

איל ה' אליגרי סי סיימפרי. פארה ה' י7 אוכרה לה
אי אי טיירה, לה אה קאטה קי איל ׳. לאס3או סוס 32

אאומאן: אי מונטיס, לוס טוקיה קי לה.3טימ לייה י
אה ס^מיאדי ה.7י3 מי טולה אין ה' אה קאנטאלי 33
לה.3א מי י7אגרא לי קי :י?י3 ייו קי מייכטליס דייו מי 34
 פ^טאלאן פיקאדוליס לוס :ה' אין אליגראלי מי ייו 35

 אילייוס. מאם סיראן נו מאלוס לוס אי טיילה, לה די
: • ;ה אה אלאבאד • ה' אה אלמה כר יזי,7ינ3

ן ן ■קד,
דינונסייאד לי.3נומ סו אה לייאג>אד ה אה ^ואד׳ 1

■** ז ן ;זי• 4״,

 איל אה קאנטאד : לאס3או שוס גינסיט• לאס אינטלי 2
מאלאבי־ סוס טודאק די ד לא אב איל. אה סאלמיאד

אליגרי סי סאנטו. לי3נומ סו אין יס37א3אלא : לייאס 3
 וש־3 :ה' אה ושקאן3 קי לוס טומס די קולססון א 4

פאסיס סוס וסקאד3 פולטאליזה. סו אי ה' אה קאד
 'איזו, קי ילייאס3מאלא סוס לאל3מימ :קונטינו ד 3

וקה:3 סו י7 גואיסייוס לוס אי ילייאס3מאלא סוס
איס־ סו 3יעק אי איזונן ו.3סייר ״יי אגלהל י7 סימין 6
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לה טולה חין לילו. נוחיסטרו ה' איס איל :ו ל י ז ו ק 7

 סיימ- פארה רה3מימ איל :גואיסייוכן סוס סרן טיירה 8
אינקומינלו קי רס3פאלא לה פירמאמיינטו, סו פרי

סו אי ,0רה3ח קון טחזו קי : גירינאנסייוס מיל חיה 9
פואירו, פור 3יעק אה אפירמו לו אי : יצתק אה גורה 10

*

 אס לקיינלר, סללמפרי: לי פירמאמיינטר ישל^פול חה 11
ואים-3 לי סואירטי לה כנען. לי טיירה לה לארי טי

פוקוס פוקוס. אמניכן3 איראן קואנלו :אירידאל טרה 12
גלנטי לי אנלאבאן סי אי אילייה: אין פיליגרינוס אי 13
 לישו נו :פואיבלו אוטרו אה ריינו און לי גינטי, אה 14

אה קאסטיגו אי סובריפורסארלוס. לי לי3אומ נמגון
 חונ~ מיס אה טוקיש נו : >ה3קא סו פור רייאיס לוס 15
לייא- אי :מאל אגאש נו פרופיטאס מיס אה אי טאלוס, 1$

מאנטי־ טודו קיברו טיירה. לה רי3סו רי3אמ לה מו
אי- לי לילאנטי בארון או? יאו3אע פאן: לי נימיינטו 17

סיס אפריאירון :ו3סייר פור ביכלידו פואי יוסף לייוס־ 18
כ- :פיירוס אין ביכו אלמה סו קאדינאס. קון פייס 19  א

ליגולי איל פאלאברה. סו ביכר קואנלו אורה לה טה

ליסאטו. לו אי ?יאו3איכ ליי איל :איסמירו לו ה' 20
 פוזר לו קולטו': לו אי פואיבליס, לי פודיסטאדור איל 21

י אי קאזה, ס! אה סיכייור פרד - אה פוליסטאדור פו ו ט

סינייוריס סוס אה אטאר פארה פוסיסייון: סו לה 22
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:בייזוכן סוס אה אסאבינטאסי קי אי דיזיאו. סו סימן
אין מולאבה 3יעק סי אייצטו. אה ישלאל בינו אי 23

פואיבלר. סו אה מוגר פלוטו דייו אי : לוס די טיירה לה 24
:אנצוסטייאדוליס סיס קי מאס אעפרלטיסייו לו אי

פא- פראיבלר, סי וריסיר3א פארה קולאסין סו דימודו 25
אינביאר :סיילמס סיס קרנטלה אינגאנייר אוזאל לה 26

פודילון :איסקרזר קי אהלן אה סיילבר. סו משה אה 27
סינייאליס, סיס י7 פאלאנלאס לאס אילייוס אינטלי

 אינביאר :יזס די טיילה לה אין מאלאילילייאס סיס אי 28
ליבילייאלרן נו אי איסקוליסייר. אי איסקרלידאל,

*

סאנ- פול אמאס סיס דיממו :פאלאבלה סו קונטרה 29
 ראנאס סאקר טיילה סו :פישיס סיס מאטו אי גרי, 30

סוס די קאמאלאס לאס אין ט~0א מרגידרמבלי, אה
מוסקיטרס פילונה, מוסקה לה בינו אי דישו, לייאיס: 31
לו- פול פידליסקי דייו ליה :טילמימס שוס טודוס אין 32
 אילייו אי :טיילה סו אין פלאמאנטי פואיגו בייה, 33

די אלמליס לוס קיברו אי איגילה, סו אי ביד סו
לאנ- אי לאנמסטה, בינו אי דישו, :טילמימס סוס 34
35 , ן מ ה אין יירבה טרדה קרמייר אי : קואינטה קין אי מ
אי :טיירה סו די פרוטו איל קומייו אי טיילה. סו 38

פלינהי- איל טיילה. סו אין מאייול טודו אה אידייו
פלא־ קוץ סאקולוס אי : פולטאליזה סו טודה די פייו 37
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*

טליבוה: סוס אין פלאקו אביאה אינו אולו, אי טה
 ור3פא סו פורקי סאליילון. קואנדו אליגרי סי קייפטו 3$

 מבי אונה איספאנלייו איל : אילייוס די3 סי אייו ק 35׳
:נוגי לי אלומבלאד פאלה לי3לומ אי קוביירטה, פארה

לי אלטו אילים. קואלירניזיס. טמפו אי לימאנלאלון, 40
 מאנא- אי פעייה, לה אבלייו :סיילוק לוס לי פאן 41

:ריאו ״יינן אכן ם.יק טיילאס אין קוליינין אמאס. לון
0לה3א קוץ ס,אכטה פאלאבלה סו ל״ אקורדו סי פורקי 42

סוס אה מזו, קוץ פואיבלו סו סאקר אי :סיילבו סו 43
4  טייראכן לאס דייו ליס אי :אד ט א•: ק קרץ איסקוזילוס 4

ס, לאס לי טי ע לוס די לאבראיסה לה אילידאלוץ אי ג

גו- אי פואימס, סיס גיארדאסין קי פארה : געטיאוס 45
/ ¥א אד ב אלא לייאיס. סיס ארלאסיז

מר
• אלאב׳אד׳ 1 ה ה ו~3 איס איל פולקי י ה אה לואד א
 לי- קיין מילסיד: סו איס סיימפלי פארה פודקי אינו, 2

, לי פואירטיס אובראס לאס קונטארה —דיכוכ אי ה'
 גו־ קי לוס עטוראדוס3יעא3 סולואור: טרדו ־סייארה 3

איןקאדה גוסטידאד אזי קי איל צואיקייר. איל ארדאן
/ תימצלאמי. : אורה 4 טייניס קי ילונטאד3 לה קרן ה

פא סאלכלסייון: טו קוץ ביזיטאמי לו.3פואי טו פארה 5
כאיה איסקוזידוכן, טוס די ביין איל יאה3 ייו קי רה
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ן

קי פארה טוונעטי, לי אליגריאה לה קוץ קימיאליגרי
נואיסטלוס קון פיקימוס אירילאד: טו קון י3אלא מי 6
 נואיסטמס אינמאליקימוס: דיליטו, איזימיס פאדריס, 7

 מא־ טוס. אינטינדיירון כו אייפטו, אין י7סימ פאדריס
 מיד- טוס י7 רי3מוגידומ רארוןלה3מימ נו ילייאס,3רא

מאר אל מאד, דיל סירקה רעילייארון מה .סידיס
פארה רי,3כומ סו די אמור פור ו3סאל לוס אי :ייר3דו 8
אילמאר איסטולטו אי אראגאניאה:3 סו קומסיד א׳יר 9

• ; 1

יסמוס3א לוס אין לי־־בר לוס אי איסיאינשוגו. ייר3רו
 דיל מאנו לה די ר3סאל לוס אי דיזיירטו: איל אין קומו 10

איכימיגו: דיל מאנו לה די ריגמייו לוס אי • וריסידור3א
קי- כי .אנגוסטייאלוריס סוס קובריירון אמאס לאס אי 11
ראס,3פאלא סוס אין קרייאירון אי : אילייוס די אינו דו 12
די ילארון3אול סי פרישה די סולואור: קאנטארון אי 13
 דידארון קונסיזו: סו אה איספירארון כו איגוס. סוס 14

לו דיזיאו און א דייו אל פריבאררן אי יירטו.5די איל אין מ
*

 ייו3אע אי סודימאנדה. דייו ליס אי :סולידאד לה אין 15
קונ ידייה3אינ טתיירון אי אלמאס: סוס אין מאגריזה 1(5

סאנטו איל אהרון קונטרה קאמפו, איל אין משה טרה
: די 17 אי דתן, אה אינגלוטייו אי טיירה לה רייו3א סי ה'
 פו- אינסיכדייוסי אי ירס:3א די קומפאכייה לה רייו3קו 18

לוס אינעלאמו צלאמה לה אי קומפאכייה, סו אין סיגו



י3מל אין יזירו3 חיזיילון מאלוכז: 19 א אלון3אינקור סי .

או- קוץ אונלה סו טלוקאלון אי :אוכדיסייון אונה אה 20

 ידא-3אול סי יירבה: קומי קי ויי3 די סימיזאנסה נה 21
ילאנדיס קוזאס איזו קי אדול,3סאל סו דייו דיל דון

- ,תס די טיירה לה אין ילייאס3מאלא אייפטו: אין 22 קו

:3לו מאד דיל סירקה ליס3טירי זאס 23 ו י  קי דיכו מי י
 פא- סי נו איהקוזידו קו משה הי דיסטדואיריאה. לוס

טור- פארה איל, די דילאנטי פורטילייו איל אין דאבה

יהי לוס נו קי האנייה הו נאד 24  מימהפדי- אי :דיהטמי
סו אה קרייאירון נו .לי3דיהייא3קו טיירה לה הייארון

ה:3פאלא 23 ה- .טיינדאה סוה אין מורמורארון אי ר אי ו נ

- אלהו ליה איל אי ה': די בוז לה אה קוגארון 26 א מ ו ס

 אי :דיזיידטו איל אין הטייי הא איגארלוס פארה נו 27
פא- אי גינטיה, לאק אינט״י הימין הו איגאר פארה

 א׳גונ- הי אי : טייראה לאה פור איהפארזירלוס רה 28
האקריפיהייוס לוה קומיידרן אי פעור, על3 אה טאדון

אובראה, סוה קח אינהאנייאדון לו אי : מואירטוה די 29

 אי : איליירה אינטרי דירוקו מורטאלדאל לה אי 30
מודט^י- לה דיטובו הי אי גוזגו. אי פינתה פארו סי

- די גוסטידאל, פור קונטאדו פואי לי אי : דאל 31 גירי

 לו אי : היימפלי אהטה גירינאנהייו אה נאנהייו 32
אי ה.3מדי לי אגואה לאה די הידקה אינסאנייארון
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:איליירס *7 זה נ א ק פיל משה אה מאל אהרנעיסייר 3:1 * 1 •

אילו אי איספיליצו. סי קונטלה ליבילייאלין י פירק

ליש נורו"לון דים. נו : לאבייוס סיס. קץ פינסאל, סין 34
קוץ מיסקלאלון ס* אי : י דיי: ליס ה' קי פראיבלרס 35
סיר אי : איגום סיס אמביזאלין אי גינטיס לאס 3>*ן י /

:לאזו פיל פואירון ליס יי אילולוה. סיס אה׳ ביימן
 אי- סיס אה אי איזיס סיס אה סאקליציסייאלו: אי 37
 ליבלי, ם.א:ילי בילטיימן אי : ״ה7כ לוס אה ז*ס 3$

 א־ ס קי ס ז'א י א סיס די אי איזוס פיס י7 סאנכרי לה
אינקעו סי יי ננעל. לי אידולוס ליס אה׳ קליפיסייאלץ

קץ אינקונאמל סי אי : סאנגלי לה קון טיילה לה 39
אי : אוי־לאס סוס. קרן איסקאלאלץ אי י יגרם א הים 40

פיאיבלו. סי קרנערה ה' *7 פרלוד איל אינסינדייי ס*
לאס אין אינטריגר ליס י י* : אילידאל סי רדיס.ייי3א 41

פר- וריסידוליס3א סיס אי געטיס. לאם. לי מאניס
 ליש אינימיגוס. סיס אי י• אילייוס ברי סי דיסטאלץ 42

ס* לי אבו3*7 קיבראנטאליס פראילרן אי אפרינואמן,
 י- ר יום אילי אי איסקאפו. לוס ביזיס מונים :מאנר 43

אינפלציי סי אי קונסיזר. פייפייי סו קרן בילייאמן
אנגרסט-יה לם אה מילר אי :דיליטו סי* פור סיידרל 4 ת

 א* :איסקלאמאסייץ סי אריע ררפנדר טוביירון, קי 43
אריפינטייוסערן אישי צירמאמיעטי. סר רר3מימ ליס



ז5<1 רז סו סאלמו
• 1 - / ־ / / / י /

סיל פור דייו לוס. אי :מילסיד סי די מוגידומידי לה 4 6

 ס^בא- : אדוריס3קאטי סיס לי דילאכטי אפייאלאדוס 47
 איכטרי די אפאכייאנוס אי דייו• נואיסטרו ה' נוסי
סאכטי, רי3נומ טו לואימוק קי פארה גיכטיק. לאס

יכדיגו3 : לואור טו אין אלאבימוס כוס קי פארה אי 48

אסטה אי סיימפרי דיזלי ישראל די דייו ה' סלאה

אלאבאד־ אמין, דיגה, פואיבלו איל טודו אי ! סיימפלי
• י*' ו*<-

ק? ג- . ״׳•׳■ י״
י £

׳ 1 ד א ו פארה פילקי ואיכו.3 ־צאי י פורק ה', אה /
£

ה די ריגמידיס לוס דיגאן :מירסיד סו איס סיימפרי 2

 אי :אכמסטייאדור דיל מאכו לה די ריגמייו לוס קי 3
?3מער דיל אי מזרכז דיל טייראס, לאס די אפאכייו לום

 פור ייראכדו אכדאבאן קי :מאר לה די אי צפון דיל 4
סיבדאל קאלירה. סין סולידאד לה פול ליזיירטו, איל

- יין3טאמ רייכטוס,3אמ :אלייארון כו מוראדה די 3 י ס

יו: סי ס אילייו איכטלי אלמה סו קיאוזוס. ליסמאי

יה אנ לה אין ה' אה לייאמארון אי 6 - קי מסטי י טובי

- לוק אי :אפריטוס סוס לי איסקאפו לום. רון• 7 ע  א
ב- אה אכדאל פאלה ליריגה, קאלילה אין קאמינו סי

