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[un ˈmwennə kə i kapˈpivə lɔs anəˈma]
[un ˈmwennə i təˈnivə na massaˈri | un paˈrajə də ˈbuwə | un ˈʧutʧə | un ˈʧinnə e lə
ʤəˈlinnə ‘dɔ lu ˈallə || ˈdɔ lɔ ˈbuwə jalˈlavə a aˈra e lu ˈʧutʧə lu təˈnivə pə ˈfa lɔ
sərˈvijə pə la massaˈri | a purˈta lə ˈʧwosə da na ˈbannə a ˈnatə || na ˈnejə lu ˈʧutʧə
i parˈlattə ˈdɔ lu ˈbuwə kə aɲˈɲavə dəkˈkannə a ˈijə e lu dəˈʃittə || ˈkannə ˈte ˈfessə
ˈti || tə va ˈʧakə ˈʤworə a aˈra | a tə tiˈja də fatˈtijə pə ˈmpuwə də mənˈʤijə | ˈʤi
ʤə ˈfejə ˈrennə e ʤə ˈminʤə məʎˈʎawə də ˈti || lu ˈbuwə i dəˈʃittə ˈtokkə ʤə
ˈpwoʎʎə ˈfa ˈʤi | ˈsa ˈbritta ˈvita ja pasˈsa || ˈke ˈfessə | i dəˈʃittə lu ˈʧutʧə | tə
kapˈpajə ˈrennə || dəmamatˈtinnə ˈdennətə maˈladdə | ˈfa vəˈdajərə kə tə ˈminʤə
pa | ˈstattətə kəˈʧa e ˈʃmwovətə a ˈpa | tə ˈvajə kə lu patˈtrunnə ja avukˈkijə ˈijə
ˈkummə ja ˈfa || lu ˈbuwə akkusˈsi i fəˈʃittə ˈma lu patˈtrunnə pə puˈtajərə aˈra i
kunˈdittə ˈmettə lu ˈʧutʧə ˈdɔ ˈlatə ˈbuwə || lu ˈpɔrə ˈʧutʧə a təˈrijə la ˈrarə i fəˈʃivə un
ˈʃfɔrəʦə ˈrowə e i pənˈdzavə a la ruˈinə kə ˈiavə ˈfejə e a ˈkummə ˈiava ˈfa pə sə la
ʃkanˈdza || ˈpendzə e rəpˈpendzə ˈtuttə lu ˈʤworə | i fə'ʃittə na pen'dzatə | ˈstaŋkə e
ˈstru lu ˈpɔrə ˈʧutʧə | ˈsella ʤurˈna lə parəˈʃittə ˈnannə | pə ˈtannə kə ˈʎevə ˈsta
ˈlunʤə | la ˈnejə i kurˈrittə dəkˈkannə a lu ˈbuwə kə i fəˈʃivə vəˈdajərə kə i ˈstavə
muˈrannə e i dəˈʃittə || ˈautsətə də ˈntɛrə ˈʤistə ˈjɔrə e ˈmettətə a mənˈʤijə | kə lu
patˈtrunnə ˈʎettə alˈla a kjamˈma lu kjaŋˈgijə kə ˈta ˈvennə pə ˈʧejə a ˈbassə
maˈʧɛllə pətˈtokkə ˈtestə maˈladdə | ˈʃbrivətə e ˈmettətə a mənˈʤijə || dərˈrijə a lə
paˈrolə də lu ˈʧutʧə lu ˈbuwə sauˈtsattə ilˈle pə ilˈle | lu patˈtrunnə a vəˈdajərə ˈsella
ʃeˈnɛttə lə vəˈnittə na ˈrisə e ˈkummə lə vəˈnivə a ˈmennə sti ˈkuntə i rəˈʃivə ˈsulə
ˈsulə || la ˈnejə ˈsa məʎˈʎijə i viˈjittə kə i rəˈʃivə tuttwˈajə| ˈiarə uˈli saˈvajərə
pətˈtokkə i rəˈʃivə | ˈma ˈsellə ˈmwennə i puˈtivə pa ˈdirrə a maŋˈgunnə kə i
kapˈpivə lu parˈla də lɔs anəˈma | sənˈnu i muˈrivə ˈaevə un ˈdwonə kə ˈjavə aˈvi da
*dəbbəˈnajə | pə sellə ˈkuntə sə mətˈtittə də 'stuttsəkə ˈdɔ ˈsa məʎˈʎijə e ˈsellə
ˈpɔrə ˈmwennə sə dəˈnavə a la dəʃpəratˈtsjunnə pə puˈtajərə purˈta lakˈkɔrdə
dəŋ'gje ʧalˈlawə || un ˈʤworə lu ˈallə pə dəˈvannə la massaˈri i ʧanˈtavə e i
straʃʃəˈnavə la ˈʃellə e lu ˈpja pə ˈntɛrə ˈnfatʧə a ˈʧakə ʤəˈlinnə || lu ˈʧinnə i kurˈrittə
a ˈfa ˈbri ˈnfatʧə u ˈallə e i dəˈʃittə || ˈti ˈtestə ˈtannə alˈljegrə e tə ˈvajə pa a lu
patˈtrunnə kə ˈʎestə ˈtannə ˈŋgɔrlə || sə lu patˈtrunnə ˈʎe ˈfessə ˈtokkə ʤə ˈpwoʎʎə
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ˈfa ˈʤi || lu patˈtrunnə i ˈtintə ˈvunna məʎˈʎja ˈntuttə e ˈʎettə pabˈbunnə a la ˈmettə
a ˈpɔstə | ˈvajə a ˈmi | ʤə ˈtinnə ˈtantə məʎˈʎijə e maŋˈgunnə i ˈtintə ˈtokkə ˈdirrə a
ˈsu kə ʤə ˈdiʃə ˈʤi | i dəˈʃittə lu ˈallə || lu patˈtrunnə a sənˈtijə lu ˈallə lə vəˈnittə un
pənˈdzijə ˈbunnə | la ˈnejə dəkˈkirrə ˈsa məʎˈʎijə lu dəˈʃittə ˈnata ˈvajə kə i uˈlivə
saˈvajərə pətˈtokkə i rəˈʃivə | i prəɲˈɲittə un fraʃˈʃkunnə e la fəˈʃittə na məˈnatə də
matˈtsa || akkusˈsi lə pasˈsattə lu uˈlijə də saˈvajərə pətˈtokkə i rəˈʃivə]

Se carre: lu mule dò le travàglje
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[un ˈvjajə ˈsulə]
[o kamˈpavə a *faˈitə un vəkkjaˈrjellə kə ˈʎevə arrumaˈni da ˈsulə pətˈtokkə ˈsa
məʎˈʎijə ˈʎevə ˈmɔrətə e lɔ ˈfjawə i kampəˈvantə lunˈtanə e i fatəjə'vantə tut'twajə

|| ˈʧakə ˈʤworə kə o pasˈsavə sə sənˈtivə tuttwˈajə 'me 'sulə e jabbiˈjattə a
mənˈʤijə e a ˈbajə 'sendze mə'sirrə || dəŋˈgje a 'pu də ˈtennə i nʤuttəˈlittə ˈtri na
ˈmworrə || un ˈʤworə ˈjava alˈla a *ˈfɔdʤə a ˈfa un sərˈvijə 'ma sə ŋgaˈstrattə
dəŋˈgje 'lu səˈdilə də la pɔˈstalə e i rəsaʎˈʎivə ˈkju a sauˈtsa || i kjaməˈruntə lɔ
pumˈpijə kə i rəsaʎʎəˈruntə a lu ləbbəˈra || a ˈsellə ˈpwɛnnə i dəʧəˈdittə də alˈla ˈʧu
ˈmjedəkə e i dəˈʃittə kə i uˈlivə allənˈta | lɔ ˈfjawə prukkuˈpa i məttəˈruntə na ˈfennə
akkusˈsi lu vəkkjaˈrjellə sə sənˈtittə ˈkju ˈsulə | jallənˈtattə e i kamˈpattə kunˈtennə]

Faeto: Via Regina Margherita
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Anziana in Via Garibaldi

[ˈlu paŋˈkwajə]
[un ˈmwennə ˈdɔ lɔ ˈtrajə ˈfjawə ˈsinnə javəˈvantə dəʧəˈdi də ˈfa lu paŋˈkwajə
pətˈtokkə ˈaevə arrumaˈni ˈsulə ˈpannə ˈdijə | ˈsa məʎˈʎijə ˈʎevə alˈla u paˈijə a
atʧətˈta ˈsellə ˈfriʃkə || ˈŋgjɔkkə u ˈfwa javəˈvantə ˈmajə la ˈtiɛllə pə kuʧəˈna e i
kuntənuəˈruntə a ˈfa ˈsu kə i stəˈvantə fəˈʃannə | lu prəmˈmi ˈfjawə i pasˈsattə
dəˈvannə a lu paʎˈʎarə e sarrəkurˈdattə kə la ˈvajə apprəmˈmijə lu paŋˈkwajə
ˈʎevə vəˈni ˈsepətə e i mətˈtittə un ˈpinnə də ˈsa | dapˈpojə na ˈtsikə o pasˈsattə lu
səˈkondə ˈfjawə i puˈsattə la ˈfworʧə e la ˈʤɛrəbə də ˈbja e jadʤuwəɲˈɲittə ˈnatə
ˈpinnə də ˈsa dəŋˈgje la ˈtiɛllə || dapˈpojə lu ˈtɛrtsə ˈfjawə sarrəkurˈdattə lu ˈstessə
ˈkuntə e i mətˈtittə ˈnatə ˈpinnə də ˈsa | dəkˈkirrə i kuŋgjəˈruntə də səstəˈma lə
ˈʤɛrəpə lɔ ˈtrajə kwatˈtra e sun ˈpajə sə ɲə turnəˈruntə u paʎˈʎarə | sun ˈpajə
jaddumanˈnattə || kaˈkunnə ˈjattə ˈmajə la ˈsa dəŋˈgje a la ˈtiɛllə || lu prəmˈmi ˈfjawə
i rəʃpunˈnittə || ˈʤi ʤə ˈle ˈmajə || lu səˈkondə ˈfjawə i rəʃpunˈnittə aˈvojə ˈʤi ʤə ˈle
ˈmajə | ˈme arrəkurˈda kə səlˈlata ˈvajə lu paŋˈkwajə ˈʎevə ˈsepətə || e ˈpurə lu
ˈtɛrtsə ˈfjawə | manˈnadʤə i kunˈdittə kunfəsˈsa kə aˈvojə ˈijə ˈjavə majə ˈnatə
ˈpinnə də ˈsa || ˈprajə da la ˈradʤə sun ˈpajə i prəɲˈɲittə na ʤumˈmɛllə də ˈsa e la
məˈnattə dəŋˈgje la tiˈɛllə]
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Musceníje dò cannílle, cappúlle, vandére é fasíglje (Gennaro Carosielli)

