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      MMOONNSSTTRRUUOO  SSAAKKRRAATTUUAAKK  
  

  ((22  eesseerriittaa  ddaaggoo,,  ppuubblliikkooaarreenn  aarrtteeaann..  11  bbeerree  bbiillaa  ddaabbiill..  AAzzkkeenneeaann  aauurrkkiittzzeenn  

dduu  eettaa  bbeerree  bbiillaa  aabbiiaattzzeenn  ddaa..  ))  

  

11..  DDeennaa  pprreesstt  ddaaggoo,,  aarrggiiaakk,,  ssooiinnuuaa......  

22..  BBaaii..  KKoonnbbiiddaattuuaakk  eerree  eettoorrrrii  ddiirraa..  BBeeggiirraa..  

11..  BBaaii..  IIkkuusskkiizzuunnaarrii  hhaassiieerraa  eemmaann  bbeehhaarr  ddiioogguu..    

22..  IIttxxaarroonn  aappuurr  bbaatteeaann..  EEzz  aall  ddaa  eeddeerrrraa??  

11..  NNoorr  ddaa  eeddeerrrraa??  

22..  PPuubblliikkooaazz  aarrii  nnaaiizz,,  oorrookkoorrrreeaann..    

11..  AAhh,,  ppuubblliikkooaa!!  BBaaii,,  eeddeerrrraa  ddaa,,  aaiizzuu!!  

22..  GGooggoorraattzzeenn  zzaarraa,,  gguu  eerree  eessppeekkttaaddoorreeaakk  ggiinneenneeaann??  

11..  NNoollaa  eezz!!  HHaaiieekk  bbaaii  ggaarraaii  oonnaakk!!  BBuuttaakkaann  eesseerrii,,  ppaattxxaaddaa  eeddeerrrreeaann,,  eettaa  aallaa,,  

bboottaa  nnaahhii  dduuzzuueennaa!!  ZZuurree    eerriittssiizz  zzeerr  ddaa  eessppeekkttaaddoorree  iizzaatteeaakk  dduueenn  ggaauuzzaarriikk  

oonneennaa??  

22..  PPaalloommiittaakk,,  dduuddaarriikk  ggaabbee,,  ppaalloommiittaakk..  EEsskkeennaattookkiiaann  eeggootteeaa  eezz  ddaa  ggaauuzzaa  

mmaakkaallaa,,  eezz,,  bbaaiinnaa  eerraabbaatt  eezziinneezzkkooaa  ddaa  ppaalloommiittaakk  jjaatteeaa..    EEzz  ddaa  uulleerrttzzeenn  eessaatteenn  

dduuzzuunnaa..    

11..  NNiirrii  ddeennaa  ddeenn,,  ppaalloommiittaakk  bbaaiinnoo  ggeehhiiaaggoo  kkoorrtteezzaakk  gguussttaattzzeenn  zzaaiizzkkiitt..  

KKoorrtteezzaakk    aatteerraattzzeenn  dduueenn  zzaarraattaa  hhuurraa::  kkrroouunnttxx!!!!!!  

22..  EEttaa  ppiissttaattxxooeenn  kkrriisskk  kkrriisskk,,  eehh??  

11..  EEttaa  eerrrreeffrreesskkoo  llaatteenn    ssppllaasshhhhhh  fflluussssssssss!!!!!!  EEhh??  

22..  AAhh,,  ppuubblliikkoo  iizzaatteeaa  zzeeiinn  eeddeerrrraa  ddeenn..  EEnnttzzuunn  ddeezzaagguunn..    ((EEzz  ddaa  eezzeerr  

eennttzzuutteenn))  

11..  EEzz  ddaa  eezzeerr  eennttzzuutteenn..  HHaauu  bbaaii  aarrrraarrooaa..  ZZeerr  ggeerrttaattzzeenn  ddaa,,  eezz  dduuttee  bbaa,,  jjaatteekkoo  

ggooggoorriikk??    

22..  EEggiiaa  ddaa..  EEhh,,  gguuggaattiikk  eezz  kkiikkiilldduu..  AAtteerraa  ppaalloommiittaakk,,  kkoorrtteezzaakk,,  ppiissttaattxxooaakk......  

EEzz  ddiigguu  aajjoollaa,,  bbeenneettaann!!  

11..  EEttaa  bbaatteenn  bbaatteekk  eezz  bbaadduu  eekkaarrrrii,,  jjooaann  ddaaddiillaa  mmoommeennttuu  bbaatteeaann  kkaannppoorraa,,  

zzeerrbbaaiitt  eerroosstteerraa..  GGuukk  iittxxaarroonn  eeggiinnggoo  dduugguu..    EEzzeerr  eerree  eezz,,  aaiizzuu......  EEzz  dduuttee  

eerrrreeaakkzziioonnaattzzeenn..  

22..  OOrrdduuaann,,  zzeerrttaarraakkoo  eettoorrrrii  ddiirraa  hhoonnaa??  

11..  IIddeeiiaarriikk  eerree  eezz..    ZZuukk  zzeerr  uussttee  dduuzzuu??  

22..  BBaatteekk  ddaakkii..  DDeeffiinniittiibbookkii,,  eezz  dduutt  ggaauurr  eegguunnggoo  ppuubblliikkooaa  uulleerrttzzeenn..    

11..  HHaallaa  ddaa,,  nniikk  ggaalldduuttaa  iikkuusstteenn  ddiittuutt,,  nnoorraaeezzeeaann..  

22..  AAii,,  lleehheennggoo  ppuubblliikkoo  hhuurraa!!  
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11..  ZZuukk  uussttee  dduuzzuu  ppuubblliikkoo  hhaauu  eesskkeennaa  eerrrreezz  bbaatt  uulleerrttzzeekkoo  ggaauuzzaa  iizzaannggoo  ddeellaa??  

22..  EEzz  ddaakkiitt..  EEggiinn  ddeezzaagguunn  ffrrooggaa  bbaatt..  

11..  BBaaii,,  aannttzzeezzttuu  zzeeoozzeerr......  NNii  hheemmeenn  ggeerraattuukkoo  nnaaiizz,,  eessppeekkttaaddoorree..    

22..  ZZeerraa......  ((OOssoo  eerraa  tteeaattrraalleeaann  aannttzzeezzttuuzz))  ""BBaakkaarrrriikk,,  bbaakkaarrrriikk  eettaa  ggaalldduuttaa  

ppaallmmoonnddoo  eettaa  kkookkootteerroozz  bbeetteerriikkoo  iirrllaa  aabbaannddoonnaattuu  hhoonneettaann!!!!””  

11..  EEzzeerr  eerree  eezz,,  iikkuusstteenn??  IInnoorr  eerree  eezz  ddaa  uunnkkiittuu..      

22..  EEggiiaa..  BBeeggiirraa  hhiirruuggaarrrreenn  lleerrrrookkoo  hhuurraa......  EEzz  ddaa  bbaatteerree  uunnkkiittuu..    EEzz  ddaakkii  zzeerr  

eeggiinn  bbeehhaarr  dduueenn::  bbaarrrree,,  nneeggaarr,,  bbiilldduurrrraa  sseennttiittuu,,  ttrriissttee  eeggoonn......  

11..  BBeeggiirraa,,  ddeennaakk  ddaauuddee  oonnddookkooaarrii  bbeeggiirraa  eeaa  bbeesstteeaakk  ppiissttaarreenn  bbaatt  eemmaatteenn  

ddiioonn..    

22..  NNoorrmmaallaa  ddaa,,  ddeennaa  ddeenn,,  ppuubblliikkooaa  ggaalldduurriikk  iibbiillttzzeeaa..    

11..  HHaallaa  ddaa..  LLeehheennaaggoo  ggaauuzzaakk  ssiinnpplleeaaggooaakk  zziirreenn,,  ttrraajjeeddiiaa  ttrraajjeeddiiaa,,  eettaa  

kkoommeeddiiaa  kkoommeeddiiaa..  BBuueellttaarriikk  ggaabbee,,  ssoottaa  ccaabbaalllloo  rreeyy..  EEttaa  ggaauurr  eegguunn......  

22..  BBuuffff,,  ggaauurr  eegguunn    ddeennaa  nnaahhaassiiaa  ddaaggoo,,  eettaa  ggaaiinneerraa,,  hhaaiinnbbeessttee  aarrttee  

kkoorrrreenntteerreekkiinn..    HHiippeerrrreeaalliissmmoo    kkoonnttzzeeppttuuaallaa......  

11..  PPoossttbbaarrrrookkiissmmoo  mmiinniimmaallaa......  

22..  NNeeookkoolloonniiaalliissmmoo    ddeezziimmaallaa......  

11..  BBaaiinnaa  eezz  llaarrrriittuu..  GGuurreekkiinn  eezz  zzaarreettee  ggaalldduurriikk  iibbiilliikkoo..  

22..  EEzz,,  zzee  gguurree  iikkuusskkiizzuunnaa,,  iinntteerraakkttiibbooaa  bbaaiittaa..    

11..  BBaaii......  BBaaiinnaa  hhoobbee  aaddiibbiiddee  bbaatteekkiinn  aazzaallttzzeenn  bbaadduugguu..  PPrreesstt??  

22..  BBaaii..  ""BBaakkaarrrriikk,,  bbaakkaarrrriikk................hhoonneettaann""..  ((11--eekk  kkaarrtteell  bbaatt  aatteerraattzzeenn  dduu::  

UUNNKKIITTUU))    

11..  OOrraaiinn  bbaaii..    BBaatteenn  bbaatt,,  bbeeddeerreenn,,  uunnkkiittuurriikk  ddaaggoo..  BBeeggiirraa  hhuurraa,,  nneeggaarrrreezz  

hhaasstteekkoottaann  ddaaggoo......    

22..  EEttaa  bbeessttee  hhaauu......    

11..  BBeennoo,,  eesskkeerrrraakk,,  kkeezzkkaattzzeenn  hhaassiiaa  nneennggooeenn..    

22..  ZZeerr  nnaahhii  dduuzzuu,,  ppuubblliikkooaa  ggaalldduurriikk  ddaaggoo,,  bbaaii,,  bbaaiinnaa......  ZZeerraa,,  iinnttxxaauurrrraakk  nnaahhii  

ddiittuuzzuu??  

11..  NNoollaa,,  iinnttxxaauurrrraakk  eerree  eekkaarrrrii  ddiittuuzzuu??  

22..  HHuuii!!,,  eettaa  eerrrreeggaalliizzaakk,,  eettaa  kkaakkaahhuueetteeaakk!!!!!!    

11..  PPoollttssiikkoo  hhaannddiiaakk  ddiittuuzzuu  oorrdduuaann..  

22..  BBaaii,,  hhaauu  tteeaattrroorraakkoo  ttrraajjeeaa  ddaa;;  ppoollttssiikkoozz  bbeetteerriikk  ddaaggoo..  EEzz  ddaaggoo  hhoobbeerriikk,,  

ppoollttssiikkoo  bbaatt  ggaauuzzaa  bbaakkooiittzzaarraakkoo::  hhaauu  iinnttxxaauurrrreettaarraakkoo,,  hhaauu  eerrrreeggaalliizzeerraakkoo,,  ttxxiikkii  

hhaauu  ttxxiikklleeeettaarraakkoo,,  bbeessttee  hhaauu  ppaalloommiitteettaarraakkoo......  eettaa  iinnppoorrttaanntteeeennaa,,  bbaaddaauuzzkkaatt  

eesskkuueettaarraakkoo  ppoollttssiikkooaakk..    PPoollttssiikkoo  bbaatt  eesskkuuiinn  eesskkuurraakkoo,,  bboollttssiikkoo  bbaatt  

eezzkkeerrrreerraakkoo;;    eezzkkeerrrreekkoo  bboollttssiikkooaann  eesskkuuiinnaa  ssaarrttzzeeaa,,  eessaann  bbeehhaarrrriikk  eezz  ddaaggoo,,  

eerraabbaatt  eezziinneezzkkooaa  ddaa  ttaa,,    eezz  ddaaggoo  hheellttzzeerriikk..    

11..  ZZeerrggaattiikk??  EEzz  aall  ddiirraa  eesskkuu  bbiiaakk  bbeerrddiinnaakk??  
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22..  NNoollaa!!  NNiirree  eesskkuuaakk  eezz  ddiirraa  bbeerrddiinnaakk..    

11..  AArrrraazzooiiaa  dduuzzuu..  BBaaddaakkiizzuu,,  zzeennbbaatt  eettaa  ggeehhiiaaggoo  iikkuussii,,  oorrdduuaann  eettaa  

ddiiffeerreenntteeaaggooaakk  iirruuddiittzzeenn  zzaaiizzkkiitt..    

22..  HHoorrrreexxeeggaattiikk  bbeehhaarr  ddiirraa  ppeerrttssoonnaa  bbii  eesskkuuaa  eellkkaarrrrii  lluuzzaattzzeekkoo..  ZZuurree  eesskkuu  

bbiieekk,,  eeuurreekk  bbaakkaarrrriikk,,  eezz  lluukkeettee  sseekkuullaa  eellkkaarrrrii  lluuzzaattzzeekkoo  ookkuurrrreennttzziiaa  iizzaannggoo..    

11..  EEzziinnggoo  lluukkeettee..  BBeeggiirraa,,  eezz  dduuttee  eellkkaarrttuu  nnaahhii..  EEzz  ddaa  bbaattaa  bbeesstteeaann  ssaarrttzzeenn..    

22..  EEzz  ddaakkiitt  zzuurrii,,  bbaaiinnaa  nniirrii  zzeerraa  ggeerrttaattzzeenn  zzaaiitt::  nniirree  eesskkuummaa  iikkuussii  bbeezzaaiinn  

pprroonnttoo,,  bbeessttee  eesskkuummaa  eessttuuttzzeekkoo    ggooggoo  bbiizziiaa  ssoorrttzzeenn  zzaaiitt..      

11..  TToorrii  nniirreeaa,,  mmootteell!!    

22..  AArrrraattssaallddeeoonn..  ZZeerr  mmoodduuzz??    

11..  OOssoo  ttxxaarrttoo  eezz,,  bbeehhiinnttzzaatt..  EEttaa  zzuu??    

22..  AAppuurrkkaa  aappuurrkkaa  aauurrrreerraa  nnooaa..    

11..  BBaaddaakkiizzuu??  ZZuurree  eesskkuummaa  eessttuuttuu  bbeezzaaiinn  pprroonnttoo,,  bbeessttee  eesskkuummaa  bbaatteenn  ggooggoo  

bbiizziiaa  ssoorrttzzeenn  zzaaiitt..  

22..  NNiirrii  bbeerrddiinn  ggeerrttaattzzeenn  zzaaiitt..    

11..  BBaa,,  zzeerreenn  zzaaiinn  ggaauuddee??  ((PPuubblliikkooaarreennggaannaa  jjeeiisstteenn  ddiirraa  eettaa  eesskkuuaakk  eessttuuttzzeenn  

hhaasstteenn  ddiirraa))  

22..    EEttaa  ggiizzaasseemmeeaa  ddaa  eesskkuuaa  lluuzzaattzzeekkoo    ggaauuzzaa  ddeenn  bbaakkaarrrraa,,  eesskkuu  bbii  bbeehhaarr  

ddiirreellaakkoo..  EElleeffaanntteeeekk,,  uurrrruuttiirraa  jjooaann  ggaabbee,,  hhaaiinn  aazzkkaarrrraakk  oommeenn  ddiirreenn  aanniimmaalliieekk,,  

eezziinn  dduuttee..  

11..  EElleeffaanntteeeekkiinn  bbeessttee  ffaakkttoorree  bbaatt  hhaarrttuu  bbeehhaarr  ddaa  kkoonnttuuttaann  eettaa  zzeerraa  ddaa::  

ttrroonnppaa..    

22..  BBaaii  hhoorriixxee..  EEttaa  bbii  eesskkuurreekkiinn  nnaahhiikkooaa  ddaa..  BBeeggiirraa  bbeesstteellaa  ttxxiimmiinnooaakk::  llaauu  

ddiittuuzzttee,,  eettaa  iinnoorrkk  eezz  ddiiee  ggaalleerraazztteenn  bbeerreenn  eesskkuummaa  bbeessttee  eesskkuummaarreekkiinn,,  ooiinneekkooaa  

aalleeggiiaa,,  lloottzzeeaa..  BBaaiinnaa  eezz  dduuttee  iinnooiizz  eeggiinn..  OOnnddoorriiooaa??  TTxxiimmiinnooaakk  ttxxiimmiinnoo  ggeerraattuu  

ddiirraa,,  eettaa  bbiizziittzzaa  ssoozziiaallaarrii  bbuurruuzz,,  eezz  dduuttee  eezzeerr  jjaakkiinn  nnaahhii..    

11..  EEttaa    nnaahhiizz  eettaa  ttxxiimmiinnooaakk  aarriikkeettaa  hhoorrrreettaarraakkoo  kkoonnddiizziioo  hhoobbeeaakk  iizzaann,,  eezz  

ddiirraa  hhaaiieekk  ppiiaannooaa  llaauu  eesskkuuttaarraa  jjoottzzeenn  dduutteennaakk,,  eezz..  GGeeuu  ggaarraa!!  

22..  BBaaii  hhoorriixxee..  

11..  BBaarrkkaarrttuu......  AAgguurrkkaa  eettaa  aagguurrkkaa  aarrii  ggaarraa  eettaa  oorraaiinnddiikk  eezz  ggaarraa  aauurrkkeezzttuu..  

BBaarrkkaattuu..  BBeennoo......  HHeemmeenn  iikkuusstteenn  dduuzzuueenn  mmoorrrrooii  hhaauu,,  hhaaiinn  uummiillaa  bbeerraa,,  hhaaiinn  

ttxxiikkiiaa,,  hhaaiinn  ggaauuzzaa  gguuttxxii  aazzaalleeaann,,  bbaa  bbeerraa  ddaa  oobbrraa  hhoonneenn  aauuttoorreeaa..  TTxxaalloo  bbeerroo  bbaatt  

bbeerraarreennttzzaatt..    

22..  BBaaiinnaa,,  bbaaiinnaa......  

11..  EEzz  ddaaggoo  bbaaiinnaarriikk..  GGooaazzeenn  eesskkeennaattookkiirraa,,  ggaannoorraazzkkoo  eellkkaarrrriizzkkeettaa  bbaatt  

eeggiinnggoo  ddiizzuutt  eettaa..    

22..  NNiikk  eeggiiaa  eessaann  eezz  nnuueenn  nnaahhii......    
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11..  TTiirraa,,  ttiirraa,,  uurrdduurrii  ddaaggoo  hhaauu  bbeerree  lleehheenneennggoo  tteeaattrroo  llaannaa  ddeellaakkoo..  EEzz  ddaa  

hhoorrrreellaa??  

22..  HHaallaa  ddaa,,  bbaaii,,  eettaa  eezz  dduutt  uussttee  eeggookkiiaa  iizzaannggoo  ddeenniikk  oorraaiinn  hhoorrrreettaazz  

mmiinnttzzaattzzeeaa......  

11..  AArrrraazzooiiaa  dduuzzuu..  NNaahhii  bbaadduuzzuu,,  bbeerraazz,,  zzuurree  oorraaiinn  aarrtteekkoo  pprroodduukkzziiooaazz  

mmiinnttzzaattuukkoo  ggaarraa..  SSaarrii  lliitteerraarriioo  bbaatt  iirraabbaazzii  zzeennuueellaa  eennttzzuunn  dduutt..  

22..  BBaaii..  

11..  OOrrdduuaann,,  tteerrttuulliiaa  lliitteerraarriiooaa  eeggiinn  ddeezzaakkeegguu..  

22..  TTeerrttuulliiaa  lliitteerraarriioo  bbaatt!!  OOssoo  oonnddoo..  

11..  EEssaaiigguuzzuu,,  zzeerr  ddeellaa  eettaa  eemmaann  zziizzuutteenn  lliitteerraattuurr  ssaarrii  hhuurraa??  

22..  BBeennoo,,  nniirree  pprroodduukkzziioo  oossooaaggaattiikk  eemmaann  zziiddaatteenn,,  eettaa  tteessttoo  aasskkoo  ddaaggoo..  

EEssaatteebbaatteerraakkoo,,  ""EEsspprreessuukkii  ddeebbeekkaattuurriikk  ddaaggoo  mmaarrttxxaann  aatteeaakk  zzaabbaallttzzeeaa,,    eettaa  

lleehhiiooeettaattiikk  bbuurruuaa  aatteerraattzzeeaa""    

11..  ZZeerrkk  bbuullttzzaattuu  zziinnttuueenn  mmoodduu  hhoorrrreettaann  eesspprreessaattzzeerraa??  

22..  EEzziinnggoo  nniizzuukkee  aazzaalldduu..  KKoonnttuurraattuu  eerree  eezz  nniinnttzzeenn  eeggiinn..  BBaarrrruuttiikk  aatteerraa  

zziittzzaaiiddaann,,  ddeebbllaauukkii,,  bbeessttee  bbaatteeaann  ""MMeettrrooppoolliittaannooaarreenn  bbaarrrruuttiiaann  eeddoozzeeiinn  

oobbjjeettuurreenn  ssaallmmeennttaa  ddeebbeekkaattuurriikk  ddaaggoo""  aatteerraa  zziittzzaaiiddaann  bbeezzaallaaxxee..    

11..  ""EEddoozzeeiinn  oobbjjeettuu""  eessaatteeaann,,  zzeerr  aaddiieerraazzii  nnaahhii  zzeennuueenn??  

22..  EEddoozzeeiinn  ggaauuzzaa..      

11..  AAjjaa..  EEzz  zzeenniioonn  ""eeddoozzeeiinn""  iittzzaarrii  zzeennttzzuu  ppeeiioorraattiibbooaa  eemmaatteenn??  

22..  EEhh??  AAhh,,  eezz..    AAhh,,  bbaaii..  AAhh,,  eezz..  AAhh,,  bbaaii,,  eezz,,  bbaaii,,  eezz,,  bbaaii,,  eezz......    EEzz..    

11..  NNoollaa  kkaalliiffiikkaattuukkoo  zzeennuukkee  zzuurree  eessttiillooaa??  

22..  EEhhhhhhhh  UUnnddeerrggrroouunndd??????    

11..  AAjjaa..  ZZeerrggaattiikk  aauukkeerraattuu  zzeennuueenn  mmeettrrooppoolliittaannooaarreenn  ggeenneerrooaa,,  eettaa  eezz  nnoobbeellaa,,  

ppooeessiiaa  eeddoo  tteeaattrrooaa??  

22..  GGaauuzzaa  bbaattzzuu,,  ggeenneerroo  hhoonneenn  bbiiddeezz  bbaaiinnoo  eezziinn  ddiirraa  aaddiieerraazzii,,  eettaa  lleekkuuzz  

kkaannppoo  ggeerraattuukkoo  lliirraatteekkee,,  gguuzzttiizz  uulleerrtteezziinnaakk,,  nnoobbeellaa  bbaatteeaann..    

11..  AAddiibbiiddeezz??  

22..  ""EEzz  ggaalldduu  ttxxaarrtteellaa""    NNoobbeellaa  bbaatteeaann,,  eezz......  eezziinneezzkkooaa  ddaa..  IIrraakkuurrlleeaarreenn  

ttookkiiaann  iippiinnii  bbeehhaarr  zzaarraa..    