מיל- סו פיר ה אה לואל קי טיינין : מולאלה די לאד 8

מ- לוס אה ילייאס3מארא סיס אי סיד או איזוהלי
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^מה לה אי ליזיאוזה, אלמה לה אדטו פורקי :ציי 9

 אין מוראבאן קי לוס : יין3 י7 אינגו אמצייינטה 10
אינקארסי- מואירטי. י7 טינייצלה אין איסקורילאד,

 ריצילייא- פורקי : פיירוכן אי אפייאיסייון י!א לאדוס 11
מינוספריסייארון אי דייו, ליל ליגרס לוס קמטרה רון

 קורא- סו קיצראנטו אי :אלטיסימו ליל קונסיזו איל 12
א- אובו נו אי אינטרופיסארון, לאזירייה. קוץ קון

אנגוס לה אין ׳ה אה חיסקלאמארון אי : ייודאדור 13

:אפריטוס סיס לי סאלצו לוס טוביירון. קי טייס .
טינייצלה לה לי אי איסקורידאל, לה לי סאקו לוס 1 4

 קי טיינין :אטאדוראס סוס אראנקו אי מואירטי. לי 15
מאראצילייאס סוס אי מירסיל סו פוי ה' אה לואר

 פואיר- לאס. קיצרו פורקי :אומצרי לי איזוס לוס אה 10
- לי סיראדירוס לוס טאזו אי אלאמצרי, לי טאס י פי

! לו- היחירון קארירה סי לי ריצילייו איל פור קי לוס דו: ז

 סו :אפריאידוס פואירון ליליטוס סוס פור אי ס. קו 18
אסטה אלייגארוץ סי אי קומידה. טודה אצוריסייו אלמה

 אה איסקלאמארון אי להמואירטי: פואירטאסלי לאס 19
לי סאלבו לוס טוציירון. קי אכג׳סטייה לה אין ה'

שא- לוס אי פאלאצרה סו אינציאר :אפריטוס סוס 20

 יק טיינין : פואיסאס סיס לי איסקאפו לוס אי נו, 21
מאראצילייאק סוס אי מילסיד? סו הוי ה' אה לואר



סאק־ן סאקריפיסיין קי אי רי:3אומ י7 אהלוקאיזוק 22
ן

אי סיס ריקוכטין אי אגראדיסימיעטו. י7 ריפיפייוק :
* * י \ . ■

 אץ מאר לה אה דיהייכדץ קי לום. : קאנטאר קץ גיס 23.
אי־ :מוגאק אגו^ק אין אוברלס אזין קי נר!ביאוס, 24.

מאראבילייאק סיס אי י ה י7 איגיס ליס בין לייוס

או! אליבאכטו אי דינו, אי :פרופונלידאד לה אין 23

:אולאק סוס איכאלטיקייו אי טימפיסטה. י7 יינטו ב ,

-3א לוס אה ליקינליירו? פיילוס. לוס אה סיביימן 28 ס  י
.2 ולביי־ון3רי סי :מאל קוץ ליזליאו סי אלמה קו מום. 7

- קו טולה אי וללגו.3 און קומו מעיארון סי אי ע  ס
 אין ס׳ אה איקקלאמאדון אי :ליפירלייו סי פייה 28.

סיפן לי סאקו לוס אי טוביירון. קי אכגוסטייה לה
4י

 א* קאלמה. פור טימפיקטה לה לימודו אפריטוס: 29
פורקי אליכרארון סי אי : אוללס פיה קאלייארון סי 3 ע

י~3 קו לי פואירטו אל לייבו לוס אי קאלמאדון• סי

5א׳ מיוסי*, קו סיי ה׳ אה לואר קי טיינין : לוכטאד 31

י3אומ לי איזוק לוס אס מאראביליילק \ס0 32  אילו :ו
אי פואיבלו. ו ם לי קומפאכייה לה אין אינאלטיקקאן

 די- איל :בייזוק לוס לי לקיינטו איל אין אללבין לו 33
אמאס י7 מאנאלימס אי ליייירטו, פור ריאוק מודה

*

 יירמאדה, כור פרוטו די טיירה לה : קיקה טיירה שר 31
אין איקטאן קי לוס לי מאליקייה לה י7 בזה קל פור ,

ו מ ל א $61 קז ס
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אמ לי איקעאכקי פור ליזיילטו איל ליהודה : אילייה 35

א- לי מאנאלימס פור סיקאכה טיירה לה אי אס,

אי אמגליעטיס. ליס אליי ליכגיאל אזי אי : כואק 36

 קימבלאן אי ז אלה מור קיבלאדלי אונה איקטאבליקין 37
לי פרוטו אזין אי ביניילכז. פלאנעיאן אי קאמפוס,

אי מוגו. מוגיגואן קי אי בעליזי לוק אי :רעוליבו 38

י : קולטמכיאה קו לפוקה נו 39 ק י קי אי אפוקאן, ל

:אנקייה לה לי אי מאל אפריטודיל איל פור אפלימין.

אי צלדיציק. ליק י קובל סייו מעוקפלי בירטיעלו איל 40

.4 ס 1 ו י ל ז ר א א ר י ן י י ה א ד ל ל ד י ל ו ן ק י ה ס ר י ר א י :ק - א ע א

א;י לו אי אפליאיקייון. לה די אוזו די:י אל אל־־ייסי

ק לי צוכקאדו קומו 42 י אי בילאן דיליגיקלו ליק : לעלז

קיין :נוקה קו קילארה טורטורה טולה אליגלאלאץ. קי 4*

אינטעלי- קוזאס.אי איסטלק גוארלה אי קאבייו איס
1

■ : ה לי מילקידיס לאק ראן ׳ [

י׳ ־' ' קח ; ־ ׳> ■
מי איקטה אפאליזאלו : דויד קאלמו,די קאנטאל, 1

יי?3טאמ קאלמיאלי, אי קאכטאלי ייו!7 יא קוללקין, 2

ארפה. לה אי אללאד איל ליספילטאטי, מיאונרה: 3
-4

ליס לעטלי אלי ל! טי :ינאנייאנה לי אלי יספידע־7 מי 4

גע ליס •׳-'לי אי קאלמיאלי טי אי ה'• י*י ;פוליבליק

לוס סובלי גלאנדילי ?יסי מילקיל טו ,פולק :טיאוס 5



ס לאס אסטה ביללאד טו אי סייליס. 6  אינאלטי- : מגי
טוילה סובלי אי לייו• יא קייליסי ליה קובלי סיטי

 איסקאפאלית סיא? קי כאלה :אוכלה טו טיילה לה 7
-,ליספוכל אי ליליגה, טו קרן סאלבה קילימס, טוק

 אכוזאלי, מי סאנטידאל, סי אין אבלו דייו איל : מס 8
: מי^ילי סכות לי באליי איל אי בנס, איספאלטילי

 לה איס אפלים אי מנשה. איס מיאן גלעל, איס מיאן 9
ליגיסלא- מי איס יהולה קאכיהה.. מי לי צורטאליזה

סיבלי לאבאדולה. מי לי אולי-יה לה איס 3מוא :לול 10

:איסקלאמאלי פלשת סיבלי סאפאטו. מי איגאלי אלום

1 ן 1 י י י ק ה מ ל א ב י י ה ל ה א ב ל י ד7ס ? א ה ד א י י ל י ט ק ל ק נ י א

א- לייו. איל סיכו קייז : ? אלום לסטה גיאלה מי קיין 12

ס >קיאו —איג לייו• יא סאליס, מ אי ליגיגאסטי, מ

- ליל אייולה אמס ל :בונסאלוס מאיסטמס טלי 13  אנ
אומ- ליל גייני קי סאלבלקייון לה פולקי מסטייאלול.

ו7 איל אין באנידאד: איס לי3 14 י - קון אלימוס י  צו
- מאיקטמס אה ליאולייאלה איל אי אילפה, ס ו ג נ  א

:טייאלוליס

קאנטא פלימיר 1

3מאלו ליל נוקה לה פולק* :קאלייס טי נו ליאור* 2

, קונטרה אבליילון סי אינגאנייו *7 נוקה לה אי מי

ו מ ל א ח ס ט ק 163 ק

9מ לי לייו סאלמו. לייל, לי לול.



 אימירודיאן :מינטילוזה לינגואה קוץ קונמיגו אבלאן 3
מי קינגירה פיליאן אי אבוליקייון. י7 פאלאבלאק קוץ -

.אינימיקטאד טיינין מי אמור מי פור קאבזה: סין 4
 אין מאל מי בדי קו פוני! אי :אודאקייון אגו ייו אי 5

: אמור מי די לוגאר אין אבוריקייון ביין- די לוגאר  • ' , ג >
פאלי ק* שטן אי איל. סתרי מאלו אל אינקומינדה 0.

י • ,״י יו

קע־ ס לי. א ס טזגאדו. פואילי קואנדו : דיריגה סו אה 7 -

.7ינא7 8 דיאס סוס :פיקאדו פור סיאה אוראסייון סו אי ו

שום :אוטרד און טומי דיפוטהקייון קי אי ל פוקוס ק־אן 9> -

 סוס אי בעדה: מוזיר קו אי ,גואילפאנוק א־זיקקיאן
לי אי פאן. דימאגדין א' קונטינו י7 איסמתאן ,ק ס ז' י ק ׳

 אעקאפי לוגדירו איל : ליזיירטאק קוק אינטרי די בושקין 11
טרא־ קו דאין פ איסטראנייוס אי .איל אה איי ,ק לו דד ו גו .

י

אייה מ אי׳ .מילסיד מאס אגה לי קיץ אי־ה גו באזו: 1$

 פרוסטימיריאה סו גואירפאנוק: סוס פארה אפ״אידאדור 13
 איל אין ארימאטאדו סיאה כימברי סו • טאזאלה פיאה
 פיאה ריס ד פא סיס ,ד דיליטו אל יו: גילינאנק אוטדו

 קי- נו מאלרי סו די פיקאלו איל אי . ה קין אינמינטא^ו
 אי , ה די דילאנטי קונטינו די איסטין :אדימאטזדו אה 15׳

 נו קי לו פור טיילה: לה די מימבלאק־יון קו זי א ט איל 16
.> • * י כרובי באלון אל פירסיגייו אי מירנייד, אזיל די מ3מימ

:מצטאולי פארה קזל&כון* די מצזסמ אי לתי&הו, אי

ו !64 מ ל א ט ס ק



.1 -3אע כו אי .ינו3 לי ה איליי אי מאלדסייוץ, לה אמו אי 7 י

י אילייה בינליסייוץ,'אי לה לוכגיו 18  הי אי איל: לי אלעו נ
מ3 אי ? ביסטילו סו לי קומו מאלליסייוץ לי ביהטייו׳  קומו י

סוכן אין אזייטי קומו אי אינטלאכייה, סו אין אגואה

 אי קוברי,. סי קי קין פאטיו קומו ליסיאה אי ־גואיסוכן: 19
 איסטו :קונטינו לי איל לי סימי סי קי סינטילו, פור 20 .
איני״* טיעץ מי קי ליס פארה ה' לי גואלארלוץ א׳יל איס . .׳

 טי אי אלמה: מי קונטרה מאל אבלאץ קי אי מיסטי!ד, 21
ממבלי* טו ה אמור פור ייז,3 קופמיגו אז אלוני, דייו ־

פורקי :אינה בו איס מירסיל טו פורקי איסקאפאמי, 22

עז קוראסוץ מי אי ,יו י ויי ס ליזיאהו אי ליסליגאלו • ס אי

 סולומצרם קומו אנלו מי :מי אינטרי מאטאלו קומי 23
ל׳אנגוה- לה קומו לו כאקיד סויי ,קיטאנלוסי בה קואנלו

י

 אי א־יוני. לי אינטרופיסאנלו באץ רולילייאס מים טה: 24
•2 פואי ליס ייו אי גמסורה: סיץ אינפלאקיסי סי קארצי מי 5

3 אייולממי :קאביסה סו אי'מיניאץ יץ,3 מי .ריפודיו סור 26

ו׳ ה'מי 27. קי סיפאץ אי מירסיל: טו סיגון באמי אל ס די

 אילייוס : איןיסטי לו ה' טו מאכו. טו איס איסטו 28
 קילא- אי ,אלעאנטאמן סי .בעליזים טו אי ,מאלליזין

אליגרארה? סי סיירבו טו אי .אבידגואינסאדוס ראץ

 בילגיאעסם.'אייסי י7 יסעיראן3 ס* בארסזאלור׳יס מים 29>
י קומו לתאונרס■ סו לי קובריראן 30 לוסל* מאנטו יט ו



קיא קי קט סאלמו 16$

- אינטלי לוצלאבאדי צי . קה ו3 מי קון מוצו ה' אה מו

הא- ליזיאוזו, דיל לידיצה לה אה פאדה סי פורקי :צוס 31
ה :אלמה סו קונלינאן קי לוס לי אר*י3סאל י

י י ה

ה ליצו סאלמו. דויד. די 1 וד, מי אה לי י ע- סעי ס  א
איני גיוס אה פוננה קי אסטה מיליריצה, סאטיאה

 לי אעביארה ה' :פייס טוס אה יל3איסקא פור מיגום *
 מידייו הין פודיסטה ,פורטאליזה יטו די בארה לה ציון

 ילוכטאדיס3 לי ליינו סירה פואיבלו טו :אעימיגוס טוס לי נ
 אירמוזוראם אין ביסטילו פואירסה. טו די ליאה איל אין

 מא- לה לי ה3ול3 לה לי בינימלי קומו זיסאנטילאד,
:נאסידוס טוס די רוסיאו איל מדיחיה טי אנסי ,מיאנה

 נוהן איריס טו לי/ייגלי, ,אריפעטירה סי נו אי צורו, ה 4
 אדומ : מלכיצדק די אורדין איל סינון סיימפדי פארה 5*

סו די דיאה איל אין רייאיס לייאגאדה דדינה טו אה

 0סו אינגירה ,געטיס לאס איכטרי צוזגארה כולור: 0
יסי-3קא אל לייאנארה מואידטוס. דיקואירפוס טייראס

 . קארידס לה אין ארוייו דיל :גראכדי טיירה סתרי דה 7
יסה:3קא סי צעאלטיסירס איסטו פור *רה.3י3

קיא 1
? קודאסון טורו קון ה׳ אס לואדי ! ה אה א^אב׳אד״ 1

קומפא- לה קין צי 5 ליריצוס לוס די סיקליטו איל אין
*



- לי ריקירילאם גראנדיס, סין '0 לי ראס3או לאס :ליה 2 טו

 מאייס- איס אוברס סו ילונטאן:3אע לאס קי לוס לוס 3
פירמי איסטה צוסטילאל סו אי אירמהולה. אי טאל

מאדאבי- סוס פארה איזו ראסייון3מימ סיימפרי: פארה 4

 .מאכטילמיינטו :ה׳ איס פייאלוזו אי גראסייוזו .לייאס 5
פארהסיימפרי רארה3מימ טימיירון. לי קי לוס לייואה

 פואירסה לה פואעלו סו אה לעונסייו פירמאמיעטו: סו 6
,3או הוס לי ס ל לאס לי אירילאל לה לאילים פארה ר

ס לי אובראם לאם צינטיס: 7 י  אי ירלאל3 סין מאנוס ס
פיאיליס: סיז אעקומינלאנסאס סוס טולאס ג!ואיסייו.