[lə vaˈkandzə a *faˈitə]
[ˈʧakə ˈannə | dəkˈkirrə o ˈkuŋgjə la ˈʃkolə | ʤə ˈvajə rəkumpaˈrijə la baˈliʤa
ˈvjeʎʎə e ˈnajərə dəŋˈgje la ˈʧambrə du ˈlijə də mamˈmowə || a la vəˈdajərə ilˈle |
aˈvɛrətə | o vəˈnivə a ˈdirrə uŋ ˈkuntə ˈntuttə || ˈaevə arrəˈva ˈlawrə də alˈla a *faˈitə

|| ˈʤe ˈmajə akkapˈpi ˈkummə i fəˈʃissə mamˈminə a ˈfa jənˈtra ˈtuttə ˈsella ˈrɔbbə |
kawtˈtsunnə | maʎˈʎɛttə | kawˈtsɛttə | kawtsətˈtɛllə | makkaˈturə | lənˈtsijə e
ləntsaˈrjellə | tuˈwaʎʎə də lə ˈvajə o parəˈʃivə kə o puˈtissə ʧa'vajərə *ˈnappə e
*sansəˈvijə a la vəˈdajə da dəfˈfworə la baˈliʤa ˈnajərə i parəˈʃivə pətʧəˈrellə |
ˈsava partə ˈsubbətə pə *faˈitə | anˈdo ˈlarja ˈʎe ˈfreʃkə | ˈʎe ˈfinə | anˈdo sə ˈminʤə
lu prəˈsuttə ˈbunnə e lu ˈvinnə sə ˈbajə ˈnfatʧə la barˈriʎʎə | i dəˈʃivə mun ˈpajə ||
ʤə vəˈivə pa ˈlawrə də ˈpartə | də alˈla a *faˈitə | lu paˈijə də mun ˈpajə | ikˈki
aɲɲəˈvantə aŋˈgorə lɔ pjaˈrannə ˈminnə | ˈuŋgjə e ˈtantə | ˈfrarə kunsəˈprinnə e
səˈrawə kuntsəˈprinə e na ˈmworrə də kunpaɲˈɲunnə e kunpaɲˈɲessə
*pəppəˈnutʧə *ʤwˈwannə *pruʃpəˈtjellə *ˈndɔnjə *ʧəˈlikkjə *trəˈsinə *ndunətˈtɛllə |
a *faˈitə | lu ˈtennə i pasˈsavə ˈdɔ ˈme ˈkalmə | lu ˈʤworə ˈʎevə sulə pə ʤukˈka |
ˈsendzə pənˈdza a ˈrennə | o səˈvantə | o | o səˈvantə pa lə vaˈkandzə ˈmijə
səlˈlejə || ˈsubbətə lu ˈʤworə apˈprejə ˈʧakə ˈʧwosə i prəɲˈɲivə ˈnata kuˈlawə e
ˈnatə saˈporə | ˈlarja finə də *faˈitə | lu vəntaˈrjellə ˈfriʃkə kə tə akkarətˈtsavə lə
ˈwanʧə | la ˈdorə du ˈpannə saʎˈʎi du ˈfworə də ˈtsja *liˈsɛttə | la ˈpittsə də
pumpəˈdɔrə | lə ˈvatʧə ˈdɔ la kamˈpanə ˈŋgannə kə i ʧampəjəˈvantə lə mətˈtsanə
də *pəndzəˈrusə | ˈsotələ də rənˈnɛllə kə sə kurrəˈvantə apˈprejə dəŋˈgje lu ˈbe
ˈsjerə atˈtsurrə də *faˈitə || ˈjɔrə kə la ˈʃkolə ˈʎevə kuŋˈgi ˈsava pənˈdza ˈsulə a
ʤukˈka e a sə ʃfəˈda ˈdɔ lɔs ˈatə kwatˈtra || ˈnussə | kwatrakˈkjɔttə | nə
ʤukəˈvannə a ˈtuttə lɔ ˈʤa | a palˈlunnə | a ˈʃkrɔkkə lə ˈbɔttə | a ˈmuffə | a
ruʧəˈlikkjə | a bəʃkətˈtwolə | a ˈmawtsə e ˈpiwtsə | ˈʧakə ˈtannə sə fəʃəˈvannə də lə
ʧəməˈnatə dəŋˈgje lu ˈbowə də *faˈitə a truˈwa ˈnittə də karˈdillə | ʧəʧəˈrunnə |
ˈmɛrulə | ˈpikə də ˈbowə | a sakkjapˈpa pə lə ʧarˈrjerə | laməˈʧitsjə i krəˈʃivə tra la
siˈja e lə ˈfatʧə ˈrussə də fatˈtijə pə lə ˈʃfidə | ʧaˈkunnə də ˈnussə sə sənˈtivə
ˈmpuwə ˈme krəˈʃi də lɔs ˈatə dəŋˈgje a ˈkakə ˈʧwosə | *pəppəˈnutʧə i saˈvivə
ʤukˈka ˈbunnə a palˈlunnə | a *ʤuˈwannə lu frəˈgavə maŋˈgunnə a ruʧəˈlikkjə kan
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ˈʎevə ˈʃveltə | a *pruʃpəˈtjellə lu bat'tivə maŋ'gunnə a ˈmawtsə e ˈpiwtsə | aˈvojə sə
ˈkakə ˈvajə i ʃbaʎˈʎavə ˈmirə | ˈpɔrə ˈlastrə də ˈtsja *ˈnʤɛttə | ˈkantə tsurləˈjatə pə
*faˈitə pə ʤukˈka a muffə || mamˈmowə | i təˈnivə la uˈsandzə kə lu ˈmajə daˈustə
ˈjava ˈfa lə pruˈwistə pə lanˈnata ˈsanə e dəkˈkirrə i dəˈʃivə | ʤə a atʧətˈta lɔ
pumpəˈdɔrə pə ˈfa la ˈsalsə || jabbiˈjavə na trattaˈtivə ˈdɔ lɔ fruttaˈjwolə kə i
vənəˈvantə ˈdɔ lu ˈkamjə anˈdzijə dəˈvannə ʧanˈnu | dapˈpojə ˈtantə salamˈmolə i
dəˈʃivə || ˈsɛttə kaʃˈʃɛttə | ˈsiŋkə də pumpəˈdɔrə rətˈtunnə e ˈdi kaʃˈʃɛttə də
sammarˈtsanə || o uˈluntə ammaˈgarə ˈsenta butˈtiʎʎə | də ˈmejə də uˈjannə pasˈsa

| uˈjannə ʤə ˈwoʎʎə ˈfa la ˈsalsə | lɔ pəˈla e aˈvojə lɔ pumpəˈdɔrə ʃpakˈka ||
ˈkummə mamˈmowə i dəˈʃivə ˈsu | ˈkummə sə o ˈfissə ˈsta un ntsəɲˈɲa də ˈwɛrrə |
ˈtsja *ʤusəpˈpinə | ˈtsja *narˈdɛllə | ˈtsja *ˈnʤɛttə | ˈtsja *raˈtsjutʧə lə vəʧəˈnatə
ˈʃpɛrtə də ˈkuntə də ˈkasə | sə rəwnəˈvantə a ʧanˈnu pə ˈfa lu ˈpjanə də ˈwɛrrə ˈdɔ
mamˈmowə kə | ˈkummə un ʤənəˈralə | i kumanˈnavə || aˈvojə ˈʤi e ˈma səˈrawə
nə partəʧəpəˈvannə a ˈsti ˈkuntə || ʧaˈkunnə i təˈnivə lu ˈkɔmpətə ˈsinnə | ˈʤi ˈme
ˈrowə | ˈmevə ŋkarəˈka də ʤəˈrijə la manuˈwɛllə də lu ʃkolakunˈtsɛrvə | dəŋˈgje u
fratˈtennə | ˈma səˈrawə ˈme pətʧəˈrellə də ˈtrajəs ˈannə | i prəɲˈɲivə lə ˈʃkɔrəʧə kə
o saʎʎəˈvantə e lə mətˈtivə dəŋˈgje na kuŋkəlˈlinə də ˈferə || aɲˈɲavə pa ˈtennə pə
ˈfa ˈatə ˈʧwosə dəkˈkirrə sə fəˈʃivə la ˈsalsə | o parəˈʃivə kə ʧaˈkunnə də ˈnussə
ˈaevə na aˈnejə də la katˈtajənə kə ˈjavə purˈta a battə lu rɛˈkɔrdə də butˈtiʎʎə də
ˈsalsə də ˈlannə apprəmˈmijə || ˈsulə mun ˈpajə i partəʧəpˈpavə pa | sə nun
dəkˈkirrə o abbuseɲˈɲavə la ˈfɔrətsə də un ˈmwennə | ˈkummə pə ʧarəˈijə lə
kaʃˈʃɛttə apprəmˈmijə ˈpjajənə də pumpəˈdɔrə e dapˈpojə ˈpjajənə də butˈtiʎʎə də
ˈsalsa ˈrussə | ammanˈta də kəˈvɛrdə də ˈlanə || a ˈijə o pjaˈʃivə pasˈsa lu ˈtennə
dəŋˈgje a ˈlɔrə ˈndzɛnnə ˈdɔ mun pjaˈrannə || i sappəˈvantə | i addakkwəˈvantə lɔ
pupəˈʧjellə | lɔ ʧəˈtrulə | lə vaˈinə | lɔ kukutˈtsjellə | lə muləɲˈɲamə | mun pjaˈrannə
i pjanˈtavə ˈtuttə ˈsu kə o puˈtivə sərˈvijə pə la ˈraʃʃə də la ˈkasə || o maŋgəˈvantə
pa faˈsulə | paˈtatə | ˈsisə e lɔ bjaˈindələ kə nə məttəˈvannə a ˈkwajə ˈŋgjɔkkə la
ˈbrasə | ˈkannə i səˈvantə sapuˈritə ˈdɔ la ˈdorə də fumˈmjerə || mə pjaˈʃivə
rəməˈrijə lɔ ˈkakkjə des ˈarbələ ʧarˈʤa də ˈfruttə e pjaˈja pə lu ˈpəsorə anˈdzijə pə
ˈntɛrə || ʧəraˈsijə | pəˈrijə | pumpəˈlijə | pəruˈnijə | dəŋˈgje a ˈlɔrə də mun pjaˈrannə
aɲɲəˈvantə paˈrikkjə ˈarbələ də ˈfruttə || a mi ˈsella fatˈtijə da urtəˈlanə mə pjaˈʃivə
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pa | i təˈnivə ˈrennə a vəˈdajərə ˈne ˈdɔ lɔ ˈkuntə kə i dəʃəˈvantə lə ˈfennə dəkˈkirrə i
ʤərjəˈvantə la ˈsalsə ˈne ˈdɔ lˈarja ˈpjajənə də ˈdorə də ˈsalsə e də ˈbowə kə i
mbətˈtsavə || ˈsu kə mattəˈrjavə o səˈvantə lɔ ˈkurʧə kə mun pjaˈrannə i krəˈʃivə ||
na ˈrattsa ʃpeˈʧalə | i dəˈʃivə ˈijə | un ˈmakjə ˈrowə i ˈpwottə arrəˈva a pəˈsa anˈdzijə
a ˈdusə ˈkilə || i dəˈʃivə ˈdɔ wappaˈri || ˈʧakə ˈtannə ˈʤi ʤə lɔ kurˈnavə e mə pjaˈʃivə
akkarətˈtsa lɔ ˈpajə ʧəˈnejə | pə nun parˈla də lɔ kurʧaˈrjellə da lɔs ˈijə aranˈʧonə e
ˈdɔ lɔ ˈpajə ˈbjaŋgə | i səˈvantə akkusˈsi bejə || ʤə saˈvivə pa ˈ ke ˈbritta ˈfinə
jaˈrantə fejə || ʤə pənˈdzavə kə a lɔ ˈkrajə o vəˈnissə a ˈdirrə a lɔ təˈnijə dəŋˈgje a
la kadˈʤolə | a lɔ akkarətˈtsa e a lɔ kurˈna | ʤə arə ˈmajə puˈti pənˈdza kə i
səˈrantə addəvənˈta mənˈʤijə pə lə ˈbutʧə ˈnotə || ʤə lakkapˈpi un ˈʤworə kə nə
stəˈvannə fəˈʃannə la ˈsalsə || ˈʤi ʤə ʤəˈrjavə la manuˈwɛllə | ˈma səˈrawə i
mətˈtivə a ˈpɔstə lə ˈʃkɔrəʧə də pumpəˈdɔrə | mamˈmowə i jəmˈpivə lə butˈti ʎʎə də
ˈsalsə | ˈtsja *ʤusepˈpinə lə stupˈpavə ˈdɔ lɔ stəpˈpunnə də ˈsugərə || ˈtuttə
ˈkummə a ʧaˈkannə || mun ˈpajə i jənˈtrattə a ˈlarəkə də la ˈpɔrətə | i təˈnivə a lə
ˈmannə uŋ ˈkurʧə || i təˈnivə lu ˈpɔrə anəmaˈlutʧə pə lə ˈrampə də dərˈrijə | lu
təˈnivə akkusˈsi ˈstrɛnnə kə lə ˈvajənə də la ˈmannə də mun ˈpajə i səˈvantə
abbutˈta || mə pjaˈʃivə pa vəˈdajərə ˈsellə ˈkurʧə | ˈsellə ˈbjaŋgə ˈdɔ lɔs ˈijə
aranˈʧonə | kə ˈʧakə ˈtannə i pruˈwavə a stampəˈtəijə | ˈma kə i rəsaʎˈʎivə pa a sə
ləbbəˈra || ʤə kunteˈnuavə a ʤəˈrijə la manuˈwɛllə ʤə puˈtivə pa fərˈma la
katˈtajənə | ˈma ʤə rəməˈrjavə nfanfaˈli lu kurʧaˈrjellə e ˈijə a ˈmi ˈkummə a
pəkˈkijə aˈjutə || ˈʤevə viˈjawə atə ˈvajə səlˈlos ˈijə || ˈtuttə lə ˈvajə kə ʤə prəɲˈɲivə
ˈvunnə e ʤə lakkarətˈtsavə ʤə sənˈtivə lu ˈkworə ˈsinnə kə i sbatˈtivə ˈfermə
ˈfermə e lɔs ˈijə ˈsinnə ˈpjennə də ˈpawə || sə ˈsatə kə lɔ ˈkurʧə i ˈsuntə pauˈrawə
ˈma ˈsella ˈvajə ˈaevə də ˈnata maˈnjerə | ˈʎevə ʃkanˈta || lə ˈfennə a vəˈdajərə lu
ˈkurʧə sə məravəʎʎəˈruntə pə ˈkannə ˈʎevə ˈrowə e ʧatˈʧutə e i parləˈvantə də raˈu