11..  HHiillddoo  hhoorrrreettaattiikk,,  aaiippaattuu  bbeehhaarr  ddaa  kkrriittiikkoo  aasskkookk  lleeppoorraattuu  ddiizzuutteellaa    oonnddookkoo  

hhaauu  iiddaattzzii  iizzaannaa::  ""BBiiddaaiiaarriieenn  kkooppuurruuaa  110000::  zzuuttiikk  llaarrooggeeii,,  eesseerriittaa  hhooggeeii..""  BBiihhoottzz  

bbiihhoottzzeezz,,  tteessttuu  hhaauu  eezz  aall  ddaa  eerrrreeaakkzziioonnaarriiooaa  eettaa  kkaarrkkaa??    

22..  LLeehheennaaggoo  eerree  eessaann  ddiizzuutt,,  nniikk  eerrrreeaalliittaatteeaa  ddeenn  bbeezzeellaa  iissllaaddaattzzeenn  dduutt..  NNiikk  

eezz  dduutt  ppoolliittiikkaarriikk  eeggiitteenn..    

11..  KKaassuu  hhoorrrreettaann  bbeessttee  llaann  bbaatt  aaiippaattuukkoo  dduugguu,,  bbeehhaarrbbaaddaa  eeggiinn  dduuzzuunn  

lliitteerraarriiooeennaa,,  eettaa  ffaammaattuueennaa  eerree,,  bbeessttaallddee,,  mmeemmoorriiaa  gguuzzttiieettaann  ddaabbiilleellaakkoo..  ZZuurree  
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aalleejjaannddrriinnoo  bbaatteettaazz  aarrii  nnaaiizz,,  nnoonn  aallddaakkeettaarreenn  eetteerrnniittaatteeaa  iissllaaddaattzzeenn  ddeenn..  HHoonnaa  

hheemmeenn,,  eettaa  bbuurruuzz  aaiippaattuukkoo  dduutt::  ""TTrreennaa  aatteeaakk  iittxxiittaa  aabbiiaattuukkoo  ddaa""  

22..  EEttaa  oonnddoorreennggoo  ookkttoossiillaabbooaa,,  bbeettii  aahhaazzttuu  eeggiitteenn  ddeennaa,,  bbaatteekk  ddaakkii  zzeerrggaattiikk::  

""EEzz  ggaalleerraazzii  iixxtteeaa""..    

11..  BBaaii..  

22..  EEggiiaa  eessaann  eezz  nnaaggoo  oossoo  hhaarrrroo  hhoorrrreettaazz..  EEzz  ddaakkiitt,,  mmeezzuuaa  hhuuttssaallaa  ddaa..  

EEsstteettiikkookkii  aaiippaaggaarrrriiaa  ddaa,,  bbaaii,,  bbaaiinnaa  eedduukkiiaa  aarrrruunnttaa..  NNiikk  hhoorrrreekkiinn  zzeerraa  aaddiieerraazzii  

nnaahhii  nnuueenn,,  ttrreennaa  aabbiiaattzzeenn  eezz  bbaaddaa,,  zzeeuu  eerree  eezz  zzaarreellaa  aabbiiaattzzeenn..  ZZeennttzzuuggaabbeekkoo  

jjookkuuaa  ddaa,,  zzeeiinneeaann  iinnoorrkk  eezz  dduueenn  iirraabbaazztteenn..  

11..  ((TTxxaallooaakk))  BBeennoo,,  bbaa  hhoonneennbbeesstteezz  ddeennaa  eessaannddaa  ddaaggooeellaa  iirruuddiittzzeenn  zzaaiitt..    

22..  BBeennoo,,  tteessttuu  ggeehhiiaaggoo  ddaauuddee,,  eessaatteebbaatteerraakkoo,,  ""EEzz  eerrrree"",,  ""IIrrtteeeerraa"",,  

""KKoommuunnaakk"",,  ""EEzz  eerraaggiinn  aallaarrmmaarrii""......  

11..  BBaaii,,  bbaaiinnaa  hhoorrrreettaarraakkoo  oorrdduubbeetteekkoo  ttxxaappaaffoorruumm  bbaatt  bbeehhaarrkkoo  ggeennuukkee,,  eettaa......  

22..  BBaaii,,  eettaa  oorraaiinn  zzeeuu  aauurrkkeezzttuu  bbeehhaarr  zzaaiittuutt..    

11..  BBeennoo,,  eezz  dduutt  uussttee......  

22..  BBaaii,,  bbaaii..  JJaauunn  aannddrreeaakk,,  nniirree  oonnddooaann  iikkuusstteenn  dduuzzuueenn  ppoorrttuukkoo  kkaarrggaaddoorree  

iittxxuurraazzkkoo  mmoorrrrooii  hhaauu,,  aarrttiissttaa  bbaatt  dduuzzuuee,,  mmuussiikkaa  kkoonnppoossiittoorreeaa..  BBeerraakk  kkoonnppoossaattuu  

dduu  eessppaakkttaakkuulloo  hhoonneenn  bbaannddaa  ssoonnoorrooaa,,  eettaa  zzuuzzeenneeaann  iinntteerrpprreettaattuukkoo  dduu..    BBeerree  

CCuurrrriiccuulluumm    VViittaaee  ttrreenn  eexxpprreessoo  bbaatt  bbaaiinnoo  lluuzzeeaaggooaa  ddaa..  HHaaiinnbbeessttee  llaanneenn  aarrtteeaann,,    

""AArrddii  ggaalldduuaarreenn    PPaassttoorraallaa  ZZiinnttzzaarrrrii  eettaa  BBuulluunnbbaarraakkoo,,    OOppuuss  114433,,  DDoo  

MMaaiioorrrreeaann"",,  ""AAggoonniiaarreenn  KKoonnttzzeerrttuuaa  PPaannddeerreettaa  eettaa  zzaappaattaarraakkoo,,  OOppuuss  223388,,  rree  

ssoosstteennuuttoo  mmiinnoorrrreeaann"",,    ""SSiinnffoonniiaa  HHiigguuiinnggaarrrriiaa,,  aanniiss  bboottiillaarraakkoo,,  OOppuuss  113344,,  mmii  

bbeemmooll  mmaaiioorrrreeaann"",,  ddeennaakk  EEuusskkoo  JJaauurrllaarriittzzaakk  ssuubbeennttzziioonnaattuuaakk......        

11..  DDeennaa  ddeenn,,  hhoorrii  pprreehhiissttoorriiaa  ddaa..    GGaauurr  eegguunn  bbeessttee  kkoonnttzzeeppttuu  bbaatt  llaannttzzeenn  aarrii  

nnaaiizz::  iinnttiimmoottaassuunnaa..    

22..  EEzziinn  ddiigguuzzuu  aaddiibbiiddee  bbaatt  eemmaann??  

11..  BBaaii,,  bbaaiinnaa  hhoorrrreettaarraakkoo,,  kkaaxxaa  bbaatt  bbeehhaarrkkoo  nnuukkee......  HHoorrrreexxeekk  bbaalliioo  dduu..  

22..  BBaaiinnaa  eezziinn  ddiittuugguu  ggaauuzzaakk  oorraaiinn  aatteerraa..  HHoorrii  bbuukkaaeerraarraakkoo  ddaa......    

11..  BBeerrddiinn  ddiioo,,  oosstteerraa  eerree  ssaarrttuukkoo  ddiittuugguu..    

22..  TTiirraa  bbaa..  ((AAtteerraattzzeenn  ddiittuuzzttee))  

11..  HHeemmeennttxxee  ddaauuzzkkaatt  ppaarrttiittuurraakk  eettaa  lliinntteerrnnaa  bbaatt..  GGooaazzeenn  bbaarrrruurraa..    

((KKaaxxaarreenn  bbaarrrruuttiikk))  

11..  TTssiimmmmmmmm!!  

22..  TTssiimmmmmm!!  

11..  RRaattaappaattaappllaann!!  

22..  TTssiimm!!  

11..  BBooff!!  

11..  ((KKaaxxaattiikk  aatteerreeaazz))  EEzz  ddaa  eeddeerrrraa??  
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22..  BBaaii,,  eeddeerrrraa  ddaa..  

11..  EEzz  aall  ddaa  hhaauu  mmuussiikkaa??  

22..  BBaaii..    

11..  ZZeerrttaarraakkoo  bbeehhaarr  ddaa  oorrkkeessttaa  oossoo  bbaatt,,  bbiibboolliinnaakk  eettaa  bbiioollaakk,,    kkllaarriinneerrtteeaakk  eettaa  

ffaaggoottaakk,,  bbeennoo,,  eettaa  aarree  gguuttxxiiaaggoo  ppeerrkkuussiiooaa  eeddoo  VVoonn  KKaarraajjaann??  NNoonn  ddaaggoo  gguuzzttii  

hhoorrrreettaann  mmuussiikkaa??  

22..  IInnoonn  eerree  eezz..  GGuuzzttii  hhuurraa  hheerrrriiaarreenn  gguussttuu  mmeerrkkeeaarrii  aammoorree  eemmaatteeaa  ddaa,,  

bbeesstteerriikk  eezz..  

11..  OOrrdduuaann??  

22..  EEzz  nnuueenn  iimmaajjiinnaattuu  eerree  eeggiitteenn  hhoorrrreenn  ggaauuzzaa  ssaakkoonn  eettaa  llaazzggaarrrriiaakk  eeggiinn  

zziitteezzkkeeeenniikk..  HHaarrrrii  hhaarrrrii  eeggiinnddaa  nnaaggoo,,  bbeenneettaann..  BBaatteezz  eerree  ppaattaattaann,,  ppaattaattaann,,  

ttaaccppiiff--ttaaggaaddaagg,,  ppaann  ppaann  eeggiitteenn  dduueenneeaann,,  eettaa  ggeerrooxxeeaaggoo,,  ggooxxoo  ggooxxoo  ppiimm,,  ppiimm,,  

ppiimm........  AAhh,,  eettaa  ssaakkuullaakkoo  aauurrkkiikkuunnddeeaa  ddaa  aazzkkeenneekkoo  ttssoouuiinn  ttssoouuiinn  hhuurraa..  

11..  BBaaii,,  aazzkkeenneekkoo  ttssuuiinn  ttssoouuiinn  hhuurraa  ppuubblliikkooaarreenn  gguussttooaarreekkiikkoo  kkoonnttzzeessiioo  bbaatt  

ddaa..    

22..  DDeennaa  ddeenn,,    bbeehhaarrrreezzkkooaa  aall  ddaa  kkaaxxaa  hhoonneenn  bbaarrrruuaann  eeggiitteeaa??  IIttoo  eeggiitteenn  nnaaiizz..    

11..  GGuuzzttiizz  bbeehhaarrrreezzkkooaa..  BBeerree  iizzaakkeerraa  iinnttiimmooaarrii  ddaaggookkiioonnaa  ddaa..  KKaammaarraa  

mmuussiikkaa  bbaaiinnoo  iinnttiimmooaaggooaa  ddaa  hhaauu..  DDeennaa  ddeenn,,  ddeesskkuubbrriimmiieennttuu  hhaauu  eezz  ddaa  nniirreeaa..  

EEmmaazztteeaarrii  zzoorr  ddiioott..((AAllddee  gguuzzttiieettaarraa  bbeeggiirraattuuaazz))  BBeerraaggaattiikk  hhaassii  nniinnttzzeenn    

kkaaxxaa  bbaarrrruuaann  eeggiitteenn..  

22..  EEzz  zzaaiioo  mmuussiikkaa  gguussttaattzzeenn??  

11..  EEzz,,  eettaa  hhoorrii  iizzaann  ddaa  nniirree  bbiizziittzzaann  jjaassaann  dduuddaann  ddeezzeeppzziioorriikk  llaattzzeennaa..  

MMuussiikkaa  eeggiitteenn  iikkuusstteenn  nniinndduueenn  bbaakkooiittzzeeaann  bbaallddee  bbeettee  uurr  bboottaattzzeenn  ddiitt  aauurrppeeggiirraa..  

EEttaa  hhoonneellaakkoo  eexxttaassii  bbaatteeaann  zzaauuddeenneeaann  hhoorrii  ggeerrttaattzzeeaa  eezz  ddaa  bbaatteerree  aattsseeggiinnaa!!  

22..  AArrttiissttookk  bbaakkaarrrriikk  bbiizzii  bbeehhaarrkkoo  ggeennuukkee..    

11..  AAii,,  nneerree  llaagguunn  mmaaiitteeaa,,  eezz  nnaaiizz  bbaatteerree  zzoorriioonnttssuuaa..  EEzz  dduutt  bbiizziittzzeekkoo  

ggooggoorriikk..  GGaaiinneerraa,,  eezz  ddaakkiitt  ttaalleennttooaa  dduuddaann  aallaa  eezz..  

22..  BBaaiinnaa  aaddiisskkiiddee  mmaaiitteeaa,,  hhoorriixxee  ttaalleennttooaa  dduuzzuunnaa!!    

11..  BBeenneettaann??  KKoonnttzzeerrttuuaarreenn  aannddaanntteeaa  eennttzzuunn  bbeehhaarr  dduuzzuu  oorraaiinn..  NNiirree  bbaarrrruukkoo  

ttrriisstteezziiaazz  bbllaaii  ddaaggoo..  

22..  BBeennoo,,  nniikk  uussttee  dduutt  kkaaxxaattiikk  aatteerraattzzeekkoo  oorrdduuaa  ddeellaa..    

11..  IIttxxaarroonn!!  AAzzkkeenneekkoo  mmooggiimmeenndduuaa  ddaa..  

22..  EEzziinneezzkkooaa  ddaa..  LLiinntteerrnnaarreenn  ppiillaa  aammaaiittuu  ddaa..  

11..  BBeerrddiinn  ddiioo,,    mmeettxxeerroo  bbaatt  ddaauukkaatt..  

22..  TTiirraa,,  bbaaiinnaa  aazzkkaarr  iibbiillii,,  kkoonnbbiiddaattuuaakk  zzaaii  ddaauuzzkkaagguu,,  eettaa  ggeehhiieeggii  lluuzzaattzzeenn  aarrii  

ggaarraa..    

11..  EEzz  ddaaggoo  aazzkkaarr  iibbiillttzzeerriikk,,  aazzkkeenneennggoo  mmooggiimmeenndduuaa  LLeennttoo  MMaaeessttuuoossoo  mmaa  

nnoonn  ttrrooppoo  ddaa..  
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22..  GGooaazzeenn  bbaa..  ((KKaaxxaann  ssaarrttzzeenn  ddiirraa))  

11..  RRaattaappaattaappllaann,,  ttaappaattaappllaann,,  ppaattaappllaann,,  ttaappllaann,,  ppllaann......  rraattaappaattaappllaann,,  

ttaappaattaappllaann,,  ppaattaappllaann,,  ttaappllaa,,  ppllaann..  OOrraaiinn  zzeeuu  hhaassiikkoo  zziinneenn  ..  

22..  UUttzziiddaazzuu  mmeettxxeerrooaa!!  

11..  RRaattaappaattaappllaann,,  ttaappaattaappllaann!!  

22..  BBaaddaabbaaddaabboouumm!!  

11..  PPaattaappllaann!!  

22..  DDaabbaaddaabboouumm!!  

11..  TTaappllaann!!    

22..  BBaaddaabboouumm!!  

11..  PPllaann!!  

22..  DDaabboouumm!!    

11..  AAiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!  ((KKaaxxaattiikk  aatteerraattzzeenndd  ddaa..  EEsskkuuaa  eerrrree  dduu))  

22..  IIttzzeellaa..  AAzzkkeenneekkoo  aaii  hhoorrii,,  bbeenneettaann  iittzzeellaa  iizzaann  ddaa..  

11..  BBaaii??  GGuussttaattuu  zzaaiizzuu??  

22..  BBaaii,,  hhaaiinn  bbeenneettaakkooaa  iirruuddiittuu  zzaaiitt..  HHaaiinn  bbaarrrruuttiikk  aatteerraattaakkooaa......  GGaauurr  eegguunn  eezz  

ddaaggoo  ggaauuzzaakk  hhoorrrreellaakkoo  sseennttiimmeenndduuaarreekkiinn  eeggiitteekkoo  ggaauuzzaa  ddeenn  aakkttoorree  bbaatt  eerree  eezz..    

11..  AArrrraazzooiiaa  dduuzzuu..  NNiirrii  eeggiiaa  eessaann,,  ggaauurr  eegguunneekkoo  aakkttoorreeeekk......bbaahh!!......  

22..  BBaaii......  eezz  ddaakkiitt......  eessppeerriieennttzziiaa  ffaallttaa  zzaaiiee..    

11..  GGaauurr  eegguunn  eezz  dduuzzuu  ttooppaattuukkoo  JJuuaannaa  BBeerrnnaarrddaa  bbeezzaallaakkoo  aakkttoorreessaarriikk..  NNiikk  

gguuttxxiittaann  iikkuussii  nnuueenn,,  aazzkkeennaa  RRoommeeoo  eettaa  JJuulliieettaann,,  aassppaallddii  aassppaallddiiaann,,  bbaaiinnaa  eezz  dduutt  

sseekkuullaa  aahhaazzttuukkoo..  BBaazzeeuukkaann  mmuuggiittzzeekkoo  hhaallaakkoo  eessttiilloo  bbaatt......  

22..  HHuurraa  zzeenn  JJuuaannaa  MMaarriiaa  BBeerrnnaarrddaa..    

11..  HHoorrrreellaa  ssaarrttzzeenn  zzeenn  eesskkeennaattookkiiaann,,  iibbiilliizz..  

22..  IIbbiilliizz??  

11..  BBaaii,,  hhoorrrreellaa,,  bbeeggiirraa::  eezzkkeerrrreekkoo  aannkkaa  lluurrrreeaann,,  bbeerraakk  eesskkuuiinneekkooaa  aallttzzaattzzeenn  

zzuueenn,,  eettaa  hhoopp!!  bbeerree  eezzkkeerrrreekkoo  aannkkaarreenn  aauurrrreeaann  iippiinnttzzeenn  zzuueenn..  OOrrdduuaann,,  kkuuiikk!!,,  

bbeerree  eesskkuuiinneekkoo  aannkkaa  eerraabbiillttzzeenn  jjaarrrraaiittuu  bbeehhaarrrreeaann,,  ddeennookk  eessppeerroo  zzuutteenn  bbeezzaallaa,,  

zzeerreenn  oorrdduurraarrttee  bbeerraakk  eesskkuuiinneekkoo  aannkkaa  eerraabbiillttzzeenn  aarrii  zzeenn  eettaa  eezz  zzeeggooeenn  

aallddaattzzeekkoo  aarrrraazzooiirriikk,,  bbaa  zzeerraa......,,  bbeerree  eesskkuuiinneekkoo  aannkkaa  lluurrrreeaann  uuzztteenn  zzuueenn,,  eettaa  

zziioouupp!!,,  hhaarraa  nnoonn  hhaasstteenn  zzaaiigguunn  bbaappaatteeaann  bbeerree  eezzkkeerrrreekkooaa  mmuuggiittzzeenn!!..  

TTxxuunnddiittuuttaa,,  hhoorrrreellaa  ggeerraattzzeenn  zzeenn  nnoorrbbeerraa..    EEttaa  oorraaiinn  hhaaddii  eeggoonn  eessaannggoo  

ddiizzuuddaannaarrii,,  bbeeggiirraa,,  bbeerraakk  aannkkaa  aallddaattuu  dduu  eettaa  oorraaiinn  eezzkkeerrrreekkooaa  ddaa  iinnppoorrttaannttzziiaa  

gguuzzttiiaa  dduueennaa,,  ddeennaa  eeggiinn  bbeehhaarr  dduueennaa,,  bbaa  hhaallaa!!,,  lluurrrreeaann  ppoolliikkii  ppoolliikkii  uuzztteenn  dduu,,  

eettaa  jjaaddaa  iinntteerreessaattuukkoo  eezz  bbaalliittzzaaiioo  bbeezzaallaa,,  eessaanneezz  bbeezzaallaa::  bbaa,,  oonnddoo  ppeennttssaattzzeenn  

jjaarrrriittaa,,iiaa  iiaa,,    bbeesstteeaa  nnaahhiiaaggoo  dduutt,,  bbaa  hhaarraa  nnoonn  hhaasstteenn  ddeenn  bbeerrrriirroo  eesskkuuiinneekkoo  aannkkaa  

aauurrrreerraannttzz  mmuuggiittzzeenn..    EEttaa  hhoorrrreellaaxxee  iirriisstteenn  zzeenn  eesskkeennaattookkiiaarreenn  eerrddiirraaiinnoo,,  iinnooiizz  

eerree  aannkkaa  bbeerraa  bbii  aallddiizz  sseeggiiddaann    eerraabbiillii  ggaabbee::  eesskkuuiinnaa,,  eezzkkeerrrraa,,  eesskkuuiinnaa,,  eezzkkeerrrraa......  
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BBeehhiinn  bbaakkaarrrriikk  aaiizzuu,,  bbeehhiinn  bbaakkaarrrriikk,,  eettaa  mmoonnoottoonniiaa  hhaauusstteekkoo,,  aannkkaa  bbeerrbbeerraa  hhiirruu  

aallddiizz  sseeggiiddaann  eerraabbiillii  zzuueenn::  ttiipp,,  ttii--ttiipp,,ttii--ttiipp..  AAtteerraa  kkoonnttuuaa..  HHoorrrreellaa  ppuubblliikkooaa  aarrkkuu  

bbaatt  bbaaiinnoo  tteennttssooaaggoo  uuzztteenn  zzuueenn..    

22..  IIttzzeellaa..  

11..  GGeerroo  hhaann  ggeellddiittzzeenn  zzeenn,,  iissiill  iissiilliikk,,  eezzeerr  eeggiinn  ggaabbee......  llaannttzzeeaann  bbeehhiinn  

mmuukkiiaakk  kkeennttzzeekkoo  eezzbbaazzeenn......  

22..  HHaarraa  llaagguunnaa,,  hhoorrii  ssuussppeennsseeaa  ddaa,,  zzeerr  nnaahhii  dduuzzuu..    

11..  EEttaa  oorrdduuaann,,  iikkuussllee  ggeehhiieennaakk  bbuukkaattuuttaa  zzeellaakkooaann  aallddeeggiinnddaa  zzeeuuddeenneeaann,,  

oorrdduuaann  iissiilluunneeaa  ppuuzzttuu,,  ppuuzzttuu,,  bbeerraakk  eezz  dduu  iillee  bbaatt  eerree  mmuuggiittzzeenn,,  eekkaaiittzzaa  bbaaiinnoo  

lleehheennaaggookkoo  bbaarreeaa  eemmaatteenn  dduu,,  eettaa  CCrraacc!!,,  bbaappaatteeaann  hhiittzzeeggiitteenn  hhaasstteenn  ddaa..    

22..  IIttzzeellaa..    

11..  EEttaa  hhuurraa  zzeenn  hhiittzzeeggiitteekkoo  mmoodduuaa..  HHiittzzeeggiitteenn  zzuueenneeaann,,  ppuubblliikkooaa  bbaalllleessttaa  

bbaatt  bbaaiinnoo  tteennttssooaaggoo  ppaarraattzzeenn  zzeenn..  EEzz,,  bbaalllleessttaa  bbaatt  eezz,,  kkaattaappuullttaa  bbaatt!!    

22..  IIttzzeellaa..    