קון איגאס ,סיימפרי פארה ,סיימפרי פארה סיגוראס 8

- סו אה יאו3אינ ריגמיסייון :דריגילאל אי ללאל י3 9  פו
,3אי ו סיימפרי. פארה פירמאמיעטו סו אעקומיכלו ל

 ה׳ לי טימול איל :רי3נומ סו איס טימימזו אי סאנטו 1 ->*
- ואינו3 סיזו סיכסייה. לה לי פרינסיפייו איל איס טו ה  א
 פארה פירמי איסטה לואור סו .אזיז לום קי לום לוס

:סיימפרי

ק*ב
ב ! א ל / אה אל׳ א  קי באמן איל עטוראלו3יינא3 ה

/ אה טימי סוס אין מוצו אימילונטה סי קי אי ה

 לה רי3סו פואירטי סירה סימין סו :אינקומינלאנסאם 2
:ו5בינלי סירה ליריגיס לוס לי גירינאנסייו איל .טיירה

!67 ק־כ קיא סאלכו



קי! קיב ׳<״•5

 1א7יסעי5 הי אי • קל!ה סו לין סיי0 ויקיזה אי *י3א 3
א־קקולילאל אין קיימפלי: פארה פילמי איקטאלה £  

קיאים איל אה . דידיגוק לוק אה איקקלאל״קי לוז לה

 איל יכטוראדו3ייכא3 :גו׳שגיר אי׳ פייאלתו אי כללקייוזו 5
אימפליקטאלו, לה לי אי י3פרי אל איכגללקייס קי אלון3

 איס- סי נו פולקי קוןגואיקייו: קוזיס אולליכהקיק אי 8
>גימ- פארה קירה 'לוקטו איל .סיימפלי פאלה ילה3מו

 ליכוכ־* לי איספאכטאלה סי נו סיימפלי: לי לאסייון3 7
פילמי,א״כפי- איסטה קולאקוץ קו מאלו. סייאמייכטו

*

: גחייאלו 8 ה' ן כוסי ססיכיראלו, האיפט סוקולאסון אי
4

אכגיקטייא•־ כוס לי3קיימיליקו אסטה ,איספאכטאלה

ודס: 9 , ל ו י - סו ליזיאהוס. לוק אה לייו איספאמי  נוקטי
. פארה צילמי איקטאלה לאל קי קואירכו קר סיימפלי

 קמכילה ילה,3 לו מאלו איל אתרה: קוץ אינאלטיסי 10
מא־־ לוק לי ליזיאו איל .ליליטירה סי אי ליינטיס, סוס
ליפיללירה: סי לוס

נ!ק י

• אה >די5אלאב׳ 1 , לי וק3קייד אי ,אלאנאל ה ה'
כיאה ה' לי לי3כומ איל : ה לילי3כומ איל אל3אלא 2
 איק- אוכלי לי סיימפלי: לקטה אי סגולה לקלי ניכליכו 3

לי לי3כומ איל פוכי סי אוכלי אסטה סול איל קלאליק־

לאם ולאס ט לי3סו אלטו סאי ה אלו:3אלא הסיא ה׳ 4



ק :אוכלים סו סיילוכן לום רי3כןו .גיכטיכן 5 קומו איס קי
4

אלטו- לה, אין אסינטאידו אימנו? ,ק י דייו כואיסטרו ה'
- לוס אין ייא ייי לי יד3 ה כאל־ ה אבאש כי קי רה: 6 י סי

י

פול- ליל פרתי אל אליבאכטה קי :טיירה לה אין אי לום 7

פארה.אסע- :מולאלאד דיל ליזיארזו אל אעאלטיסי בה 8

:פואתלו דיל שאדיפיס לוס קון ,שאריפ־ה קין טארלו

אי- די מאדריי קומי קאזה לה די מאמירה לה אמינטה קי 9

 קורדי- קומו קיאיסטאס לאס בארביזיס. קומו טארון
, אתיזאס: די רום 5 ם מ י י ט י  איל5קי'פויים מאר, או ק
סאלטאש קי מוכטיס או :אטראס? טורכסם טי קי ירדן 0

 קומו קואיסטאם וסוטראס3י אי בארביזיס קומו
סינייור דיל, פרי>עסייה לה די :לס? ז את־ די ימס קורל ז׳

לילדיו להפריזינסייה די אוטיירה• איסטרימיסיטי,
* 1

 ציסטאמף ל־ין פעייה לה טומה קי איל יי :יעקב די 8
אגואם: ידי ׳פואעטי אין פ״דריגאל איל אגואסל די



קמו ס^לפו1170

קמו
, נום, אה לו 4 דה ממגלי טו אה סינו נוס, אה נו ה
ליגאן קי פול :7א7יל3 טו פור מילסיד, ו ע פור אעלה, 2
 נואיס- אי :לייו? סו אגולה איסטה אוכלי ינטיס,5 ליס 3

ץ גולו מסטה קי לו כולו .סיילוס לוס אין איסטז ך
איצולי איל אודו. לי פלאטה פין אידולים סיס :אזי 4
 אוזיס לאן.3א נו אי טייכין, וקה3 אומצלי: לי מאנוס 5
א- אינו טיינין, אוליזאס יז:3נו אי ,עייני? >( נ אויין.
—פאל נו אי טיינין, מאכום גואי־מאץ: כו אי טיינין, ליו 7

 א?לאןפורסו נו קאמינאן. כו אי טיינין, פייס פאן.
 אי־־ אה סימיזאנטיס סיז אזילורס סוס :גאלגאנטה $

אילייוס: אין אינפימזייאן סי קי לוס טודוס אי לייוס,
 אמ~ סו אי אייולה סו . ה אין אינפיגויייאטי ישראל 9
 וכן3אי:פיגוןייאל אהלין, י7 קאזה לס :איל איס פאדו 1©
/ אין 1*  קי לוש איל: איס אמפאל־ו קו אי אייולה סו ה

, אה טימין / אין וס37אינפיגוזייא ה'  אי אייתה סו ה
 ינליזי־5 נוס. ד אקיללה קי ה' איסאיל: אמפאל־ו סו 1*

א- לה ינלי;ילה3 .ישלאל י7 אזה ק לה י;ילה7ינ3 ,לה  ק
, אה קיטימין לוס אה ידלה7ינ3 זהליאהלון:  אה ה

.וס3 אה אינייאלה ה׳ :גלאנדס קוןלוש פיקינייום ליס ג4
ום3 סו* וס5י7ינ3 :ס זי י א ואיסטלוס3 אה אי וס3 אה 15

ו סיילוס לוס טיילה: לה אי סיילוס איזו קי ה" אה 1 $ ן ס



171 קטז קטו סאלמו

לי איזיס לוס לייואה עיירה לה אי .ה' סייליספארה

קי ליס ני •,ה אה אלאבאן נו מואילטוס לוס :לי3אומ 17

 ניכליזי- נוסיטמס מה : קאלייאלולה לה אם ינלין דיסי 18
א^3אלא .סיימפלי אסטה אי אגורה י7 ה אה לימוש

הי: אה

:אס3רוגאטי מיס. לי ח3 לה אויי ה׳ קי אמו, *ו 1

מיס טולוס אין אי .מי אה אולחה קו אקוקטה קי *

 די קואיללאק דיליאלון מי איל: אה לייאמאלי ליאס 3
אלקאכסא- מי צוייה לה לי אנגוקטייאק אי .מואילטי

לייאמי אי׳ :אנסייה אי אכגוסטייה לעקונטלי .לון 4

 ה' אלמה: מי איקקאפה !,ה או ה', לי לי5ממ אין 5
אפייא- קי לייו נואיקטלו אי גוסטו, אי גלאקייוזו איק

6 7:  איל אי מיאינצלאקיקי, ליסטולפיס. גוארלה ה' ה
אולגאנסה. טו אה אלמה, מי טולנה, ו:3קאל מי ד

אל מי איסקאפאקטי פורקי :גואלארדונו טי ה' פויקי 8

,פי מי אי לאגרימה, לי אחו מי מואירטי, לה לי מה

 לאס אין ה' לי ליגאכטי אנלארי מי אימפוכאלו: סיר לי 9
ס:2י3לוס לי טיילאס 1•  אבלאנה. איקטו פור קריאי, י
סירה, מי אין ליבי ייו :מוגו אצריאילו פואי יו י 1!  פיי

סור ה' אה ליטורנארי קי מינטילהו: איס אומגלי טולו 1*

! טולוססיסגואלאללוגיס 18 מי רי ת 4קא בא&ולי איל :ס



 לי נוממיי איל אין לייאמאלי אי ,אלסאלי באקייוניס
■1 , אם פאגאלי פלומיג־אס־ מיס. י• ה' 4  לי יים לילאנטי ל
ה' לי אחוס ליס אין פליסייאלו '• פואיגלו הי טילו !5.

רה לוגו, טאינוכן: סיס לי מואילטי איסלם זון כו
 איזו איל סיילבו, טו סייי ייו סיילבו. טו סייי ייו קי

 טי אם אטאלוראס: סולטאסטימים סיילבם. טו לי 1ז
או.לא;יסימיינטו,יאי לי סאקליפיסייו קאקליציסייאלי

- מיספדומיטאס :לייאמארי ה ל* לי5ממ איל אין 18 א  פ
 :אין פואיבלו: סי טילו לי יים לילאנטי ם' אם גאלי 1*(

ירוסלים. טי, אעטלי . ה לי קאזה נם די קולטייס לאס.
: ם' אם אלאבאך ?

,י:יי■ י י . קיז•

טו- אלאויייילדו צעטיס. לאס טולאס , ם אם אדי אילאב 1
:געטיאיס ליס. לוס 2 פואיר- איס מילסיל סי הילקי !

 פאלס אים ,ה די פיללאך לם אי נוסיטמס. סינלי טי
.,׳■■■ • :סיימפלי

ו לז2 מ ל א טז ס ף ק :קיח ר

ה ׳ י , קי

פאלם פולקי .יאינו3 היס איל פולקי הי אם ■.ואדי׳ 1

ם7 : מירסיל סי איס קיימפלי 2 ג פא קי ישראל, אגולה י 1 י י י •

י סי איס סיימפלי לס ;5  קא- לה אגולה ליגיאן :מיכקי
מילסיד: סי זיםי סיימפלי פאלה קי , אהלון לי זה

ימ- פאלה קי ,ה׳ אה טימין קי לוס אגולה ליגאן 4 קי
.י יז !
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ה'. אה לייאמי אנמסטייה לה י7 :מילסיד סו פליאיס 5
' י ' י וי*

 >!ונ- איה ה׳ :אנגולה לה לין. ליספונלייו מי '0 אי 6,
. ו ג ;איס^אנטאלי מי נו מי ן3 ללה קי״מי . מ : ל ס' ?

יו?אמליס מיס אינטלי קונמיגו איס ייומילא־־• לי .לי

יס מיה ?לי סו לי 8 ימל יס ליגכלסי3א יס6 ד זו י מ : אמל

,0 אין 9 :3לומ היל אין אעפיגוזייאלסי קי מאס '  מי- לי
, לין ליגאלסי3א איס זול ־ ס ה' י אעציגוז^נלכןי קי מ

/לס כאליפיס: אק 10 אין מה לוליאן. מי געטייס לאס טו

ס ה' די לי3נומ איל 11 טאמצייןמי דודיאן, מי טאזאלי: ט

ס ה' די לי3צומ איל מה.אין .סעסירקאן 12 ימי ז טל ט :  ללי
נואיגו קומו אמס אט מ א הרן לס>3יז3א קומו דודיאן ׳

טא- ה'לוס די רי3כומ איל אין מה ליספינלס. ינוראינ

,אימפמלהטי א־מפונאנלו זארי: 13 קליעה. פארהקי. מי

1 : מי איה" 4 יתו איס אנסה3■ללא מי אי פורטלליזה מי אי ן *׳ ׳ **

יון3סאל ואי פ אי ה'. 15 —קאב די וז3 לה :מי פכרה לסי

ס- לוס לי טיעדלס ס לי• אין לסייון3סאל די אי טאל • י ג

ה' די דיליגה לה פואילסה: אד ה׳ די דיליגה לה . טוס 16

בו צוא־לסה: אזי די/ה׳ ליליגה לה איסאעללט־סידה. 11 1 . * * ׳ ״

ס רקונטארי אי ירי3י3 מה מורירי* •• לי מ א ס א ה׳: לי ל

/ גו סטי קל מי קלסגרגאנדו 18 אה גו די ט נ ,א מי נו ״מה ה

- לה די פואילטאס לאס מי7זר3א מואירטי: לה 19 גובטי י ן *
ציסטה :,אהיה לואדי איל״אס. אין אעטלאלי דקל. 29



. לי פוא־לטה לה איס אין אינטלאלאן ציסטיס לום הי

צואיס- אי ,,קט ליכפונל מי פולקי לואלי, ג־י איל״ה: 24

 ליס קי פייןלה לה :,מ פאלה סאלכלסייון פיל טי 22
אדע״ י7 קאניסה פול ,פוא לי,יגאמן צלאגואלוליס

. ה לי קר: 23  אילייהאיסקחהמאלאמלייההאץ צוליאיסטו
 גתי- איזו, ה קי ליאה איל א״ט א־קטי :לאס. כואיכטמכ 21■

ו איל!־ אץ אל־גלימוקכוס אי רגיקנוס 23  ה3םאל, ה' מג
, לוגו לכידה• 23 ר3 פמקפילילאל: אנילה דה ה' 15ע

יכליזי-3 וק3 . ה לי לי3כומ איל אץ יימ3 קי איל ביאס
, אי־ס לייו איל : ה י7 קאזה לה לי ל.וס 27 ס אי ה  מ

ליס אה קואילללק קוץ קאלמלו איל לטאל לו.3אלומ
לואלי. טי אי טו, א,ריס מילייו : ללה לה לי ז״ליס קילה 25

/ צה לואד :איגאלטיסילי ג* אי לייו, מי 29 אל פולקי ה

ק*מ ק*ח !74

:מילסיל סו יסא סיימפלי פאלה ,פולק ואימ.3 איס

: ל״ לה אץ מכלאן 2 ה'  גו־* קי לוס יכטולאלוס3״נא3 לי
וצי״3 לו קולאסון טולו קון קי גיקטימוניייס. כוס אללאן

 >ש0 אין מה טולטולה. אן ל אוו נו *ץ3טאמ קי :קאן 3
איכקומיג- טוס אעקומעלאכטי טו :אי אכל קלליראס 4•

ג5קתטמרמו גולללאלאם כיאקיז פאלהקי לאנס־^ס  ו
פצלהגואל״־ לאס ל־ קל מיס אפילמחזלס סידן קי או 5



■ י

 ירנו-3א ארי ל קי נו אעטונסיס :ציאירוס* טוס אר7 6
אי ס נ -7ל.עקימע טוס אס טון אה מירארי קואנלו אי נ א

ס 7 ' קואגלו קוללקר, מי ל* ליריגילאל לה אין לוהרי טי :ה

אלי ח גול : נוקטילאל טו לי יוס נואיס לוס יזלרי3אמ מי 8

 קין 2 ז אעטיראמעטי ליכ׳ים מי נו צואימס. טוס 9
גואללאנלוסי ? קאמינו סו מוסו און אלימפייארה קי