| də katʧaˈtorə || ˈmevə pətʧəˈrillə e ʤə saˈvivə pa ˈbunnə ˈtokkə i uləˈvantə ˈdirrə |
ʤə ʤəˈrjavə la manuˈwɛllə | ʤə rəməˈrjavə lu ˈkurʧə e ˈijə i rəməˈrjavə a ˈmi ||
dəŋˈgje u ʧaˈrunnə la ˈsalsə i ʃkwakkwaˈrjavə jəmˈpannə də na ˈbɛlla ˈdorə ˈtuttə la
ˈkasə e ˈʧakə ˈtannə ˈkakə ˈmplakkə jalˈlavə a kuŋˈgijə ˈnfatʧə u ˈmijə | ʃpurˈkannə
la ˈtonəkə də ˈrussə || o sutʧəˈdittə ˈʧakə ˈʧwosə dəŋˈgje a un muˈmɛntə || ʤə
sənˈti uŋ ˈkolpə ˈsekkə | ʤə auˈtsa lɔs ˈijə pə mə ˈrennə ˈkuntə e ʤə viˈji la ˈmannə
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də mun ˈpajə ˈʃpɔrkə də ˈsaŋgə || o ˈsevə ʃpurˈka də ˈsalsə || ʤə akkapˈpivə pa || lu
ˈkworə ˈminnə sə fərˈmattə pə na tsəˈkellə || ʤə alˈlavə truˈwannə lɔs ˈijə du ˈkurʧə

| ˈma ʤə viˈji kə la ˈkɔtʧa ˈsja i lunnəˈjavə | ˈlavə tiˈja || mun ˈpajə lu mantəˈnivə
aŋˈgorə pə lə ˈrampə də dərˈrijə || ʤə saˈvivə pa ˈtokkə ˈdirrə | ʤə rəsaʎˈʎivə ˈkju
a ʤəˈrijə la manuˈwɛllə | ʤə təˈnivə ˈkju la ˈfɔrətsə || ʤə rəsaʎˈʎi ˈsulə a mauˈtsa
da la ˈsɛdʤə | rəməˈrjannə tuttwˈajə lu ˈpɔrə ˈkurʧə ˈmɔrə | ʤə saʎˈʎi də karˈrerə
də ʧanˈnu e mi nfəˈʃi ˈdɔ lɔs ˈijə ˈpjennə də ˈlakrəmə || ʤə uˈlivə ˈfa turˈna dərˈrijə lu
ˈtennə ˈdɔ ˈsella ˈkorsə | ʤə arə uˈli aˈvajərə un məˈnutə də ˈmejə pə ˈdirrə ˈkakə
ˈʧwosə | pə fərˈma ˈsella ˈmannə | ˈma oraˈmajə ˈaevə ˈfejə | lɔs ˈijə aranˈʧonə i
səˈvantə barˈra e la ˈsalsə i ʃkwakkwaˈrjavə dəŋˈgje u ʧaˈrunnə kunteˈnuannə a
ʃpurˈka də ˈrussə lɔ ˈmijə || da ˈsellə ˈʤworə ʤə məŋˈgja ˈkju ˈʧejə də ˈkurʧə |
ˈmajə ˈmejə]