11..  AAkkttoorreeaarreenn  lleeppooaann  ggooxxoo  ggooxxoo  iikkuuttuu,,  bbeerrrriirroo  mmuukkiiaakk  kkeenndduu  eettaa  eessaann  zziioonn::  

HHaahhhhhhhh........  

22..  IIttzzeellaa..  

11..  EEggoonn,,  oorraaiinnddiikk  eezz  dduutt  bbuukkaattuu..  EEssaann  zzuueenn::  ""HHaahhhhhhhh,,  lloo  zzaauuddee,,  RRoommeeoo??""  

22..  ZZeerrggaattiikk  eessaann  zzuueenn  hhoorrii??  

11..  NNoollaa  zzeerrggaattiikk??  EEzz  ddaakkiitt..  SSuuppoossaattzzeenn  dduutt,,  RRoommeeoo  lloo  zzeeggooeellaakkoo..  

22..  EEzz  ddaa  hhaarrrriittzzeekkooaa,,  JJuuaannaa  BBeerrnnaarrddaa  aannttzzeezztteenn  aarrii  zzeellaa  kkoonnttuuttaann  iizzaanniikk..    

11..  GGeerroo  bbeerraa  mmaakkuurrttuu  zzeenn,,  eettaa  eesspprreessiioo  llaannggiiddoo  eettaa  sseennssuuaall  bbaatteekkiinn  eessaann  

zziioonn,,  ""AAggaammeennoonn  eerrrreeggeeaa  nnaaiizz,,  eessnnaattuu!!""  

22..  IIttzzeellaa..  

11..  EEhh??  

22..  BBaaiinnaa  bbeerraakk  oonnddoo  zzeekkiieenn  bbeerree  ppeerrttssoonnaaiiaa  JJuulliieettaa  zzeellaa,,  eettaa  eezz  TTuuttaannkkaammoonn  

FFaarraaooiiaa..    

11..  EEzz,,  bbeettii  aallddrreebbeessttuu  eeggiitteenn  zzeenn..  OOkkeerrrreekkoo  ppeerrttssoonnaaiiaa  eeggiitteenn  zzuueenn..  BBaaiinnaa  

bbeerree  ppeerrttssoonnaaiiaarreenn  llaarrrruuaann  ssaarrttzzeenn  zzeenn..    SSiinniissttuu  eeggiitteenn  zzuueenn..  

22..  HHoorrii  iittzzeellaa  ddaa  bbeenneettaann..    

11..  EEddaann  eeggiitteenn  zzuueenn..  

22..  HHoorriixxee  eeddaatteenn  zzuueellaa!!  BBaaiinnaa  zzeellaakkoo  aakkttoorreessaa!!      

11..  BBaaddaakkiizzuu  zzeellaann    ddeeiittzzeenn  ddiiooddaann  nniikk  hhoorrrreellaakkoo  eemmaakkuummee  bbaattii??  MMoonnssttrruuoo  

SSaakkrraattuu  bbaatt..  BBeennoo,,  eezz  ddaakkiitt  ssaakkrraattuuaa  iizzaannggoo  zzeenn,,  bbaaiinnaa  MMoonnttssrruuoo  bbaatt,,  ddeennaa  ddeenn..    

22..  NNiikk  uurrrreennggoo  uurrtteeaann  iikkuussii  nnuueenn..  FFeeddrraann..  

11..  EEttaa??  

22..  EEnnttzzuunn,,  eezz  dduutt  iinnooiizz  eerraabbiillii  hhiittzz  hhoorrii  ppeerrttssoonnaa  bbaattii  bbuurruuzz,,  bbaaiinnaa  FFeeddrraann  

iirruuddiittuu  zziittzzaaiiddaann......  iirruuddiittuu  zziittzzaaiiddaann,,  oohh,,  bbaaii,,  dduuddaarriikk  ggaabbee    uunnkkiiggaarrrriiaa..  
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11..  EEzz..  

22..  BBaaii..  

11..  ZZiihhuurr  zzaauuddee??  

22..  EEzz,,  bbaatteerree  eezz..  ZZeerreenn  oorraaiinn  aarrttee  hhiittzz  hhoorrii  eerraabbiillii  eezz  bbaadduutt,,  oossoo  aarrrraazzooii  

ssiinnppllee  bbaatteeggaattiikk  ddaa::  eezz  ddaakkiiddaallaakkoo  zzeerr  eessaann  nnaahhii  dduueenn..    

11..  EEttaa  zzeerr  aajjoollaa  hhoorrrreekk..  IInntteelleekkttuuaall  gguuzzttiiookk  eessaatteenn  ddiittuugguu  uulleerrttzzeenn  eezz  ddiittuugguunn  

hhiittzzaakk..  EEssaann,,  eessaann  bbiilldduurrrriikk  ggaabbee..  

22..  BBaaii??  BBeennoo......  IIrruuddiittuu  zziittzzaaiiddaann......uunn--kkii--ggaa--rrrrii--aa..  NNaahhiizz  eettaa  oorrdduurraakkoo  

mmuuggiittzzeekkoo  llaagguunnttzzaa  bbeehhaarr  zzuueenn..    

11..  UUlleerrttzzeekkooaa  ddaa,,  ggaarraaii  hhoorrttaann  8800,,  8855  uurrttee  iizzaannggoo  zziittuuee..  OOrrdduuaann,,  eezziinn  zzuueenn  

bbeerree  kkaabbuuzz  mmuuggiittuu??  

22..  TTiirraa,,  bbeerraakk  eerree  zzeerrbbaaiitt  iippiinnttzzeenn  zzuueenn  bbeerree  ppaarrtteettiikk,,  bbaaiinnaa  llaagguunnttzzaa  bbeehhaarr  

zzuueenn..  LLaauu  mmoorrrrooii  zziittuueenn,,  bbaattaa  eesskkuuiinn  aannkkaa  mmuuggiittzzeekkoo,,  bbeesstteeaa  eezzkkeerrrreekkooaa,,    

bbeesstteeaa  ggoorrppuuttzzaa  eettaa  aazzkkeenneekkoo  bbaatt  bbuurruuaa  tteennttee  eeuusstteekkoo..  MMoorrrrooiiaakk  iizzkkuuttaattuu  eeggiinn  

bbeehhaarr  zziirreenn  iikkuussiiaakk  eezz  iizzaatteekkoo..  BBaaiinnaa  bboosstt  aajjoollaa  ddeennooii..  HHaann  zzeeggooeenn  bbeerraa,,  eettaa  

hhaallaakkoo  mmiirraarrii  bbaatt  zzeenn  ssuueerrttaattuu  zzeenn..  EEzz  zzeenn  mmoorrrrooiirriikk  iikkuusstteenn,,  bbeerree  zziimmuurrrraakk  eerree  

eezz  zziirreenn  iikkuusstteenn  ..EEsskkeennaattookkiiaann    FFeeddrraa  iikkuusstteenn  ggeennuueenn,,  bbeesstteerriikk  eezz..    

11..  EEttaa  ggaaiinneerraa  tteessttuuaa  zzeeggooeenn..  TTeessttuuaa  eetteerrnnaallaa  ddaa..  EEttaa  eeddeerrrraa  ggaaiinneerraa..  

22..  EEddeerrrraa,,  bbaaii..  BBaazzuueenn  bboosskkaarrrreenn  mmoorrrrooii  bbaatt  tteessttuuaa  bbeerree  oorrddeezz  eerrrreezziittaattzzeenn  

zzuueennaa..  BBuuttaakkaarreenn  oosstteeaann  iizzkkuuttaattuurriikk  zzeeggooeenn..    

11..  EEttaa  zzeerr  aajjoollaa  hhoorrrreekk!!  AAuurrppeeggiiaarreenn  eesspprreessiiooaakk  ggeerraattzzeenn  zziirreenn..    

22..  AAhh,,  eezz  ttaa  hhoorrii  eerree..  BBaazzeeggooeenn  sseeiiggaarrrreenn  mmoorrrrooii  bbaatt..  BBeerree  aattzzeeaann  zzeeggooeenn,,  

JJuuaannaa  BBeerrnnaarrddaarreenn  ppeelluukkaann  eezzkkuuttaattuurriikk..  JJuuaannaa  BBeerrnnaarrddaarreenn    aauurrppeeggiiaarreenn  

aazzaalleettiikk  ttiirraattuu  eeggiitteenn  zzuueenn,,  eesspprreessiiooaakk  mmoollddaattzzeekkoo..  

11..  EEttaa  zzee  eeffeekkttuu  lloorrttzzeenn  zzuueenn??    

22..  TTxxaallooaakk,,  ttxxaallooaakk  eettaa  ttxxaallooaakk,,  hhoorriixxee  zzeenn  lloorrttzzeenn  zzuueenn  eeffeekkttuuaa..    

11..  JJuuaannaa  BBeerrnnaarrddaarreennttzzaatt  eemmoozziioonnaanntteeaa  bbeehhaarr  zzuueenn  iizzaann..  

22..  EEzz,,  eenntteerraattuu  eerree  eezz  zzeenn  eeggiitteenn..  EErraabbaatt  mmoozzkkoorrttuurriikk  zzeeggooeenn..  

11..  HHoorriixxee  bbaa,,  hhoorrrreellaakkoo  ttaalleennttooaa  dduueenn  eemmaakkuummee  bbaatteekk  oonnddoo  mmeerreezziittaa  ddaauukkaa  

nnooiizz  eeddoo  nnooiizz  zzuurrrruuttaarrii  eemmaatteeaa..    

22..  JJaakkiinnaa,,  eeddoo  jjaajjaakkiinnaa,,  nniirree  iiddaazzmmaakkiinnaakk  eessaatteenn  dduueenn  bbeezzaallaa..    

11..  NNiikk  aasstteebbeettee  ggeerrooaaggoo  iikkuussii  nnuueenn,,  zzeerreeaann......  

22..  HHaammlleett--eenn??  

11..  EEzz,,  zzeerreeaann......  

22..  OOtteelloo--nn??  

11..  EEzz,,  aauuttoobbuusseeaann!!  EEttaa  bbeennoo,,  oohh,,  oohh!!!!  

22..  EEzz  ddaa  ggaauuzzaa  bbeerraa..  

11..  EEzz,,  eezz  ddaa  ggaauuzzaa  bbeerraa,,  bbaaiinnaa......  
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22..  EEzz  eezz  ddaa  ggaauuzzaa  bbeerraa..  

11..  EEzz,,  bbaaiinnaa  ddeennaa  ddeenn......  

22..  EEzz  ddaa  ggaauuzzaa  bbeerraa..    AAuuttoobbuussaa    tteeaattrroo  mmooddeerrnnooaa  ddaa..  KKaarrtteelleezz  bbeetteerriikk  ddaaggoo..  

IIzzaatteekkoottaann,,  tteeaattrrooaa  iinntteerraakkttiibbooaa  ddaa..    

11..  AArrrraazzooiiaa  dduuzzuu..  

22..  NNooiizz  iikkuussii  ddaa,,  bbaa,,  TTrraajjeeddiiooaa  kkllaassiikkoo  bbaatt  aauuttoobbuuss  bbaatteeaann..  EEhh??  

11..  IInnooiizz  eerree  eezz..    NNiikk  aazzkkeenneekkooaa  zzeerreeaann  iikkuussii  nnuueenn......  

22..  CCoolliisseeooaann??  

11..  EEzz..  

22..  AArrrriiaaggaann??  

11..  EEzz..  

22..  VViittoorriiaa  EEuuggeenniiaann??  

11..  BBaaii!!    AArrrriiaaggaann..    

22..  VViittoorriiaa  EEuuggeenniiaann  aallaa  AArrrriiaaggaann??  

11..          CCoolliisseeooaann......  EEddoo    VViiccttoorriiaa  EEuuggeenniiaann......    eeddoo    AArrrriiaaggaann......  EEddoo  bbeessttee  bbaatteeaann..  

DDeennaa  ddeenn,,  aa  zzeellaakkoo  eessppeekkttaakkuullooaa..  BBeenneettaakkoo  ttrraajjeeddiiaa  bbaatt  iizzaann  zzeenn..    

22..  EEmmaazztteeaarreekkiinn  eeggoonn  zziinneenn??  

11..  EEzz..  

22..  AAhh,,  zzuu  bbaakkaarrrriikk,,  oorrdduuaann??  

11..  EEzz,,  eemmaazztteeaarreekkiinn  eeggoonn  nniinnttzzeenn..    

22..  BBaakkaarrrriikk  aallaa  eemmaazztteeaarreekkiinn??  

11..  IIddeeiiaarriikk  eerree  eezz........  hhaaiizz  eeddeerrrraa  iizzaann  zzeenn,,  hhaaiinn  hhuunnkkiiggaarrrriiaa......  NNiirree  

eemmaazztteeaarreennttzzaatt  bbaatteezz  eerree,,  ssuussttrraaiieettaarraaiinnoo  hhuunnkkiittuu  zzeenn..  BBeennoo......  hhoorrii  ssuuppoossiizziioo  bbaatt  

bbeesstteerriikk  eezz  ddaa::  ggeerroozzttiikk  eezz  dduutt  bbeerrrriirroo    iikkuussii  eettaa..  TTeeaattrrooaann  ggeellddiittuukkoo  zzeenn,,  hhaaiinn  

zzeeggooeenn  eemmoozziioonnaattuurriikk..  NNiikk  tteeaattrroottiikk  iirrtteenn  nniinnttzzeellaa  eessaann  ddeezzaakkeett,,  eeggoonn  eerree,,  

hheemmeenn  nnaaggoo,,  eezzttaa??    BBaaiinnaa  nnoollaa  iirrtteenn  nniinnttzzeenn,,  hhoorrii  eezziinn  ddiizzuutt  eessaann..  JJeeddeetteerriiaa  

jjaarrrraaiittuukkoo  nnuueenn,,  ttrraannttzzee  bbaatteeaann,,  eerrddii  ssoonnaammbbuulloo..  BBiihhaarraammoonneeaann  MMoonniiccaarreenn  

eettxxeeaann  eessnnaattuu  nniinnttzzeenn..    EEssppeekkttaakkuulloo  eeddeerrrraa..  

22..  HHaaiinnbbeesstteerraakkoo??  

11..  HHaassiieerraa,,  bbaatteezz  eerree,,  ssaarrmmaannggaarrrriiaa..  ZZee,,  ggeerrooaaggoo,,  ttrraajjeeddiiaakk,,  bbaaddaakkiizzuu,,  hhaaiinn  

ssaarrmmaannggaarrrriiaakk  ddiirreenneezz,,  oonnaakk  ddiirreenneeaann,,  mmiinnuuttuu  gguuttxxiittaarraa  sseekkoo  lloo  ggeerraattzzeenn  zzaarraa..  

22..  EEggiiaa  ddaa,,  nniikk  ttrraajjeeddiiaa  bbaatt  iikkuusstteenn  dduuddaanneeaann,,  hhaaiinn  uunnkkiittuurriikk  sseennttiittzzeenn  

nnaaiizzeenneezz,,    mmiinnuuttuu  gguuttxxiittaarraa  tteeaattrroottiikk  aallddee  eeggiitteekkoo  bbeehhaarrrreeaann  aauurrkkiittzzeenn  nnaaiizz,,  

bbeesstteellaa  zzuurrrruunnggaakkaa  hhaasstteenn  nnaaiizz,,  hhaaiinn  uunnkkiittuurriikk  sseennttiittzzeenn  nnaaiizz  eettaa..    EEttaa  zzeeiinn  

ttrraajjeeddiiaa  zzeenn??  

11..  AAhh,,  bbaa  eezz  nnaaiizz  aakkoorrddaattzzeenn,,  aaiizzuu..    

22..  EEzz  dduuzzuu  mmeemmoorriiaarriikk,,  aallaa??  
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11..  BBaaii!!  MMeemmoorriiaa  iittzzeellaa  ddaauukkaatt..  BBaatteezz  eerree  uunnkkiittuurriikk  nnaaggooeenneeaann  iittzzeelleezzkkoo  

mmeemmoorriiaa  ddaauukkaatt..  BBaaiinnaa  uunnkkiittuurriikk  eeggoonn  bbeehhaarr  dduutt..    

22..  LLaassttiimmaa..    

11..          HHaassiieerraa  bbaaii,,  hhaassiieerraa  ggooggoorraattzzeenn  dduutt..  ""DDiinn  ddoonn,,  iikkuusskkiizzuunnaa  55  mmiinnuuttuu  bbaarrrruu  

hhaassiikkoo  ddaa""  EEttaa  ggeerroo,,  ttoonnuu  eerrddiiaa  ggoorraaggoo,,  ""DDiinn  ddoonn,,  iikkuusskkiizzuunnaa  mmiinnuuttuu  bbaatteenn  

bbaarrrruu  hhaassiikkoo  ddaa""    

22..  IIttzzeellaa..  UUnnkkiittzzeenn  aarrii  nnaaiizzeellaa  uussttee  dduutt..  EEttaa  ggeerroo??  

11..    PPllaasshh,,  ppllaasshh,,  ppllaasshh,,  ppllaasshh,,  ssppllaammmmmmmm!!  

22..  ZZeerr  zzeenn  hhoorrii??  

11..  AAtteeaakk,,  aallbbooeettaakkooaakk  eettaa  aattee  nnaagguussiiaa  iixxtteenn..  GGeerroo  ññññññññiiiiiiiikkkkkkkkkk!!  TTeelliiooaa..  

22..  AAhh,,  oolliioo  ffaallttaa  zzuueenn..  

11..  EEttaa  ggeerroo  ppllaann  ppllaann  ppllaann  ppllaann..  

22..  ZZeehhaarroo  uunnkkiittzzeenn  aarrii  nnaaiizz..    

11..  AAkkttoorreeaarreenn  ppaauussuuaakk..  HHoorrrreellaa  eesskkeennaattookkiiaarreenn  eerrddiiaann  kkookkaattuu  zzeenn......  BBeennoo,,  

hheemmeennddiikk  aauurrrreerraa  ddeennaa  iilluunnaaggoo  ddaauukkaatt..  OOrrdduuaannttxxee  hhaassii  nniinnttzzeenn  lloo  ggeellddiittzzeenn,,  eettaa,,  

jjaakkiinnaa,,  nniirree  mmeemmoorriiaa  eerree  bbaaii..    

22..  LLaassttiimmaa..  

11..  HHoorrrreellaakkoo  zzeerrbbaaiitt  zzeenn::  ppaarraappeerroo  ppaarraappeerroo  ppaarraappeerroo  ppaarreerróónn,,  ppaarraappeerroo  

ppaarraappeerroo  ppaarraappeerroo  ppaarreerróónn..  

22..  CCaallddeerróónn..  

11..  EEzz,,  aarree  ttrraajjiikkooaaggooaa..  

22..  OOrrdduuaann  EEsskkiilloo..  

11..  BBaalliitteekkee......  EEsskkiilloo......    TTiilloolliilloo  ttiilloolliilloo  ttiilloolliilloo  ttiilloolliilloo  ((  KKoorriiffeeooaarreennaa  eeggiitteenn  

dduuttee  bbiieekk..  11..eekk  ppuullppiittoorraa  iiggoo  eettaa  mmoonnoollooggeeaattzzeenn  dduu  ··""ttiilloolliilloo  eessaanneeeezz))  EEzz,,  bbaaiizz  

zzeerraa..  EEzz  zzeenn  EEsskkiilloorreennaa..  IIsskkaannbbiillaa  gguuzzttii  hhoorrrreekkiinn  sseegguurruu  eessnnaattuukkoo  nniinnttzzeellaa..  

GGaauuzzaa  ssuuaabbeeaaggoo  bbaatt  zzeenn,,  ggooxxooaaggooaa::  ""TTiirroolliirroo  ttiirroolliirroo,,  ttiirroolliirroo    lliirroolliieerr..  

22..  MMoolliieerree!!    

11..    EEzz,,  ggaauuzzaa  ssaakkoonn,,  ttrraaggiikkoo,,  ppssiikkoolloojjiikkoo,,  eettaa  aassttuunnaaggoo  bbaatt  zzeenn..  TTrroolloorroolloo  

ttrreeoolloorroolloo  ttrroolloorroolloo  ttrrlloollooff!!  

22..  CChheejjooff!!    

11..  BBaaii!!  EEddoo  SShhaakkeessppeeaarree!!  

22..  EEddoo  TTiirrssoo  ddee  MMoolliinnaa..  

11..  IInnppoorrttaanntteeeennaa  zzeerraa  ddaa,,  gguuzzttiiaakk  ddiirreellaa  tteeaattrrooaarreenn  kkllaassiikkooaakk..  

22..  GGuuzzttiiaakk  ddiirraa  mmoonnssttrruuoo  ssaakkrraattuuaakk..    EEttaa  mmeemmoorriiaa..  MMeemmoorriiaa  eerree  oossoo  

iimmppoorrttaanntteeaa  ddaa..  

11..  ((PPuubblliikkooaarrii  bbeeggiirraa,,  uurrdduurrii))  HHuuii!!  BBaarrkkaattuu,,  bbaarrkkaattuu..  BBeerrbbaa  eettaa  bbeerrbbaa  aarrii  

ggaarraa,,  eettaa  oorraaiinnddiikk  eessppeekkttaakkuullooaa  hhaassii  ggaabbee..  BBaarrkkaattuu,,  bbeerreehhaallaa  eekkiinnggoo  ddiioogguu..  

((PPrreessttaattzzeenn  hhaasstteenn  ddiirraa))  
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22..  KKoonnttuu  kkoonnttaarrii  hhaasstteenn  ggaarreenneeaann,,  nnoonn  ggaauuddeenn  eerree  aahhaazzttuu  eeggiitteenn  zzaaiigguu..  

11..  TTiirraa  bbaa......  ZZeerraa......  ZZuukk  eemmaatteenn  zzeenniioonn  hhaassiieerraa,,  eezzttaa??  

22..  EEzz,,  zzuu  hhaasstteenn  zziinneenn..  

11..  ZZiiuurr??  NNiikk  uussttee  nnuueenn  zzuu  hhaasstteenn  zziinneellaa......  

22..  EEzz  dduutt  uussttee..  ((OOssoo  uurrdduurrii  bbiiaakk,,  iinnpprroobbiissaattzzeenn  dduuttee  eessttrreennooaarreenn  

uurrdduurriittaassuunnaazz  eettaa  iinnpprroobbiissaattzzeeaarreenn  zzaaiillttaassuunnaazz))))  

11..  ZZiiggaarrrroottxxoo  bbaatt  nnaahhii??  

22..  BBaaii,,  eesskkeerrrriikk  aasskkoo..  

11..  ZZiiggaarrrroottxxoo  bbaatt  nnaahhii??  

22..  BBaaii,,  eesskkeerrrriikk  aasskkoo..  

11..  ZZiiggaarrrroottxxoo  bbaatt  nnaahhii??  

22..  BBaaii,,  eesskkeerrrriikk  aasskkoo..  

11..  ZZiiggaarrrroottxxoo  bbaatt  nnaahhii??  

22..  BBaaii,,  eesskkeerrrriikk  aasskkoo..  

11..  TTiillaallaa,,  ttiillaallaa......  ((......))  ZZiiggaarrrroottxxoo  bbaatt  nnaahhii??  

22..  BBaaii,,  eesskkeerrrriikk  aasskkoo..    