.,נוכק טי קוראסון מי טולו קון טונאלאנרה: סיגון 10

 מי אין : אינקומינדאנסאס טוס לי ייראר מיליכיס נו 11

קונטרס פיקאר נו פארה ליגוס, טוס איסקונלי קוראסין

:פושיליס טיס אמניזרמי ה׳. טו איריס ינליגו3 :טי 12

ק ריקונטו לליכייוס מיס קון 13 1ג לי גורייס״יס ליס טמו

ט־סטימו- טיס לי קאדירה לה אין אגתו מי :וקה3 14
4

ק לי : ריקיזה טולה רי3סו קומו נייוס 15 ו  אעקומ־נלאנ- ג
ס 1$ י טיכן אין :ם קכמע טוס אה קאטאל־י ללרי.3א ס

ו ^'לרי3אול נו לילייטארי. מי צואריס : לה3נאלא ג

—גר אי ה3־3 קי פארה סי־לבו. טו אה גואלאללונה ג 17

, אי? מיס לי:ליסקו בלה: פאלי. טו אללי 18 קי פארה ס

 אין ייו ס־יי נ ביל־נל ליי: טו לי יליילס3מארס יאה3 19

:אעקומעלאנכלס טוס לימי איסקוכללס נו טיירה. לה

ג־ס לה לידלו קון קינראנטאלה איסטה אלמה מי 20

 לו© אי למינאזאסעי טו : אולה קללה אה ייוס,0ואי5 21
- גייס ל* יילאמו אן3 קי מאלליגוס, ייוס3יל3סו ע ס

?׳*5 קיט סאלמו



אימינוספלי- ליפו?ייו לימי א־קמתי : ,קומיגלאנקלס 2$ -
*

 הי יין3טאמ : ט־קטימוכייוק טוס גואללו פולקי קייו. 23
כ3סייל טו מי. קונטלה ן לא 3 גז סינייוליק. לסינטאן  לה3ו

2־ מי סיז טיקטימונייוכן טוס. יץ5טלמ : ימס בול טוס לי 1

אלמה מי ד : קוכסיזילוס מיס הי לילייטאמיעטו 2 3
.3פול אל לפיגה קי  -3פאלא טו סימן יגילמי 7י3ל: ו

ק- מי אי ריקוגטי, טי קאלילאס מיק לה: 23,־ ד נ פו ק  ר
. 2ז לה אינטינדל לזמי :לוס ואי נ טוס יזאמי5אמ טי

 טוק י7 לאלי3א .אינקומינלאנקלק טוס לי קאלילה
2־ אלי לנסייה. לי לאגלימה אלמה מי :ילייאס3מאלא 8

 מיג- לי קאלילה לה : בלללמה ו ט סיגון לנטלמי3 29 ׳
 לי אפיילדאטי ליי טו סיגי? אי מי. י7 אפאלטה טילה

טוק איסקוזי. ייו פיאיללאל לה י7 קאלילה לה :מי 31)

טיס- טוס אה מפיגו מי :מי לי זילאנטי פחי גואיסייוס 3 4 • י 0

 קא־־ לה :ו7ילגואיכסא3א ליביס מי מ יה׳ טימוגייוס. 32
 איג- קואנלו קולילי, אעקומינלאנסאס טוק י7 לילה

3־ / ה :קוללקון מי קלמאליס 3  ל!א־ לה מוקטלאמי ה
 לה אסטה מלללאלי לוס אי .צואילוס טוק י7 לירה

 גואל־־ לה אי ליי. טו גואללאלי אי אינטינליל, אזמי :בין 3 ■\
 סיג־־ א־ל אין אינקלמינלמי :קולאכון טולו קון לאלי 3.*;

- פולקי אינקומינלאנסאס. טוק י7 לילו ג ןאילמיאי  אי
טיהטימונ״וס, טוס אה קולאקון מי אקוקטה :בילונטז 3$

ו 176 מ ל א ט פ קי



גו אל נו אי 37 . יאן3 נו קי אוזום, מיס אפארטה :פדתי

אפירמהאה קארירה: טו אין ידיגואמי3א פאלסילאד. 38

:• טימור טו אה ארה3ליי לו קי דיגו, טו ו3סייד טו

גואיסייוס: טוס פורקי טימו. קי ריפודייו מי קיטה 39

אינקומינדאנסאס־ טוס דיזיאו ייו איק, : ואינוס3 סין 40

 מי אה ינגאן3 אי ו :גוסטילאד טו פור ידיגואמי3א 41
:דיגו טו סיגון אסייון3סאל טו ! ה' פייאדאלים, טוס

פורקימי ריפולייאן. מי קי לום אה דיפואיסטה דאדי אי 42

 אינטיראמעטי קיטים נו אי :רה3פאלא טו אין אינפעוזייו 43
ם- פורקי .7ירלא3 טו די רה3פאלא לה וקה3 מי די אי

ג- די ליי טו כואדדאדי אי :גואיסייוס טוס אין פירו 44 קו

אין אנדארי מי אי :סיימפדי אי סיימפרי פארה טינו 45

 אי :אינקומינדאנסאס טוס ושקו3 פורקי אנגורה. לה 46
אי רייאיס. די דילאנטי טיסטימונייום טוס די אבלארי

אינ~ טוס אין דילייטאדי מי אי :ירגואינסאדי3א מי נו 47

מאנום מים אלסארי אי :אמו לאס קי קומינדאנסאס, 4 8

לארי3א אי אמו, לאם קי אינקומינדאנסאס, טוס אה

אה רה3פאלא טו די אקורדאטי ? :פואירום טוס די 49

 איס־ :איספיראר איזיסטי מי י1קו לה רי3סו ו,3סייר טו 50
טודיגן קי אפריאיסייון, מי אין קונפורטי מי איס טו

מויי איסקאמיסין מי ייוס3יר3סו לוס :ידיגואו3א מי 51

מ3מימ ייו : ליי טו די אפארטו מי נו יא מוגו. 52

12

177 קיט סאלמו



קוג־ איסטויי אי !ה' אר סיימפרי, לי גואיסייוס טוס

מא־ לוכן לי קאבזס פור ה3טרא מי סאנייה :פורטאדו 53

מי פארה סרן פואירוס טוס : ליי טו דיסאן קי לוס 54

 א- מי :פוזאדאס מיס לי קא־ה לה אין קאכטארים פוי 55
גוארלו: ליי טו אי .׳ה רי,3כומ דיטו כוכי לה אין קורדו

ח : איכקומיכדאכסאס טוס גוארלו קי טיכגו איסטו 56

פא- טוס גוארלאר פארה דיכי. יו י פארטי, מי איס ׳0 57

ס טוס לוגו : ראס3לא 58 י ס א אפייא- קוראסון. טודו קוץ פ

קאריראס, יייס סתרי פיכסי :דייגו טו סיגון מי די דאטי 59

אפרי- מי :טיסטימוכייוס טוס אה פייס מים טורכי אי 6 0

איכקו- טוס כוארדאר פארה דיטארדו. מי כו אי סורו,

מדיאן. מי מאלוס לוס די קואידלאס לאס : מיכלאכסאס 61

 ליבאכטר מי כוכי מילייה אין ליי: טו ילו3אול כו אי 62
: גוסטילאל טו לי גואיסייוס לוס פור לוארטי פארה

אי טימין, טי קי לוס טולוס אה יו י סייי קומפאכיירו 63

 טל לי : אעקומינלאכסאס טוס כוארלאן קי לוס אה 64
/ מירסיל, - טוס יזאמי3אמ טיירה. לה אעגי סי ה פו

/ סיירבו, טו קוץ איזיסטו ייץ3 ט : אירוס 65 סיגון ה

סורקי יזאמי.3אמ יר3סא אי ואיכה3 ראזון : רה3פאלא טו 66

א- פואי קי אכטיס : איכקומיכלאכסאס טוס אין קריאו 67

איריס טו :ליגו טו גוארלו אגורה מה יירי. ייו פריאילו 68

לוס : פואימס טוס י>אמי3אמ יין.3 אזיס אי ואיכר3 69

ו 178 מ ל א ט ס קי
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§ 1 . . .י י ,

גו- ייו פאלסילאל. מי קונטרה אינגינייאן ייוכז3יר3סו
סו :קוראסון טולו קון אינקומיכלאכסאס טוס ארלו 70  

.3סי איל קומו אעגולליסיייו סי קוראסון רילייטו מי ייו ו

אפריאילו. פואי קי מי פארה איס ואיכו3 :ליי טו אין 71

 פארה סאי ואינה3 : פואירוס טוס יזי3אמ מי קי פארה 72
אי אורו לי מיליס קי מאס וקה,3 טו לי ליי לה מי

 אפאזי- מי אי אידירון מי מאנוס טוס י :פלאטה לי 73
איג- טוס אמביזארי מי אי אינטינלימיינטו, לאמי זאלון.

אליגרא- סי אי ביראן טימין טי קי לוס : קומינלאנסלס 74
/ סי, ייו :רה3פאלא טו אין איספילי פורקי ראן, 75  קי ה

מי פיאילדאל קי? אי גוסטילאל. סו? גואיסייוס טוס

פארה קממיגי אגורה סיאה מירסיל טו :אפריאיסטי 76

 טוס קי : ו3סייר טו אה ליגו טו סיגון קונפורטארמי, 77
פורק* ה.3י3 ייו קי פארה מי, אה בינגאן פייאלאליס

 קי- ייוס3יר3סו לוס קי :לילייטאמיינטו מי איס ליי טו 78
פאלסי- קרן מיאופרימין פורקי אבירגואינסאלוס, לין

 ט* קי לום :אינקומינלאנסאס טוס לי אבלו ייו לאד. 79
טיס־׳ טוס קונוהין קי לום לא מיל אה טורנאראן טימין

פו־* טוס אין פריניזמו קוראסון מי סיאה טימונייוס: 80
 מ> כ :אבירגואיכסאלו קילי נו ייו קי פארה אירוס, 81

-3י1ם טו פור דיזיאי לי קונסומילה איסטה אלמה א

אוזוסאיסטאן מים איספירו: פאלאברה אהטו סייוץ. 82
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 קואנדו דיזייכדו, דייגו, טו פור ואלי?י זי קונסומימס
אודדי או? קומו בואי ייו פודקי : קונפורטאראס? מי 8$

 קואנ־ :אולבילר כו פואירוס טוס פירי אומו. איל אין 84
גו־ אראס קואכדו ?ו3סייר טו די דיאק לוס סי? טוס

 ייוס3יר3סו לוס :פירסיגידוריס? מיס קונטרה איסייו 85
: היגון סין נו קי מי. פארה פואיסאה קאבאדון י טולי

אילייוק פיאילדאד. סי? אינקומעדאנסאק טוס טודאס 8$

 מי פוקו פור :אייודאמי• פאלסידאד. קין פידסיגין מי 87
אינקו־ טוס דישו נו ייו אי טיירה. לה אין אטימארון

גו־־ אי ,מירסיל• טו היגון ידיגואמי3א : מינדאנסאס 88

 איסטה '0 ל :וקס3 טו די טיסטימונייו איל ארדארי 89
לוס אין פירמי איהטה רה3פחלא טו סיימפרי. פארה

 אה גירינאנהייו די איסטארה ציאילדאל־ טו : היילוה 99
 הי אילייה אי טיירה, לה קומפהיסטי גירינאנסייו.

גואיסייוס. טוס. פארה אויי אסטה פאל־אן סי סוסטייני: 91
*

 ליי טו סי :וס3סייר טוס סיז אילייוס טודוס פורקי 9*
 די- מי ייו איכטונסיס דילייטאמיינטו, מי פוקירה נו

 פארה ארי7י3אול נו : אפריאיסייון מי אין פירדיריאה 9$
מי אילייסס קון פודקי אינקומיכדאנסאס. טוס סיימפרי

פורקיגוש־ אמי•3סאל ייר. סויי טי די :ימאסטי7י3א 94

 קונטרה חסיגאן מאלוס לוס : אינקומינדאנסאס טוס קו 95
טיס- טוס אה מיינטיס פארו ייו דיפירלירמי. פארה מי
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קומ- קרזה טולה אה פין איי קי בילי ייר :טימונייוס 96

ט :אנגה מרי איס אינקומינלאנסה טו מם פלידה.

איי* אילייה ליאה איל טרל־ר ליי. טו אמר ייו מולי קואכער 97
*

 אינימיגום• מים קי מאש סאי־ייו איזיסטי מי :אבלה מי 98
אי־ סיימפרי פארה פורקי .אעקומיכלאנסאס טוס פוי

 קי מאם איכטיכלעסייה טינכו :מי אה קילאל־אן לייאם 99
מי סין טיסטימונייום טוס פורקי יזאלוריס.3אמ מיס

.בייזום לום קי אינטינלילו מאם סויי ייו : אבלה 100

 מים בי^ו ייו :אינקרמינדאנסאם טוס גוארלו פורקי 101
פא־ טו גוארלאר פארה מאלו, קאמינר טרלר לי פיים

פורקי גואיסייוס• טוס לי אטראס טית מי נר : לאברה 102

פאלא- מי אה מלסיס קואנטו : אמוסטראס מי טו 103

:וקה3 מי אה מייל קי מאס ליגוס- טוס סון לאר

פרר איכטיכליכסייה. טיננו אינקרמיכלאנסאס טום פור 104

טו נ :פ^סידאל לי קאמעו טולו וריסקו3א איסטו 105

לוז קומו אי פיי, מי פארה קאנליל קומי איס רה3פאלא

גו*׳ לי אפירמארי, לי אי גורי, :סעלירו מי פארה 106

 איסטויי :גוסטילאל טו לי גואיסייוס לום ארלאר 107
פא- טו סיגון יליגואמי3א ה', .מרגו מויי אפריאידר

/ אגורה, אגראלאטי : רה3לא 108 ילונטאלימ3 לאס לי ה

 ימה1 מי :יזאמי3אמ גראיסיייס טוס אי ברקה. מי לי 109
עו קרנטינו. לי מאגר מי אין איסגוה אולבי־־ נו למ אי
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110 : ״רו נו ייו מה לאזו. און פוזיידון מי האלום לוס דו

 טיסטימוכייוס טוס טומי : אינקומינדאנסאס טוס די 111
איל סח אילייום פורקי סיימפרי. פארה אירידאד פור

 א- פארה קוראסוץ מי אדיריזי :קוראסון מי די גוזו 112;
:פין איל אסטה ;סיימפרי פארה פואירוס טוס זיר

ס פיכסאמיינטוס ס 113 אנו : אי וריסקו.3א ג יאמו לי טו

ן 114 ס ע רי פא- טו אין אמפארו. מי אי יירטה3קו מי אי

אי • מאלינום מי, די טיראדמס :איספידו לאברה 115

 אסופרי- :דייו מי די איכקומיכדאנסאם לאם גואמארי 116
, סיגון מי גו ירגואינסים3א מי גו אי ירי,3י3 אי טודי

אי ו.3י1ס סידי אי סוסטיכמי, איספיראנסה: מי די 117

 אה דיזיגאס :קוכטינו די פואימס טוס אה קאטארי 118
איג- סו פורקי פואירוס. טוס די קיייראן לוס טומס

 אלדאס3 איסקורייאס ומויז : פאלסידאד איס גאנייו 119
אמו איסטו פור טיירה. לה די מאלום לוס טודום אה

טו די איכריזה סי קאדכי מי : טיסטימונייוס טוס 12(1

 אגו ע :גואיסייוס טוס די איספאנטו אימי ור.3פא 121
מל קי לוס אה דישיס מי נו גוסטידאד. אי גוהיס״ו

פארה סיירבו, טו פארה פייאנסה : סתריפורסאן 122

טי קי ס יוס3יר3סו לום סובריפורסין מי נו ייץ.3 אי :י

טו פור ליזיאו לי קוכסומידוס איסטאן אחוס מים 123

אז :מסטידאד טו די דיגו איל פור אי אסיייון,3סאל 124
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טוס יזאמי3אמ אי מיסריד, טו סימן י3סייל טו קון
• !