Faeto: Piazza Marconi
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[la ˈlenna ˈzdrɛwsə]
[la pɔˈstalə sə ŋgarpəˈnavə tra lə ˈkurvə ˈpjajənə də kaˈutə | la fəʎˈʎettə i
rəməˈrjavə ŋganˈda lə ˈramə des ˈarbələ kə sə tutʧəˈvantə | fəˈʃannə na galləˈri də
fɔʎʎə | dərˈrijə lu ʃkrəˈmunnə də la munˈtaɲɲə sə vəˈivə la ˈlissə du səˈrwajə tra lɔ
kuˈlawə du matˈtinnə kə i fəˈʃivə akkapˈpijə kə o ˈava ˈetrə na ʤurˈna ˈʧatə | aˈvojə
sə lu paiˈsadʤə sə kwanəˈʃivə ˈtuttə ˈkwantə | a'evə tut'twajə un pja'ʃijə a lu
rəməˈrijə e i kuŋˈgivə pa ˈmajə də sudəˈʃfa la fantaˈsi | aˈvojə ˈsellə də na fəʎˈʎettə
kə i ˈtintə uˈlijə də sə mbaˈra e kwaˈnajərə | ˈtuttə sə faˈʃivə ˈkummə na
tradətˈtsjunnə də la dəmˈmenʤə | lu ˈkuntə ˈstessə də vəˈdajərə arrəˈva la
pɔˈstalə e də sə fərˈma u ˈstessə ˈlɔkkə kjamˈma | *ˈlɔ *ˈkattə *kanˈtunnə i təˈnivə
na mpurˈtandzə də purˈta ˈsellə ˈnunnə | pəkˈke sakkapˈpivə kə o ˈava ˈetrə un
ˈpɔstə anˈdo lɔ krəˈstjannə sə ŋgunfrənˈtuntə nun ˈsulə də pasˈsadʤə | la
fəʎˈʎettə ˈʎevə abbəˈtwa a vəˈdajərə lɔ vəkkjaˈrjellə | tuttwˈajə ˈme ˈpuwə | assətˈta
dəˈvannə a ˈlunəkə ˈbarrə də la fərˈmatə | opˈpurə lu ˈstessə tsulˈlittə kə i kurˈrivə
apˈprejə a lu muʃˈʃillə ʃkrəttsiˈja || dəkˈkirrə sabbiˈjavə pə lu kapamˈmunnə |
appətˈʧa a na ˈmanna səˈijə | ʤa i saˈvivə kə ˈaevə arrəˈva lu muˈmɛntə də ˈsella
ʤurˈna ˈnowə || ˈʧakə krəˈstjannə kə i ŋgunfrəntəˈvantə | lə salutəˈvantə e i
ʃəʎʎəˈvantə di ˈkjakkjərə | ˈdɔ lə ˈstessə paˈrolə kə sakkappəˈvantə pa ˈma lu
ˈswonə kə i sənˈtivə ˈaevə lu ˈstessə də ˈsella ˈlenna ˈzdrɛwsə || la fəʎˈʎettə i
rəsaʎˈʎivə pa a akkap'pijə lu muˈtivə pəkˈke lə paˈrolə lə ʃkaʎʎəˈvantə ˈkummə
sa'imə ˈŋgjɔkkə u ˈfwa | ˈma ˈaevə uŋ ˈkuntə kə ˈjava ˈfa | o uˈlivə ˈsu kə o uˈlivə |
ˈjava akkapˈpijə ˈsellə səˈretə || lu miˈstɛrə i fəˈʃivə tuttwˈajə ˈme ˈfutə | ˈsa ˈmarə | lə
ˈtantə | lɔ pjaˈrannə | lə səˈrawə kuntsəˈprinə ˈme pətʧəˈrellə | lɔ paˈrennə | ˈtuttə
ˈkwantə dəŋˈgje a ˈsellə paˈijə i kwanəʃəˈvantə e i parləˈvantə ˈsella ˈlennə | ˈsulə
ˈjiλλə nu || ˈtuttə lu uˈlijə də kwa'najərə ˈsellə səˈretə ʃkwanəˈʃi i ləˈʃavə ˈpɔstə u ˈʤa
kə i fəˈʃivə dəŋˈgje a lˈurtətˈʧellə dərəmˈpɛttə a la ˈkase ˈde paˈrennə || tra ˈlɛrəpə e
lɔ ˈfjurə me ˈawtə də ˈjiλλə | ˈaevə ˈkummə a jənˈtra dəŋˈgje a un ˈbowə | affənˈtsa
e kriˈja dəŋˈgje a un ˈlɔkkə ˈmadʤəkə || lu ˈʤa ˈʎevə kumpləˈta da lu ˈkworrə də
ˈpapərə e ʤəˈlinnə | lɔ ˈkurʧə ʃkanˈta sə attsəkkəˈvantə ˈvunnə dəkˈkantə a ˈnatə
dəŋˈgje lə kadˈʤolə | ˈʧakə ˈlukkə də kuntanˈtettsə lɔ fəˈʃivə addəvənˈta tuttwˈajə
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ˈme pətʧəˈrillə | də prəmaˈverə ˈaevə na ləbbəratˈtsjunnə pasˈsa la dəmˈmenʤə
də ˈnata maˈnjerə pətˈtokkə lə ˈfetə i fəʃəˈvantə ˈsta kunˈtennə lɔ ˈkworə ˈdes
ˈnfannə | lu pənˈdzijə kə i təˈnivə tuttwˈajə ˈntetə ˈaevə lu ʤəˈlatə kə ˈjava
mənˈʤijə ˈdɔ lɔ frarə kuntsəpˈprinnə | se fəˈʃivə a ˈgarə | nu a ˈki sə lu mənˈʤavə
apprəmˈmijə | ˈma a ˈki lu fəˈʃivə addəˈra də ˈmejə || la fəʎˈʎettə jabbanduˈnavə pa
lu səˈretə kə i təˈnivə tuttwˈajə dəŋˈgje a lə sərˈvɛllə | ˈma sə lu ʃtraʃʃəˈnavə dərˈrijə
a ˈtantə duˈmandə pətʧəˈrellə e kə i tənəˈvantə ˈmaŋkə un səɲɲəfəˈkatə || la
ˈbandə i suˈnavə tuttwˈajə a la ˈstessa maˈnjerə | lɔs anəˈma i fəʃəˈvantə tuttwˈajə
a la ˈstessa maˈnjerə | ˈsulə a lɔ krəˈstjannə i rəsaʎˈʎivə pa a akkapˈpijə dəkˈkirə i
parləˈvantə || pətˈtokkə ˈisə jakkapˈpuntə a ˈmi | dəfˈfiʧələ a rəˈʃpunnə || lu marˈʧa |
la prəʧəsˈsjunnə e lɔ ˈfwa i səˈvantə awarˈda ˈmpuwə da ˈtuttə ˈkwantə | la ˈfetə kə
a ˈjiλλə lə pjaˈʃivə də ˈmejə ˈaevə ˈsellə də *ˈsantə *luˈnardə | pətˈtokkə sə fəˈʃivə la
ˈferjə ˈdes anəˈma | ˈkummə a ˈtuttə lɔs ˈatə jalˈlavə ˈŋgjɔkkə a la *ˈrjalə e ilˈle i
rəməˈrjavə | ʧwˈa | ˈvatʧə | ʧaˈvarrə | kaˈjunnə e krəˈstjannə kə i kuntrattəˈvantə pə
satʧətˈta nanəˈma | u ˈmjeʧə e krəˈstjannə aɲɲəˈvantə aˈvojə sun ˈpajə e ˈsa ˈmarə
kə jaˈvanta atʧətˈta dɔ kajˈnillə pə sə lɔ ˈkrajə | ˈke ˈbritta ˈfinə lɔ aˈwardə || i
pənˈdzavə ˈjiλλə ˈʧakə ˈvajə | dəʃpjaˈʃi ˈma rassəɲˈɲa || o ˈsuntə pasˈsa ˈtantə
dəmˈmenʤə | ˈtantə ˈmajə e ˈtantəs ˈannə | lɔ pjaˈrannə i ˈsuntə ˈfe ˈvjajə | ˈjiλλə e
lɔ ˈfrarə e səˈrawə kuntsəˈprinə i ˈsuntə krəˈʃi | ʧaˈkunnə ˈjattə abbiˈja a ˈprennə la
ˈvja ˈsja || ˈʧwosə ˈbɛllə aɲˈɲantə dəŋˈgje la ˈmammorjə də la fəʎˈʎettə | akkusˈsi
ˈkummə lu ˈluttə pə lɔ paˈrennə kə i ˈsuntə pasˈsa a məʎˈʎawsa ˈvitə | lə ˈpɔrətə də
lə ˈkase barˈra e vakˈkannə | ˈtuttə ˈkwantə ˈjantə ləˈʃa 'kakə 'ʧwosə ˈkummə uŋ
ˈkuntə kə sə ˈpwottə pa dəʃkurˈda də lɔ ˈtennə pasˈsa | kə ˈjantə arrətˈʧi la
meˈmɔrjə e ˈjantə ˈfe akkapˈpijə ˈsellə ˈmunnə anˈtikə | nun ˈsulə ˈdɔ la ˈlennə | la
kurdjalətˈta | la dulˈʧettsə də ˈetrə akkusˈsi ˈpurə dəŋˈgje u ˈkworə | ˈma aˈvojə la
dəvərsətˈta də la ˈlenna purˈta ˈdɔ uˈnawə anˈdo i ˈvantə | tuttwˈajə ˈfjerə də ˈetrə lɔ
krəˈstjannə kə jabbəˈtuntə ˈsellə pajˈsɔttə ˈŋgjɔkkə lə munˈtaɲɲə kə ˈjattə arrubˈba
la kurjusetˈta də na fəʎˈʎettə kə u dərˈrijə ˈsettə apprupiˈja də ˈsella ˈlenna
ˈzdrɛwsə || la rədətˈta ləˈʃa da ˈtuttə ˈsta ˈstorjə ˈlattə ˈfejə avəˈrijə ˈsella kaʃˈʃɛtta
stiˈja dəŋˈgje la ˈmenna ˈsja | kə ˈʎestə ˈmajə ˈsotə || ˈjiλλə i ˈʃpɛrə də puˈtajərə
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kunteˈnwa a tramanˈda ˈdɔ pjaˈʃijə ˈsella ˈlenna ˈzdrɛwsə e ˈfjawə ˈsinnə e a lɔ ˈnijə

| akkunˈtannə ˈkuntə e rəkˈkwordə tuttwˈajə ˈvijə dəŋˈgje də ˈjiλλə]

Faeto: Via Regina Margherita
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Pavia Santa Maria festeggia il centenario
(Omaggio del Sindaco Vito Carosielli)

[la sumˈmana ˈsantə də na ˈvajə]
[uˈjannə ˈme truˈwa a *faˈitə dəŋˈgje la sumˈmana ˈsantə || ˈme arrumaˈni na
ˈmworrə kulˈpi da lə funtˈtsjunnə | ˈʤe viˈjawə | lɔ ʤuˈdejə | lə vərʤəˈnɛllə | lɔ
*aˈpɔstələ | la prəʧəsˈsjunnə ˈdɔ *ʤɛˈsu kaˈdutə | liŋˈkontrə ˈdɔ la *maˈdɔnnə e
*ˈkattə *kanˈtunnə | dapˈpojə la prəʧəsˈsjunnə də la ˈnejə ˈdɔ la ˈtombə | mə
vənəˈvantə lɔ ˈbrivədə u ˈkowə || parˈlannə ˈdɔ ˈma ˈtantə | ˈmattə ˈdi kə na ˈvajə lə
funtˈtsjunnə də *ˈpakə i səˈvantə na ˈmworrə sənˈti e aɲˈɲavə ˈme də
partəʧəpatˈtsjunnə de krəˈstjannə | sabbiˈjavə ˈdɔ lu dəˈlunnə | dəmˈmarəsə e lu
dəmˈmekurə ˈdɔ la prəparatˈtsjunnə də taˈrallə | paˈstɛttə | pə lə fəʎʎətˈtɛllə la
ˈpupə e pe kwatˈtra lu panaˈrjellə || lu dədˈʤuwə ˈsantə ˈtuttə a *ˈtrojə ˈŋgjɔkkə e
ˈkamjə ʃkrəˈvɛrə | ˈmajə a dəʃpusətˈtsjunnə da ˈtsi *vəˈtutʧə *janˈnɛllə | a ˈprennə lɔ
*ˈwajələ *ˈsantə kə i sərvəˈvantə pu lu *batˈtesəmə | la *ˈkresəmə e lu *ˈvjatəkə ||
lu dapˈpojə məʧədˈʤworə | səkˈkummə lə kamˈpanə i stəˈvantə astatˈʧa | ˈsotələ
dəs ˈnfannə i ʤərjəˈvantə pu paˈijə ˈdɔ ˈtrakkulə | ranaˈkjellə e raŋˈkaʃʃə pə
avvərˈtijə lɔ krəˈstjannə kə o stəˈvantə pə abbiˈja lə funtˈtsjunnə | la ˈnejə aɲˈɲavə
la laˈvatə ˈde ˈpijə a lɔ *aˈpɔstələ | ʧaˈkunnə də ˈisə i rəsəˈvivə un ˈpannə bəˈnajə |
dapˈpojə la ˈmessə | sə mətˈtivə lu *sakramˈmennə dəŋˈgje u səbˈbuləkə | ˈtuttə
apparəkˈkja də kjanˈtimə də ˈsisə krəˈʃi a la ˈʃkjertə pə ˈkwasə na məˈsatə || lu
dəˈvɛndrə ˈsantə ˈaevə la ʤurˈna ˈme mpurˈtantə | sabbiˈjavə lu matˈtinnə |
kaˈkunnə də ˈbunna ulənˈta i purˈtavə *ʤɛˈsu *kaˈdutə u kampəˈsantə || dapˈpojə
məŋˈʤa | ˈmprəʧəsˈsjunnə | salˈlavə u kampəˈsantə a ˈprennə *ʤɛˈsu *kaˈdutə
atturnəˈja da na ˈdekə də *ʤuˈdejə | ˈtuttə ˈkwantə a kaˈvallə də lə ʤumˈmendə |
a la turˈnatə | e *ˈkattə *kanˈtunnə | la *maˈdɔnnə *adduləˈratə sə ŋgunfrənˈtavə
ˈdɔ sun *ˈfjawə | lɔ *ʤuˈdejə | u fratˈtennə | jalləˈvantə a ˈkworrə ˈdɔ lə
ʤumˈmendə pə la ˈvi də la *funˈtanə || ˈjɔrə saˈuse ˈkju da dəkˈkirrə un *ʤuˈdejə
sə rumˈpittə na ˈkwajəʃə || lɔ krəˈstjannə jalləˈvantə a la ˈgisə a sənˈtijə lu *ˈpassjə
ʧanˈta | na ˈmworrə ˈbunnə | da lə buˈnarmə də *alˈfredə *ˈmaʎʎə | *baldasˈsarrə |
*pəpˈpinə də *ʤurˈʤessə | *narˈdutʧə də *kawˈlarə | *pəˈtrutʧə də *buˈnəkontə | i
suˈnavə ˈlɔrgənə | la buˈnarmə də *ruˈmɛjə *daw'litsjə | ˈkummə sə ʧanˈtavə də lɔs
ˈnfannə | a ˈturnə | jammurtəˈvantə lə ʧanˈnajələ ˈmajə ˈŋgjɔkkə a lawˈta | i
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fəʃəˈvantə a ˈgarə a ˈki jammurˈtavə la dərˈrjera ʧanˈnajələ || la ˈnejə | o saʎˈʎivə la
prəʧəsˈsjunnə ˈdɔ *ʤɛˈsu *ˈmɔrə e a lɔ karˈtijə də la ˈtombə ˈvittəs ˈnfannə vəsˈti
da anʤɔˈlɛttə i fəʃəˈvantə da kurˈniʧə || turˈna a la ˈgisə sə bəˈʃavə *ʤɛˈsu e lə
vədˈdzɔkə i ʧantəˈvantə ʧanˈtsjunnə de *ˈpakə || lu ˈsabbətə ˈsantə | a mjəʧənˈnejə
lə kamˈpanə i ʃkampəniəˈvantə a ˈrɔljə pə ˈfa akkapˈpijə a ˈtuttə ˈkwantə kə
*dəbbəˈnajə ˈʎevə rəsuʃʃəˈta || dəmˈmenʤə | *ˈpakə | *ˈmessə ˈdɔ ˈtrajə ˈprɛwtə e
lu ˈdappojəmjəʧədˈʤworə la bənədətˈtsjunnə də lə ˈkasə | ˈʧakə faˈmiʎʎə i fəˈʃivə
truˈwa ˈŋgjɔkkə u ˈlijə də lɔs ˈijə pu ˈprɛwtə kə | puˈrjellə | ˈjava mənˈʤijə frətˈtatə
pə paˈrikkjə ˈʤworə]