11..  BBaaiinnaa  zzeerrttaann  aarrii  zzaarraa??  HHaarrttuu  ppaakkeettee  oossooaa  hhaallaa  nnaahhii  bbaadduuzzuu..  EEzz,,  eezz  nnaaiizz  

ttxxaannttxxeettaann  aarrii..  EEzz  dduutt  iinnooiizz  hhoorrrreellaakkoo  mmuussttuurrrriikk  iikkuussii..  NNaahhii  aall  dduuzzuu  bbeessttee  bbaatt  

eemmaatteeaa??  

22..  BBaaiinnaa  zzeerr  dduuzzuu??  ZZeerrttaazz  aarrii  zzaarraa??  

11..  DDeennaa  ddeenn    llaann  oonnaa  eeggiinn  dduuzzuullaa  oonnaarrttuu  bbeehhaarr  dduutt..  OOnnddoo  ggeellddiittzzeenn  zzaaiizzuunn  

aahhooaann  dduuzzuunn  aabbaanniikkoo  hhoorrii..  OOssoo  kkiittxx  ggeerraattzzeenn  zzaaiizzuu..  

22..  NNoollaa  aabbaanniikkoo  bbaatt??    AAhh,,  eeggiiaa  ddaa!!  NNoorrkk  iippiinnii  ddiitt  gguuzzttii  hhaauu  aahhooaann??  

11..  ZZuukk  zzeeuukk..  

22..  KKoonnttuurraattuu  eerree  eezz  nnaaiizz  eeggiinn..  IIzzuuggaarrrriizzkkoo  ddeessppiisstteeaa  ddaauukkaatt  aazzkkeenn  hhoonneettaann..  

DDeennaa  ddeenn,,  eezz  zzeennuueenn  zzeerrttaann  bboosstt  zziiggaarrrroo  eesskkiinnii  bbeehhaarr  bbaatteerraa..    

11..  BBaa  bbeeggiirraa,,  eezz  dduutt  ppeennttssaattuu  eeggiitteenn  aarrii  nniinnttzzeennaa,,  oossoo  ddeessppiissttaattuurriikk  nnaaggoo  

aassppaallddii  hhoonneettaann..  BBaaiinnaa  nniikk  bbaaddaauukkaatt  aarrrraazzooii  oonn  bbaatt..  

22..  NNeeuukk  eerree  bbaaddaauukkaatt  aarrrraazzooii  oonn  bbaatt..  OOrraaiinnttxxee  bbeerrttaann  eezz  dduutt  ggooggoorraattzzeenn,,  

mmeemmoorriiaa    nnaahhaassttuu  ssaammaarrrraa    dduuddaallaakkoo  aassppaallddiittxxooaann..    TToorrii,,  ppeennttssaattzzeenn  dduuddaann  

bbiittaarrtteeaann  hhaarrttuu  zzuurree  zziiggaarrrrooaakk..    

11..  NNoollaa!!  BBuussttiittaa  ddaauuddee..  SSaarrttuu  iittzzaazzuu  ppoollttssiikkooaann  eettaa  eemmaaiiddaazzuu  ssuuaa..  

22..    EEzz,,  ssuurriikk  eezz  ddaauukkaatt..  ((MMeettxxeerrooaa  aatteerraa  eettaa  ssuuaa  eemmaatteenn  ddiioo))  

11..  ((ZZiiggaarrrrooaa  ppiissttuuzz))  LLaassttiimmaa..    BBaa  nniirreeaa  eezz  ddaa  ffiissiioolloojjiikkooaa,,  nniirree  ddeessppiisstteeaa  

ppssiikkoolloojjiikkooaa  ddaa..    

22..  NNiirreeaa  eerree  bbaaii,,  oorraaiinnttxxee  ggooggoorraattuu  nnaaiizz..  EEzz  aammaattaattuu  ppooxxppoolluuaa..    

11..  PPssiikkoolloojjiikkooaa  ddaa..    

22..  ((ZZiiggaarrrriillooaa  ppiizzttuuzz))  MMiilleesskkeerr..    
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11..  EEttaa  eezz  dduuzzuu  aassmmaattzzeenn,,  mmeennttuurraazz,,  zzeerrggaattiikk??  

22..  IIddeeiiaarriikk  eerree  eezz..  NNiirree  kkaassuuaann,,  aattzzoo  ggooiizzeeaann    eerrrreettzzeeaarrii  uuttzzii  nniioollaakkoo  ddaa..  

11..  AAhh,,  bbaa  nnii  hhoonneellaa  nnaaggoo  aattzzoo  ggooiizzeettiikk  eerrrreettzzeenn  eezz  dduuddaallaakkoo..  

22..  BBaaiinnaa  eezz..  NNiikk  eezz  ddiizzuutt  hhoorrii  eessaann..  NNii  nnaaiizz  aattzzoo  ggooiizzeettiikk  eerrrreettzzeenn  eezz  

dduuddaannaa..    

11..  EEssaann  nnaahhii  dduuzzuunnaa,,  oonnddoo  ddaakkiitt  eettaa  zzeerrggaattiikk  ggaallttzzeenn  dduuddaann  mmeemmoorriiooaa..    

22..  EEttaa  bbeennoo,,  zzeerr  nnaahhii  dduuzzuu  bbaa,,  nneeuukk  eerree  bbaaii..    

11..  AAhh,,  zzeeuukk  eerree  uuttzzii  ddiioozzuu  eerrrreettzzeeaarrii,,  oorrdduuaann??      

22..  BBaaii..  

11..  OOnnddoo  ddaaggoo  hhoorrii,,  eezzttaa??  BBaappaatteeaann  hhoobbee  sseennttiittzzeenn  ddaa  nnoorrbbeerraa..    

22..  BBaaii,,  bbaappaatteeaann  bbiizzkkoorrttuu  eeggiitteenn  zzaarraa..    

11..  EEttaa  ggeerroo,,  eezz  ddaakkiitt  zzuurrii  bbeerrddiinn  ggeerrttaattuukkoo  zzaaiizzuunn,,  bbaaiinnaa  nniirrii  eemmaatteenn  ddiitt  

jjaatteekkoo  ggooggooaa......!!    

22..  NNiikk  eezz  dduutt  jjaatteenn,,  nniikk  ddeebboorraattuu  eeggiitteenn  dduutt  aauurrrreeaann  iippiinnttzzeenn  zzaaiiddaann  eeddoozzeerr..  

EEttaa  zzeellaakkoo  ppllaazzeerrrraazz  ggaaiinneerraa!!  

11..  PPoozztteenn  nnaaiizz  zzuukk  nniirree  iiddeeiiaa  bbeerraa  iizzaannaa..  EEnnttzzuunn  dduuddaanneezz,,  hhiirruuggaarrrreenn  

eegguunneettiikk  aauurrrreerraa  nnaahhiikkoo    ggooggoorrrraa  ddaa  tteennttaazziiooaarrii  eeuusstteeaa..    

22..  EEllkkaarrrrii  llaagguunndduukkoo  ddiioogguu  oorrdduuaann..  EEssaann  bbeehhaarr  dduugguunnaa,,  gguuttaakkoo  bbaatt  zziiggaarriilloo  

bbaatt  hhaarrttzzeekkoo  ddeessiioottaann  lleehheerrttzzeenn  aarrii  ddeenneeaann,,  zzeerraa  ddaa,,  eerrrreettzzeeaa,,  ssaakkoonn  ssaakkoonneeaann  

eezz  ddeellaa  bbaatteerree  aattsseeggiinnaa..  NNiirrii  bbeehhiinnttzzaatt,,  hhaammaarr  uurrttee  eerrrreettzzeenn  eeggoonn  oonnddoorreenn,,  eezz  

zziiddaann  jjaaddaanniikk  bbaatteerree  ppllaazzeerrrriikk  eemmaatteenn..    

11..  EEzz  ddaaggoo  eezzeerr  zziittaallaaggoorriikk::  kkaalltteeggaarrrriiaa  ddaa,,  eezzttuullkkaa  eeggootteenn  zzaarraa,,  kkaannzzeerrrraa  

eerraaggiitteenn  ddiizzuu  eegguunn  bbaatteeaann  bbaaii  eettaa  bbeesstteeaann  eerree  bbaaii,,  eettaa  ggeerroo  zzeerrttaarraakkoo::  eesskkllaabbuu  

bbaatt  iizzaatteekkoo..    

22..  EErrrreettzzeeaa  ddeekkaaddeenntteeaa  ddaa..  GGaauuzzaa  oonn  bbaakkaarrrraa  aauurrkkiittzzeenn  ddiioott  nniikk  ttaabbaakkooaarrii::  

ttaabbaakkoorriikk  eezz  bbaalleeggoo,,  eezziinnggoo  ggeennuukkee  eerrrreettzzeeaarrii  uuzztteekkoo  eerraabbaakkiiaa  hhaarrttuu..  EEttaa  hhoorrrreekk  

iizzuuggaarrrriizzkkoo  ppoozzttaassuunnaa  eemmaatteenn  ddiizzuu..    

11..  EEggiiaa  ddaa..  NNii  iinnooiizz  bbaaiinnoo  gguussttoorraaggoo  nnaaggoo  nniirree  bbuurruuaarreekkiinn..  

22..  HHoorrii  gguuttxxii  eessaatteeaa  ddaa..  NNii  hhaarrrrooppuuzzttuuttaa  nnaaggoo..    

11..  EEttaa  bbaaddaaddoo  zzeerrggaattiikk..  HHaauu  ggaarraaiippeenn  bbaatt  ddaa..  NNiirree  uusstteezz,,  nnoollaa  jjeennddeeaa  hhaaiinn  

ddaa  bbiigguunn  eettaa  bboorroonnddaatteerriikk  ggaabbeekkooaa,,  ttaabbaakkooaa  ddeebbeekkaattuu  bbeehhaarrkkoo  lliittzzaatteekkee,,  

bbeesstteerriikk  ggaabbee..  LLeeggeezz  kkaannppoo  eeggoonn  bbeehhaarrkkoo  lluukkee,,  eettaa  eerrrreettzzeeaa  kkaarrttzzeellaarreekkiinn  

zziiggoorrttuuaa..      

22..  OOrrdduuaann  eezz  lluukkee  mmeerriittoorriikk  iizzaannggoo,,  oorrddeeaa..  

11..  EEggiiaa..  EEttaa  mmeerriittoo  ppuusskkaa  bbaatt,,  nnooiizz  eeddoo  nnooiizz,,  oonnddoo  ddaattoorr,,  eezzttaa??  

22..  NNiirrii  eessaannggoo  ddiiddaazzuu,,  bbaa!!  

11..  TTxxaarrrreennaa  ddaa  lleehheenneennggoo  eegguunneettaann  bbuurruuaa  nnaahhaassttuu  xxaammaarr  iibbiillttzzeenn  zzaarreellaa..    
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22..  NNii,,  bbeerrrriizz,,  nnaazzkkaattzzeenn  nnaauueennaa  aattzzeennzziiooaa  ggaallttzzeekkoo  jjooeerraa  hhaauu  ddaa,,  bbaatteezz  eerree..  

BBaaiinnaa  bbiizzppaaiirruu  hhiillaabbeettee  bbaarrrruu  ddeennaa  bbeerree  oonneerraa  eettoorrrriikkoo  ddeellaa  eessppeerroo  dduutt..    

11..  EEhh,,  eehh,,  uulleerrttzzeenn  dduutt  ddeessppiissttaattuurriikk  eeggootteeaa,,  bbaaiinnaa  ddeennaa  ddeenn,,  kkoonnttuuzz!!    

HHaauuttssaa  lluurrrreerraa  bboottaattzzeenn  aarrii  zzaarraa..    

22..  BBaarrkkaattuu,,  eezz  ddaaggoo  hhaauuttssoonnttzziirriikk..    

11..  EEzz,,  eezz  ddaaggoo..    

22..  EEttaa  ggaaiinneerraa,,  bbaaddaakkiizzuu??,,  hhaaiinnbbeessttee  kkoonnttuu  eennttzzuunn  oonnddoorreenn,,  eezz  zzaaiitt  hhaaiinn  

zzaaiillaa  iirruuddiittzzeenn  eerrrreettzzeeaarrii  uuzztteeaa..    

11..  EEzz,,  uuttzzii  eeggiinn  bbeehhaarr  ddaa  eettaa  kkiittttoo..  HHoorrii  ddaa  gguuzzttiiaa..  UUttzzii  eeggiitteenn  ddaa..  EEzz  ddaaggoo  

kkoonnpplliikkaazziioo  ggeehhiiaaggoorriikk..    

22..  EEzz  ddaa  eezzeerr..  EEttaa  mmuunndduu  bbaatt  eeggiitteenn  ddaa..  

11..  ZZuurree  eerriittzzii  bbeerreekkooaa  nnaaiizz..  BBaaddaaggoo  kkeezzkkaattzzeenn  nnaauueenn  ggaauuzzaa  bbaatt,,  eezz  ddaakkiitt  

zzuurrii  bbeerrddiinn  ggeerrttaattuukkoo  zzaaiizzuunn......  zzeerraa  ddaa,,    ddeessppiissttaattuu  xxaammaarr  bbiihhuurrttzzeenn  zzaarreellaa,,  

bbaaiinnaa  hhoorrii  jjooaann  eeggiinnggoo  ddaa..    

22..  HHiillaabbeettee  bbaarrrruu,,  ddeennaa  oonnddoo  jjooaannggoo  ddaa..  EErrrreettzzeenn  ggeennuueenneeaann  bbeezzaallaa  eeggoonnggoo  

ggaarraa,,  bbeerrddiinn  bbeerrddiinn..      

11..  OOnnddoo  eeggoonnggoo  ggaarraa  oorrdduuaann!!    

22..  AAhh!!,,  eezz  nnaaiizz  hhoorrrreenn  oonnddoo  sseennttiittuu  sseekkuullaa  ssaannttaann..  ZZiiggaarrrroottxxoo  bbaatt??    

11..  BBaaii,,  mmiilleesskkeerr......  EEtt,,  eett,,  eett......  ZZeerr  aarrrraaiioo  eeggiitteenn  aarrii  ggaarraa??  ZZuu  eezz  aall  zzaarraa  

ggiioonniissttaa??  BBaa  bbeeggiirraa  zzaazzuu  eeaa  nnoorr  hhaasstteenn  ddeenn..  

22..  EEggiiaa  ddaa..    ((LLiibbrreettooaann))  BBeeggiirraa,,  hhoonneekk  bbaaii  dduueellaa  ggrraazziiaa::  bbiiookk  bbaatteerraa  hhaasstteenn  

ggiinneenn..    

11..  BBaanneekkiieenn  nniikk  eezz  nniinnttzzeellaa  nneeuu  bbaakkaarrrriikk  hhaasstteenn..    

22..  EEttaa  ggaaiinneerraa,,  aarrrrooppaa  kkeenndduu  eeggiinn  bbeehhaarr  dduugguu..  

11..  NNoollaa??  

22..  AArrrrooppaa  kkeenndduu  bbeehhaarr  dduugguullaa..  

11..  ZZiihhuurr  zzaauuddee??  EEssaann  nnaahhii  dduutt,,  ggiiddooiiaakk  eessiijjiittzzeenn  aall  dduu??  

22..  GGiizzoonnaa,,  nniikk  eezz  dduutt  eezzeerr  eerree  aallffeerrrriikk  iiddaazztteenn..  ((BBiilluuzztteenn  hhaasstteenn  ddiirraa..  

((IInnpprroobbiissaakkeettaa,,  tteeaattrrooaann  bbiilluuzztteeaarrii  bbuurruuzz,,    ggiiddooiieenn  eexxiiggeennttzziieeii  bbuurruuzz,,  

kkoommeerrttzziiaallttaassuunnaarrii  bbuurruuzz......  11..  uurrdduurrii  ddaaggoo  kkaallttzznnttzziillooaa  ggoorraa  eettaa  bbeehheerraa..  

AAzzkkeenneeaann  aanniimmaattzzeenn  ddaa,,  bbaaiinnaa  22--kk  ggeellddiittzzeenn  dduu))  BBaaiinnaa  zzeerr  eeggiinn  nnaahhii  dduuzzuu,,  

ttxxoorraattuuttaa  zzaauuddee??  AArrrrooppaa  kkeenndduu  bbaaii,,  bbaaiinnaa  bbiilluuzzttuu  eezz!!  

11..  AAhh,,  zzeellaakkoo  ssuussttooaa!!  NNiikk  uulleerrttuu  ddiizzuutt......    

22..  ZZeerr,,  pprreesstt  zzaauuddee  uurreettaarraa  jjaauuzzii  eeggiitteekkoo??  

11..  BBaaii..    

22..  BBaa  ggooaazzeenn..    BBaaiinnaa  bbiiaakk  bbaatteerraa,,  eehh??  

11..  BBaaii..  BBaatt,,  bbii,,  hhiirruu,,  hhoopp,,  eessaann,,  eettaa  jjaauuzzii  eeggiinnggoo  dduugguu  bbiiookk..  

22..  KKoonnffoorrmmee..  
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11..  BBaatt,,  bbii,,  hhiirruu,,  hhoopp!!  

22..  EEttaa??  EEddeerrrraa  eeggiinn  dduuzzuu!!  ""HHoopp!!""  eessaann  eettaa  ggeerroo  eezz  dduuzzuu  jjaauuzzii  eeggiitteenn..  

11..  ZZeerr  nnaahhii  dduuzzuu,,  mmootteell??  EEzz  dduutt  jjaauuzzii  eeggiinn  zzuukk  eezz  dduuzzuullaakkoo  jjaauuzzii  eeggiinn..  

22..  HHoorriixxee  eezz  dduuddaallaa  jjaauuzzii  eeggiinn!!  AArrggii  ddaaggoo  eezz  dduuddaallaa  jjaauuzzii  eeggiinn..    EEzz  dduutt  bbaa,,  

nneeuukk  bbaakkaarrrriikk  jjaauuzzii  eeggiinnggoo!!  

11..  NNoollaa  zzeeuukk  bbaakkaarrrriikk??  

22..  AArrggii  aasskkoo  iikkuussii  ddaa  eezz  zzaarreellaa  jjaauuzzii  eeggiitteerraa  aauussaarrttuu..  

11..  EEzz  nnaaiizz  aauussaarrttuu,,  eezz  nnuueellaakkoo  nneeuukk  bbaakkaarrrriikk  jjaauuzzii  eeggiinn  nnaahhii,,  eettaa  zzuurreeggaann  

kkoonnffiiddaannttzzaarriikk  eezz  dduuddaallaakkoo..  EEttaa  kkoonnffiiddaannttzzaarriikk  eezz  iizzaatteekkoo  aarrrraazzooii  eeddeerrrraa  

ddaauukkaatt,,  zzee,,  eeaa  bbaa,,  jjaauuzzii  eeggiinn  dduuzzuu,,  bbaaii  aallaa  eezz??    

22..  EEzz  dduutt  jjaauuzzii  eeggiinn  sseegguurruu  nneennggooeellaakkoo  zzuukk  eezz  zzeennuueellaa  jjaauuzzii  eeggiinnggoo..    

11..  EEttaa  nnoollaattaann  jjaakkiinn  bbeehhaarr  zzeennuueenn  zzuukk    eezz  nnuueellaa  jjaauuzzii  eeggiinnggoo??  ""HHoopp!!""  eessaann  

dduuddaanneeaann  jjaauuzzii  eeggiinn  bbeehhaarrrraa  zzeeggooeenn,,  eettaa  oorrdduuaann  nneeuukk  eerree  eeggiinnggoo  nnuukkeeeenn..    

22..  BBaaiinnaa  nniikk  nnooiizz  eeggiinnggoo  zzaaiinn  eeggoonn  zzaarraa  zzeeuukk  jjaauuzzii  eeggiitteekkoo..  NNiikk  hhoorrrrii  eezz  

ddiioott  ddeeiittzzeenn  ""bbaatteerraa  jjaauuzzii  eeggiitteeaa""..      

11..  HHoorrrreellaa  hhaasstteenn  bbaazzaarraa,,  zzeerraa  eessaannggoo  ddiizzuutt,,  eeggoonn  zziihhuurr  bbaatteekk  bbeettii  eeggiinnggoo  

dduueellaa  jjaauuzzii  bbeesstteeaakk  bbaaiinnoo  lleehheennaaggoo,,  mmiilleessiimmaattaann  nneeuurrttuu  eezzkkeerroo..  EEttaa  ggaaiinneerraa,,  

jjaakkiinn  bbeehhaarrkkoo  zzeenn  ""HHoopp!!""  hhiittzzaarreenn  zzeeiinn  lleettrraattaann  eeggiinn  bbeehhaarr  ddeenn  jjaauuzziiaa..  ZZee  hhiirruu  

ddaauuddee,,  eerrrreeppaarraattuu,,  hh,,  oo  eettaa  pp..  EEttaa  zzuukk  hhaattxxee--aann  eettaa  nniikk  ppee--aann  eeggiitteenn  bbaadduutt,,  nnii  

ddeerrrriiggoorrrreezz  aattzzeerraattuukkoo  nnaaiizz..    

22..    BBaa,,  bbeeggiirraa,,  oo--aann    jjaauuzzii  eeggiinn  bbeehhaarr..  BBaaiinnaa  jjaakkiinnaa,,  hhoorrrreettaarraakkoo  ""hhoopp!!""  mmoodduu  

eeggookkiiaann  aahhoozzkkaattuu  bbeehhaarrkkoo  zzeennuukkee..  

11..  NNiikk  ""hhoopp!!""  aahhoozzkkaattzzeenn  dduutt  eesskkoollaann  iikkaassuu  nnuueenn  bbeezzeellaa::  ""hhoopp!!"",,  bbuukkaaeerraann  

eexxkkllaammaazziioo  zzeeiinnuuaarreekkiinn..    

22..  EEzz  dduutt  eennttzzuunn,,  bbaa,,  eexxkkllaammaazziioo  zzeeiinnuuaa..    

11..  EExxkkllaammaazziioo  zzeeiinnuuaa,,  mmootteell,,  jjaauuzzii  eeggiinn  iizzaann  bbaazzeennuu,,  uurraakk  bbeerraakk  eeggiinn  bbeehhaarr  

zzuueenn..      

22..  ""PPllaauusstt""--eekkiinn  nnaahhaasstteenn  aarrii  zzaarreellaa  uussttee  dduutt..    

11..  EEzz  bbaa..  ""PPllaauusstt""  ddaa  ""hhoopp""--eenn  bbuukkaaeerraann  ddaaggooeenn  eexxkkllaammaazziioo  zzeeiinnuuaarreenn  

zzaarraattaa..  EEttaa  ggeerroo  ""zzuutt""  

22..  EEttaa  ""zzuutt""--eenn  oosstteeaann  ddaaggooeenn  zzeeiinnuuaa  zzeeiinn  ddaa,,  oorrdduuaann,,  eehh??  BBeessttee  eexxkkllaammaazziioo  

zzeeiinnuu  bbaatt??  

11..  EEzz,,  ""zzuutt""--eenn  oosstteeaann  ddaattoorrrreennaa  eezz  ddaa  eexxkkllaammaazziioo  zzeeiinnuu  bbaatt,,  oossttiikkoo  bbaatt  

iippuurrddiiaann  bbaaiizziikk..  EEttaa  zzoozzkkeettaattzzeenn  aarrii  ddeenn  oossttiikkaaddaa  bbaatteenn  bboolleettoo  ggeehhiieennaakk  ddiittuuzzuu  

zzuukk..    

22..  BBaa  eezz  eessaann  ""zzuutt"",,  zzuurree  ooiinnaa  bbiijjiillaattzzeenn  aarrii  nnaaiizz  eettaa..    