אי אינטינליר, אזמי ייו. סויי סיירנו טו :פו,אירוס 125
י *״ * ,״•י ^ *"י 1־׳ י ♦> ^ ^

פא- יגי3 אזיל פול אודה לה :טיסטימונייוס טוס סאברי 126
י - \ ן > .* '

/ רה 127  טוס אמו ייו איסטו פור :ליי טו אלדארוץ3 ה
אורו קי מאס או אורו קי מאס אינקומינדאנסאס

- אינקומינדאנסאס, טוס טולאס איסטו פור :פיכו 128  טו
קא- טודו אצוריסקו דיריגאה. פור איסטימו ייו דאס

ס- טוס סין ילייהוס3מארא פ :פאלסילאד לי מינו 129 טי

 להדיק- :מארדה לוס ימה1 מי איסטו פור טימוכייוס. 130
אע- אזיינדו רה,3אלומ ראס3פאלא טוס די לאראסייון

אי וקה,3 מי אברו ייו : טורפיס לוס אה טיכליר 131

 קאטה :אינקומינדאנסאכן טוס דיזיאו פורקי סיספירו. 132
פארה קונבייני סימן מי. די אפייאדאטי אי מי, אה

פור פאסוס מיס אפירמה רי:3נומ טו אמאן קי לום 133

כיכמנה מי אין פודיסטאר דישיס נו אי דייגו. טו

אי רי.3אומ די ריפודסו 3סו דיל ריגמימי :טורטורה 134

- טוס רה3אלומ : אינקומינדאנסאס טוס מארדארי 135 א  פ
ס י : פואידוס טוס יזאמי3אמ אי ו,3סייר טו סוברי ס

ס די דיסייכדין אמאס לי אדוייוס 136 י פורקינו אוזוס, מ

, אילים טוס׳ צ ליי: טו מארדאן 137 אידיריגו גוסטו

- מוגו אינקומינדאסטי :גואיסייוס טוס אין 138 ם י ט ס ו ט

מיאפינה. זילו מי פיאילדאל: אי גוסטוס טימונייוס 139
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סיט סאלמו 184

 -3פאלא טוס אולבידאן אנגוסטייאדוריס מיס פולקי
*1 4 טוסיילבל אי מרגו. איסמילאדל איס ליגי טו :ראס 0

טוס פירי מיכוספריסייאדו. אי סוייייו גיקו אמה: לו 141

גלש- איס גוסטידאד טו :ידו3אול כו איכקומיכלאכסאס 142  
:בירלאד איס ליי ען אי סיימפלי, פארה טידאד

אע- טוס אלקאנסאלון. מי אפריטו אי אנגוסטייה 143

ן קומיכלאנסאס 144  טיסטימונייוס טוס מיסלילייטיס: סי
אי אינעעלירלוס, אזמי סיימפלי. פאלה גוסטוס סון

ליספונ- קולאסון. טולו קון לייאמו ייו ק :ילי3י3 145

טי־. אה לייאמו :גואללאלי פואימס טוס • ה' לימי. 146

 א- טי :טיסטימוכייוס טוס גואללאלי אי ! ס!יבאמי 147
אה איסקלאמו. אי מאדלוגאדה, לה אין קונאכטו

לאס אקונאנטאן אחוס מיס : איספילו לה3פאלא טו 148

 וז3 מי אויי :ליגו טו לי אבלאל פאלה ולאלאס3אל 149
-5טו סיגוץ ידיגואמי3א ה', או מירסיד. טו סיגוץ ו

ו 150 י סי י מאלאיגוליאה פילסיגין קי לוס :אי אסילקאן. ס

, ט!־, : אלישאץ סי ליי טו לי 151 סילקאנו, איסעאס ס

1 5 ן אינקומינלאנסאס טוס טודאס אי 2  לי :ביללאד סו
אסי- לוס קי טיסטימוכייוס, טוס לי סופי אנטיס

אפליאיסייון, מי י3 ר :סיימפלי פאלה מינטאסטי 153

אלאזה3 ליי: טו אולבידו נו פולקי איאיסקאפאמי. 134

ידיגואמי:3א טוליגו סיגוץ ליגמימי. אי אלאזה,3 מי



פורקי מאלוס. לוס לי ליפות איסטה סאלבאסייון לה 155
מוגאם, סין פייאלאליס טוס : פואירוס טוס ושקאן3 נו 156

 פירסי־ מיס ידיגואמי:3א גואיסייוס טוס סיגון ה'. 157
ייו מה מוגוס. כזיו אכגוסטייאדוויס מיס גידוריס'אי

*

 ביאואהלום ייו :טיסטימונייוס טוס לי אקוסטי מי נו 158
טו גוארלאץ נו פורקי אקיזו. מי אי פאלסאדוליס

אינקומעלאנסאס. טוס אמו ייו פורקי מילה, :ליצר 159
160 /  טו לי סומה לה :יגואמי7י3א מירסיד טו סיגון ה

- טו לי גואיסייו גדודו אי יללאד,3 איס רה3פאלא ס ו ג

פילסיגין מי סינייוריס ש :סיימפרי פארה טידאד 161
מי איספאנטה סי רה3פאלא טו לי אי זה.3קא סין

קי איל קומו ליגו טו פור אגוזו מי ייו : קוראסון 162
אי וייסקו3א פאלסיראד לה : גראנלי איספוזו אלייה 163
אין .0יזי3 סייטי ו3אלא טי : אמו ליי טו אודייו. לה 164

 פאז : גוסטידאד טו לי גואיסייוס לוס פור ליאה איל 165
איי נו אי ליי. טו אמאן קי לוס פארה איי גדאנלי

- טו אה איספירו ייו :אעטרופיסו אילייוס פארה 166 ^ ס
 ימה1 מי : אינקומינלאכסאס טוס אגו אי ה', אסייון,3 167

: מוגר אמו לוס ייו אי טיסטימוכייוס. טוס גוארלם

 טיסטימונייוס. טוס אי אינקומינלאנסאס טוס גוארלו 168
:טי לי לילאנטי איסעאן קאריראס מיס טודאס פורקי

הי. טי, לי לילאנטי איסקלאמאסייון מי אלייגי הי ה 169
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 מגא- מי :לה3פאלא טו סיגון אעטינלינסייה דאמי 170
איסקא־ יגו7 טו סיגון טי. לי דילאנטי יכגם3 ם3טי

 מי פולקי לואור. טו מאכאדאן ייוס3לא מים :פאמי 171
ליספונלילה לעגואה מי : פואימס טוס יזאס3,אמ:172

איכקומיכלאנסאס טוס טולאס פולקי לעו. טו סיגה

—אייו פאלה סרמטה סיאס מאנו טו : גוסטילאל סין 173

 ייו :אינקומינלאנסאם טוס איסקוזי פולקי דאלמי. 174
איסמילילייטל ליי טו אי . 0 אסייון,3סאל טו ליזיאו

טוס קי אי אלאבי, טי אי אלמה מי ה3י3 :גלאכלי 175

 קאר- קומו ייראנלו מיאנלו : * אייודין גואיסייוסמי 176
 נו פולקי ו.3סייל טו אה ושקה3 ליפיללידו. נילו

:אינקומינלאכסאס טוס אולבידו

י ק
אנגוסטייה מי אין .סתילאס לא־ס לי קאנטאר 1

/ : ליספונלייו מי אי ה', אה לייאמי 2 איסקאפה ה

אע- ליכגואה לה לי פאלסו, ייו3לא ליל אלמה מי

אינייא־ סי קי אי טי? אה לאלה סי קי :גאנייהה 3

א- סאאיטאס אינגאנייחה?: לינגואם טי, אה לילה 4

 גואיי :ליטאמאס לי לאזאס3 קרן אלאגאן,3 לי גולאס 5
מולאדה לי איסטויי משך. אין מולו פולקי מי• לי

מי!ז טיימפו מרגו קלל: לי טיינלאס לאס אינטלי 6

ייי פאז: לה וליםי3א קי איל קון ה3איסטא סי מם ?
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פארה אנטאן3לי סי אילייוס. אבלו? קואבדו מה פאז. קיייי  
: ה א לי פי לה

קנא
אה אחוס מיס אלסארי סובידאס. לאם י7 קאנטאל !

 אייודה מי : אייודה מי בינדרה אוכלי די מונטיס, לוס 2
טיילה: לילה אי סיילוס לוס די אזידור ה', די ייגי3

.3איסמו סי פיי טו קי דישאלה נו 3 נו גוארדאדור טו ה

גואל איל אדולמיסי סי כו אי דורמי כו איק, :דולמי 4

טו איס ס' גואללאדור, טו איס ה׳ :ישראל די לאדול ̂.

ועה מאכו טו אה לה,3סולומ 6 אי טי כו דיאה די :די

גואל־ טי ה׳ : נוגי די לונה לה ני סול, איל לילה ל

גואדלא־ ה׳ :אלמה טו גואלדאלה מאל, טודו די דאלה 8

אי אגולה די אינטדאלה, טו אי סאלידה טו דה

:סיימפלי אסטה

ר,ככ
י האנטאר 1  אליגלו מי ייו דויד. די סתיד־אס. לאס ו

: ה' די קאזה לה אה אנדימוס מי, אה דיזין קי לוס פור

פואירטאס• טוס אין דוס א ר פא איסטאן פייס מאיסטרוס 2

-3סי קומו פלאגואדה ים א קי ילושליס אין :לים ילוש 3

נה: נטלי אי אגונטאלה לאדקיאיסטה 4 אאו  אליי קי סי
 סו סיגון ס'> די ום3טלי לוס טלעוס, לוס ין3םו

: ה די רי3נומ אל לואר פארה ישראל, אה טיסטימונייו



גואיסייר. פארה סילייאש לאס איסטאן אליי ,פורק 5

 דימאנלאד : לויל לי קאזה לה פארה סילייאס לאס 6
עי קי לוס סיגורוס איסטין ירושלים. לי פאז לה פיר

סיגו־ אקאנה.3אר3 טו אין איסטי פאז לה קי :אמאן 7
 איר־ מיס די קאבזה פור : פאלאסייוס טוס אין רידאד 8

קי דיליינדו, אגורה אבלארי קומפאניימס מים אי מאנוס

 נו־ ה' די קאזה לה פור : טי אינטרי איסי׳יי פאן לה 9
טי: פארה יין3 ושקארי3 לייו איסטרו

קכג
אחוס, מיס טיאלסי אה סתילאס. לאס לי קאנטאר !

 קימר איק : סיילוס לוס אין אסינטאדו איסטאס קי 2
 סיס לי מאנר לה אה וש3שייר ק לו לי אוזוס לוס זאיימ

 מאנו לה אה ה3סייר לה לי אחוס לוס קומו סיניירריס,
ה' אה מירא!- אחוס נואיסטרוס אנסי סינייורה, סו לי

 אפייא- : נום לי אפייאדי סי קי אסטה דייו, נואיסטרו 3
, נום, די דאטי איס־ פורקי ז נוס די אפייאדאטי ה

*

 נואיסטרה.גי־ :מינוספריסייו די ארטאדוס מויי טאמוס 4
 איסקארנו דיל סי אינטרי ארטאדה מויי איסטה מה
 לוס די מינוספריסייו דיל שיגירוס, איסטאן קי לוש די
: ייוש3יר3סו

קני■
שיכופואירהקי דויד. די ילאס.3סי לאס די קאנטאר 1

ו 18$ מ ל א ב ס כ ג ק כ ד ק כ ק
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 נו סי :יפדאל אגורה ליגה אגסי נוס, קון פואי ׳0 2
ליבאנטארון סי קואנלו נוס, קון פואי ה' קי סואירס

 אע- ייראן3או נוס אינטונסיס : נוס קונטרה ריס3אומ 3
ס,3י3 גלוטידו קונ- פולור סו אינסינדיאה סי קואנלו ו

 א- אובייראן נוס אגואס לאם אינטונסיס :נוס טרה 4
נואיס- רי3סו פאסאלו יירה3או ארוייו און .ראגדונאדו

רי3סו פאסאלו אובייראן אינטונסיס : אלמה טרה 5־

 עליגו3 : ייאס3סוביל אגואס לאס אלמה נואיסטרה 0
דיינ־ סוס אה פריאה פור ליפו נוס נו קי ,ה׳ סיאה

 דיל פאשארו קומו איסקאפו סי נואיסטרהאלמה : טיס 7
ראדו3קי אלזואיס איל אינקאפאדודס. לוס לי לאזו

 אייודה נואיסטרה : איסקאפאמס סומוס נוסוטרוס אי 8
 סיילוס לום די אזילור ה', ?י רי3נומ איל אין איסטה

:טיירה לה די אי

קכה
אעפיגוזייאן סי קי לוס ילאס.3סו לאס לי קאנטאר 1

,3איסמו סי נו קי ציון, די מונטי איל קומו סרן ה אין י

 איס- מונטים ירושליס, : ריסטארה סיימפרי פארה סיני 2

סו די דירידור איסטה ׳0 אי אילייה, די רירידור טאן

 ארה5 לה פורקי :סיימפרי אסטה אי אגודה די לו3פואי 3
- לה רי3סו סיימפלי פאלס נופהארס מאליסייה לה די ו ס

טיינלא נו גיסטיס לום קי פארה גוסטוס. אימזידילוס
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ליס אה יין3 אז ה'. אי : טורטורה לה אה מאנוס סוס 4

,א :קויאהוניס סוס איז ליריגוס לוס אה אי ?ואינוס3 5
י ׳־■* ' ־*׳• ** • ״־

,טואירטוס קאמינוס סוס אה אקיסטאן סי קי לוס

פאז טורטורה. ארבראן קי לוס קון ה לייבארה לוס

: ישראל רי3סו סיאה

ו נ ק
 טורנואה סי ה קואנדו סובילאס. לאס י7 קאנטאר 1

: סונייאדוריס קומו פואימוס ציון, י7 טורנאלה לה

 אי וקה,3 נואיסטרה די>ר י7 אינגיאה סי אינטונסיס 2
 איה- ריזיאן איכטונסיס קאנטאר. י7 לינגואה נואיסטרה

:איסטוס קח גראנדיס קוזאס איזו ה גינטיס, לאס טרי

א- פואימוס נוסוטרוס, קול גראנדס קוזאס איזו ה' 3

/ : ליגריס 4 קומו קאטעוס נואיסטרוס אה טורנה ה

לאג- קון ראן3סימ קי לוס : רוס7 איל אין ארוייוס לוס 5

 אנלהאי סי ו7אנ7אנ :קאנטאר קון סיגאראן רימאס, 6
לה לי איספארזימיינטו איל ה3ליי קי איל ו7לייוראנ

4

 ה3ליי קי איל קאנטאר קון רה7ינ3 ו7יניינ3 סימיינטי.
ילייאס:3גא סוס

קכז
* ^ נ א  מ ה׳ סי שלמה. לי .ילאס3סו לאס לי ״1ק

 לה קי לוס טראבאזאן אנו3 אין קאזה, לה פראגוארי
אנר3אין' לאל,3סי לה גואללארי נו ה׳ סי פראגואן.