Faeto: Via Roma e il Belvedere

124

[la ˈstorjə də *ˈɛrkulə]
[dək'kirə o kuŋ'givə la 'skolə ʤə alˈlavə ʧi ˈtsi *niˈkɔlə | ʤə alˈlavə a lu truˈwa ˈdɔ
pjaˈʃijə pətˈtokkə i saˈvivə ˈdirrə lɔ ˈkuntə e i saˈvivə ˈtantə ˈstorjə || na ˈvajə
makkunˈtattə na ˈstorjə kə mə pjaˈʃittə ˈtri na ˈmworrə | ˈaevə la ˈstorjə də *ˈɛrkulə ||
*ˈɛrkulə ˈaevə un sulˈdatə ˈʤonə kə i kamˈpavə a la *pruˈɛntsə dəŋˈgje la *ˈfranʤə

| ˈsevə ndzuˈra ˈdɔ *lwˈisə e i təˈnivə ˈdɔ ˈfjawə | *ˈmarjə e *niˈkɔlə || *ˈɛrkulə | pə
sərˈvijə lu ˈrajə jalˈlavə tuttwˈajə a ˈlɛstərə e | ˈʃpissə e ulənˈtijə | sə purˈtavə ˈsa
məʎˈʎijə e ˈso ˈfjawə ˈdɔ ˈijə | i puˈtivə ˈfa ˈsu pətˈtokkə *ˈɛrkulə ˈʎevə na ˈmworrə
kumpaɲˈɲunnə ˈdɔ lu komanˈdantə ˈde sulˈdatə | ʧɔˈɛ lu *ʤənəˈra *ˈkarlə *danˈʤɔ

|| un ˈʤworə *ˈɛrkulə jalˈlattə a kumˈbattə lɔ *ˈzvɛvə dəŋˈgje *liˈtaljə du *ˈnɔrdə ||
*ˈkarlə *danˈʤɔ | ˈndzɛnnə e sulˈdatə ˈsinnə | dapˈpojə kə ˈjavə vəŋˈgi lɔ *ˈzvɛvə sə
truˈwattə a kumanˈna lu *ˈrɛɲɲə də lə *ˈdi *siˈʧiljə | ˈsulə *nuˈʧerə i kummanˈnavə
pa | pəkˈke ˈʎevə arrumaˈni aŋˈgorə dəŋˈgje lə ˈmannə də lɔ *saraˈʧinnə || pə
rəsˈsastrə a ˈveŋgə aˈvojə ˈsto ikˈki | *ˈkarlə *danˈʤɔ i prəpaˈrattə un ˈpjanə də
furtəfəkatˈtsjunnə atˈtwornə a *nuˈʧerə | pə mpəˈdijə a ˈisə ˈʧakə muwmˈmennə | e
da sti ˈpjanə də furtəfəkatˈtsjunnə o nəʃəˈruntə *ˈtrojə | *kastəlˈlitʧə de *ˈsawrə e
*krəpaˈkɔrə | ˈtuttə ʧaˈtejə kə aŋˈgorə u ˈʤworə daˈvi sə ˈtrowə ˈkakə ˈpjerə || lu
ˈrajə *ˈkarlə i fəˈʃittə traʃfəˈrijə dɔsˈsenta sulˈdatə da *nuˈʧerə u ʧaˈtejə də
*krəpaˈkɔrə | pə blukˈka lɔ atˈtakkə də lɔ *saraˈʧinnə || tra ˈsto sulˈdatə aɲˈɲavə
ˈavojə *ˈɛrkulə e la faˈmiʎʎa ˈsja || dapˈpojə ˈlunʤə e ˈkrittə batˈtaʎʎə ˈrajə *ˈkarlə i
rəsaʎˈʎittə a ˈveŋgə lɔ *saraˈʧinnə də *nuˈʧerə || dəŋˈgje lu ˈmajə daˈustə du
mileddɔssentəsəttantan'nuwə e jaddəvənˈtattə addavəramˈmennə patˈtrunnə də
*liˈtaljə du *ˈsuddə || lu ˈrajə *ˈkarlə | ˈpropətə ˈijə | i fəˈʃittə *ˈɛrkulə kavaˈlijə du ˈrajə
e lu ləˈʃattə kamˈba u ʧaˈtejə də *krəpaˈkɔrə || *ˈɛrkulə jatʧətˈtattə la pruˈpɔstə e i
fəˈʃittə arrəˈva da la *ˈfranʤə aˈvojə ˈtuttə lɔ paˈrennə ˈsinnə | dapˈpojə trenˈtannə
a sərˈvijə du lu ˈrajə *ˈkarlə | *ˈɛrkulə e la faˈmiʎʎa ˈsja i ləʃəˈruntə lu ʧaˈtejə də
*krəpaˈkɔrə pə truˈwa un ˈlɔkkə ˈme traŋˈkwillə | e sə traʃfərəˈruntə a un ˈpɔstə
ˈbejə ˈpjennə də suˈrjentsə e də ˈfagə || ˈpropətə pə ˈsti ˈkuntə *ˈɛrkulə i dəʧəˈdittə
də kjamˈma ˈsellə ˈlɔkkə *fadˈʤetə || *ˈɛrkulə i prupəˈnittə aˈvojə a ləs ˈatə faˈmiʎʎə
də alˈla a kamˈpa ilˈle | pəkˈke | pə lə ˈwɛrrə kə aɲɲəˈvantə adˈduŋgə | u ʧaˈtejə sə
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ˈstavə ˈkju u səˈijə || dəŋˈgje a ˈpuwə ˈdannə ˈkwasə ˈtuttə lə faˈmiʎʎə i ləʃəˈruntə lu
ʧaˈtejə də *krəpaˈkɔrə pə alˈla a kamˈpa dəŋˈgje a sti ˈpɔstə ˈme traŋˈkwillə e
məʎˈʎawə du ʧaˈtejə | ˈma na ˈdekə də faˈmiʎʎə sə traʃfərəˈruntə a un ˈpɔstə nun
lunˈtanə da *fadˈʤetə | kə ˈpowə i ˈfittə kjamˈma *ˈʧɛllə || lɔs ˈannə i pasəˈruntə lɔ
krəˈstjannə lu kjaməˈruntə *faˈitə u ˈpɔstə də *fadˈʤetə]

Faeto: Via Carlo Alberto
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[lɔ ˈdɔ kumpaɲˈɲunnə]
[aɲɲəˈvantə na ˈvajə a *faˈitə dɔ kumpaɲˈɲunnə | ˈvunnə ˈritʧə | ˈlatə un ˈmɔrə də
ˈfannə || lu puˈrjellə i fəˈʃivə la ˈwardjə a lu furˈgonə də lu ˈritʧə e i ˈstavə assətˈta
ˈŋgjɔkkə na ˈsɛdʤə də ˈbowə | o pasˈsattə un ˈvjajə | lu rəməˈrjattə ˈfissə | e i
dəˈʃittə || u ˈpɔstə də ˈsta assətˈta pətˈtokkə tə ˈva ˈpa a tə truˈwa na ˈvita ˈme ˈbɛllə

|| e dapˈpojə sialˈlattə || dapˈpojə ˈkakə ˈmajə lu puˈrjellə sə mətˈtittə ˈntetə də alˈla
a truˈwa la ˈvitə kə i uˈlivə dapˈpojə ˈkakə ˈawrə də ʧəmˈminnə jarrəˈvattə ˈŋgje un
ˈpaijə pətʧəˈrillə e un vəkkjaˈrjellə lu mətˈtittə a ʧaˈva un ˈputtsə || ˈsɔldə ˈta ˈpa || i
dəˈʃittə | ˈma ˈtokkə tə ˈtrowə ʧaˈvannə ˈʎettə lu ˈtinnə || dapˈpojə ˈkakə sumˈmanə
kə i ʧaˈvavə i truˈwattə na səˈrolə e diŋˈgjennə aɲɲəˈvantə na ˈmworrə də
maˈreŋgə ˈdworə kə i dəvəntəˈruntə lɔ ˈsinnə || la ˈnejə sə swamˈmattə ˈsellə
vəkkjaˈrjellə e i dəˈʃivə || ˈpendzə a lɔ ˈmɔrə də ˈfannə || lu ˈʤworə apˈprejə | lu
matˈtinnə ˈprɛstə | jalˈlattə a *faˈitə e i rjaˈlattə a ˈtuttə lɔ puˈrjellə un ˈpjettsə də
tərˈrinnə pə lu səməˈna e ˈtuttə ˈkwantə i kampəˈruntə rəŋgraˈsjannə ˈsellə
ˈmwennə]
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[lu ˈvjadʤə danˈdo sə ˈtɔrnə ˈkju]
[a *faˈitə | dəkˈkirrə *ˈannə i nəˈʃittə | i fəʃəˈruntə na ˈfeta ˈrosə || ˈjiλλə ˈʎevə ˈtri
ˈbɛllə | pətʧəˈrellə e dələˈka | i fəˈʃivə allarˈʤijə lu ˈkworə || e i kanˈʤattə pa na
ˈmworrə krəˈʃannə || lɔs ˈijə ˈviʃʃpə o parəˈʃivə kə i tənəˈvantə la ˈlissə də lə ˈstajələ
e dəkˈkirrə i rəˈʃivə i nʧaˈtavə lu ˈkworə || ˈtuttə la uləˈvantə ˈbinnə ˈme də ˈtuttə
ˈkwantə ˈsa ˈnɔnnə *aˈdelə || e o ˈfittə ˈpropətə dəkˈkirrə ˈsa ˈnɔnnə i ʃkumpaˈrittə
pə paˈrikkjə ˈʤworə kə *ˈannə i sənˈtittə parˈla pə la prəmˈmjera ˈvajə du *ˈvjadʤə