11..  SSaaiiaattuu  zzaaiitteezz,,  bbaa,,  nniirree  ooiinnaa  hhaarrrraappaattzzeenn..  UUrreettaarraa  eerroorrttzzeenn  bbaannaaiizz,,  eezz  nnaaiizz  

nnii  bbaakkaarrrriikk  eerroorriikkoo,,  eeggoonn  zziiuurr..    
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22..  EEzz,,  zzuurree  ooiinnaarreekkiinn  eerroorriikkoo  zzaarraa,,  eettaa  ggeerroo  bbeessttee  ooiinnaarreekkiinn,,  eettaa  ggeerroo  zzuurree  

aannaattoommiiaa  gguuzzttiiaarreekkiinn,,  ppeeppeelleerrddoo  hhaallaakkooaa..  EEttaa  eexxkkllaammaazziioo  zzeeiinnuu  eeddeerrrraa  eeggiinnggoo  

dduueellaakkooaann  nnaaggoo..  BBaaiinnaa  ssaaiiaattuu  zzaaiitteezz,,  mmeesseeddeezz,,  iikkuussii  nnaahhii  dduutt  eettaa..  HHaallaakkoorriikk!!  

EEkkiilliibbrriioottaann  oossttiikkaaddaa  bbaatt  eemmaann  nnaahhii  ddiitt,,  eettaa  ""hhoopp!!""  zziizzttrriinn  bbaatt  bbeehhaarr  bbeezzaallaa  

eessaatteenn  eerree  eezz  ddaakkii..        

11..  EErrddii  bbiilluuzziikk  eeggootteeaaggaattiikk  eezz  dduuzzuu  zzeerrttaann  lliissttooaarreennaa  eeggiinn  bbeehhaarr..  ZZee  zzeellaakkoo  

iittxxuurraa,,  bbaaiinnuujjaannttzzii  hhoorrrreekkiinn..  

22..  EEttaa  zzeerr??  IIgguuaall  eezz  nnaaggoo  oossoo  ddoottoorree  bbaaiinnuujjaannttzziittaann,,  bbaaiinnaa  bbeeddeerreenn  nniikk  

bbaaddaauukkaatt  bbaaiinnuujjaannttzziiaa..  EEttaa  ddeenneekk  eezziinn  dduuttee  hhoorrrreennbbeessttee  eessaann..    

11..  AAllaa,,  hhoorrii  ddaa,,  mmootteell,,  eessaann  aallttuuaaggoo  eezz  dduuddaallaa  bbaaiinnuujjaannttzziirriikk,,  aassttoollaappiikkoo  

hhoorrrreekk!!  HHoorrrreellaa  ddeenneekk  ppeennttssaattuukkoo  dduuttee  bbiilluuzziikk  nnaaggooeellaa..    

22..  EEddeerrttoo,,  nnaahhii  bbaadduuzzuu  jjeennddeeaakk  jjaakkiitteeaa  zzeerr  ddaarraammaazzuunn  ggaaiinneeaann,,  zzuukk  zzeeuukk  

eessaatteeaa  bbeesstteerriikk  eezz  dduuzzuu..  NNiikk  eezz  dduutt  nnaahhii..  NNiirree  eerriittzziirraakkoo,,  zzuukk  eezz  ddaauukkaazzuu  

bbaaiinnuujjaannttzziirriikk,,  hhoorrii  ddaa  gguuzzttiiaa..    

11..  ((PPuubblliikkooaarrii))  EEzz,,  bbaaiinnaa  eezz  nnaaggoo  eerraabbaatt  bbiilluuzziikk!!  GGaallttzzoonnttzziilloottaann  nnaaggoo!!  

((IIssiilluunnee  bbaatt))  EEddeerrrraa  eeggiinn  dduutt  oorraaiinn..  GGaallttzzoonnttzziillooaa  aaiippaattuu..  EEsskkaannddaallooaa  nnaahhii  

zzeennuueenn??  HHoonnaa  hheemmeenn  eesskkaannddaallooaa..    

22..  BBaalliitteekkee,,  bbaaii..    

11..  BBaaiinnaa  aarrggii  ggeerraattuu  ddaaddiillaa  zzeeuukk  bbeehhaarrttuu  nnaauuzzuullaa  hhiittzz  hhoorrii  eessaatteerraa..    

22..  ZZeeiinn  hhiittzz??  

11..  AAllffeerrrriikk  aarrii  zzaarraa,,  eezz  dduutt  bbeerrrriizz  eessaannggoo..  

22..  GGaallttzzoonnttzziillooaakk??  

11..  MMaaddaarriikkaattuuaa..    

22..  ZZeerr  dduuzzuu  bbaa,,  eezz  zzaaiittuutt  ggaallttzzoonnttzziillooaakk  kkeennttzzeerraa  bbeehhaarrttuu..  

11..  BBeesstteerriikk  eerree  bbeehhaarr  ggeennuueenn..    

22..  NNiikk  ggaallttzzoonnttzziillooaarrii  ggaallttzzoonnttzziillooaa  eessaatteenn  ddiioott..  EEttaa  bbeerrddiinn  bbiiddeettaarrii,,  

ttxxiizzoonnttzziiaarrii......    

11..  NNaahhiikkooaa  dduugguu,,  hhoonneezzkkeerroo,,  eehh??  HHoobbee  ggeennuukkee  jjaauuzzii  eeggiitteeaa..    

22..  AAssppaallddiiaann  eeggoonnggoo  nniinnttzzeenn  uurreettaann  zzuukk  ""hhoopp!!""  mmoodduu  ssiinneessggaarrrrii  bbaatteeaann  

eessaatteenn  aassmmaattuu  iizzaann  bbaazzeennuu..    

11..  BBaa  eessaann  zzuukk,,  hhaaiinn  lliissttooaa  bbaazzaarraa..    

22..  OOnnddoo..  PPrreesstt  zzaauuddee??  

11..  PPrreesstt  nnaaggoo..  OOrrdduu  eerrddiiaa  ddaarraammaatt  pprreesstt..    

22..  OOrrdduuaann..  bbaatteerraa  eeggiinnggoo  dduugguu  jjaauuzziiaa,,  kkoonnffoorrmmee??  ""HHoopp!!""  eessaatteeaann..    

11..  KKoonnffoorrmmee..    

22..  BBaatt,,  bbii......  AAiizzuu,,  zzuukk  bbaa  aall  ddaakkiizzuu  iiggeerrii  eeggiitteenn??  

11..  NNiikk??  BBeennoo,,  aa  zzee  ggaallddeerraa......!!  BBaa,,  eezz......  EEttaa  zzuukk??  

22..  IIddeeiiaarriikk  eerree  eezz..  
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11..  GGaallddeerraa  bbaatt,,  ggiiddooiiggiillee  bbeezzeellaa......  eettaa  ppeerrttssoonnaa  bbeezzeellaa,,  nnoollaa  eezz::  EEzz  bbaadduugguu  

eesskkeennaa  hhaauu  eeggiitteenn,,  eessppeekkttaaddoorreeeekk  hhaarriiaa  ggaalldduukkoo  dduuttee??  HHaauu  ddaa,,  kkeenndduu  eezzkkeerroo,,  

ppuubblliikkooaakk  oobbrraarreenn  mmaammiiaa  ggaalldduukkoo  dduu??  

22..  HHaarriiaa????  MMaammiiaa????  BBaa......  eezz,,  eezz  dduutt  uussttee......  

11..  OOrrdduuaann,,  hhuurrrreennggoo  eesskkeennaarraa  ppaassaakkoo  ggaarraa  zzuuzzeenneeaann..  

22..  HHoorrii  ddaa,,  hhuurrrreennggoo  eesskkeennaarraa  eettaa  kkiittoo..  

11..  GGaaiinneerraa,,  eezz  ddiizzuutt  oorraaiinn  aarrttee  eessaann,,  bbaaiinnaa  lleehheenneennggoo  eesskkeennaa  hhuurraa,,  

zzoozzookkeerriiaa  hhuuttssaa  iirruuddiittzzeenn  zziittzzaaiiddaann..  

22..  BBaaii,,  nniirrii  eerree  bbaaii,,  bbiiggaarrrreennaa  bbeezzaaiinn  zzoozzooaa  ddaa..    

11..  PPoozztteenn  nnaaiizz  eerriittzzii  bbeerreekkooaakk  iizzaatteeaa..    

22..  EEttaa  ggaaiinneerraa,,  jjaannttzzii  hhaauueekkiinn,,  aazzkkoozz  hhoobbeettoo  ggaauuddee  ((TTuurriissttaa  jjaannttzziiaakk))..  

11..  JJoonn,,  ((TTeekknniikkooaarrii))eezz  dduugguu  lleehheenneennggoo  eesskkeennaa  eeggiinnggoo,,  kkoonnffoorrmmee??  

BBIIggaarrrreennaarreekkiinn  hhaassiikkoo  ggaarraa..      

  ((IIlluunnaa,,  eettaa  ggeerrooaaggoo  TTeeaattrrooaa  hhaasstteenn  ddaa))    

  ((11  lleemmaarreekkiinn  ddaaggoo..  22  ssiirreennaarrii  eerraaggiitteenn))  

11..  BBrruummmmmm  bbrruummmmmm  bbrruummmmmmmm  

22..  TTuuuuuutt  ttuuuuuuuutt  

11..  AAhh,,  eezz  ddaaggoo  nnaabbiiggaattzzeeaa  bbeezzaallaakkoorriikk..      

22..  BBaaii..  IImmaajjiinnaattzzeenn  dduuzzuu,,  oorraaiinn  iiggeerriikkaa??  

11..  EEttaa  iiggeerrii  eeggiitteenn  jjaakkiinn  ggaabbee!!  AAsskkoozz  hhoobbeettoo  yyaattee  hhoonneettaann..    

22..  EEttaa  ggaaiinneerraa,,  bbeeggiirraa,,  iilluunnttzzeenn  hhaassiiaa  ddaa..  

11..  BBaaii,,  iillaarrggiiaa  iirrtteettzzeenn  aarrii  ddaa..  

22..  EEggiiaa..  

11..  ZZuurree  uusstteezz,,  zzeerrggaattiikk  aazzaallttzzeenn  ddaa  ggaauueerroo??  

22..  NNiikk  uussttee  dduutt  ppuubblliizziittaattee  hhuuttssaa  ddeellaa..    

11..  HHoorrrreeggaattiikk  iizzaannggoo  ddaa..  

22..  AAhhhhhh!!  EEzz  ddaaggoo  nnaabbiiggaattzzeeaa  bbeezzaallaakkoorriikk!!    

11..  BBrruummmmmmmm  bbrruummmmmmmm  bbrruummmmmmmm  

22..  TTuuuuuutt  ttuuuuuuuuuutt  ttuuuuuuuutttttt  

      TTuuuuuutt  ttuuuuuuuutt  ttuuuuuuuuuutttttttttt  

11..  ZZeerr??  ggaauu  oossooaa  eemmaann  bbeehhaarr  dduuzzuu  ssiirreennaarrii  eerraaggiitteenn??  NNaahhiikkoo  eerrrriiddiikkuullooaa  

iirruuddiittzzeenn  zzaaiitt..    

22..  BBaa  uuttzziiddaazzuu  oorrdduuaann  lleemmaa  eerraammaatteenn..  ZZuurrii  bbeettii  ttookkaattzzeenn  zzaaiizzkkiizzuu  ggaauuzzaarriikk  

ddiibbeerrttiiggaarrrriieennaakk..  

11..  EEzz,,  lleehheennaaggoo  bbiillaazzaazzuu  bbrruujjuullaa..  IIppaarrrraa  nnoonn  ddaaggooeenn  jjaakkiinn  bbeehhaarr  dduugguu..  

22..  IIppaarrrraa,,  iippaarrrraa......  ZZeerrttaarraakkoo  jjaakkiinn  nnaahhii  dduuzzuu  iippaarrrraa  nnoonn  ddaaggooeenn??  IIppaarrrraa  bbeettii  

ttookkii  bbeerreeaann  eeggootteenn  ddaa..  EEzz,,  jjaakkiinn  bbeehhaarr  dduugguunnaa  ddaa  gguu  nnoonn  ggaauuddeenn..  ZZuurree  uusstteezz,,  

nnoonn  ggaauuddee??  
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11..  IIttxxaass  zzaabbaalleeaann..  

22..  EEzz  dduutt  uussttee,,  DDuueellaa  oorrdduu  eerrddiiaa  iittxxaass  zzaabbaalleeaann  ggeeuunnddeenn..  HHoonneezzkkeerroo  bbeessttee  

nnoonnbbaaiitt  eeggoonn  bbeehhaarrkkoo  ggeennuukkee..      

11..  HHaauu  gguurruuttzzeeaa..  NNaahhiiaaggoo  nnuueenn  ssiirreennaa  jjoottzzeenn  aarrii  zziinneenneeaann..    

22..  TToooooott  ttoooooooott!!!!!!  

11..  EEttaa  hhoorrii??  

22..  ZZeerr??  

11..  SSiirreennaakk  lleehheennaaggoo  ttuuuuuutt  ttuuuuuutt  eeggiitteenn  zzuueenn,,  oorraaiinn,,  eennttzzuunn..  

22..  TToooooott  ttoooooooott..    

11..  OOrraaiinn  ttoooooott  ttoooooooott  eeggiitteenn  dduu..    

22..  JJaakkiinnaa,,  hhaauu  bbeessttee  bbaatt  ddaa..  HHaauu  llaaiinnoorraakkoo  ssiirreennaa  ddaa..    

11..  EEddeerrrraa  eeggiinn  dduuzzuu..  NNoorrii  ookkuurrrriittzzeenn  zzaaiioo??  OOrraaiinn  llaaiinnoozz  bbeetteerriikk  ggaauuddee..    

22..  EEggiiaa..  NNoonn  zzaauuddee??  

11..  HHeemmeenn  nnaaggoo!!  BBrreeeemm  bbrreemmmmmm  bbrreemmmmmmmm  

22..  ZZeerr  ggeerrttaattzzeenn  zzaaiioo  mmoottoorrrraarrii??  

11..  EEzz  ddaakkiitt..  

22..  LLeehheenn  bbrruuuummmmmm  bbrruummmmmmmm  eeggiitteenn  zzuueenn..  EEttaa  oorraaiinn......  

11..  BBrreeeeeemmmmmm  bbrreemmmmmmmm    

22..  BBrreemmmmmm  bbrreemmmmmm  eeggiitteenn  dduu..    

11..  BBrriimmmmmm  bbrriimmmmmmmmmm    

22..  EEttaa  oorraaiinn......  

11..  OOrraaiinn  iixxiilldduu  eeggiinn  ddaa..    

22..  ZZeerr  eeggiinnggoo  dduugguu??  

11..  MMaakkiinnaaggeellaarraa  jjeeiittssii  bbeehhaarrkkoo  dduugguu,,  eettaa  kkoonnppoonnttzzeenn  ssaaiiaattuu..  ((JJeeiisstteenn  ddiirraa))  

HHeemmeennttxxee  ddaaggoo..  

22..  EEzz  ddaauukkaa  mmoottoorr  bbaatteenn  iittxxuurraarriikk..  

11..  JJaakkiinnaa..  TTaappaa  aallttxxaattuu  bbeehhaarr  ddaa..((AAllttzzaattzzeenn  dduuttee))  

22..  OOrraaiinn  bbaaii..  ZZeerr  ggeerrttaattzzeenn  zzaaiioo??  

11..  EEzz  ddaakkiitt..  AAggiiaann  zziigguueeññaallaa..  EEddoo  ppiissttooiiaakk  

22..  EEddoo  ppllaattiinnooaakk  

11..  EEddoo  ddeellkkooaarreenn  ttaappaa  

22..  EEddoo  bbeennttiillaaddoorreeaarreenn  kkoorrrreeaa  

11..  EEddoo  bbuujjiiaakk..  EEzz  ddaakkiitt  nnoonnddiikk  hhaassii..  ((IIkkuuttuu  eettaa  mmaarrttxxaann  hhaasstteenn  ddaa,,  ffoorrmmuullaa  

11--kkoo  mmoottoorr  bbaatteenn  zzaarraattaarreekkiinn))  

22..  HHaarrrriiggaarrrriiaa  ddaa,,  aaiizzuu..  EEaa  nniikk......  ((IIkkuuttuu  eettaa  iixxiilldduu  eeggiitteenn  ddaa))    

11..  SSiinneesstteezziinnaa  ddaa!!  SSiinneesstteezziinnaa!!  KKaannbbiioo  kkaaxxaarreenn  bbiieellaarreenn  kkoonnddeennssaaddoorreeaarreenn  

aalliimmeennttaaddoorreeaarreenn  kkaabblleeaarreenn  ppuunnttaarreenn  ssoollddaadduurraa  aappuurrttuu  dduuzzuu!!  SSiinneesstteezziinnaa  ddaa!!  

MMoottoorrrriikk  ggaabbee  ggeerraattuu  ggaarraa  iittxxaassooaarreenn  eerrddiiaann..    
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22..  BBeennoo,,  bbeennoo,,  eezz  ddaa  hhaaiinnbbeesstteerraakkoo..  EEzz  hhaasseerrrreettuu!!  

11..  EEzz  hhaasseerrrreettuu??  BBaa  bbaaii..  HHaasseerrrreettuukkoo  nnaaiizz??  

22..  BBaaii,,  eehh??  

11..  BBaa  bbaaii!!  HHaasseerrrreettuu  nnaaiizz..    

22..  BBaa  oorrdduuaann  nniikk,,  bbaaddaakkiizzuu  zzeerr??  

11..  ZZeerr??    

22..  EEkkaaiittzzaa  eekkaarrrriikkoo  dduutt,,  zzeerr  aarrrraaiioo..  ((LLiibbrreettooaa  hhaarrttuu  eettaa  iiddaazztteenn  dduu))  ""EEkkaaiittzz  

bbiilldduurrggaarrrriiaa..  BBaarrkkuuaa  bbaallaannttzzaakkaa  hhaassiikkoo  ddaa......""((KKaarrtteell  bbaatt::  EEKKAAIITTZZAA,,    eettaa  bbeessttee  

bbaatt  TTEENNTTSSIIOOAA))  

11..  BBaarrkkuuaa  bbaallaannttzzaakkaa  aarrii  ddaa..  

22..  JJaakkiinnaa..    

11..  GGooaazzeenn  ggoorraa..  ((IIggoottzzeenn  ddiirraa))  SSppllaahhhhhhss,,  ssppllaasssssshhhhhh  FFuuiiiiiiii  FFuuiiiiiiiiii  TTxxaapp,,  

ttxxaapp..  

22..  KKuubbiieerrttaa  uurreezz  bbeetteettzzeenn  aarrii  ddaa,,  aattxxiikkaattuu  bbeehhaarrrraa  ddaaggoo..  UUttzzii  nniirree  kkoonnttuu..  

11..  PPlloopp  pplloopp  pplloopp......  EEnnttzzuutteenn  dduuzzuu??  BBeehheeaann  zzuulloo  bbaatt  ddaaggoo  eettaa  uurraa  ssaarrttzzeenn  aarrii  

ddaa..    

22..  BBaannooaa,,  jjaarrrraaiittuu  zzuukk  uurraa  ttxxiikkaattzzeenn..    

11..  IIkkuusstteenn  dduuzzuu??  

22..  EEzz,,  oossoo  iilluunn  ddaaggoo  ddeennaa  

11..  AAuurrrreerraaggoo,,  eezzkkeerrrreerraaggoo,,  ggoorraaggoo........  

22..  BBaaii,,  iikkuussii  dduutt..  

11..  KKoonnppoonndduuttaa  ddaaggoo??  

22..  BBaaii,,  zzuullooaa  eessttaalliittaa  ddaaggoo!!  ((IIggoottzzeenn  ddaa))  

11..  PPlloopp  pplloopp  pplloopp..  EEnnttzzuutteenn  dduuzzuu??    

22..  BBeessttee  zzuulloo  bbaatt..  BBaannooaa..  

11..  IIkkuusstteenn  dduuzzuu??  

22..  EEzz,,  oossoo  iilluunn  ddaaggoo  ddeennaa..  

11..  GGoorraaggoo,,  eezzkkeerrrreerraaggoo,,  aauurrrreerraaggoo......  

22..  BBaaii,,  iikkuussii  dduutt..  

11..  KKoonnppoonndduuttaa  ddaaggoo??  

22..  BBaaii,,  zzuullooaa  eessttaalliittaa  ddaaggoo..    ((IIggoottzzeenn  ddaa))  JJaaiinnkkoo  mmaaiitteeaa!!  BBeeggiirraa  zzeellaakkoo  

oollaattuuaa..  ((BBaallddeeaa  jjaauurrttiittzzeenn  ddiioo))..  

11..  AAii  eennee!!  EEzz  ggaarraa  hheemmeennddiikk  bbiizziirriikk  aatteerraakkoo!!  BBeeggiirraa,,  bbeeggiirraa  bbeessttee  hhuurraa!!  

((BBaallddeeaa  jjaauurrttiittzzeenn  ddiioo))  

22..  AAii  eennee!!  NNaauuffrraaggaattuukkoo  dduugguu!!    LLaassttrreeaa  bboottaa  bbeehhaarr  ddaa!!    MMuussiikkaarreenn  

mmoonnssttrruuoo  ssaakkrraattuuaakk  bboottaa  bbeehhaarr  ddiittuugguu::  BBeehheettoovveenn,,  MMoozzaarrtt,,  BBaacchh,,  SShhuubbeerrtt!!  
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11..  EEzz,,  eezz,,  mmuussiikkooaakk  eezz!!!!  NNiikk  uussttee  dduutt  lliitteerraattuurraarreenn  mmoonnssttrruuoo  ssaakkrraattuuaakk  bboottaa  

bbeehhaarr  ddiittuugguullaa::    HHaarraa  VViiccttoorr  HHuuggoo,,  HHoommeerroo,,  JJaacckk  LLoonnddoonn,,  DDoossttooiieewwsskkii,,  

BBaallzzaacc!!  

22..    EEhhhhhh........  mmoommeennttuu  bbaatt..  EEzz  dduuzzuu  eezzeerr  sseennttiittzzeenn??  

11..  BBaaii!!  IIxxiillttaassuunnaarreenn  ssiinnffoonniiaa!!  EEkkaaiittzzaa  bbaarreettuu  ddaa!!  ((kkaarrtteellaa  BBAARREETTAASSUUNNAA))..  

22..  SSaallbbaattuurriikk  ggaauuddee..  MMoommeennttuurriikk  llaattzzeenneettaann  nnaabbaarriittzzeenn  ddaa  kkuullttuurraarreenn  

bbaalliiooaa..  

11..  BBaaddaakkiizzuu  zzeerr??  HHoorrrreellaa,,  bbaappaatteeaann,,  eessaallddii  eennbblleemmaattiikkoo  bbaatt  eessaatteekkoo  ggooggooaa  

eettoorrrrii  zzaaiitt..  

22..  BBaa  eessaann  llaassaaii,,  mmootteell..    ((KKaarrtteellaa::  EESSKKEENNAARREENN  EESSAALLDDII  

EENNBBLLEEMMAATTIIKKOOAA))  

11..  JJaakkiinndduurriiaakk  eezz  dduu  ttookkiirriikk  ookkuuppaattzzeenn,,  eettaa  ookkuuppaattzzeenn  bbaadduu,,  eerrrreezz  

ddeessookkuuppaattzzeenn  ddaa..  ((BBeerrrriirroo  hhaassiieerraakkoo  lleekkuueettaarraa))  EEzz  ddaaggoo  nnaabbiiggaattzzeeaa  

bbeezzaallaakkoorriikk..  