בוסוטרום, פארה איס באנו אין :כואללאלור איל בילה 2
אסיה- טארליש אי מאנייאנה, לי אליבאנטיש בוס קי

״ . י

קי מימטראס פאטעאס. לי פאן איל קומיינלו טאלום,

 סר? זוס אי איק :קילילו סו אה סואינייו לה איל אנסי 3

גוא- סר ביינטלי ליל פלוטו איל אי ה', לי אילידאד לה
באראגאן? ליל מאנו לה אין סאאיטאס קומו :לארלון 4
 ביינאבינטוראדר :מוסילאל לה לי איזוס לוס סרן אנסי 5

 קי- נו אילייוס. לי קאלקאש סו אינגו קי באלון איל
 אינימיגוס קון לארין3א קואנלו אכימואינסאמס דאלאן
: פואילטה לה אינטלי

קכח
 קאדה ביינאבינטולאלו סובילאס. לאס לי קאנטאר 1

קאלילאס: סוס אין אנלה קי ה׳, אה טימי קי אונו
ביינא- .מאנוס טוס לי טראבאזו איל קומילאס פולקי 2
 קומו סירה מוזיל טו :ביין סירה טי אי ,טו בינטולאדו 3

 טוס קאזה, טו לי לאדום לוס אה פלוגיגואהה ביד
:מיזה טו די לילידול אולעוס לי דאמוס קומו איזוס

אה טימי קי באדון איל בינליגו סירה אנסי ל איק פורקי 4
לי ביין איל בידאס טו אי .ציון די בינדיזירה טי ה׳ :ה' 5
 אה ביראס טו אי : בידה טו לי ליאס לוס טודוס ירושלים 6

:ישראל רי3סו פאז לה איזוס. טוס דיס איזרס לוס

ו מ ל א כז ס ח ק נ 19! ק
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קבט
לי אנגוסטייאלון מי מוגו .סובילאכן לאס לי קאנטאר 1

 מי מוצו :ישלאל אגולה ליגה אגסי ,מוסילאלים מיס 2
פוליירוןקוג- נו מה מוסילאליס. מיס לי אנגוסטייאלון

אלאלוליס. לוס אלאלון איספאללה מי סובלי מיגו: 3

קואיל- לאס קולטו גוסטו ׳ה :שולקוס סוס אלאלגארון 4

סי אי ילגואינסאלוס3א קילאלאן :מאלוס לוס לי לאס 5

 סילאן ציון: וליסין3א קי לוס טודוס אטראס טומאלאן 6
אלאנ- סי קי אנטיס קי ,טיזאדוס לוס לי ה3ייל לה קומו

די מאכו סו אינגי נו סיגאלול איל קי :סיקה סי י קה 7

 ליזין נו אי :ילייאס3גא לי קוזילול איל סיכר סו ני ,איל 8
-3 לי3סו סיאה ה לי ינליסייון3 לה פאסאן, קי לוס ו ס  ו

:ה' לי כומבלי איל אין ינליזימוס3 0ו3 . טמס

ליר
טי אוכלולאס לאס לי ילאס.3סו לאס לי קאנטאר 1

איק- אוריזאס טוס .ה3 מי אויי אלוני : • ה' אי ,לייאמו 2

 סי : אס3לוגאטי מיס לי וז3 לה אה איסקוגאנלו טין 3
פאלאלה?: סי קיין אלוני? ליליטוס. ה'גואללאליס טו

סיאש קי פאלה פיללונאנסה, לה איי קונטיגו פולקי 4

אה .איספילה אלמה מי ה׳, אה איספילו ייו :טימילו 5

 אלוני אה איספיי? אלמה מי :איספילו לה3פאלא סו 6
קי לוס מאנייאנהי לה אה איספילאן קי לוס קי מאס
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אם ישראל, איספירה, :מאנייאנה לה אה איספיראן 7
איל קרן אי מירסיל. לה איסטה ס' קוץ י פולק ה׳.

 לי ישראל אה ריגמירה איל אי : מוגה ריגמיסייון איי 8
: וס ט לי לי סוס טולוס

קלא
י 1 א ט נ א  קו־ מי ה'! או לידויד. סתילאס. לאם לי ק

 אלטי- סרן נו אחוס מיס אי איכאלטיסי סי נו ראסון
מא קיזאם אץ ני גדאנדיזאס אין קאמינו נו אי גיס.

 א- אי קאלמי ייו סיירטו לי :מי סתרי ראבילייהאס ג
 סו אה גונטו ליסטיטאלו קומו אלמה מי אה קאליי

אלמה מי איסטה אנסי ליסטיטאדו איל קומו מאלרי.

 אי אגורה י>לי7 ה', אה ישראל, איספירה, ׳. קונמיגו 3
:סיימפרי אסטה

קלב
ר ± א ט נ א  *7לוי אה ה', רה,3מימ סתילאס. לאם לי ק
אפרומיטייו ה', אה גורו קי :אפדיאיסייון סו טולה ׳2

 לי טיינלה לה אין אינטרארי נו :3יעק לי פואירטי אל 3
י קאזה, >מי ר ת ס י י י ת ס ו איסטרא- מי לי קאמה לה נ

א^ורמיסי- ני אחוס, מיס אה סואינייו לארי נו :לו 4

 לוגאר און אליי קי אסטה :פארפאטס מים אה מיעטו 5
: 3יעק לי פואירטי איל פארה מוראדאס ה'. פארה

אפרמה. אץ אילייה לי אואימוס היקא ולפ איק? 6
13
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 איכטרא- : כאלה לה י7 קאמפוס לוס אין אליימוס לה 7
אעקוללארמוס כוס מוראדאס. סוס אין אגורה לימוס

ס: סיס לי איסטראדו אל 8 י טו אה ה', ליצאכטאטי, פי

 טוס : פורטאליזה טו לי אלקה לה אי טו אולגאנסה. 9
צואיכוס טוס אי טסטידאד י7 יסטיראל3 סי כוהכים

טוררס כו סיירצו טו מיל י7 אמור פול : קאנטאראן 10

 לויל אה גולו ה׳ : אוכטאדו טו י7 קארה לה טי לי 11
פלוטו יל7 ליזיינלו, איגייס, י7 טורכארה כו בירלאל,

וס טוס סי : סילייה טו סוצרי רי7פונ צייכטרי טו י7 12 א̂י
1

 איס- טיסטימונייוס מיס אי פירמאמייכטו מי גואללאריז
פאלה איזוס סוס טאמצייץ אמציזארי, ליס קי טוס

 ה׳ פולקי סילייה: טו סתרי אסינטאדאץ סיימפריסי 13
: איל פארה מוראדה פור יזיאו7 לי ציון. איסקוזו

אסינ- מי אקי סיימפרי. פארה אולגאכסה מי איס איסטה 14

מוגו. ציכליזירי צייאכלה סו :ליזיאי לו פורקי טארי, 15

 ציס- מהכיס סיס אי :פאן לי ארטארי ליזיאהוס סוס 16
קאכטאראץ צואיכוס סוס אי .סאלבאסייון י7 טירי

ויל.7 פאלה קואירכו און קליסיל ארי אליי :קאכטאר 11

 איכימי־ סוס אה :אוכטאדו מי פארה קאכדיל אורליכי 18
 איכפלו- סי איל סוצרי אי לייאוכלה. לי ציסטילי מס

:קורוכה סו ריסירה
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קיאנעדו אלק דויד. די אס.1סתל לאס לי קאיטאר 1

אירמאנוס איסטאר איס כוסגווזו קואנטו אי ואלנו3

 סתרל ואינו3 אזייטי איל קומו : אחונה אמינטי7קומפלי 2
 אר-3 לה ה,3אר3 לה סתרי דיסיינדי קי יסה.3קח לם

ל7 יסון3קח איל סתרי י7יסיינ7 קי הל אהרון י7 ה3

 י7דסיינ קי חרמון די רוסיאו איל קומו :ו7יסטי3 סו 3
 ו7איכקומ־נ ה' אליי פולקי ציון. י7 מונטיס לוס סתרי

נדס3 לה סיימפלי: פארה סאיל3 יון,יי

קלי
 ה', אה לנליזיל3 איק, סתילאס. לאס י7 קאנטאר 1

/ י7 ללד?יס0 טודוס קאזהלי לה אין אלסטאש קי ה

2 / איל אין מאנוס ואיסטראס3 אלסאד : נוגיס לאס אין ה

 יזירה7ינ3 טי ה' :ה' אה ינליזיל3 אי סאנטתארייו, 3
: טיירה לה' י7 אי סיילוס לוס י7 א־ילול איל ציון, לי

קלה
א- ה׳. לי לי3נומ אל אד3אלא •7ה אה אלאכיאד' !

ס3סייר !אי ־,7א3לא 2  לה אין אלסטאש קי לוס :ה' לי ו
- לי קאזה לה לי קירטיס לאס אין ה'• לי קאזה ו נ

/ אה אלאבאל :לייו איסטרו 3 ואינו.3 איס ה פורר,* ה

 פורקל :מסטחו יסא פורקי ,יל3נומ סו אה; סאלמיאל 4
, פאלה 3לעק אה איסקוזו ה' סו פארה ישראל אה סי

ו פ ל א לג ס ד ק ל ה ק ל 195 ק



נו־ אי גראנלי, םאי ה' קי סי ייו בורקי :ורו טריז 5

 לו טודו :לייוזיס לום טולוס קי מאס סינייור איסטרו 6
 לה אין אי סיילוס לוס אין אזי אינבילונטה, ה' קי

:יסמוס3א ליס טולוס אין אי מאריס לאס אין טיירה,

רי־ ,טיירה לה לי קאבו ליל נוביס לאס סוביר אזי קי 7 ״ \ ״
בייכטו אל סאקה אי אזי. לובייה לה אה לאמפאכוס

לי מאייוריס לוס אה אירייו קי :סיליימס סיס לי 8

 יאו3אינ : קואטרופיאה אסטה די3אומ ליזלי אייפטו 9
אייפטו, טי, לי מידייו אין מאראבילייאס אי סיכייאליס

 י ק :סיירבוס סוס טודוס קונטרה אי פרעה קונטרה 10
: פואירטיס רייאיס מאטו אי גלאנליס, גינטיס אירייו

שן,3ליל ריי עוג אה אי אמורי, ליל ריי סימון אה 11

 טיירה סו לייו אי :כנען לי ריינוס לוס טודום אה אי 12
:פואיבלו סו יסראל אה אירידאד פור אירידאד, סיר

מימ- טו ה', סיימפרי. פארה איסטה רי3כומ טו ה', 13

 ה' פורקי :גירינאנסייו אה גירינאנסייו לי ראסייון3 14
סובר אריפינטירה סי אי פואיבלו- סו אה כוזגארה

די סרן גינטיס לאס לי לוס׳אילוליס :סיירבום סוס 15

וקה3 :ליס3אומ לי מאנוס לי איבו אורו, לי אי פלאטה 16

 אורי־ :בין נו אי טיינין, אחוס אבלאן. נו אי טיינין 17
איספיריטו איי כו טאמביין איסקוגאן. נו אי טיינין זאס

רן יאנס אילייוסי קומו : וקה3 סו אין 18 אזילוליס, סוס ס

ו !96 מ ל א ה ס ל ק
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 קאזה :אילייוס אין אינפימזייה סי קי אוכו לה א ק אי 19
ינמזיל3 אהלון, י7 קאזה !ה׳ אה *7יזי7ינ3 ישראל, י7

טי- קי לוס ! ה' אה ינליזיל3 לוי, י7 קאזה : ז ה׳ אה 20

 לי ה׳ סיאה יגו7יכ3 : ן ה׳ אה ינמזיל3 ה', אה מיץ 21
:ה' אה אלאבאד ירושלים. אין מורה קי איל ציון,

קלי
סיימ- פארה פולק' ואינו,3 איס איל פורקי ה', אס לואדי 1

וזיס, לוס י7 מיו אל לואד :מילסיל סו איס פרי 2 מי

- אל לואד :מילסיל סו סיא סיימפרי פארה פורקי 3 סי

סו איס סיימפרי פארה פורקי סינייורים, סול י7 נייור

פור סולו, גראנמס ילייאס3מארא אזי קי אל :7מירםי 4

 לוס איזו קי אל :מייהיד סו איס סיימפרי פארה קי ע
אים סיימפרי פארה פורקי אינטינמנסייה, קון סיילוס

א לאס מ3הו טיירה לה אפירמו קי אל :מירסיר סו 6

 קי אל :יל מיר סו איס סיימפרי פארה פורקי מאס, ל
סו אים פארהסיימפרי פורקי גראכליס, להימס איזו

פורקי ,מאה מל פוליסטאניאה פור סול איל :מירסיר 8

ס- אי לונה לה :מילסיל סו איס סיימפרי פארה 9  אי
, לה לי פוליסטאניאה פור טלילייאס פארה פורקי מגי

 אלן אייפטו איר*יו קי אל : מירסיד סו יסא סיימפלי 10
מיר- סי איס סיימפדי פארה פורקי מאייורים, הוס

פור- אילייום, אינטרי לי ישלאל אה סאקו אי : סי^ 11
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 פואילעי מאכר קרץ סומירסיל: איס ס״מפלי פארה קי 12
סר איס סיימפלי פארה פורקי טיכדלו, רלסו3 קו? אי

פארטיס, אין רובייו מאר איל פארטייו קי אל : מילסיד 13

 פא- איזו אי סומילסיל: אים קיימפלי פארה פורקי 14
פארה פורקי איל, י7 מידיו פור ישראל אה אר3

פרעה אה קאקולייו אי :מילקיל סו איס קיימפלי 15  
פארה פורקי לובייו, ׳מאל איל אין פוכסאלו סו אה אי

פואיבלו סו אה לייבו קי אל :מילקיל סו איס קיימפלי 16

*---------איס סיימפלי פאלה פורקי ליזיירטו, איל אין
פור גלאנליס, רייאיס אה אילייו קי אל :קיל 17
 . אה מאטו אי :מילסיל סו איס סיימפלי רה 18

: מילסיל סו איס סיימפלי פארה פורקי ס, פואילט

סיימפריאיססו פורקיפארה אמוד, דיל ריי סימון אה 19

פארה פורקי שן,3 ליל ריי עוג אה אי * מילסיל 20

- סוי טיילה קו לייו אי :מילקיל סו איס סיימפרי 21 אי

 סור מילסיל: סו איס סיימפרי פארה פורקי דלאד, 22

ימ- פאלה פולקי סיילבר, סו ישראל אה אירידאד סי

 אין נוסוטדס לי אקוללו סי קי : מירסיל קו איס פלי 23
סר איס סיימפלי פאלה פולקי אשיזה,3 מאיסטלה