|| i təˈnivə ʃiˈsannə dəkˈkirrə ˈsa ˈmarə lə ʃpjəˈgattə kə pə ˈsa ˈnɔnnə ˈaevə arrəˈva
ˈlawrə də ˈpartə || ˈtuttə ˈkwantə | prəmˈmijə o dapˈpojə | jaˈvanta ˈpartə | ˈma
maŋˈgunnə i saˈvivə dəkˈkirrə o ˈfissə tutˈʧa a ˈijə || e dəkˈkirrə i ˈtɔrnə
mammaˈnɔnnə || jaddumanˈnattə *ˈannə || i ˈtɔrnə ˈkju || lə rəʃpunˈnittə ˈsa ˈmarə ||
pətˈtokkə || i dəˈʃittə la fəʎˈʎettə ˈdɔ ˈnarja ˈmpuwə ŋgatˈtsa || nə ˈwottə ˈkju ˈbinnə ||
o nu || la rassəəˈrattə ˈsa ˈmarə || nə ˈwottə binnə na ˈmworrə e i ˈsatə kə aˈvojə
ˈnussə la uˈlunnə ˈbinnə || ˈpropətə pə ˈsu i turnəˈra ˈkju | pətˈtokkə ˈʎettə alˈla a un
ˈlɔkkə akkusˈsi ˈbejə kə o ˈvintə ˈkju lu uˈlijə də turˈna | ˈma i ˈwottə kə ˈnussə nə
alˈlunnə dəkˈkantə a ˈjiλλə ka ˈme ˈprɛstə nə puˈtunnə || alˈlorə alˈlennə ˈsubbətə ||
i dəˈʃittə kunˈtenna kunˈtennə *ˈannə tsumˈpannə | lɔs ˈijə lə brəlləˈvantə ˈkummə a
ˈstajələ || sə ˈpwottə pa | ˈkɔrə də ˈmammə || e sə la strəɲˈɲittə u ˈpjettə || ˈvajə | pə
puˈtajərə alˈla ˈando aɲˈɲattə mammaˈnɔnnə ˈsa səˈgwijə na ˈvia preˈʧisə ||
apprəmˈmijə sə ˈnetə | sə ˈkrajə | sə ˈvatə a la ˈʃkolə e dəŋˈgje u fratˈtennə
saˈwardə || ˈtokkə | mamˈmo | ˈtokkə ˈsa awarˈda || la *kjamˈmatə | ˈkɔrə də
ˈmammə || ˈtuttə nə ˈsunnə kjamˈma prəm'mijə o dap'pojə | ˈma maŋˈgunnə i ˈsatə
dəkˈkirrə || ˈma ˈʤi ʤə ˈwoʎʎə ˈpa awarˈda || ˈuffa ˈʤi mə ˈstaŋgə a awarˈda | ʤə
ˈwoʎʎə mammaˈnɔnnə ˈjɔrə || mə ˈmaŋgə mə ˈmaŋgə na ˈmworrə || e na ˈlakrəmə
lə dəʃəˈnittə ˈŋgjɔkkə la ˈwanʧə || ʤə i o ˈsejə ʤə i o ˈsejə || i suʃpəˈrattə ˈsa ˈmarə

|| ˈvajə | *ˈanna ˈmja || dəkˈkirrə ˈsettə kjamˈma sə ˈvatə a un ˈlɔkkə akkusˈsi ˈbejə
kə sə ˈpwottə ˈpa ˈfa ˈne na tələfuˈnatə | ˈne manˈna na kartulˈlinə a ki ˈʎettə
arrumaˈni ikˈki | ka sə nu ˈtuttə ˈkwantə si uləˈrantə alˈla ˈsendzə awarˈda la
*kjamˈmatə e o arrumaɲˈɲirə maŋˈgunnə a sə ˈpre ˈkurə du ˈmunnə || e ˈʎo | i
dəˈʃittə *ˈannə surˈkjannə lu ˈna | lə appaˈrekkjə i ʧəseˈrantə ˈsendzə piˈlɔtə | e
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aɲˈɲarə pa maŋˈgunnə kə jabbuˈrassə lɔs anəˈma e jaddakˈkwassə lə ˈpjantə | ˈsa
ˈmarə la strəɲˈɲittə u ˈpjettə aŋˈgorə ˈme ˈfermə e i dəˈʃittə | dəkˈkirrə kaˈkunnə i
ˈpartə | ki o arrumˈmaɲɲə ˈʎestə ˈŋgɔrlə | pətˈtokkə i ˈsa ˈpa dəkˈkirrə lu ˈpwottə
vəˈdajərə ˈnata ˈvajə || ˈma ˈsanna arrəkurˈda kə ki i ˈvatə ˈʎestə na ˈmworrə ˈme
kunˈtennə də ki jarrumˈmaɲɲə || o mamˈmo || i dəˈʃittə la fəʎˈʎettə abbrassəˈjannə
a ˈsa ˈmarə | ˈʤi ʤə ˈwoʎʎə alˈla da mammaˈnɔnnə | ˈma ʤə tə ˈwoʎʎə pa ləˈʃijə |
ʤə ˈwoʎʎə pa | jallukˈkattə ˈme ˈfermə || ʤə i o ˈsejə | pətʧəˈrella ˈmja || ʤə i o
ˈsejə | ˈma aˈvojə sə o aˈvissa ŋgap'pa prəˈɔkkupətə a ˈpa pəkˈke | prəm'mijə o
dap'pojə | sə trwˈunnə ˈtuttə ˈkwantə ˈndzɛnnə || ˈma || a ˈsellə ˈpwɛnnə *annaˈrɛllə
sə stakˈkattə ˈdɔ ˈfɔrətsə da ˈsa ˈmarə e la rəməˈrjattə attasˈsa | e sə o ˈfissə pa
ˈlwajə | e sə ˈsellə ˈlɔkkə i ˈfissə pa akkusˈsi ˈbejə ˈkummə tə ˈdiʃə ˈti || ˈti ˈte ˈmajə
ˈsta | aˈettə pa ˈlwajə || nu | ˈtannə arəˈsunnə || ˈʤi ˈme ˈmajə ˈsta || ˈma sə i ˈfissə
pa ˈtri ˈbejə tə ˈpendzə ˈpa kə kaˈkunnə i ˈsarə turˈna dərˈrijə || ˈnveʧə aˈettə ˈmajə
turˈna maŋˈgunnə e tə ˈsa pətˈtokkə || pəkˈke dapˈpojə lu *ˈvjadʤə sə arˈrivə a un
ˈlɔkkə akkusˈsi ˈbejə kə sə ˈtintə ˈkju lu uˈlijə də turˈna dərˈrijə e ˈsettə səˈijə də sə
truˈwa ˈtuttə ˈkwantə ˈndzɛnnə || *ˈannə jabbrassəˈjattə ˈnata ˈvajə ˈsa ˈmarə |
sudəˈʃfejə də ˈsu kə ˈlavə ˈdi || pə ˈjɔrə la uˈlivə ˈpa ləˈʃijə pə ˈmaŋgə na maˈnjerə
ˈma i saˈvivə kə dəkˈkirrə i ˈsarə ˈsta kjamˈma pu *ˈvjadʤə o ˈsarə ˈsta ˈsa ˈnɔnnə a
la awarˈda || *ˈannə i uˈlivə ˈsta ˈdɔ ˈsa ˈnɔnnə pəkˈke dəkˈkirrə jalləˈvantə dəfˈfworə
lə ntsəɲˈɲavə lɔ ˈnunnə də lə kunˈtradə e lɔ ˈnunnə də ləs ˈɛrəpə kə o krəʃəˈvantə
ilˈle]
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[ki i ˈbajə a ˈsta funtaˈnɛllə jaddəˈventə ajˈnutʧə]
[ˈsettə aˈettə ˈvunnə də lɔ ˈkuntə ˈme ˈbejə kə sakkuntəˈvantə dəkˈkantə u fukuˈrijə
mpətˈtsa dəkˈkirrə la tələvəˈsjunnə sə kwanəˈʃivə pa aŋˈgorə | lə faˈmiʎʎə sə
assəttəˈvantə dəˈvannə a la ʧəməˈnerə e lɔ ˈme ˈvjajə i dəʃəˈvantə ˈsto ˈkuntə e
ˈme pətʧəˈrillə || aŋˈgorə aˈvi | ˈkummə na ˈvajə | də vərˈnatə | ˈnussə | nə
ammurˈtunnə la tələvəˈsjunnə | sassətˈtunnə atˈtwornə u ˈfwa e mun pjaˈrannə
jabˈbjettə lu ˈkuntə || *ˈannə e *pəˈtrutʧə i səˈvantə ˈfrarə e səˈrawə | la ˈvita ˈlawə
ˈaevə addəvənˈta ˈnferə da dəkˈkirrə ˈaevə ˈmɔrətə ˈsa ˈmarə e sun ˈpajə ˈjavə
dəʧəˈdi də sə ntsuˈra arˈrijə || ˈʧakə ˈnejə | ˈkummə dabbəˈtudənə | lɔ səntəˈvantə
ʃarəˈijə || lu muˈtivə ˈaevə tuttwˈajə lu ˈstessə || la maˈtrejə i uˈlivə pa baˈda e ˈfjawə
də ˈsu maˈri e ˈmaŋgə lɔ uˈlivə vəˈdajərə pə la ˈkasə | sallukˈkavə e lɔ nʤəˈrjavə
tuttwˈajə | dapˈpojə ˈkakə ˈmajə də maˈtrəmmonjə la sətwatˈtsjunnə ˈʎevə ˈtri ˈbrittə