22..  EEzz,,  eezz  ddaaggoo  nnaabbiiggaattzzeeaa  bbeezzaallaakkoorriikk..          

11..  EEnnttzzuunn,,  mmoottoorrrraa  mmaarrttxxaann  hhaassii  ddaa,,  bbeerrrriirroo..  BBrruummmmmm  bbrruummmmmmmm  

22..  EEttaa  ssiirreennaa..  TTuuuuuutt  ttuuuuuuuutt  

11..  EEttaa  oorrdduuaann??  DDeennaa  oonnddoo  bbaaddooaa  nnoollaa  aarrrraaiioo  bbiihhuurrttuukkoo  ggaarraa  nnaauuffrraaggoo??  

22..  LLaassaaii,,  iittssaassooaa  oossoo  ttrraaiiddoorreeaa  ddaa,,  eeddoozzeeiinn  mmoommeennttuu  bbaatt  uusstteekkaabbeekkoo  bbaatt  

ggeerrttaa  ddaaiitteekkee..  BBeeggiirraa,,  eezz  dduuzzuu  eennttzzuutteenn??  BBaaddaattoorr  

11..  ZZeerr  ddaattoorr  bbaa??  

22..  MMaarraabbiillllaa  bbaatt::  bbeerrrreeuunn  mmiillllaa  zzaallddii,,  3300..oooooo  zzeennttiimmeettrroo  kkuubbiikkoo,,  1166  zziilliinnddrroo,,  

ttrraakkzziiooaa  hhaammaazzoorrttzzii  gguurrppiilleettaann......  MMiirraaggaarrrriiaa::  223344  bbaaggooii  eerraammaatteekkoo  ggaauuzzaa  ddaa!!  

AAzzkkeenneennggoo  nnoobbeeddaaddeeaa  llookkoommoottoorreettaann  

11..  KKoonnttuurraattzzeenn  zzaarraa??  MMuunndduukkoo  lleehheenn  iissttrriippuu  ffeerrrroommaarriittiimmooaa  jjaassaannggoo  dduugguu..  

EEzz  ddaa  eeddeerrrraa??  22..  BBaaii..  BBeennoo,,  aagguurr  eettaa  zzoorrttee  oonn..  

11..  ZZoorrttee  oonn  zzuurrii  eerree..    

  

  

11..  ((KKaarrtteell  bbaatt::  DDEESSEESSPPEERRAAZZIIOOAA))    BBaakkaarrrriikk,,  bbaakkaarrrriikk  eettaa  ggaalldduuttaa  

ppaallmmoonnddoo  eettaa  kkookkootteerroozz  bbeetteerriikkoo  iirrllaa  ddeesseerrttuu  hhoonneettaann..  OOhh,,  llaabbaaddoorraa  

aauuttoommaattiikkooaa!!  AAhh,,  tteelleebbiissttaa  ppaallkkoolloorr!!  AAii,,  bbaattiiddoorraa  bbaappiittaauurruuss!!  AAgguurr,,  

kkoonnppaakkddiisskkeekkoo  ddiissttaannttzziiaakkoo  mmaannddooaa!!  ZZiibbiilliizzaazziiooaa,,  zziibbiilliizzaazziiooaa,,  zzeerrggaattiikk  

aabbaannddoonnaattuu  nnaauuzzuu??  ((22--aakk  ggaauuzzaa  bbeerraa  eessaann  dduu  uurrrruunneettiikk  eettaa  bbaatteerraa))  

22..  ....aauuzzuu??  ......zzuu  ......zzuu  

11..  NNii??  

22..  NNii......  nnii......  

11..  NNoorr  ddaaggoo  hhoorr??    
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22..  NNoorr  ddaaggoo  hhoorr??  

11..  EEzz  nnaaggoo  bbaakkaarrrriikk  iirrllaa  aabbaannddoonnaattuu  hhoonneettaann!!  NNoorr  zzaarraa,,  zziibbiilliizzaattuuaa  aallaa  

bbaassaattiiaa??    

22..  ......aallaa  bbaassaattiiaa??  

11..  IIkkuuss  ddeezzaagguunn  ddaauukkaann  kkuullttuurr  mmaaiillaa..    AAlleeaa  jjaaccttaa  eesstt!!  

22..  AAvvee  cceessaarr,,  mmoorriittuurrii  ttee  ssaalluuttaanntt!!  

11..  QQuuoossqquuee  ttaannddeemm!!  

22..  SSii  vviiss  ppaacceemm  ppaarraabbeelluumm!!!!  

11..  EEzz  ddaa  bbaassaattiiaa..  EEttaa  bbaassaattiiaa  bbaaddaa,,  bbaassaattii  kkuullttooaa  ddaa..  bbeehhiinniikk  bbeehhiinn..    TTaa  ttaa  ttaa  

ttaa  ((BBeehheettoovveenneenn  55..--  ssiinnffoonniiaa))  

22..  TTaa  ttaa  ttaa  ttaa..    

11..  MMuunndduukkoo  iibbaaiirriikk  hhaannddiieennaa??  

22..  LLuuzzeeeerraaggaattiikk  aallaa  uurr  kkaannttiittaatteeaaggaattiikk??  

11..  KKaauuddaallaaggaattiikk..  

22..  KKaaddaagguuaa!!  AAuussttrraalliiaakkoo  mmeennddiirriikk  aallttuueennaakk..  

11..  AAuussttrraalliiaakkoo  iippaarrrraallddee  aallaa  hheeggooaallddeekkooaakk??  

22..  EErrddiiaallddeekkooaakk..  

11..  EEhhhhhhhh,,  TTxxiinnbboorraazzoo,,  TTxxiinnddookkii  eettaa  TTxxiihhuuaauuaa..  EEnneerrggiiaarreenn  ffoorrmmuullaa??  

22..  MMaassaa  bbiiddeerr  aabbiiaadduurraa,,  zzaattii  iinnddaarrrraa  ggeehhii  ddeennbboorraa  kkeenn  33,,11441166,,  

PPIIIIIIIIII......TTaalleesseenn  TTeeoorreemmaa??  

11..  EEuurreekkaa!!  AArrkkiimmeeddeesseenn  tteeoorreemmaa??  

22..  EEuurreekkaa  bbiiddeerr  PPiiiiiiiiiiii..  PPiittaaggoorraasseenn  tteeoorreemmaa??  

11..  EEuurreekkaa  kkeenn  zzaazzppii  bbiiddeerr  zzoorrttzzii  ggeehhii  PPiiiiiiii..  

11..  BBaa  bbaaii..  11994477..  uurrtteekkoo  aattlleettiikk--eenn  ddeellaanntteerraa??  

22..  ZZeerraa....  zzeerraa......    

11..  AAjjaa!!    

22..  IIrriioonnddoo  zzaarrrraa  PPaanniizzoo  BBeennaanncciioo  eettee  GGaaiinnzzaa!!!!!!  TTrreenn  bbaatt  aabbiiaattzzeenn  ddaa  AA  

ppuunnttuuttiikk  BB  ppuunnttuurraannttzz  oorrdduu  jjaakkiinn  bbaatteeaann..  BBeessttee  ttrreenn  bbaatt  aabbiiaattzzeenn  ddaa  BB  ppuunnttuuttiikk  

CC  ppuunnttuurraannttzz  oorrdduu  bbeettee  bbeerraanndduuaaggoo..  KKoonnttuuttaann  hhaarrttuurriikk  AA  ttrreenneekkoo  mmaakkiinniissttaa  

mmoozzkkoorrttuuttaa  ddaaggooeellaa,,  eettaa  BB  ttrreenneekkoo  iinntteerrbbeennttoorreeaakk  kkaammiisseettaa  bbeerrddeeaa  dduueellaa,,  

zzeennbbaatt  aarrrraauullttzz  bbeehhaarr  ddiittuu  ppeerrrreettxxiikkoo  ttoorrttiillaa  bbaatteekk??    

11..  PPii......  

22..  PPii??  

11..  PPiilloo  bbaatt!!    

22..  NNoollaa  ddaa  ppoossiibbllee??  AAssmmaattuu  eeggiinn  dduu!!    

11--    11997755..eekkoo  uurrrriiaakk  bboosstt..  WWeemmbblleeii  ffuuttbbooll  zzeellaaiiaa..  LLiibbeerrppooooll  eettaa  MMeenncchheesstteerr  

UUnniitteedd  ttaallddeeaakk..  EEppaaiillee  jjaauunnaa,,  MMiisstteerr  SSmmiitthh..  EEssppeekkttaaddoorree  gguuzzttiieenn  iizzeennaakk!!  

22..  EEhhhhhh......  SSmmiitthh  



                                                                                                                                                                                                                                                                          ppáággiinnaa  \\**  

aarraabbiicc2222                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    

  

11..  BBaaii..  

22..  SSiimmtthh......  

11..  BBaaii..  

22..  SSiimmtthh......  

11..  BBaaii......  

22..  MMoorrttiimmeerr??  

11..  MMoorrttiimmeerr  zzeerr??  JJoohhnn  MMoorrttiimmeerr  aallaa  WWiilliiaamm  mmoorrttiimmeerr??  

22..  EEhhhhhh......  uuffffff......  JJoohhnn  MMoorrttiimmeerr??  

11..  BBaa  eezz!!  EEzz,,  eezz  eettaa  eezz!!  JJoonn  MMoorrttiimmeerr  eezz  zzeenn  eeggoonn,,  ssuukkaarrrraarreekkiinn  zzeeggooeellaakkoo..  

22..  EEggiiaa  ddaa!!  NNoollaa  eezz  nnaaiizz  kkoonnttuurraattuu!!    

11..  IIrraabbaazzii  eeggiinn  zzaaiittuutt!!    

22..  NNoollaa  iizzaann  nnaaiizz  hhoorrrreenn  tteenntteellaa!!  JJoohhnn  MMoorrttiimmeerr  eezz  zzeenn  eeggoonn,,  jjaakkiinnaa!!  ((IIkkuussii  

eeggiitteenn  ddiirraa))    

11..  ZZuu!!  

22..  ZZuu!!  

11..  HHaauu  ddaa  hhaauu!!  NNiirree  bbiizziiaann  nnaauuffrraaggaattuu  dduuddaann  lleehheenn  aallddiiaa  ddaa,,  eettaa  aa  zzeerr  ssuueerrttee  

ttxxaarrrraa!!!!!!  

22..  EEttaa??  EEzz  dduuzzuu  iikkuussii  hhaauu  iirrllaa  ddeesseerrttuuaa  ddeellaa??  ZZee  ddeemmoonnttrree  eeggiitteenn  dduuzzuu  

hheemmeenn??    NNiirree  iirrllaann??  

11..  ZZuurree  iirrllaann??  ZZuurree  iirrllaann??  NNii  lleehheennaaggoo  nneennggooeenn..  

22..  EEzz,,  nnii  nneennggooeenn!!    

11..  ((BBiiookk  bbaatteerraa))  NNiirree  iirrllaa  aabbaannddoonnaattuuaa!!  NNiirree  bbiizziiaann  aauurrkkiittuukkoo  dduuddaann  iirrllaa  

aabbaannddoonnaattuu  bbaakkaarrrraa!!    

22..  TTxxiikkii  ttxxiikkiittaattiikk  ddeessiirraattuu  dduutt  iirrllaa  aabbaannddoonnaattuu  bbaatteeaann  bbaakkaarr  bbaakkaarrrriikk  

eeggootteeaa,,  nnii  nneeuu,,  nneeuurree  bbuurruuaarreekkiinn..  

11..  HHaaiinn  ddaa  eeddeerrrraa  bbaakkaarrddaaddeeaa......  

22..  HHaaiinn  ddaa  uunnkkiiggaarrrriiaa  zzuurree  iinngguurruurraa  bbeeggiirraattuu  eettaa  eezzeerr  eerree  eezz  ddaaggooeenneeaann!!  

11..  EEzzeerr  eerree  eezz..  

22..  EEzzeerr  eerree  eezz..  

11..  ZZuu  iizzaann  eezziikk..  

22..  ZZuu  iizzaann  eezziikk..    

11..  EEttaa??  ZZeerr  eeggiinnggoo  dduugguu  oorraaiinn??  

22..  KKllaassiikkooeettaarraa  jjoo  bbeehhaarrkkoo  dduugguu..  LLiitteerraattuurraarreenn  eerrrreeffeerreennttzziiaakk  aarrggiiaakk  ddiirraa::  

eezziinneezzkkooaa  ddaa  iirrllaa  aabbaannddoonnaattuu  bbaatteeaann  nnaauuffrraaggoo  bbii  eeggoonn..    

11..  BBaanneekkiieenn  nniikk!!  NNiirree  nnaauuffrraaggiioo  ffrraakkaassuu  iittzzeellaa  iizzaann  ddaa..    

22..  DDeennaa  ddeenn,,  eezz  ddaa  iinnoonn  zzeehhaazztteenn  zzeennbbaatt  bbaassaattii  eeggoonn  ddaaiitteezzkkeeeenn..  

11..  ZZeerr  eessaann  nnaahhii  dduuzzuu??  

22..  AArrggii  ddaaggoo::  zziibbiilliizzaattuu  bbaakkaarrrraakk  eeggoonn  bbeehhaarr  dduu,,  bbaaiinnaa  nnaahhii  aaddiinnaa  bbaassaattii..    
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11..  EEttaa??  

22..  GGuuttaakkoo  bbaatteekk  bbaassaattiiaarreennaa  eeggiinn  bbeehhaarr  dduu..    

11..  ZZuukk..  

22..  EEzz,,  zzuukk..  NNiikk  eezziinn  dduutt......  NNii  iinntteelleekkttuuaallaa  nnaaiizz..  ZZuu  bbeerrrriizz......  

11..  ZZeerr??  

22..  ZZeerr??  NNaahhii  dduuzzuu  eessaatteeaa??  AAllpprroojjaa!!  HHoorrii  ddaa..  

11..  AAhh,,  bbaaii  eehh??  ((KKaarrtteellaa  aatteerraattzzeenn  dduuttee::  KKOONNFFLLIIKKTTOOAA))  BBaa  zzuu......  

ggaannoorraabbaakkooaa!!  

22..  IInnoozzooaa!!  

11..  KKaannkkaaiilluuaa!!  

22..  GGaannggaarrrraa!!  

11..  KKookkoollooaa!!  

22..  MMeemmeellooaa!!  

11..  PPaappaaooaa!!  

22..  MMoommoorrrrooaa!!  

11..  ZZoonnzzoonnaa!!  

22..  LLeellooaa!!    

11..  EEtt,,  eett,,  eett......  MMoommeennttuu  bbaatt..  AArrggii  ddeezzaagguunn  zzuurree  mmaaiillaa  iinntteelleekkttuuaall  hhoorrii,,  eehh,,  

""JJoohhnn  MMoorrttiimmeerr""??  

22..  AAii!!!!!!  

11..  ZZeerr,,  hhoorrii  ddaa  zzuurree  bbaaggaajjee  kkuullttuurraallaa,,  zzuurree  ppoossoo  iinntteellkkttuuaallaa,,    ""JJoohhnn  

MMoorrttiimmeerr""??  HHoorrii  ddaa  zzuurree  CCuurrrriiccuulluumm  VViittaaee??  

22..  OOnnddoo!!  NNeeuukk  eeggiinnggoo  dduutt  bbaassaattiiaarreennaa..    

11..  EEddeerrttoo..  EEttaa  oorraaiinn......  OOrraaiinn  zziibbiilliizzaattuu  eeggiinnggoo  zzaaiittuutt..  BBaassaattii,,  mmiinnttzzaattzzeenn  

iikkaassiikkoo  dduuzzuu..  SSuussttaannttiibbooaakk..  EEnnttzzuunn::  bbuurruuaa,,  ssuudduurrrraa,,  aahhooaa..  

22..  BBaasskkuuaa,,  ssaannttaa,,  kkaannbbaa..    

11..  EEzz,,  aahhaazzttuu  ssuuaajjiillii  hhoorrii,,  eettaa  iikkaassii  zziibbiilliizzaattuueenn  hhiizzkkuunnttzzaa::  aaddiittzzeekkiinn  hhaassiikkoo  

ggaarraa  nnaahhii  bbaadduuzzuu::  BBuuaaaaaa,,  nneeggaarrrraa!!  JJaajjaajjaajjaa,,  bbaarrrreeaa!!  BBdduuuudduuuudduudduu,,  ttoonnttooaarreennaa  

eeggiinn!!  

22..  BBaarrkkaattuu,,  bbaarrkkaattuu  bbaaiinnaa  eezziinn  dduutt..  EEzziinn  dduutt..  EEzz  nnaaiizz  mmoottiibbaattzzeenn..  HHiirrii  

bbaatteeaann  jjaaiiooaa  nnaaiizz,,  aassffaallttooaarreenn  sseemmeeaa  nnaaiizz,,  nniirree  bbiirriikkiieettaann  kkaarrbboonnooaarreenn  

mmoonnooxxiiddooaa  ddaaggoo......  GGeehhiieeggii  ddaa  nniirreettzzaatt..  

11..  AAhh,,  bbaaii  eehh??  JJaauunnaakk  eezziinn  dduu  bbaassaattiiaarreennaa  eeggiinn  oossoo  kkuullttooaa  ddeellaakkoo..  GGooeetthhee  

iirraakkuurrrrii  dduueellaakkoo,,  BBaacchh  eennttzzuunn  dduueellaakkoo,,  HHaammlleett  iikkuussii  dduueellaakkoo......  BBaa  nniikk  eeggiinnggoo  

dduutt  bbaassaattiiaarreennaa,,  eezz  zzaaiizzkkiitt  hhoorrrreeggaattiikk  eerraazzttuunnaakk  eerroorriikkoo,,  eezz  hhoorriixxee!!  

22..  AAhh,,  bbaaii,,  eehh??  EEttaa  zzeerr  eeggiinnggoo  dduuzzuu??  JJaann  eeggiinnggoo  nnaauuzzuu??  

11..  EEzz..  DDaannttzzaann  eeggiinnggoo  dduutt  ((DDaannttzzaann  eeggiitteenn  dduu))  
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22..  JJaauunn  aannddrreeaakk,,  zzuueenn  aauurrrreeaann  AArraauukkaanniiaarr  eerreemmuukkoo  UUnnppaanniiwwuunnaa  ttrriibbuukkoo  

kkiiddee  bbaatt  dduuzzuuee,,  ggeellddiittzzeenn  ddiirreenn  bbaakkaanneettaakkoo  bbaatt,,  kkaanniibbaall  bbaatt..  DDaannttzzaa  hhoonneenn  iizzeennaa  

UUlluummppaawwaannaa  ddaa,,  eeddoo  bbeessttee  eerraa  bbaatteezz  eessaannddaa,,  eeuullii  eettaa  ssuuggeeaarreennaa..  DDaannttzzaarriiaa  

ttrraannttzzeeaann  ddaaggoo..  OOrraaiinn  eezz  ddaa  ggiizzaasseemmeeaa,,  oorraaiinn  hhaaiizzeeaa  ddaa,,  ppiizzttiiaa,,  aarrbboollaa,,  ssuuggeeaa......  

UUnnee  hhoonneettaann  ssuuggeeaakk  eeuulliiaa  iikkuussii  dduu  ssaaggaarrrraarreenn  aaddaarrrraarreenn  ppuunnttaarreenn  ppuunnttaann;;  eeuulliiaa  

llaassaaii  ddaaggoo  bbeerree  ssoorrttee  iilluunnaazz  eerrrreeppaarraattuu  ggaabbee..  KKoonnttuuzz,,  llaagguunnaa,,  ssuuggeeaakk  eeuulliiaarrii  

bbeeggiirraattzzeenn  ddiioonneeaann  eezz  ddaaggoo  iihheess  eeggiitteerriikk..  AAhh,,  bbaaiinnaa  eeuulliiaakk  aallddee  eeggiinn  dduu,,  lliibbrree  

ddaabbiill  eeggaann,,  lloorreezz  lloorree,,  oorraaiinn  aammaappoollaa  bbaatteeaann,,  lliirriioo  bbaatteeaann  ggeerrooaaggoo......  

11..  HHaarraa!!  ZZeerr,,  gguussttooaa  hhaarrttuu  ddiioozzuu  bbaassaattiiaarreennaa  eeggiitteeaarrii  aazzkkeenneeaann??  

22..  BBaaii,,  aaiizzuu,,  ddiimmeennttssiioo  bbaarrrrii  bbaatt  aauurrkkiittuu  dduutt,,  aasskkeeaaggoo  sseennttiittzzeenn  nnaaiizz  

bbaappaatteeaann,,  lluurrrraarreekkiinn  iiddeennttiiffiikkaattuuaa,,  nnaattuurraarreekkiinn  bbaatt,,  lliibbeerraattuuaa,,  ddeesshhiinniibbiittuuaa......  

11..  BBaassaattiiaa  iizzaann  nnaahhii  dduuzzuu  oorrdduuaann..  

22..  BBaaii..  DDiibbeerrttiiggaarrrriiaaggooaa  ddeellaa  iirruuddiittzzeenn  zzaaiitt..  

11..  OOnnddoo  ddaaggoo..  KKllaassee  bbaatt  eemmaannggoo  ddiizzuutt..  

22..  BBeessttee  bbaatt,,  nnaagguussii??  

11..  BBaaii,,  bbaaiinnaa  oorraaiinn  eezz  ddiittuugguu  hhiittzzaakk  iikkaassiikkoo..  BBaaddaakkiizzuu  hhiittzzeeggiitteenn..  GGaauurr,,  

eedduukkaazziiooaazz  mmiinnttzzaattuukkoo  ggaarraa..  

22..  KKoommuunneerraa  jjooaann  nnaaiitteekkee??  

11..  KKllaasseeaa  bbuukkaattuu  aarrttee  eezz..  EEttaa  hhiittzzeeggiitteekkoo,,  eesskkuuaa  aallttzzaattuu  bbeehhaarr  dduuzzuu  

lleehheennaaggoo..  ((EEsskkuuaa))  OOrraaiinnddiikk  eezz..  GGaauurr  eedduukkaazziiooaazz  mmiinnttzzaattuukkoo  ggaarraa..  EEdduukkaazziiooaa,,  

llaattiinneezz,,  ""dduucceerree  dduuccii,,  dduuccttuumm"",,  ggiiddaattuu..      ((EEsskkuuaa))  OOssoo  ggaallddeerraa  oonnaa,,  zzeerr  ddaa  llaattiinnaa,,  

LLaattiinnaa  ddaa  eerrrroommaattaarrrreenn  hhiizzkkuunnttzzaa,,  ((EEsskkuuaa))  EErrrroommaattaarrrraakk  IIttaalliiaann  aassppaallddii  bbiizzii  

zziirreenn  hheerrrrii  bbaatt  ddaa..  ((EEsskkuuaa))  IIttaalliiaa  bboottaa  bbaatteenn  ffoorrmmaa  dduueenn  ppeenniinnttssuullaa  bbaatt  ddaa..  

((EEsskkuuaa))  BBaaii??    

22..  EErrrroommaattaarrrraakk  bboottaa  bbaatteenn  ffoorrmmaa  dduueenn  ppeenniinnttssuullaa  bbaatteeaann  bbiizzii  zziirreenn??  