אנגוקטייא- נואיסטדס לי לעמייו כוק אי :מילקיד 24

 לק :מילקיל סו איס סיימפלי פאלה פולקי דיר־ק, 25
ימ- פורקי קריאדורה, טולה אה קומילה לה פארהסי
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 סיילוק, לוס די דייו אל לואד : מילסיד סו סאי פלי 2
:מירסיד סו יסא סיימפל־י פאלה פולקי

קלז
ה ! ק ר י אסינטימוס, כוס אליי ל,33 די ריאוס לום לי ס

 סובלי : ציון לי אקולדאכדוכום לי־ולימום, יין3נןאלי 2
אל- כואיסטלאס קולגימוס אילייה איכטלי ;ים3סא לוס

 כוס־ימאכלאלון קאטיכאמן כוס קי לום פולקי : פאס 3
 איזיילון כוס קי לוס אי קאכטאל, לי לאס3פאלא

כוסוע- פארה קאנגואל דיזיינדו, אליגליאה. גואייאר,

ס 4 קאכ- קאכטארימוק קומו : ציוץ די קאכטאר און מ

טיאול- סי :איסטראכייה טיירה סיברי ה' די אד ט 5

- סי : דיריגה מי אולבידי סי ירושל־ם• אי ילארי,3 6  אפי
 אקורדארי מי כו סי פאלאלאר, מי אה ליכגואה מי גי
סימה סיברילה ירושלים אה כואליבאכטארי סי טי> לי

, רה,3מימ : אליגדיאה מי לי 7  לי איזום לוס אה ה
 ריל,3ליסקו דיזין, קי ירושלים, די דיאה איל אדום,

: ן סימייכטו איל אסטה אילייה, איכטרי דיסקתריד

 איל יעאביכטוראלו3 דיסטמאידה• לה ל33 די איזה 8
כו- אה איזיסטי קומו גואלאדדון טו פאגארי טי קי

קיב- אי טראבארי קי איל ־ר7יכטורא3יינא3 :סיטמס 9
\

:פיכייה לה קוכטרה גיקיטוס טוס אה לארי
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קלח
יסטה3 אה קודאסון. טודומי קון לואדי טי דויד. ז״י 1

 לא- אדי3אי:קוד מי :סאלמיאדי טי דייהיס לוס די 2
 פור די3נומ טו לוארי אי סאנטו, פאלאסייו טו די דו
איככדאכדיסיס- פודקי בידדאד. טו פוד אי מירקיד טו

 דיאה איל אין :די3כומ טו טודו די3סו דיגו טו טי 3
אין אינפורטיסיס מי טו דיספונדיסטי.. לייאמי,מי קי

 טודוס ה', לואדאן, טי : פודעיאל״ה קין אלמה מי 4
דיגום ליס אויירון פריקי .טיידה לה די יייאיכן לוס

ן קאנטאדאן אי : וקה3 טו די 5 ס אי א די קאדידאם ל

 איס ס׳ כודהי :גראכדי איס ה' די אונדה לה קי ה', 6
ליכוס די קוניסי אי אשו.3 לו אה מידה אי אלטו,

 אה- לה די מידייו אין אכדתיידי ייו אאוכקי :אלטיגו אל 7
ב- טינדידאם אב־ליגואדאס, מי מסטייה, סו ו מאנ  טו

מי דדינה טו אי א־כימיגוס. מים די פרלוד איל די

טו ה' מי. פוד טילי לי קומפלידה ה' : אדה3האל 8
*

אינוס לוס ד״שיס נו סיימפדי. פאדה איסטה מידסיד

: מאנוס טוס די

קלט
ל 1 , סאלמו. דויד, די .קאנטאדוד פדימיד א מי ה

- מי קונרסיס טו :קומסים מי אי פישקידיסטי 2 ע ס  א

פינסא- מי אינטיינדיס אנטאדמי.3לי מי אי טאדמי



מ^יאכןי ייאזיזה מי אי קאמעו מי :לעוס לי מיעטו 3

ס7טו אי 4  פא- איי נו פול־קי : אוזאם מיסקאלילאס א
קומסיס לאס טו ה', איק לינגיאה, מי איל לה3לא

איסטלינאס, מי לילאנטי פול אי אטלאס פול : טולאס $

 לימא- איס יל3סא איסטי : מי סובלי מאנו טו פוניס אי 6
. פאלה ילייוזו3מאלא סייאלאמינטי אינאלטיסידו, מי

איס- טו לי אנלאלי אלו :אלקאנסאללו פואילו נו 7

- סי • ̂ פליזינסייה טו לי אלופואילי אי פיליטו? 8 ו  ס
 מי סי אי טו• איסטאס אליי סיילוס, ליס אה יילי3

פרי- טי איק אינפיילנו, איל אין קאמה לה אידילי

אי מאנייאנה, לה לי אלאס לאס טומאלי סי :ז זמטי 9

אלייטו טאמביין מאל: לה לי קאבו איל אין מולאלי 10

 אי : טלאבאלה מי לילעה ו נ־ אי גיאל־ה, מי מאנו 11
לירה,3קו מי איסקולילאל לה סיילטו לי סילישילי,

 לה טאמביין : מי לי לילילול איסקלאליסי כוגי לה אי 12
 מגי לה אי טי, פאלה איסקוליסי סי נו איסקולילאל

לה איס אנסי לח לה קומו ליאה. איל קומו לה3אלומ  
י

ונים. מיס טייניס טו פולקי : איסקולילאל *3 י ני מי לי

,3אלא טי : מאללי מי לי יינטלי3 איל אץ ל־סטי3קו 14  ו
 טוס איספאנטוסאמינטי, אפאלטאלו פואי ייו פולקי
מויי סאבי לו אלמה מי אי .ילייוזוס3מאלא סון איגוס

, לי יילטוס3אינקו פואילון נו גואיסוס מיס :יין3 15 - טי קו

ו מ ל א ט ס ל 20• ק



איגו אכלו אי טו, פו ו7יטישיהקי פואי קואגלל איןסיקרי

יידון3 אחוס טוס :טיירה לה י7 אוכדוראם לאס אין 16

 טולוס מ3לי איסתריטר פורמה, אאוןסין קואירפו מי
פור־ סיד י7 אביאן קי יאס7 לוס איסקריטוס פואירון

קיאנ- אי : אילייוס י7 אוכו סיאי נו אאין אי מידוס, 17

פיכסאתייכטוס, טוס סרן מי פארה פדסייאדוס טו

קי סי : • סומאס סיס סון גראכדיס קואכטו ז ייו7 יא 18

אריכה.מי קילה מאס מוגוס סון קוכטארלוס, ירי ש

דייו, אי טו, סי :קוכטיגו איסטויי יין אאוץ אי ליספיירטו, 19  
ארוכיס3 וטייס וס 3 אי האטאלו. מאלו, אל מאטאריס

ס3טיראד סאכגרי, י7 20  די אבלאן קי לוס : מי! י7 ו
אה לייבאן סי איכימיטס טוס מאלאינוריאה. פארה

לוס אה אבוריסקו ייו ה', סיירטו די : אכייאד3 לה 21

אנ־3לי סי קי לוס קוץ אקיזו מי אי וריסין.3א טי קי

א־ לוס קומפלידה וריסייון3א קח :טי קונטרה טאן 22

 פישקירימי, :אינימיגוס פור מי אה פואירון וריסקו.3 23
י3סא אי פרינאמי קוראסון. מי י3סא אי * דייו או

ו 202 מ ל א ט ס ל ט ק ק

 קארירה מי אין איי סי י 3 אי : פיכסאמייכטוס מיס 24
סיימפרי: די קארירה גיאמיאיןלה אי איניקידאד, די
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עו^ו קוראסוץ. סי אין מאליס פינסאן קי :ארדאמי 3

 סוס איסמולאן : פיליאס פארה אפאנייאן סי ליאה איל 4
לי- איסטה יבורה3 די פיסונייה רו.3קולי קומו לינגואם

 לאס די ה', גואדדאמי, :סלה לאבייוס. סוס די באשו 5
גוארדא- אלולמיס די באדון דיל מאלו, דיל מאנוס

 אלטינוס לום :פאסוס מיס אימפוכאר פיכסאן קי מי. 6
 איספאג- קואידדאס. אי מי, פארה לאזוס איסקונדין

פו אינקאפאמיינטוס סינדידו. דיל סירקה רד לה דין

. איריס יין7 מי ה', אה דיגו :סלה מי• פאדה נין ל טו
• '1• *

 דייו איל :דוגאטיבאס מיס די וז3 לה איסקוגה ,׳ה 8
דיס3קו טו סאלבאסייון. מי צודטאליזה, מי איס אלוני

דישיס, נו : ארמאדורה לה די דיאה איל אין קארסה מי 9

ע- סו טדאייגאס נו דיזיאום. סוס מאלו אל ה', אי  פ

אינאלטיסידיאן. סי קיסור .יה'או:: לה אה סאמיינטו

לאזי- לה דוליאן, טי קי לוס לי ־סה3קא לה : סלה 10

 סוברי קאאידאן :רירה3קו לוס לאבייוס סוס די דייה 11
אונדו- אין פואיגו, אל איכאלה לוס דאזאס.3 אילייוס

 דון א 3 איל : אילייאס די אליבאנטאראן סי נו קי דאס 12
בא איל טיירה. לה אין קומפואיסטו סירה נו אבלאדור

אימפושא- קון קאסארה לו סי מאלו, אלולמי די רון

דיל גואיסייו איל ארה ה' קי סי ייו :גדאכלי מיעטו 13

לוס סיירטו לי :דיזיאחוס לוס די גוחיסייו איל פרובי, 14
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 איסטאלאן ליליגוס לוס לי.3נומ טו לואלאן גוסטוס
:פליזינסייה טו אין

א מ ק

1 . ו מ ל א / דויד. די ס אפליקולאטי לייאמו. טי אה ה

 מי :טי אה לייאמו קואכדו וז3 מי איקקוכה מי. אה 2
 קאאו- קומו טי די דילאכטי ליליגה ה3סו אויאסייון

קומו סיאה מאנוס מיס די אלקאמייכטו איל מילייו.

מי אה גואלדייה אונה פון ה', :טאלדי לה לי פליזינטי 3

 דיסיס נו : לאניייס מיס די פואילטה לה נואללה וקה.3 4
 סאל3או ראל3או פאלה מאלה קהה אה קולאקון מי

אי טולטולה, אובלאן קי כאלוניס קון מאליסייה, קון

 איל סי :סאכולוזוס מאננאייס סיס לי ייו קומה נו 5
־אק מי סי אי מילסיד קח סירה מאזאלי, מי גוסטו  ס

בי נולי יסה.3קא לה פאלה אזייטי קומי סירה טעאלי,

ה.3קא מי אלי ל ס מאלוס, לוס אה קואפטו אין אימפילו י

מאלי- סיס קונטרה אינה סירה אולהסייון מי אאין

ליסקיסייוס אין איגאמס סילאן גואיזיס סיס :סייאס 6

פור- דיגום, מיס אואילאן סי איכטונסיס פינייה. די

פאלטי אי ליספידאסה קי איל קומו : אילמהאס סין >! 7

- נואיסטלוס אנסי טייוניס, לוס איססארזי טיילס לה גו

לה לי וקה3 לה אסטה איספאהילוכן איסטאן סויסא

טי, אה קאטאנלו יסטאןא אוזוס מיס פולקי :פוייה 8



: אלמה מי ליזיגיס נו ריגו.3א מי טי אין אלוני. לייו

 בופקאן קי קח לאזו ליל לוכאליכן לום לי גוארלאמי 9
לוס לי אינקאפאמיינטוס ליס לי אינקאפאלמי, פארה

סיס אין מאליס לוס קאייגאן : טורטולה לאן3או קי 10
: ס&יו פאקי יין קי אסטה אאונס, לידיס סרוסייאס

קשב
לה אין פואי קואנלו לויל. לי .יזאלול3אמ סאלמו 1
קון ה׳. אה לייאמו בוז מי קין : אור-סייון קוא־בה. 2

איל. לי לילאנטי קיזה מי יילטו3 :לוגו ה' אה בוז מי 3

פולקי : ליכונסייו איל לי לילאנטי אנגוסטייה מי 4  
 קוכמיגו, ליסמאייאלו א־סטה איספידיטו מי קואכלו

ס3סא טו אינטוכסיס קאמיכו איל אין סינלידו. מי י

 אה קאטה : מי פארה לאזו און איסקונלין אכלו קי 5
.3 אי לירינה לה  איל קומסקה. מי קיין איי נו אי י

בו&קי קיין איי נו מי. לי ליפירלייו סי פואילה לי לוגאר

 טו ליגו, ה'. טי אה איסקלאמו :אלמה מי פארה ייז3 6
ס3י3 לוס לי טיירה לה אין פארטי מי ריגו,3א מי איריס : ו

 איה- איסטויי פורקי איסקלאמאסייון, מי אה איסקוגה 7
פירסיגילוריס, מיס לי איסקאפאמי מוגו. פלאקיסילו

 אלמה מי 0סאק ייו: קי פואירטיס מאס סין פריקי 8
ס- לוס רי.3נומ טו י3אלא קי פארה קארכיל, ליל ו  ג

: ביין איזיסטי מי פולקי רוליאראן, מי טוס
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אין ריספונלימי פיאיללאד. טו אין רוגאטעאס, מיס אס

 טו קון כואיקייו אין איכטייס נו אי : גוסטילאד טו 2
לילאנטי צופןטו אים ו3י3 יי3אומ ניעוץ פורקי ו.3סייר

 מא- אי אלמה, מי פירסיגי אינימיגו איל פורקי :טי לי 3
 אין איסטאל־ אזי מי טיירה. לה אה ילה3 מי זה

סיימ- פארה מואירטוק סין קי לוס קומו איסקורילאלים

קונמיכו. ליסמאייאדו איסטה איספיריטו מי אי : פרי 4

 אקורלו מי :מי אינטרי דיסולאלו איסטה קוראסון מי 5
 אוב־ טו אין פינסאנלו איסטויי אנטיגוס. לילוסליאק

איה- פינקאנלו איסטויי מאנוס טוס לי איגו איל אין רה.

 אלמה מי טי. אה מאנוס איספאנלרמיס : מי טרי 6
: סלה לאסה. טיירה קומו טי אה איססיראנלו איסטה

/ ריספונלימי, אפדיסורה, 7  איסטה איספיריטו מי ה
 פארה מי, י7 פאסיס טוס אינקתראס נו קונסומילו.

לה אה ליסיינלין קי לוס אה אסימיזאלו סיאה נו קי

מאנייא! לה פור מירסיד טו אואיר אזמי : פואיסה 8

, קארי, לה סאביר אזמי אינפיגוזייו. מי טי אין פורקי

: אלמה מי אימפריזינטו טי אה פורקי אנלאדי, קי

איכ מי קונטיגו .ה' אינימיגוס, מיש לי איסקאפאמי 9

טו פורקי ילונטאל,3 טו אזיר אה י?אמי3אמ :קוברו ס!