| sun ˈpajə | aˈvojə sə i uˈlivə pa | jakkunsənˈtittə a abbanduˈna ˈso ˈfjawə | un
matˈtinnə lu ˈpajə i dəˈʃittə es ˈnfannə || aˈvi dapˈpojə mjəʧədˈʤworə nalˈlunnə u
ˈbowə || *ˈannə e *pəˈtrutʧə jawardəˈruntə lu dapˈpojə mjəʧədˈʤworə ˈdɔ
kuntanˈtettsə || ˈaevə pa ˈpropətə na ʃpassəˈjatə kə sawarˈdavə | dəˈfattə
dəkˈkantə u ˈbowə sun ˈpajə jautˈtsattə lu ˈpa e lɔs ˈnfannə lu rəsaʎʎəˈruntə ˈkju a
ˈsta dərˈrijə | dəŋˈgje a ˈpuwə də məˈnutə lu vijəˈruntə ˈkju || i ʧəmənəˈruntə ˈpu
tratˈtawə pə na ˈtsikə | u dərˈrijə i trwuˈruntə la vi də ʧalˈlawə || la maˈtrejə i fəˈʃittə
ʃəˈna a ˈsu maˈri e sə rənˈnittə ˈkuntə kə ˈaevə avanˈtsa ˈmpuwə də ˈbrɔdə || i
dəˈʃittə a ˈsu maˈri || sə o fəsˈsjantə ˈsta ˈto ˈfjawə jaˈrantə mənˈʤa || o parəˈʃivə kə
ˈʎevə addaˈverə dəʃpjaˈʃi || lɔs ˈnfannə | kə sə səˈvantə ʃkunˈni dərˈrijə la ˈpɔrətə |
ˈkummə i səntəˈruntə lɔ traˈskworsə ˈde ʤənətˈtawə | ˈsubbətə i jəntrəˈruntə e i
dəʃəˈruntə || nə ˈstunnə ikˈki || i mənʤəˈruntə e sialləˈruntə a kəˈʧijə || pə ˈkakə
ˈʤworə lɔ səntəˈruntə pa ʃaˈrəijə ˈma ˈprɛstə jabbəjəˈruntə arˈrijə e lu ˈpajə i
kunˈtittə ˈnata ˈvajə ˈsta a sənˈtijə a ˈsa məʎˈʎijə || dəmamatˈtinnə nalˈlunnə u
ˈbowə a ˈfa ˈdɔ ˈfe də burˈʧillə || lu ˈʤworə apˈprejə arrəˈva dəŋˈgje u ˈbowə | sun
ˈpajə i ŋgjaˈnattə ˈŋgjɔkkə a ˈnarbələ e lɔs ˈnfannə i ʤukəˈruntə ˈŋgrase də *ˈdijə
dəkˈkantə a ˈlarbələ | rassəəˈra da lə ʧətˈta kə sun ˈpajə i məˈnavə ˈnfatʧə e
ˈkakkjə || i ʤukəˈruntə ˈtuttə lu ˈʤworə || ˈsulə ˈvɛrsə la ˈnejə sjavəseˈruntə kə la
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rəmˈmawə kə i səntəˈvantə ˈʎevə pa də la ˈʧɛttə | ˈma o səˈvantə ˈdi kəˈkuttsə kə i
ʃbattəˈvantə pəkˈke sun ˈpajə ˈsavə astatˈʧa ˈvunnə a ˈlatə apprəmˈmijə də sjalˈla ||
i ʧəmənəˈruntə ˈŋgje un tratˈtawə | dəkˈkirrə o kaˈlattə la ˈʃkjertə i vəjəˈruntə da
lunˈtanə na ˈlissa ˈfermə || pənˈdzannə kə ˈaevə la ˈvi kə ˈsarə purˈta a ʧalˈlawə
sabbijəˈruntə pə ˈsella ˈvjɔtʧələ || dapˈpojə na ˈmworrə dəs ˈawrə də ʧəmˈminnə la
ˈlissə ˈʎevə aŋˈgorə lunˈtanə | la ˈvjɔtʧələ ˈʎevə zdramˈmawə e *ˈannə i təˈnivə
appətˈʧa *pəˈtrutʧə da lunˈtanə i vəjəˈruntə na funˈtanə e *pəˈtrutʧə i ləˈʃattə la
ˈmannə a *ˈannə e i kurˈrittə a ˈbajə || la ˈlissa ˈdebbulə də la ˈlinnə i ləˈʃavə
ntravəˈdajərə la ʃkrətˈtsjunnə | ki i ˈbajə a ˈsta funtaˈnɛllə jaddəˈventə najˈnutʧə ||
*ˈannə ʃkanˈda javukˈkjattə də fərˈma *pəˈtrutʧə ˈma i fəˈʃittə pa a ˈtennə || na ˈlukkə
sə sənˈtittə dəŋˈgje u ˈbowə | ˈma *pəˈtrutʧə ˈʎevə ˈʤa addəvənˈta najˈnutʧə ||
ˈsulə e dəʃpəˈra *ˈannə i prəɲˈɲittə lajˈnutʧə ˈmbrassə sə lu strəɲˈɲittə tra lɔ ˈbra e i
kunteˈnwattə a ʧəməˈna || lu ˈbowə i kunˈgittə pasˈsannə ˈl arbələ ˈdɔ lɔ ˈʃgwobbə ||
la ˈlissə sə viˈjittə ˈme dəkˈkantə ˈma lawarˈdavə na valˈla ˈrosə e na ŋgjaˈnata
dəfˈfiʧələ || dəkˈkirrə jarrəˈvattə dəkˈkantə a la ˈlissə sjavvəˈsattə kə ˈaevə pa un
paˈijə ˈma un ʧaˈtejə || banˈdjerə ˈrosə ˈʤallə e aranˈʧonə i ʃvəntəjəˈvantə a ˈventə

| na ˈlissa ˈrosə jalluməˈnavə la jənˈtratə || mpauˈri i suˈnattə u kanˈʧjellə | ˈsettə
ˈsubbətə savəˈrjattə | ˈjiλλə i puˈtivə jənˈtra ˈma ˈjava ləˈʃijə dəfˈfworə lajˈnutʧə ||
jarrumaˈnittə attasˈsa | i uˈlittə pa jənˈtra e sə vəˈrjattə pə sjalˈla | i ʤəˈrjattə
ˈmaŋgə la prəmˈmjera kantuˈna du ˈmijə du ʧaˈtejə kə na ˈsɛrvə la kjamˈmattə | la
məˈtattə ˈnata ˈvajə a jənˈtra e a purˈta ˈdɔ ˈjiλλə aˈvojə lajˈnutʧə || ˈdɔ lɔ ˈdra
stratˈtsa da lə ˈrunʤə || lə ˈʃkarəpə ˈpjajənə də ˈfanʤə i pasˈsattə dəŋˈgje un
saˈlonə ˈrowə | ˈnfatʧə e ˈmijə aɲɲəˈvantə appənˈni ˈkwadrə | pətˈturə | armatˈtawrə
e ˈelmə | appuˈja e ˈaŋgulə ˈde ˈmijə | i ʧəmənəˈruntə ˈŋgjɔkkə un tapˈpetə ˈrowə kə
u ˈʧentrə i təˈnivə un ˈstemmə || la fəʎˈʎettə e lajˈnutʧə i fəˈruntə səstəˈma dəŋˈgje
na ˈʧambrə nu na ˈmworrə ˈrosə ˈma pə ˈisə jalˈlavə ˈbunnə || saddurməˈruntə
ˈsubbətə e i səntəˈruntə ˈren ˈmejə | dəkˈkirrə sarrəwʎʎəˈruntə lu səˈrwajə ˈʎevə
ˈʤa ˈawtə || i prəɲˈɲittə lajˈnutʧə e jalˈlattə a rəŋgraˈsijə lɔ patˈtrunnə də ˈkase || i
fəˈruntə akkumpaɲˈɲa ʧə la patˈtrunnə | na rədˈʤina anˈtsjanə kə i kamˈbavə da
ˈsulə dəŋˈgje u ʧaˈtejə || kummuˈwi da la bəlˈlettsə də la fəʎˈʎettə e da la
səmpləʧətˈta də lajˈnutʧə i fəˈruntə məˈta a arrumaˈnijə pə kumpaɲˈɲi || *ˈannə i
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dəˈʃittə də ˈʎowə | a kundətˈtsjunnə də təˈnijə tuttwˈajə lajˈnutʧə | la rədˈʤinə
aˈvojə sə vəkkjaˈrɛllə lə pjaˈʃivə na ˈmworrə kə la fəʎˈʎettə i ˈstassə ˈdɔ ˈjiλλə ||
dəŋˈgje lɔ dapˈpojə mənˈʤa | də vərˈnatə dəkˈkirrə i səˈvantə ˈluŋgə | lə
akkunˈtavə la ˈvita a ˈkwortə | i ləʃəˈvantə pujəˈsijə || sə staŋkəˈvantə ˈpa ˈmajə ||
ˈʧakə ˈtannə o vəˈnivə a la truˈwa sun ˈnijə e sun ˈfjawə də la rədˈʤinə || ˈsettə ikˈki
lə pjaˈʃivə pa vəˈdajərə pə dəˈvannə lajˈnutʧə || pə mantəˈnijə la paˈrola dəˈna a
*ˈannə la rədˈʤinə | dəkˈkirrə o aˈvanta vəˈnijə sun ˈfjawə e sun ˈnijə a la truˈwa | i
fəˈʃivə ˈʃkunnə lajˈnutʧə e pə nun lu ˈfa ˈsta ˈsulə i fəˈʃivə ˈʃkunnə aˈvojə na ˈsɛrvə ||
la fəʎˈʎettə i krəˈʃivə | dəŋˈgje u ʤarˈdinnə ˈmaŋgə un ˈfjurə i ˈfittə mənˈʤa da
lajˈnutʧə | pətˈtokkə i mənˈʤavə ˈpropətə ˈkummə nə ˈnfannə || i fəʃəˈruntə na ˈfetə
u ʧaˈtejə e sun ˈnijə də la rədˈʤinnə jabbiˈjattə a alˈla dərˈrijə a *ˈannə | i vəˈnivə
ˈme ˈʃpissə a truˈwa a ˈsa ˈnɔnnə e ˈbɛn ˈprɛstə lɔ ˈdɔ ˈʤonə sə annammurəˈruntə |
lu ˈrajə pɛˈrɔ i kunteˈnwattə a nun vəˈdajərə də bun ˈjiʎʎə lajˈnutʧə || ˈkakə ˈmajə
dapˈpojə lɔ ˈdɔ ˈʤonə sə ʃpuseˈruntə || ˈpropətə la prəmˈmjera ˈnejə du
matrəmˈmonjə lu ˈrajə i dəˈnattə ˈordənə də ʃkanˈna lajˈnuktʧə | ˈsentsə kə la
rədˈʤinə i saˈvissə ˈkakə ˈʧwosə | lastatʧəˈruntə | lu məttəˈruntə lu kutˈtejə
ˈŋgannə e dapˈpojə ˈkakə ˈstittsə də ˈsaŋgə lajˈnutʧə sə traʃfurˈmattə dəŋˈgje a un
ˈbe ˈʤonə | ʃkamˈpa a la mawdətˈtsjunnə də la funtaˈnɛllə || *pəˈtrutʧə dapˈpojə
ˈkakə ˈmajə sə ʃpuˈsattə ˈdɔ la ˈsɛrvə kə ˈlavə assəˈsti || la kuntanˈtettsə də *ˈannə i
ˈfittə ˈrosə e lɔ ˈdɔ ˈfrarə i kampəˈruntə kunˈtennə pə ˈtuttə la ˈvitə ˈsendzə pənˈdza
pə ˈrennə a sun ˈpajə e la maˈtrejə kə savəˈvantə abbanduˈna]
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[ŋgatˈtsawə ˈma fəˈlɔsəfə]
[ajˈavə a *faˈitə un mastrəfərˈrarə kə i saˈvivə ˈfa na ˈmworrə ˈbunnə lu məˈsti
ˈsinnə | ˈma i təˈnivə un dəfˈfɛttə pətʧəˈrillə pətʧəˈrillə | i dəˈʃivə ˈijə | ˈma a ˈdirrə la
vərˈta dəkˈkirə sə ŋgatˈtsavə o alləˈvantə pə dəsˈsɔ krəˈstjannə | anəˈma e ˈsantə |
e ˈʎjowə lɔ ˈsantə | e i fəˈʃivə ˈmaŋkə ˈkummə a si ˈatə kə dəkˈkirə jastəmˈmavə i o
fəˈʃivə dəŋˈgje u ʧapˈpejə pə nun ˈfa sənˈtijə a səlˈlo kə i ˈstuntə u *paraˈvijə || e
ˈkakə ˈvajə ˈsto ŋgattsaˈtɔrjə ˈsinnə lu fəʃəˈvantə vəˈnijə ˈlaʧədə u ˈstɔməkə ˈpurə
dəkˈkirə o parəˈʃivə kə ˈjava ambatˈta na sətwatˈtsjunnə || un ˈʤworə ˈjava fərˈra
na ʤumˈmentə e sti ˈbri anəˈma sə mantəˈnivə də ˈmaŋkə na maˈnjerə | ˈma
ˈpowə a ˈfurjə də martəlˈla ˈŋgje lə ʃpanˈʤɛllə e ˈdɔ lu turʧəˈmussə o parəˈʃivə kə
ˈsevə kalˈma e fənalˈmennə jabbiˈjattə a la fərˈra || la ˈbetə | ˈdɔ ˈtuttə la fəˈnɔjə kə
jaˈvantə ˈfejə pə la kalˈma | ˈjavə ˈfe na ˈtontsə | kə jabbasˈtavə a imˈpijə na
baɲˈɲarolə e un walˈlutʧə kə i ʃəmmiˈjavə prilˈle atˈtwornə | ˈkummə i ˈfantə lɔ ˈparə
ˈsinnə | jalˈlattə a ʃkarawʎˈʎijə e la ˈbetə sə nfuˈrjattə ˈnata ˈvajə || lu ˈmastrə ˈdɔ na
martəlˈla jannukˈkattə ˈsubbətə lu walˈlutʧə e jabbiˈjattə arˈrijə la ˈʤostrə ˈdɔ la
ʤumˈmentə || ˈma va a lu kapˈpijə sti ˈtipə || dəkˈkirə ˈʎevə ˈkalmə | ˈpu də ˈvajə i
fəˈʃivə lu fəˈlɔsəfə e na ˈvajə kə uŋ kumpaɲˈɲunnə i uˈlivə ˈfa kapˈpijə kə i
ʃbaʎˈʎavə a fatiˈja ˈtannə lu ˈmastrə i rəʃpunˈnittə || amˈmikə ˈminnə ˈjɔrə ʤə tə ˈdiʃə
ˈtokkə makkunˈtavə mun pjaranˈtunnə pə ˈki i uˈlivə fatiˈja e ˈki nu || adˈduŋgə lu
kaˈjunnə i dəˈʃittə u ˈʧutʧə || ˈti ˈtestə ˈproprjə kumbəˈna pabˈbunnə || la ˈsarmə ˈʎe
pəˈsantə e ˈti pə ˈmbutʧə || tə ˈkatʧə ˈʃkimmə e tə ˈvajə ˈkju lu ˈmunnə || ˈsulə
ˈpaʎʎə tə ˈminʤə la vərˈnatə || pətˈtokkə sə ˈfa ˈpuwə e sə ʃpaˈraɲɲə || e ˈpowə la
prəmaˈverə də lanˈnatə || ajˈa fatˈtijə ˈma o ˈkanʤə pa suˈnatə || tə ʧarˈʤuntə |
urʤəˈjuntə e ˈti tə ˈtirə | ˈvajənə tə ˈvajə ikˈki e bjaˈindələ a si ˈatə karˈtijə || tə uˈlirə
un muttsəˈkillə e tə rəmˈmirə tə i o ˈpwo ˈpa ˈfa ˈtantə ˈmajə lu paˈnijə || ˈjɔrə
rəmˈmirə ˈkummə mə tratˈtuntə || ˈliʃʃə | strəʃˈʃa | kurˈna e allattuˈma || *ˈdijə tə
bəˈnajə i dəˈʃuntə e malləʃˈʃuntə | ˈme lu ləˈtrattə də la ˈbunna sanˈna || tə uˈlirə
aˈvajərə rəˈsunnə ˈma ˈta ˈtɔrə | i rəˈʃpunnə ˈmuʃʃə lu ˈʧutʧə e ʃkuntsəˈla || ˈma a
ˈbun vəˈdajərə ʤə tə ˈdiʃə aŋˈgorə || ˈti ˈte ˈpa ˈsellə də uˈjan pasˈsa || ˈsellə də
uˈjan pasˈsa ˈʎe ˈmɔrə də ˈmɔrtə vjoˈlenta | ˈkummə i dəˈʃuntə lɔ taˈljanə | dapˈpojə
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*ʧaˈlennə e prəmˈmi də *kapuˈdannə ˈsu mə dəˈʃivə mun pjaranˈtunnə e ||
maʃʃatˈtawə i ˈpɔrdə pa ˈpajənə]