11..  BBaaii..  BBaa  eerrrroommaattaarrrreekk......  zzeerraa......  eedduukkaazziioo  hhaannddiiaa  zzuutteenn..  ((EEsskkuuaa))  ZZeerr??  

22..  EEttaa  nnoonn  bbiizzii  ddiirraa  oorraaiinn??  

11..  AAssppaallddiiaann  hhiill  zziirreenn..  KKoonnttuuaa  ddaa  eerrrroommaattaarrrreekk  eedduukkaazziioo  hhaannddiiaa  zzuutteellaa..    

22..  ZZee  ppeennaa,,  eerrrroommaattaarr  ggaaiixxooaakk..  KKaannppaaiinnaa  bbaatt  eeggiinn  bbeehhaarrkkoo  ggeennuukkee,,  

eerrrroommaattaarrrreenn  ddeessaaggeerrkkeettaa  ssaallaattzzeekkoo..  ZZee  ppeennaa..    

11..  DDeennaa  ddeenn  ppeennaarriikk  hhaannddiieennaa  nneeuurree  bbuurruuaakk  eemmaatteenn  ddiitt..  

22..  NNiirrii  eerree  bbaaii..    

11..  eettaa  22..  BBaakkaarrrriikk  eeggoonn  nnaahhii  dduutt!!  NNiirree  iirrllaa  aabbaannddoonnaattuuaann..    EEzz  dduutt  iinnooiizz  

bbeessttee  iirrllaa  aabbaannddoonnaattuu  bbaatt  eezzaagguuttuukkoo!!    

22..  IIrrtteennbbiiddee  bbaakkaarrrraa  ddaaggoo::  iirrllaa  bbiittaann  zzaattiittzzeeaa..    

11..  BBaaii..  ((BBaakkooiittzzaakk  mmaarrrraa  ddiiffeerreennttee  bbaatt  eeggiitteenn  dduu  ooiinnaarreekkiinn))    HHaauu  nniirree  iirrllaa  

aabbaannddoonnaattuuaa  ddaa,,  eettaa  hhoorrii  zzuurreeaa..    

22..  BBaaii..  NNiirree  iirrllaa  iikkuuttuu  eerree  eezz  eeggiinn,,  eehh??    
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  ((BBaakkooiittzzaakk  bbeerree  iirrllaann  eettaa  bbiiaakk  bbaatteerraa))  

11..  HHaauu  ddeesseessppeerraazziiooaa!!  NNoonn  eeggoonnggoo  ddiirraa  nneerree  gguurraassooaakk,,  nnoonn  nneerree  llaagguunnaakk!!  

BBaakkaarrrriikk,,  bbaakkaarrrriikk  eettaa  ggaalldduuttaa......  

22..  EEzz  ddaauukkaatt  kkaalleeffaakkzziioo  zzeennttrraalliikk  

      uurr  bbeerroorriikk  nneebbeerraa  eeddoo  bboonnbbiillaarriikk  

      bbaassuurraarriikk  eezz  ddaa  bbiillttzzeenn  hheemmeennddiikk  

      nniirreettzzaakkoo  eezz  ddaaggoo  llaabbaaddoorraarriikk......  

11..  EEhh,,  aaiizzuu!!  AAiizzuu!!!!!!!!  

22..  NNoollaa??  BBaarrkkaattuu,,  bbaaiinnaa  eezzii  dduutt  zzuurreekkiinn  hhiittzz  eeggiinn,,  nniirree  iirrllaa  aabbaannddoonnaattuuaann  

nnaaggoo..  

11..  EEhh,,  eezz  eeggiinn  ttoonnttooaarreennaa,,  eehh??  HHoorriixxee  hhiittzzeeggiinn  aahhaall  dduuzzuullaa..    

22..  ZZeerr  dduuzzuu??    

11..  EEzziinn  dduutt  kkoonnttzzeennttrraattuu..    

22..  NNiikk  eerree  eezz..  

11..  EEzziinneezzkkooaa  ddaa  nnaauuffrraaggooaarreennaa  eeggiitteeaa,,  bbeessttee  bbaatt  ttoonnttaakkeerriiaakk  eessaatteenn  bbaallddiinn  

bbaaddaaggoo..  

22..  BBaa  aahhooppeeaann  hhiittzzeeggiinn  bbeehhaarrkkoo  dduugguu..  

11..  OOnnddoo  ddaaggoo..  ((AAhhooppeeaann  eeggiitteenn  dduuttee,,  kkeeiinnuu  nnaabbaarrmmeenneekkiinn))  

22..  EEhh!!    

11..  ZZeerr  ggeerrttaattzzeenn  ddaa  oorraaiinn??  

22..  EEzz  dduu  ffuunnttzziioonnaattzzeenn..  IIkkuussii  eeggiitteenn  zzaaiittuutt  eettaa  iinnssppiirraazziiooaa  jjooaatteenn  zzaaiitt..  

11..  BBaa  eessttaallii  bbaaeeggiiaakk!!    

22..  OOnnddoo  ddaaggoo..  ((BBeeggiiaakk  eessttaallttzzeenn  ddiittuuzzttee  eettaa  kkeeiinnuuaakk  eeggiitteenn  jjaarrrraaiittzzeenn  dduuttee))  

EEzz,,  eezz,,  eezz  eettaa  eezz,,  eezz  dduu  ffuunnttzziioonnaattzzeenn..  ZZuurree  pprreesseennttzziiaa  nnaabbaarriittzzeenn  dduutt,,  hhoorr  zzaauuddee  

eeuulliittzzaarr  bbaatt  bbeezzaallaa,,  nniirree  iinngguurruuaann..    

11..  BBaaddaakkiizzuu  zzeerr??  HHoorrrreellaa  eeggootteekkoottaann  nnaahhiiaaggoo  dduutt  eettxxeerraa  bbuueellttaattuu..    

22..  AAhh,,  bbaaii??  BBaa  nniikk  eerree  bbaaii..  AAsskkoozz  hhoobbee  nniirree  eettxxeeaann  bbaakkaarrrriikk,,  iirrllaa  

aabbaannddoonnaattuu  bbaatteeaann  zzuurreekkiinn  bbaaiinnoo..  

11..  PPrrooppoossaammeenn  bbaatt  ddaauukkaatt::  PPaappeerr  bbaatt  hhaarrttuu,,  eettaa  bboolliiggrraaffoo  bbaatteezz  mmeezzuu  bbaatt  

iiddaattzzii..  GGeerroo  mmeezzuuaa  bboottiillaann  ssaarrttuu,,  ttaappooiiaazz  iittxxii  eettaa  iittxxaassoorraa  jjaauurrttii..    

22..  EEzz  nnaaggoo  bbaatt  eerree  aaddooss..  IIddeeiiaa  ttoonnttooaa  iirruuddiittzzeenn  zzaaiitt..  HHaarraa  zzeerr  eeggiinn  bbeehhaarr  

dduugguunn::  iittxxaassoorraa  bboottiillaa  bbaatt  jjaauurrttii,,  bboottiillaa  hhoorrrreettaann  mmeezzuu  bbaatt  eeggoonnggoo  ddaa,,  eettaa  mmeezzuu  

hhoorrii  bboottiillaann  ssaarrttuu  bbaaiinnoo  lleehheenn  ppaappeerr  bbaatt  eettaa  bboolliiggrraaffooaa  eerraabbiilliiaazz  iiddaattzziikkoo  dduugguu..  

11..  HHoorrii  iiddeeiiaa  ttoonnttooaa  ddaa..  

22..  ZZuurreeaa    bbaaii  iiddeeiiaa  ttoonnttooaa..    

11..  MMoommeennttuu  bbaatt,,  mmoommeennttuu  bbaatt!!  HHaauu  zzeerr  ddaa??  AAnnaarrkkiiaa  hhuuttssaa..  

22..  BBaaii,,  aarrrraazzooiiaa  dduuzzuu..  HHeemmeenn  bbeehhaarr  dduugguunnaa  zzeerraa  ddaa::  oorrggaanniizzaazziiooaa..  ((......))    

11..  ZZeerraa  bbeehhaarr  dduugguu......  
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22..  lliiddeerr  bbaatt..    

11..  NNii..  

22..  EEzz,,  nnii..  

11..  ZZuu??  MMeesseeddeezz..  BBaarrkkaattuu,,  bbaaiinnaa  kkaarriissmmaa  ffaallttaa  zzaaiizzuu..  BBaaiinnaa  eessaann,,  eessaann  

zzeerrbbaaiitt,,  eeaa  kkoommeennttzziittzzeenn  nnaauuzzuunn..  

22..  BBaa......  EEjjeemmmmmm......  IIrrllaattaarrrrookk,,  nnii  nnaaiizz  bbeehhaarr  dduuzzuunn  lliiddeerrrraa!!  

11..  BBaahh,,  bbaahh,,  bbaahh!!!!!!  HHoorrrreellaa  kkoommeennttzziittuu  nnaahhii  nnaauuzzuu??  MMeesseeddeezz..  EEzz  ddaauukkaa  

mmaammiirriikk,,  kkoonntteenniiddooaa  eerraabbaatt  ssuuppeerrffiizziiaallaa  ddaa..    

22..  EEaa  bbaa,,  eessaann  zzuukk..  

11..  BBaa......  EEjjeemmmmmmmm......  IIrrllaattaarrrrookk,,  nnii  nnaaiizz  bbeehhaarr  dduuzzuunn  lliiddeerrrraa..  

22..  SSeennttiittzzeenn  dduutt,,  bbaaiinnaa  eezz  nnaauuzzuu  bbaatteerree  kkoommeennttzziittuu..  MMeezzuuaa  eezz  ddaa  ttxxaarrttoo  

eeggoonn,,  ssaakkoonnaa  eettaa  eessaanngguurraattssuuaa  zzeenn,,  bbaaiinnaa  ffoorrmmaakk......    GGaauurr  eegguunn  kkoonntteenniiddooaakk  eezz  

dduu  bbaatteerree  iinntteerreessiikk..  KKoonnttiinneenntteeaa  ddaa  iinnppoorrttaanntteeeennaa,,  aazzaallaa..  II--mm--aa--jj--ii--nn--aa!!  ((  

KKaarrtteellaa::    IIRROONNIIAA  PPOOLLIITTIIKKOOAA))  

11..  AAhh,,  bbaaii??    

22..  BBeeggiirraa..  PPoossttuurraa  oossoo  iimmppoorrttaanntteeaa  ddaa..  ((11--eekk  eeggiitteenn  dduu,,  22--rreenn  aazzaallppeennaakk  

jjaarrrraaiittuu))  EEzzkkeerrrreekkooaa  aannkkaa  bbeettii  aauurrrreeaann,,  eettaa  eesskkuuiinneekkooaa  nnooiizziikk  bbeehhiinn  mmuuggiittuuzz,,  

pprrooggrreessiissmmooaa  aaddiieerraazztteekkoo..  KKookkoottssaa  aallttzzaattuurriikk,,  sseegguurriittaattee  iittxxuurraa  eemmaatteekkoo,,  eettaa  

bbeeggiirraaddaa  ssiikkuuaa  bbaaiinnaa  ggooxxooaa,,  xxaammuurrrraa  bbaaiinnaa  kkrruuddeellaa  eerraa  bbeerreeaann..  EEsskkuuaakk  iinnooiizz  

eerree  ppoollttssiikkooeettaann..  EEzzkkeerrrreekkooaa  iittxxiiaa,,  llaaggiilleeeekkiinn  bbaatt  zzaauuddeellaa  aazzaallttzzeekkoo,,  bbaaiinnaa  

eesskkuummaakkooaa  mmuuggiikkoorrrraa,,  ggeellddiiggaaiittzzaa,,  ssiibbiilliinnooaa......  bbootteerreeaann  mmaanntteennttzzeekkoo  eeddoozzeerr  

ggaauuzzaa  eeggiitteekkoo  kkaappaazz  zzaarreellaa  aaddiieerraazztteekkoo..  EEttaa  oorraaiinn......  

11..  ""IIrrllaattaarrrrookk,,  nnii  nnaaiizz  bbeehhaarr  dduuzzuueenn  lliiddeerrrraa!!""  

22..  ((BBeesstteeaarreenn  ooiinneettaarraa  jjaauussiiaazz))  BBaaii,,  zzuu  zzaarraa  nneerree  lliiddeerrrraa!!  EEssaann  nnaahhii  dduuzzuunnaa  

eettaa  eeggiinn  eeggiinnggoo  dduutt..  ZZuurree  eesskkllaabbuuaa  nnaaiizz,,  nnaahhii  dduuzzuunneerraakkoo......  ((BBeeggiirraa  ggeerraattzzeenn  

ddiirraa))    

11..  ZZeerraa,,  nniikk  iiddeeaattxxoo  bbaatt  ddaauukkaatt,,  bbaaiinnaa  eezz  ddaakkiitt......  HHuusskkeerriiaa    bbaatt  ddaa,,  aazzkkeenn  

ffiinneeaann,,  zzeerraa    mmeezzuuttxxoo  bbaatt  bbiiddaallttzzeeaa,,  bboottiillaa  bbaatteeaann......  

22..  IIddeeiiaa  bbiikkaaiinnaa..  NNiikk  ppaappeerraa  eettaa  bboolliiggrraaffooaa  ddaauukkaatt..  

11..  NNiikk  bboottiillaa  bbaatt..  IIddaattzzii,,  oorrdduuaann..    ""MMeezzuu  hhaauu  aauurrkkiittzzeenn  dduueennaarrii..  IIrrllaa  

aabbaannddoonnaattuu  bbaatteeaann  ggaauuddee,,  iittxxaassooaarreenn  eerrddiiaann""..  

22..  ZZee  ppiittookkeerriiaa!!  HHoorrii  eerrrreedduunnddaanntteeaa  ddaa..  IIrrllaa  bbaatteettaann  bbaaggaauuddee,,  iittxxaassooaarreenn  

eerrddiiaann  ggaauuddee..  EEzz..  ""BBaakkaarrrriikk  ggaauuddee,,  bbaakkaarrrriikk  eettaa  ddeessaannppaarraattuurriikk""..    

11..  UUffff,,  ppaatteettiikkooeeggiiaa  ddaa..  EEaa  bbaa,,  ""GGuu  oonnddoo  ggaauuddee,,  eettaa  eessppeerroo  dduugguu  zzuu  eerree  

oonnddoo  eeggootteeaa  hhaauu  jjaassoottzzeeaann..  OOssoo  eegguurraallddii  oonnaa......""  

22..  BBaaiinnaa  zzeerr  aarrrraaiioo,,  hhoorrii  aarrrruunntteeggiiaa  ddaa..  ""PPrroobbiiddeennttzziiaakk  nnaahhii  iizzaann  dduu""......  

11..  RReettoorriikkooaa..  ""GGuurree  ppoossiizziiooaa  2255  llaattiittuudd,,  1133  lloonnggiittuudd......""  

22..  ZZiieennttiiffiikkooeeggiiaa..    ""AAiizzaakk  mmootteell......""  
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11..  ZZuuzzeenneeggiiaa......    

22..  ""EEzz  ddaauukkaagguu  iirrtteetteekkoo  mmoodduurriikk""  HHaauu  bbaaii!!  HHaauu  zzuuzzeennaa,,  eessaanngguurraattssuuaa,,  

nneeuurrrrii  nneeuurrrriikkooaa  ddaa..    BBiiddee  oonneettiikk    ggooaazz..  

11..  AAllaa,,  zzee  ttxxeerrrriikkeerriiaa!!  ZZiirrrriibboorrrroozz  bbeetteerriikk  ddaaggoo..  

22..  BBaaii,,  bbaaiinnaa  oonnddoo  ggooaazz..  ""BBaarrkkuu  bbaatt  bbaallddiinn  bbaadduuzzuu,,  eettoorr  zzaaiitteezz  gguurree  bbiillaa""..  

HHoorrii  ddaa!!  GGeenniioo  bbaatt  nnaaiizz  bboolliiggrraaffooaarreekkiinn!!    

11..  BBaahh,,  eezz  dduutt  uussttee  hhaauu  jjaassoottzzeenn  dduueennaakk  bbaarrkkuu  bbaatt  iizzaannggoo  dduueenniikk..  

KKaassuuaalliittaattee  hhaannddiieeggiiaa  lliittzzaatteekkee..    

22..  OOnnddoo  ppeennttssaattzzeenn  jjaarrrriittaa,,  bbaarrkkuu  bbaatt  iizzaannggoo  bbaalluu  eerree,,  eezz  dduutt  uussttee  gguurree  bbiillaa  

eettoorrrrii  aahhaall  iizzaannggoo  dduueenniikk..  BBeerree  pprroobblleemmaa  pprrooppiiooaakk  iizzaannggoo  ddiittuu..    

11..  EEttaa  pprroobblleemmaakk  eezz  iizzaannddaa  eerree,,  eezz  lliittzzaatteekkee  gguurree  bbiillaa  eettoorrrriikkoo..  JJeennddeeaa  hhaaiinn  

ddaa  eeggooiissttaa......  

22..  BBaaddaakkiizzuu  zzeerr??  BBeerree  llaagguunniikk  mmiinneennaakk  bbaaggiinnaa  eerree  eezz  lliittzzaatteekkee  gguurree  bbiillaa  

eettoorrrriikkoo..  

11..  BBeerree  aammaarreenn  bbiillaa  eerree  eezz  lliittzzaatteekkee  jjooaannggoo,,  eeggooiissttaa  zziittaall  nnaazzkkaaggaarrrrii  hhoorrii......  

22..  EEttaa  iiggaannddeerroo  eelliizzaarraa  jjooaannggoo  ddaa,,  zzeerrrrii  hhuurraa!!  

11..  HHiippookkrriittaa!!    

22..  EErraakkuuttssiikkoo  ddiioott  nniikk::  ""AArrkkaakkuussooaa::  eegguunneenn  bbaatteeaann  hheemmeennddiikk  iirrtteettzzeenn  

bbaaggaarraa,,  eerraakkuuttssiikkoo  ddiizzuugguu  zzeerr  ddeenn  EE--LL--KK--AA--RR--TT--AA--SS--UU--NN--AA!!!!!!""  ((BBoottiillaann  

ssaarrttzzeenn  dduu  eettaa  jjaauurrttii  eeggiitteenn  dduu..  KKrraakk  bbaatt  eennttzzuutteenn  ddaa..))  

11..  EEnnttzzuunn  dduuzzuu??    

22..  BBaaii..  KKrraakk  eeggiinn  dduu..  

11..  ZZee  aarrrraarrooaa,,  eezzttaa??  UUrreettaann  jjaauusstteeaa  tteeoorriiaazz,,  ssppllaasshh  eeggiinn  bbeehhaarr  zzuueenn......  

22..  EEddoo  ggllooff!!!!  

11..  EEddoo  gguuttxxiieenneezz,,  ssfflllluupppppp......  BBaaiinnaa  kkrraakk......  

22..  BBaaddiirruuddii  iittxxaassooaa  gguukk  uussttee  ggeennuueenn  bbaaiinnoo  uurrrruunnaaggoo  ddaaggooeellaa..    

11..  HHoorrrreekk  eessaann  nnaahhii  dduu  gguurree  iirrllaa  uussttee  ggeennuueenn  bbaaiinnoo  hhaannddiiaaggooaa  ddeellaa..  

22..  LLuurr  eerreemmuu  hhaannddii  bbaatteenn  jjaabbeeaakk  ggaarreellaa..  

11..  TTeerrrraatteenniieenntteeaakk  ggaarreellaa..    

22..  BBaa  zzeerreenn  zzaaiinn  ggaauuddee??  IIrrllaa  kkoolloonniizzaattuu  bbeehhaarr  dduugguu..    

11..  UUrrbbaanniizzaattuu..  

22..  HHeemmeenn,,  aallaammeeddaa  lluuzzee  lluuzzee  bbaatt  eeggiinnggoo  dduugguu  eettaa  zzeehhaarrkkaa,,  kkaalleeaakk,,  

kkuullttuurraarreenn  mmoonnssttrruuoo  ssaakkrraattuueenn  iizzeenneekkiinn::    DDoossttooiieewwsskkii  kkaalleeaa..  

11..  SShhaakkeessppeeaarree  ZZuummaarrddiiaa..  

22..  JJuuaann  SSeebbaassttiiaann  BBaacchh  iibbiillbbiiddeeaa..  

11..  EEttaa  hheemmeenn  ttxxiikkii  ttxxiikkii  bbaatt,,  IInntteelleekkttuuaall  aannoonniimmooaarreenn  kkaarrrriikkaa..    

22..  EEttaa  ggeerroo  eeddiiffiizziioo  eennbblleemmaattiikkooaakk..    MMuusseeoo  bbaatt  hheemmeenn......  

11..  HHeemmeenn  ooffiizziinneettaarraakkoo  rraasskkaazziieelloo  bbaatt......  
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22..  HHeemmeenn  mmuussiikkaa  kkoonnttsseerrbbaattoorriiooaa..  

11..  HHeemmeenn  ooffiizziinneettaarraakkoo  rraasskkaazziieelloo  bbaatt..  

22..  HHeemmeenn  tteeaattrrooaa,,  hhaann  hhootteellaakk......  

11..  OOffiizziinnaakk......  

22..  ZZoolloojjiikkooaa......,,  hhaarruunnttzzaaggoo  uunniibbeerrttssiittaatteeaa..  

11..  HHeemmeenn  ooffiizziinneettaarraakkoo  bbeessttee  eeddiiffiizziioo  ppaarree  bbaatt..    

22..  AAhh,,  eettaa  nnoollaa  eezz,,  hheemmeenn  mmeettrrooppoolliittaannooaarreenn  ssaarrrreerraa,,  bbeerree  kkaarrtteellaa  eettaa  gguuzzttii::  

""DDeebbeekkaattuurriikk  ddaaggoo  aanniimmaalliiaakk  ssaarrttzzeeaa""..      

11..  HHeemmeenn  ooffiizziinnaa  gguuzzttiieenn  kkoooorrddiinnaazziiooaa  eerraammaatteekkoo  ooffiizziinneenn  eeddiiffiizziioo  bbaatt..  

22..  AAhh,,  bbeennoo,,  eettaa  ppaarrkkeettxxoo  bbaatt  eerree,,  hhaaiizzee  ggaarrbbiiaa  hhaarrttuu  aahhaall  iizzaatteekkoo..    

11..  EEttaa  aauuzzoo  ttxxiinnooaa..    

22..  BBaaii,,  bbaakkaarrrriikk  lliitteerraattuurraazz  eezziinn  dduu  ggiizzoonnaakk  bbiizzii..  BBaaiinnaa  uurrrruunn,,  eehh??  HHaarruunnttzzaa..  

11..  BBaaii,,  AAuuzzoo  mmaarrjjiinnaallaarreenn  oonnddooaann,,  hhaann  uurrrruunn  uurrrruunn..  

22..  EEttaa  iirrllaarreenn  ttookkiirriikk  pprriibbiilleejjiiaattuueenneeaann,,  eerrddii  eerrddiiaann,,  KKoolloonniizzaattzzaaiilleeaarreenn  

mmoonnuummeennttuuaa..  

11..  EErraabbaatt  aaddooss  nnaaggoo..  NNiirree  iirruuddiiaa  iinnmmoorrttaalliizzaattuurriikk..  

22..  BBaaiinnaa  zzeerr  ddiioozzuu??  NNii  nnaaiizz  iirrllaa  hhoonneenn  kkoolloonniizzaattzzaaiilleeaa..  