טיירה אין גיאי מי ואיכו3 איספיליטו טו דייו. מי איייס

 יליגואראם.3א מי ה', די,3נומ טו לי אמול פול :לייאנה 11
אנמס- לילה אלמה מי סאקאלאס אל7גוכ!טי טו פול

 אי- מים אה ליסטלואילאס מילסיד טו אין אי : טייה 12
 אנגוסטייא- לוס טולוס אה ליפיללילאם אי נימיגוס,

: ו3סייל טו סייי ייו פולקי אלמה. מי לי לולים

ר מ ק

 מיס יזה3אמ קי איל פעייה, מי ה', עליכו3 .לויל די 1
: פיליאה לה אה לילוס מיס אטאלייה,3 לה אה מאנוס

 מי אלטורה, מי אינקאסטילייאלולה, מי מילסיל, מי 2
—לי3א מי איל אין אי אמפאלו מי קונמיגו, איסקאפאלול

: לי אשו3לי פואיצלוס כוציגואה קי איל גו, 3 י מי ק / ה

אומ- לי איזו איל קונוסקאס, לו קי לי,3אומ איל איס
^ \

נא^ה. לה אה אסימיזה איל : ? איסטימיס לו קי לי3 4

 לום אקוסטה ה', : לה3סולומ קומו פאסאן ליאס סוס 5
: אומין אי מונטיס לוס טוקה ליסיעלי* אי סיילוס

סא- טוס טילה איספאלזילוס. אי לילאמפאמס. אינה 6

 לה לי מאנוס טוס טיעלי : 0אלו3איקונטול איטלס, 7
לי מוגאס, אמאס לי איסקאפאמי אי ליגמימי אלטולה.

אב וקה3 סו קי : חיסטלאנייוס איזוס ליס לי מאנו לה 8

ד ה2לילי אונה איס ליליג? סו אי פאלסיללל, לה

מאי- קאנטאר און קאנטארי טי • לייו או :מינטירה 9

ו מ ל א ג ק ס ד מ כ 207 ק



ו 208 מ ל א ד ס כ ה ק מ ק

: דייסקואירדאס די אלאאוד קוץ סאלמיארי טי ו.3

 קי אל ,רייאיס לוס אה סאלבאסייון ה7 קי אל 10
: מאלה איספאדה לה י7 ו3סייד סו 7וי7 אה ריגמי

 איזום לוס י7 מאנו לה י7 איסקאפאמי אי ריגמ־מי 11
סו אי פאלסידאד, אבלה וקה3 סי קי איסטריעייוס,

 נואיס- קי פארה : מינטירה י7 דיריגה אונה דיריגסאיס 12
 סו אין קריסימס פלאכטיאוס קומו סיאן א־זיס טמס

ס.3מאכסי א- קאכטוכיס, קומו איזאס כואיקטיאס י

- קי סארה :פאלאסי־ו י7 אסימיזאנסה אין פייטאדאס 13 ו  נ

 מולו טילו כארואנדו ליינוס יאןס גראנימם איסטלוס
מוגיגו־ סי אס ז'3או נואיסטראס קי מאנטינימימטו, די
*

: קאלייס כואיסטלאס אין ייסמיליס7 יא מיליס אה אין

 נו קי קארגאדוס. איסטיז מאייול גאכאדו מאיסטלו קי 14
איס- ק־אה נו אי דאנייו, סיאה נו אי פולטילייו, סיאה

ינטורא-3יינא3 פלאזאס־ נואיסטראס אין קלאמאסייון 15

נ־3יינא3 קוזאס. איסטאס טייני קי פואיבלו איל דו  י
ייו:7 סו פור ה' טייני קי לו3פואי איל טוראלו

 אי סיימפרי פארה די3כומ טו ינדיזירי3 אי
נ3אלא אי ינדיזירי,3 טי יאה7 קאדה 2 טו ארי

, ... ה סאי י7כראנ סיימפרי: אי סיימפרי רה 3

׳ קמה
1 , ר ו א ו יי7 מי אינאלטיסירי, טי דויד. די ל



209 קמה סאלמו
*

קירימייכ~6פי איי נו גראכליזה סו אה אי מוצו. אלו3

אי־ טוס ארה3לא א גיריכאכסייו אה ציויכאנסייו :טו 4

 איר־ לה די :באראגאניאס טוס דינונסייאראץ אי כוס, 5
טוס די אי מאייסטאל, טו די אונדה לה די מהודה

 ייזה1פורט לה דיקלאדאדאן אי : לארי3א ילייאם3מאדא 6
די לה גראנדיזה, טו אי טירעליה. איגום טוס די

ונדאדדי־3טו גראכדידי דאסייון3מימ לה : קוכטארי ל

 גראסייהו :גוסטי^א? טו קאכטאראן אי כוכסייאדאץ. 8
די גראכדי אי פולור די טאדדו ה', איס פייאדהו אי

פייא־ סוס אי טודום, פארה בואיכו סאי ה׳ :מילסיד 9

ס טודוס רי3סו ןר ס דאדיס 10 ו ג אי ס , או :סו טודוס ה

ביכדיזי־ טי ואיכוס3 טוס אי לואראץ, טי איגוס טוס

־3א אי רייכו, טו די אוכרה לה דיקלאראראן :ראן 11

 אה יר3סא אזיר פארה אראגאכיאה:3 טו לי לאראן 12
אוכ־ לה אי אראגאכיאס,3 סוס רי3אומ די איזום לום

 אוץ איס רייכו טו :רייכו סו די אירמהורה לה די רה 13
אין פודיסטאכיאה טו אי טיימפוס, לום ׳וס7טו די רייכו

 אה סוסטייכי 7ה :גיריכאכסייו אי כיריכאכסייו טודו 14
לוס טולוס אה אכטה3לי אי קאאידוס,' ליס טידוס

איספיראכדו איסטאן דיטו^וס אוזיס לוס :אופרימידוס 15

-3א :אורה סו אין קומידה סו לאס ליס טו אי טי. אה 16

נ ־7ילוכטא3 לי ו3י3 ו7טו אה ארטאס אי מאכו, טו ליס
13



ה כאיזנו 210׳ רפו לנ

ואינו3 אי קאלילאס, סוס טולאס אין צוסטו איס ה' 17

 טולוס אה סילקאנו איס ה' :וס2אי סוס טולוס אין 18
לייאמאן קי לוס טולוס אה איל, אה לייאמאן קי לוס

 לום לי בילונטאל לה אזי איל :יללאל3 אין איל אה 19
:ה3ס!י לוס אי איסקלאמאסייון, סו ארי אי טימין, לו קי

טולוס אה אי אמאן. לו קי לוס טולום אה גואללה ה' 20

 לו- איל לאלה3א וקה3 מי : ליסטלואיוה מאלוס לוס 21
לי3נומ טו עליזילה3 קליאלולה טולה אי .׳ה לי אול

:סיימפלי אי סיימפלי פארה סאכטו

קמו
: ה אה אלמה, מי ה,3אלא ה'• אה אלאב׳אד 1
מי אה סאלמיאלי ידה.3 מי טולה אין ס' אה אלי3אלא 2

 אין אינפיגחייש וס3 נו :ו3י3 ייו קי מייכטליס אין לייו 3
איל לי איי נו קי אומצלי לי איזו און אין ני שאליפיס.

 אה טולנה איל אי סאלי, איספיליטו סו :סאלגאסייון 4
פינסא- סוס ליפייללין סי ליאה אקיל אין טיילה. סו

3יעק לי לייו אל טימי קי איל ינטולאלו3יינא3 :מיינטוס 5

ה' לי3סו נוהאיס איספילאנקה סו קי אייולה. סו פול

 לה טיילה, סיילוסא^לה לוס איזו קי איל לייו: סו 0
 גואללה איל/קי אילייוס. אין איי קי לו גדולי אי מאל

 פא־ גותיסייו אזי קי איל :סיימפלי פאלה ביללאל לה ד
אמ־ אה/לוס פאן לה אי ליפולסאמס,3סו לום לה



*11 קמז קמו סאלטו

 ה׳ :איכקארסילאלוס לוס אה סולטה ה' בריינטוס. 8
יגוס. לוס די וס'ז'או סלי אבלי לוס אה אליבאגטה ה סי

 גוארדה .ה' : גוסטוס לוס אה אמה ה' אופדימי^וס. 9
 אה אי כואירפאכר אל ליבאכטה פיליגרינוס, לוס אה
מאלוס: ל׳־ס להקארירהדי אקוסטארה ביבדה,אי לה

 לי ציון, אי דייו, טו סיימפרי, פארה איכרייכארה ה׳ 10
: • ה׳ אה אלאבאד גיריכאנסייו. אה גירינאנסייו

קש
ד ! א ׳ ב א ל  קאנטאר לי בואיכו יסא פורקי ה'• אה א

לואור איל יא גיסגררזר, איס פורקי דייו, נואיסטרו אה

אפאכייארהאה ירושלים די פראגואלור איל ה' :קוכבייכי 2

ב- לום אה סאנה קי איל :ישראל די אימפושאלוס לוס 3 קי

 קוכטה קי : דולוריס סוס סולדה אי קוראסון, די ראלוס 4
טולאס לייאמה אי איסטרילייאס, לאס לי קואינטה לה

גראנ־ איס סינייור נואיסטרו :כומגריס סוס סור אילייאס 5  
אי נו איכטינלינסייה סו אה אי פואירסה. מוגה די אי די

אבא- אי אומילדיס, לוס אה ליבאנטה ה׳ :קואינטה 6

 ה' אה קאנטאד : טיירה לה אסטה מאלוס לוס אה שה 7
דייו מאיסטרו אה סאלמיאל • אגראליסימיינטו קון

 נוביס, קון סייליס לוס קוברי קי אל : ארפה לה קון 8
קריסיר אזי קי טיירה* לה פארה לובייה אפאריזה קי

קואטרופיאה לה אה דה קי :מוכעיס לוס 1יא יירצה 9

4



קואנדו קואירבו ליל איזואיליס לוס אה קומילה, סו

אי קאבאלייו. פואירסהליל לה פלאזי לי נו :גריטאן 10

ילונטה3אינ ה' בארון: אנקאסליל לאס אינבילונעה נו 11

ירושלים, :מירסיד סו אין איספיראן קי טימין, לו קי לוס 12

 פורקיאע־ ציון: דייו, טו אלאבהאה ה'. אה ה3אלא 13
ינלישו3 פואירטאס, טוס לי סיראלירוס לוס פודטיסייו

טוס אין פאז לה פוני איל :טי אינטרי איזוס טוס אה 14

 יאה3אינ איל :טריגו ולי ז י מ ארטהליל טי טירמינוס. 15
רה:3סופאלא קורי פריסה לי טיירה. לה איו ליגו סו

יילאלה לה איספארזי לאנה, לה קומו נייבי לה איל 16

.פילאסוס קומו יילו סו איגה איל :סיניזה לה קומו 17

: סוסטינללה סי קיין וארי̂ סי לי לילאנטי ־ 18 איל ?

סו סופלאר אזי ליליטי. לוס אי קומאנלו, סו יאה3אינ

 פא־ סו איללינונסייה :קורין אגואם לאס אי ביינטו, 19
אה גוסישייוס סוס אי פואירוס סוס ,3יעק אה רה3לא

גו־ סוס אי גינטי• נינכונה אה אנסי איזו נו ישראל: 20
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: • ה' אה אלאבאד ין.3סא לוס נו איסייוס,

סוס טולוס אלאבאלדו : אלטוראם לאס אין אלאבאללו 2

אל-3אלא :פונסא^וס סוס טודוס אלאבאללו אנצילים. 3

אס טולאס אלאצאלדו לונה־ אי סול דו די איסטרליי



א- לאם אי סיילוס, לוס ר סיילום אלאבאלדו :לוז 4

 ממצרי <1 יץ3^א :סיילוס לום סתרי איסטאז קי גואס 5
: קריאדום פואירון אי אינקומינדו, איל פורקי ה'. די

דייו, לים פואידו סיימפרי. פארה איסטאבליסייו לוס אי 6

פיש־ טיידה. לה די ה' אס אלאצאד :פאסארון לו נו אי 7

 פואיגו איל :אציסמוס לוס טודוס אי גראנדיס קאלוס 8
ציינטו איל אומו. איל אי ניעי לה פידדיסקו, איל אי

 טו־ אי מונטיס לוס :קומאנדו סו אזיינדו טימפיסטוזו 9
לוס ־וס7טו אי פרוטו די אדצול קואיסטאם. לאם דאם

לו קואטרופיאה. טולה אי אלימאנייה לה : אלארזיס 10

 ריי־ לום אלה: די פאשארו אי מוציינדו, ה צ סי קי 11
סי־ לוס גיכטיאוס, לום טודוס אי טיירה לה די איס

מאנסי- :טיירה לה די גואיזיס לוס טולוס אי נייוריס 12

 א־ מוסוס: קון בייזום איסקוסאס, טאמציין אי צוס 13
איה- איס די3כומ סו פו־קי ס', די רי3נומ איל לאצין

טיירה לה ,סתר לואור סו סועחס. סוס אה אלטיסילו
*

 פארה קואירנו אוץ אינאלטיסייו אי :סיילוס לוס אי 14
 פארה ואיכוס,3 סוס טו^וס פארה לואור פואיצלו, סו

 סיד־ סו איס קי לר3פואי איל ישראל די ם ו ז י א לום
: ה׳ אה אלאצאד קאנו.

קמט
- קאננואל ה׳ אה קאמוא^ ה׳! אה ,אלאב׳אד 1 מאי
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_ ־׳*

 יפראצ : בואינוס מוס די קומפאני*ה לה אין לואור בו. 2
אגו־ סי ציון די איזוס לוס אזידור, סו אין אליגרי סי

קוץ ,קאכנואבליכה קוץ לי3כומ סו ין3<א1 :ללי סו אין זין 3
1

 ילוכ־3ה'אינ פורקי סאלמיאין: לי ארפה אי פאכדירו 4
אומילדיס לוס אה אירמוזוס אזי פואיבלו. סו אה טה

אונל־ה. קון ראיכרס3 לוס אגוזין סי :אסייון 3סאל קוץ 5

 אינאלטיסימיע. לוס קיז :קאמאס סוס סוברי קאכטין 6
טא- מס די איספאלה אי בוקהי סו אין דייו דיל טוס

לאס אינטרי ינגאכסס3 אזיל פאלה : מאנו סו אין זוס ד

 :פאלהאטאל לוס׳גינטיאוס געטיסלקאסטיגילייוסאינטלי 8
אונראלוס סוס אה אי קאלינאס, קוץ דייאיס סוס אה

 איל אילייוס איכטדי אזיל פאלה :פיילו די גרילייוס קון 9
 טו- פאלה איס אילמוזולה איסטה איסקליטו. גואיסייו

:ה' אה אד3אלא ואיכוס.3 סוס לוס

. ; קג
סאנטו־ סו אין דייו אל אלאבאד ה'• אה אלאב״אד׳ 1

פור־ סו די איספאכדילורה לה אין אלמ3אלא בארייו.

אלדו3אלא אראגאניאה.3 סו פור אלאבאלדו : טאליזה 2

 קון אלאבאלדו :גראנליזה סו לי רי3מוגילומ לה ׳שיגון 3
אל- אי אלאאוד אלאבאלדוקון טדומפיטה. די סוכילו

אלאבאללר לינה.3קאכטא אי פאכלירו קון אלדו3יא1 פה: 4

סימצא־ קרן אלאבאלרו אורגאנוס?: אי קואירלאס קוץ 5
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מ סאלמו
.•י'

לי סימצאלוס קון אלאצאלו . בואיכו סוכידו לי לוס

. הא י3אלא אלמה טולה :גוזר לי גריטו 6 אלאבאד ה

:ה׳ אה

חהלים ספר תם