11..  BBaaiinnaa  zzeerr  ddiioozzuu??  BBeeggiirraa,,  bbaaddaakkiitt  eeggiiaa  bbaattzzuuttaann  ggoorrddiinnaa  ddeellaa,,  bbaaiinnaa  ggaauuzzaa  

bbaatt  eessaannggoo  ddiizzuutt,,  eettaa  bbaarrkkaattuu  ooffeennddiittzzeenn  bbaazzaaiittuutt::  nnii  hheemmeennggooaa  nnaaiizz  eehh??,,  nniikk  bbaa  

nneerraammaann  mmiinnuuttuu  bbaatt  hheemmeenn  zzuu  eettoorrrrii  zziinneenneeaann,,  bbeerraazz,,  mmiinnuuttuu  bbaatteekkoo  ttrraaddiizziiooaa  

eettaa  iiddiioossiinnkkrraassiiaa  nnuueenn,,  eettaa  zzuu,,  bbaaddaakkiizzuu  zzeerr  zzaarreenn,,  eehh??  

22..  ZZeerr  nnaaiizz,,  eehh??  

11..  IInnmmiiggrraannttee  bbaatt,,  hhoorrii  ddaa..  IInnmmiiggrraannttee  bbaatt!!  

22..  BBaaiinnaa,,  bbaaiinnaa......  zzeerr  ddiioozzuu??  ((......))  HHoobbee  kkuullttuurraarreenn  mmoonnuummeennttooaa  eeggiitteeaa..  

11..  BBaaii,,  kkuullttuurraakk  aarraazzoo  ssoozziiaallaakk  lleeuunnttzzeenn  ddiittuu..  EEsskkuullttuurraa  aabbssttrraakkttoo  bbaatt......  

22..  BBaaii,,  zzeemmeennttoo  aasskkoorreekkiinn......  

11..  HHoorrii  ddaa,,  eennkkooffrraaddoo  bbaatt,,  oossoo  ssaakkoonnaa..    

22..  PPaarrttee  hhoonneettaann  ggaauuzzaa  bbaatt  zzuurriiaa  eettaa  bbeellttzzaa  iikkuuttuu  ggoorrrrii  bbaattzzuurreekkiinn,,  ggiizzoonnaarreenn  

bbaakkaarrddaaddeeaa  aaddiieerraazztteekkoo......  

11..  EEttaa  hheemmeenn  zzuulloo  bbaatt,,  zzuulloo  hhaannddii  bbaatt,,  kkuullttuurraarreenn  bbeehhaarrrraa  aazzppiimmaarrrraattzzeekkoo..  

22..  EErrddiiaann  fflleekkoo  bbaattzzuu......  

11..  HHeemmeenn  bbeessttee  ttxxoorrrraaddaa  bbaattzzuu  zziinnttzziilliikk......    

22..  EEttaa  ggooii  ggooiiaann,,  mmoonnssttrruuoo  ssaakkrraattuueettaann  mmoonnssttrruuoo  ssaakkrraattuueennaa..  

11..  GGooii  ggooiiaann,,  JJuuaannaa  BBeerrnnaarrddaa..  

22..  IIttxxaassooaarrii  bbeeggiirraa..    

11..  HHoorrii  ddaa::  hhoonneellaa..  

22..  EEzz,,  hhoorrrreellaa..  

11..  AAiizzuu,,  bbaaiinnaa  nnoonn  ddaaggoo  iittxxaassooaa??  
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22..  AAhh,,  bbaa  bbeeggiirraa,,  oorraaiinnddiikk  eezz  dduutt  iikkuussii..  

11..  HHoonneekk  ggrraazziiaa  ddaauukkaa..  IIrrllaa  aabbaannddoonnaattuu  bbaatteeaann  ggaauuddee  aassppaallddiittiikk,,  eettaa  

oorraaiinnddiikk  eezz  ddiioogguu  ggaaiinnbbeeggiirraattuu  bbaatt  eemmaann..    

22..  EEggiiaa  ddaa..  EEmmaann  ddiieezzaaiioogguunn  ggaaiinnbbeeggiirraattuu  bbaatt  iirrllaarrii..  ((BBeeggiirraattzzeenn  dduuttee))  

11..  ZZeerr  mmoodduuzz??  

22..  BBeennoo,,  eezz  ddaaggoo  ttxxaarrttoo......  

11..  ZZeerr  iikkuussii  dduuzzuu??  

22..  EEzzeerr  eerree  eezz..  EEttaa  zzuukk??  

11..  EEzzeerr  eerree  eezz..  BBeerraazz,,  aarrggii  ddaaggoo,,  iirrllaa  aabbaannddoonnaattuuaa  ddaa..  ZZeerrbbaaiitt  eeggoonnggoo  bbaalliittzz  

eezz  lliittzzaatteekkee  iirrllaa  aabbaannddoonnaattuuaa  iizzaannggoo..    

22..  EEttaa  iittxxaassooaa,,  nnoonn  ddaaggoo??    

11..  EEzz  dduutt  iinnoonn  eerree  iikkuusstteenn..    

22..  EEzz  dduutt  uussttee  iittxxaassooaa  ddaaggooeenniikk..  

11..  NNoollaa  zzaauuddee  hhaaiinn  zziiuurr??  

22..  EErrrreezzaa  ddaa  jjaakkiitteeaa..  EEzz  ddaaggoo  iittxxaasseerrttzzeerriikk..    

11..  EEggiiaa..  BBeeggiirraa,,  hhoonnddaarrttzzaann  eezz  ddaaggoo  aarreeaarriikk..    

22..  NNoollaa  eeggoonnggoo  ddaa  aarreeaa,,  bbaa..  EEzz  ddaaggoo  hhoonnddaarrttzzaarriikk..  BBeenneettaakkoo  iirrllaa  

aabbaannddoonnaattuu  bbaatteeaann  ggaauuddee..    

11..  EEttaa  iirrllaa??  NNoonn  iikkuusstteenn  dduuzzuu  iirrllaa??    

22..  IInnoonn  eerree  eezz..  EEzz  ddaaggoo  iirrllaarriikk..    

11..  OOrrdduuaann,,  ggeezzuurrrreezzkkoo  iirrllaa  aabbaannddoonnaattuu  bbaatteeaann  ggaauuddee..  

22..  ZZeerr  nnaahhii  dduuzzuu......  EEhhhhhhhh  HHaauu  oobbrraarreenn  eessaallddiirriikk  iinnppoorrttaanntteeeennaa  ddaa..  EEzz  dduutt  

eeddoonnoollaa  eessaann  nnaahhii..  

11..  BBaaii..  ((KKaarrtteellaa  aatteerraattzzeenn  dduu::  OOBBRRAARREENN  MMAAMMIIAA))  

22..  EEmmaaiiddaazzuu  ooiinnaa..  

11..  BBaaii..  ZZeerraa......  oorrdduuaann  ggeezzuurrrreezzkkoo  iirrllaa  aabbaannddoonnaattuu  bbaatteeaann  ggaauuddee??  

22..  ZZeerr  nnaahhii  dduuzzuu,,  mmootteell..    BBEENNEETTAAKKOO  IIRRLLAA  AABBAANNDDOONNAATTUUEEKK  EEZZ  

DDUUTTEE  EEXXIISSTTIITTZZEENN,,  EEZZPPAADDAA  AARRTTIISSTTEENN  IIMMAAJJIINNAAZZIIOOAANN..  

  

  ((OOffff--eekkoo  aabboottssaa  eettaa  ddiiaappoossiittiibbaakk))  

  EEttaa  zzuukk......,,  eezz  dduuzzuu  iinnooiizz    iirrllaa  aabbaannddoonnaattuu  bbaatt  iimmaajjiinnaattuu,,  eezz  zzaarraa  iinnooiizz,,  

aammeettsseettaann,,  iirrllaa  ddeesseerrttuu  bbaatteekkoo  ppllaaiiaattiikk  iibbiillii,,    bbaakkaarr  bbaakkaarrrriikk,,  mmuunndduukkoo  zzaarraattaa  

gguuzzttiieettaattiikk  uurrrruunn??      DDeennaa  ddeenn  zzuukk  RRoobbiinnssoonneekk  bbaaiinnoo  eerrrreezzaaggoo  ddaauukkaazzuu..  

EEzz  dduuzzuu  bbeerraakk  jjaassaann  zziittuueenn  nneekkeeaakk  ssuuffrriittuu  bbeehhaarr..  LLiitteerraattuurraarreenn  mmoonnssttrruuoo  

ssaakkrraattuu  hhaauu  eerroossookkii  iirraakkuurrrrii  ddeezzaakkeezzuu,,    eettaa  oorrrriiaakk  ppaassaa  aahhaallaa  iirrllaarreenn  ppaaiissaaiiaa  

lliilluurraaggaarrrriieekkiinn    ggoozzaattuu,,  aaiinnttzziinnaakkoo  ggrraabbaattuueettaann  ::        ggoottoorrlleekkuuaa,,  iittxxaassoonnttzzii  eerrddii  

uurrppeerraattuuaa,,      kkoobbaazzuullooaa......  
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  IImmaajjiinnaattzzeenn  dduuzzuu  zzeerr  nnoollaakkoo  ppllaazzeerrrraa  eeddiizziioo  iilluussttrraattuu  xxaarrmmaannggaarrrrii  hhaauu  

iirraakkuurrrrii  bbiittaarrtteeaann,,    BBeeeettoovveenn,,  mmuussiikkaarreenn  mmoonnssttrruuoo  ssaakkrraattuuaarreenn  

bbeeddeerraattzziiggaarrrreenn  ssiinnffoonniiaa  eennttzzuutteekkoo  aauukkeerraa  bbaadduuzzuu??  

  EEddoo  nnaahhiiaaggoo  bbaadduuzzuu,,  ffaammiilliiaarrtteeaann,,  IInntteerrpprreettaazziiooaarreenn  MMoonnssttrruuoo  SSaakkrraattuu  

bbaatteenn    ppeelliikkuullaa  bbaatt  iikkuussii,,  KKaannddiilleejjaakk,,  aalleeggiiaa,,  CChhaarrlleess  CChhaapplliinneenn  mmaaiissuu  llaannaa..    

  MMoonnssttrruuoo  SSaakkrraattuuaakk  zzeeuurree  eettxxeeaann  eedduukkiittzzeekkoo    bbeerreebbiizziikkoo  aauukkeerraa  dduuzzuu  

oorraaiinn..      

    

  ((11  eettaa  22  iirrtteetteenn  ddiirraa,,  eettaa  iirraakkuurrttzzeenn  dduuttee))  

22..  AArrrraattssaallddeeoonn,,  JJaauunn  AAnnddrreeaakk..  LLeehheenneennggoo  eettaa  bbeehhiinn  ""MMOONNSSTTRRUUOO  

SSAAKKRRAATTUUAAKK""  eeddiittoorriiaallaakk  eesskkeerrrriikk  bbeerrooeennaakk  eemmaann  nnaahhii  ddiizzkkiizzuuee  hhoonnaa  

eettoorrttzzeeaaggaattiikk..  

22..  MMiilleesskkeerr..  OOssoo  aattsseeggiinnaakk  zzaarreettee..  ZZuueenn  bbeeggiikkoottaassuunnaa  kkoonnppeennttssaattuu  

bbeehhaarrrreeaann  ggaauuddee..  EEttxxeeaann  jjaassoo  zzeennuutteenn  kkoonnbbiiddaappeenneeaann  aaddiieerraazztteenn  ggeennuueenneezz,,  eezz  

zzaarreettee  hheemmeennddiikk  aatteerraakkoo  eerrrreeggaallii  eeddeerr  bbaatt  jjaassoo  ggaabbee,,  eezz..  

22..  HHaallaa  ddaa,,  eerrlloojjuu  uurrppeerraaggaarrrrii  eettaa  aappuurrkkaaiittzz  hhaauu  jjaauunnaarreennttzzaatt  

11..  EEttaa  ppeerrllaazzkkoo  lleeppookkoo  ppoolliitt  eettaa  ddiissttiirraanntt  hhaauu  aannddrreeeennttzzaatt..    

22..  BBaaiinnaa  hhoorrii  ggeerrooaaggoo  iizzaannggoo  ddaa..  OOrraaiinn  aauurrkkeezz  ddeezzaagguunn  gguurree  pprriimmiizziiaa..  

11..  ""MMoonnssttrruuoo  SSaakkrraattuuaakk""  eeddiittoorriiaallaakk  kkuullttuurraarreenn  mmeerrkkaattuuaa  iirraauulliikkoo  dduueenn  

nnoobbeeddaaddeeaa  ddaakkaarr::  lliitteerraattuurraa,,  mmuussiikkaa  eettaa  iinntteerrpprreettaazziiooaa  bbaatteerraa  bbiilldduummaa  bbaakkaarr  

bbaatteeaann..  

22..  LLIITTEERRAATTUURRAARREENN  MMOONNSSTTRRUUOO  SSAAKKRRAATTUUAAKK,,  2255  lliibbuurruueettaann..  

DDaanniieell  ddee  FFooee,,  JJuulliioo  VVeerrnnee,,  WWaalltteerr  SSccootttt,,  BBaallzzaacc,,  DDoossttooiieewwsskkii,,  JJaacckk  LLoonnddoonn......  

11..  MMUUSSIIKKAARREENN  MMOONNSSTTRRUUOO  SSAAKKRRAATTUUAAKK  2200  kkoommppaakkddiisskkeettaann..  

BBeeeetthhoovveenn,,  MMoozzaarrtt,,  BBaacchh,,  WWaaggnneerr,,  CChhooppiinn,,  SShhuubbeerrtt,,  HHeennddeell......  

22..  IINNTTEERRPPRREETTAAZZIIOOAARREENN  MMOONNSSTTRRUUOO  SSAAKKRRAATTUUAAKK  1155  VVHHSS  

bbiiddeeoottaann..  CChhaapplliinn,,  BBooggaarrtt,,  OOrrssoonn  WWeelllleess,,  LLaawwrreennccee  OOlliivviieerr......    

11..  JJuuaannaa  BBeerrnnaarrddaa......  

22..  NNoollaa  eezz,,  eeggoonn  ppiisskkaa  bbaatt  eeaa  nnoonn  ddaaggooeenn......  AAiizzuu,,  hhaauu  oossoo  aarrrraarrooaa  ddaa,,  ......  eezz  

dduutt  aauurrkkiittzzeenn  JJuuaannaa  BBeerrnnaarrddaa!!  

11..  ZZeerr  ddiioozzuu??  TTxxaarrttoo  bbeeggiirraattuu  dduuzzuu......  NNoollaa  eezz  ddaa  eeggoonnggoo  bbaa!!  

EEmmaakkuummeezzkkooeettaann  bbeeggiirraattuu  bbeehhaarr  ddaa::  MMaarriilliinn  MMoonnrrooee,,  RRiittaa  HHaaiiwwaarrtt,,  BBeettttee  

DDaavviiss......  AAiizzuu,,  ssiinneesstteezziinnaa  ddaa,,  eezz  ddaaggoo  JJuuaannaa  BBeerrnnaarrddaa!!!!!!  

22..  ZZiihhuurr  zzaauuddee??  

11..  ZZaaiillaa  eeggiitteenn  zzaaiitt  ssiinneesstteeaa,,  bbaaiinnaa  hhaallaa  ddaa..    

22..  IInntteerrpprreettaazziiooaarreenn  mmoonnssttrruuoo  ssaakkrraattuueenn  bbiilldduummaa  bbaatt  eettaa  eezz  ddaaggoo  JJuuaannaa  

BBeerrnnaarrddaa!!!!!!  

11..  EEsskkeerrrraakk  hhiillddaa  ddaaggooeennaa..  BBeesstteellaa,,  eenntteerraattuukkoo  bbaalliittzz......  
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22..  TTiirraa,,  bbiizziirriikk  eeggoonnggoo  bbaalliittzz  eerree  eezz  lliittzzaatteekkee  eenntteerraattuukkoo,,  zzeehhaarroo  

mmoozzkkoorrttuurriikk  eeggoonnggoo  zzeenn  eettaa..  

11..  EEggiiaa  ddaa,,  bbaaiinnaa  zzeellaakkoo  eemmaakkuummeeaa,,  aaiizzuu..  

22..  MMoonnssttrruuoo  ssaakkrraattuu  bbaatt!!!!!!  

11..  DDeennaa  ddeenn,,  nnii  eezz  nnaaiizz  ggeehhiieeggii  hhaarrrriittzzeenn..  BBiilldduummaa  hhaauu,,  eezz  ddaakkiitt  

nniikk......KKoonnppaakkddiisskk  bbiilldduummaa  eennttzzuunn  dduuzzuu??  BBeellaarrrrii  ffiinn  bbaatteennttzzaakkoo  iinnttssuullttoo  bbaatt  ddaa..    

22..  ZZeerr  ggeerrttaattzzeenn  ddaa??  GGrraabbaazziioo  ttxxaarrrraakk  ddiirraa??  

11..  TTxxaarrrraakk??  IIkkuuiilluu  bbaatteeaann  ggrraabbaattuuttaa  ddaaggooeellaa  eemmaatteenn  dduu..  EEsskkeerrrraakk  

BBeehheettoovveenn  hhaannddiiaa  ggoorrrraa  zzeellaa,,  bbeesstteellaa,,  hhiilloobbiittiikk  aallttzzaattuu  eettaa  oossttiikkookkaa  hhaassiikkoo  zzeenn..  

22..  EEttaa  LLiitteerraattuurr  BBiilldduummaa??  BBaaddaakkiizzuu  zzeeiinn  ddeenn  lleehheenneennggoo  lliibbuurruuaa??  DDaanniieell  ddee  

FFooeerreenn  RRoobbiinnssoonn  CCrruussssooee..  

11..  EEzz!!  

22..  BBaaii..  

11..  MMeesseeddeezz!!  ""RRoobbiinnssoonn  CCrruussooee""  ggaarraaii  hhaauueettaann..  RRoobbiinnssoonn  CCrruussooee  ffrraauuddee  bbaatt  

ddaa!!  HHaasstteekkoo,,  RRoobbiinnssoonn  eezz  zzeenn  iizzaann  lleehheenneennggoo  nnaauuffrraaggooaa..  

22..  EEzz  hhoorriixxee,,  mmuunndduu  gguuzzttiiaakk  ddaakkii  AAddaann  RRoobbiinnssoonn  bbaaiinnoo  lleehheennaaggookkooaa  ddeellaa..  

11..  EEttaa  eezz  ddiiddaazzuuee  kkoonnppaarraattuukkoo  iirrllaa  ddeesseerrttuu  kkaakkaarrrroo  bbaatt,,  ppaarraaiissoo  

tteerrrreennaallaarreekkiinn!!!!!!  EEttaa  eerrlloojjuu  hhaauu,,  iikkuussii  dduuzzuu??  UUrrrruunneettiikk  eezz  ddaa  ssoommaattzzeenn,,  bbaaiinnaa  

ppllaassttiikkoozzkkooaa  ddaa!!  

22..  EEttaa  lleeppookkooaa??  MMeesseeddeezz,,  bbeehhii  bbaattii  iippiinnii  eezzkkeerroo  pprrootteessttaakkaa  hhaassiikkoo  zzeenn..  

GGuussttoo  ttxxaarrrraaggoorriikk..    

11..  EEttaa  zzeerr  eeggiitteenn  dduugguu  gguukk  hheemmeenn??  

22..  BBeeggiirraa,,  nniikk  JJuuaannaa  BBeerrnnaarrddaakk  eeggiinnggoo  zzuueennaa  eeggiinnggoo  dduutt::  MMuuttiiss  ppoorr  eell  ffoorroo  

bbaatt!!  

11..  HHoorrii  ddaa,,  MMuuttiiss  ppoorr  eell  ffoorroo..  ((BBaaddooaazz,,  bbaaiinnaa  bbuueellttzzttzzeenn  ddiirraa))  GGooggoorraattzzeenn  

dduuzzuu  ""MMeeddeeaa""  eeggiinn  zzuueenneeaann......  

22..  NNoollaa  eezz,,  ppeerrttssoonnaaiiaazz  ookkeerrttuu  eettaa  ""EEddiippoo  eerrrreeggee""--rreenn  ppaappeerraa  eeggiinn  zzuueenn  

kkoonnttuurraattuu  ggaabbee!!  

11..  BBaaiinnaa  nnoollaakkoo  mmuuttiiss  ppoorr  eell  ffoorroo  hhuurraa,,  eehh??    

22..  BBaaii,,  oonnddoo  ggooggoorraattzzeenn  dduutt..  BBeerraa  eesskkeennaattookkiiaarreenn  eerrddiiaann  zzeeggooeenn..  AAzzkkeenneekkoo  

eessaallddiiaa,,  bbeennoo,,  eessaallddiiaa,,  eeddoo  ddeennaa  ddeellaakkooaa  bboottaa  eettaa  hhoorr  ggeerraattuu  zzeenn,,  ggeellddii!!  

11..  PPuubblliikkooaa  zzaaiinn  ggeerraattuu  zzeenn,,  zzeerrbbaaiitt  hhaannddii,,  zzeerrbbaaiitt  bbeerreezzii  ggeerrttaattuukkoo  

zzeellaakkooaann,,  bbaaiinnaa  JJuuaannaa  BBeerrnnaarrddaakk  ggeellddiirriikk  jjaarrrraaiittuu  zzuueenn,,  zziirrkkiinniikk  eeggiinn  ggaabbee!!  

22..  PPuubblliikkooaa  jjooaatteenn  hhaassii  zzeenn,,  eesszzeeppttiikkooeennaakk  lleehheennaaggoo,,  jjaarrrraaiittzzaaiillee  ssuuttssuueennaakk  

aazzkkeenneeaann,,  eettaa  JJuuaannaa  BBeerrnnaarrddaakk  ggeellddii,,  iillee  bbaatt  eerree  mmuuggiittuu  ggaabbee..  

11..  TTeeaattrrooaa  hhuuttssiikk  ggeerraattuu  zzeenn..  OOrrdduu  bbaattzzuu  ggeerrooxxeeaaggoo,,  ggaarrbbiittzzaaiilleeaa  ssaarrttuu  zzeenn,,  

eettaa  oorrdduuaann  JJuuaannaa  BBeerrnnaarrddaa  ttrraannttzzeettiikk  aatteerraa,,  eettaa  ggaarrbbiittzzaaiilleeaarrii  ddeeddiikkaattuu  zziioonn  bbeerree  

MMuuttiiss  ppoorr  eell  ffoorroo  hhuurraa..  ((BBaaddooaazz  eettaa  bbeerrrriirroo  ssaarrttzzeenn  ddiirraa))  
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22..  GGaarrbbiittzzaaiilleeaa  ttxxaallookkaa  hhaassii  zzeenn......  

11..  EEttaa  gguuttxxiieenn  eessppeerroo  zzuueenneeaann,,  JJuuaannaa  BBeerrnnaarrddaa  bbeerrrriirroo  ssaarrttuu  eettaa  aazzkkeenneekkoo  

MMuuttiiss  ppoorr  eell  ffoorroo  bbaatt  eeggiinn  zzuueenn..  

22..  HHuurraa  zzeenn  JJuuaannaa  MMaarriiaa  BBeerrnnaarrddaa!!!!  

11..  MMoonnssttrruuoo  SSaakkrraattuu  bbaatt!!!!!!  ((BBaa  ddooaazz))  