Lu baccjà é lu cícene

Lò cestúnne pe ciareíje lu stàbbele
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[la ˈjɔkkə a *faˈitə]
[marəkˈkɔrdə kə dəkˈkirrə ˈmevə pətʧəˈrellə ˈkan mə pjaˈʃivə la vərˈnatə || ˈaevə ˈtri
ˈbejə a *faˈitə || la ˈjɔkkə i ʧəˈsivə | i ʧəˈsivə | i ʧəˈsivə || ˈbjanʤə || e ˈtuttə o
addəvənˈtavə ˈsubbətə un ˈmantə ʧəˈnejə e puˈlitə || mə pjaˈʃivə la ˈdorə e la ˈlissa
ˈfermə || mə pjaˈʃivə ˈlarja ˈfreʃkə e frəttsəkaˈrɛllə kə sə rəʃpəˈravə || mə pjaˈʃivə
ˈsellə paiˈsadʤə akkusˈsi ˈunəkə e rəpuˈsantə || ˈma la ˈjɔkkə ˈaevə 'kakə 'ʧwosə
də ˈmejə || o barrəˈvantə lə ˈʃkolə e ˈtuttə lu ˈtennə də lə vaˈkandzə ˈʎevə pə
ʤukˈka || lə ˈslittə i stəˈvantə ˈpa | ˈma ˈtokkə o fəˈʃivə || aɲɲəˈvantə ˈtantə maˈnjerə
pə ʃuˈla ˈŋgjɔkkə la ˈjɔkkə || lɔ kapaˈva o səˈvantə ˈlɔkkə də rətˈtrowə ˈdes ˈnfannə |
ˈdɔ lə sakˈkɛttə də ˈplastəkə | ˈdɔ lɔ kuˈwekjə də lɔ bibbiˈgassə | ˈdɔ ˈrennə || ˈʤa ||
pəkˈke ˈaevə ˈtannə lu uˈlijə də sə dəvərˈtijə e də ˈsta ˈndzɛnnə kə ˈne la ˈfrajə ˈne
lu baɲˈɲa i rəsaʎʎəˈvantə a nə fərˈma || o baˈstavə | ˈpowə | a sə nʤaˈta
dəkˈkantə u ˈfwa pə ˈfa pasˈsa ˈʧakə maladˈdi || nə pjaˈʃivə ˈpa ˈfa lu puˈpattsə də
ˈjɔkkə | sə kurˈrivə ˈpa e sə ʃfrənəˈvannə ˈpa | ˈma dəŋˈgje u fratˈtennə o vuləˈvantə
matˈtwoffələ də ˈjɔkkə pə ˈtuttə lɔ karˈtijə e jakkəʎʎəˈvantə ˈtokkə aɲˈɲavə pə
dəˈvannə || ˈkantə allukˈkatə e nʤəˈrjatə də lə ˈpɔrə ˈfennə saʎˈʎi pə ˈfa la ˈʃpajəse
e kə | pə ʃfurˈtuna ˈlawə | i vənəˈvantə ˈprajəse a la ʃprwˈistə a ˈpre ˈparə a lə
batˈtaʎʎə ˈnotə || ˈaevə ˈtuttə na ˈfetə e ʃpənzərjaˈtettsə || la ˈjɔkkə apˈpenə ˈʧajəse
ˈʎevə akkusˈsi ˈbɛllə e puˈlitə || ʤə la mətˈtivə dəŋˈgje na kakkaˈvɛllə | ʤə mətˈtivə
un ˈsukə e la graˈnita ˈmja ˈʎevə ˈʤa ˈprondə pə ˈetrə məŋˈʤa e assapuˈra || sə
ʤə ˈbarə lɔs ˈijə aŋˈgorə aˈvi ʤə rəsˈsaʎʎə a sənˈtijə ˈsellə saˈporə ˈfriʃkə e
ʃpeˈʧalə || ˈma lu rəkˈkwordə ˈme ˈbejə kə ʤə ˈtinnə də la vərˈnatə e də la ˈjɔkkə
aˈettə ˈkakə ˈʧwosə də ˈminnə | ˈsulə lu ˈminnə | dəkˈkirrə dəfˈfworə ˈaevə ˈʃkjertə
ˈkummə a mjəʧənˈnejə | dəfˈfworə o prəvəniˈjavə e sjalˈlavə aˈvojə la ˈlissə || ʤə
awarˈdavə kə aɲɲəsˈsjantə ˈnejə akkusˈsi || ˈʃkjertə ˈma ˈdɔ ˈtantə ˈlissə | ˈkalmə
ˈma ˈtannə kunˈtennə || a ʧanˈnu aɲˈɲavə ˈnarja ˈbɛllə | ˈdɔ lə ʧanˈnajələ mbətˈtsa |
la ʧəməˈnerə kə nə nʤaˈtavə | la ˈdorə də la ˈsummə arruˈsti ˈŋgjɔkkə la ˈbrase e
nə wantəˈvannə lu ˈpannə || ˈaevə la ˈʃinna ˈnotə | puˈrɛllə ˈma ˈritʧə də ˈtantə ˈatə
ˈkuntə || səlˈlo muˈmɛntə 'mante 'fe akkap'pije la bel'lettse də lu ˈsta ˈndzɛnnə e də
la səmpləʧətˈta | a uˈlajərə ˈbinnə lə ˈʧwosə pətʧəˈrellə | a apprətˈtsa lɔ ˈdwonə kə
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la ˈvitə nə ˈdennə ˈʧakə ˈʤworə e a akkapˈpijə ˈtokkə aˈettə la faˈmiλλə || ˈma ˈsto
vaˈlawə aˈvi | ˈando i ˈsuntə alˈla a kuŋˈgijə]

Lucícene é lu sijà

Lu sdraulúnne
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[ˈtennə də ˈfetə]
[pə ˈʃkrirə uŋ ˈkuntə ˈsa təˈnijə na fantaˈsia ˈrosə || pə ˈsettə | ˈnveʧə | o abˈbastə
barˈra lɔs ˈijə e rəkurˈda kuˈlawə | ˈdorə | sendzad'dzjunne də ˈʤworə oraˈmajə
pasˈsa | ˈma kə mə ˈsuntə arrumaˈni dəŋˈgje u ˈkworə | pod'darsə pə ˈki i ˈkambə
tuttwˈajə u ˈstessə 'lɔkke | a sjavəˈsa də la dəffəˈrentsə aˈettə dəfˈfiʧələ | ˈma pə na
fəʎˈʎettə kə i ˈkambə a *miˈlanə | pasˈsa lu *ʧaˈlennə a *faˈitə aˈettə uŋ ˈkuntə
addaˈverə ˈmadʤəkə || ˈmenu ˈmalə aˈettə lu vintat'trajə də dəˈʧɛmbrə || mamˈma
ˈjattə ˈmajə un ˈsakkə də ˈdra ˈŋgjɔkkə u ˈlijə | jaˈvɔkkjə də nun sə dəʃkurˈda ˈrennə
də ˈmettə dəŋˈgje lə baˈliʤə || dəˈvannə la ˈpɔrətə də ʧanˈnu aɲˈɲattə un
munˈtsejə də sakˈkɛttə ˈpjajənə də ˈʧakə ˈʧwosə | dəŋˈgje a ˈlarjə sə ˈsintə la ˈdorə
də la ˈfetə || lu ˈvjaʧə ˈʎettə ˈluŋgə | oraˈmajə ˈme mbaˈra kə o ˈsuntə vittəsˈsenta
kiˈlɔmətrə | ˈma i pasˈsuntə dəŋˈgje a ˈrennə | o abˈbastə a saddurˈmijə e dəkˈkirrə
marruˈwuogljə nə ˈsunnə ˈʤa a *faˈitə || dəˈvannə la ˈkase aɲˈɲantə papaˈnɔnnə e
mammaˈnɔnnə a nawarˈda e lə ˈtantə | apˈpenə arruwʎˈʎa | kə nawarˈduntə ilˈle
dəfˈfworə assətˈta e dəʃəˈnannə da la ˈmakənə ʤə ˈsintə la ˈdorə də ˈbowə
mbətˈtsa kə i ˈsaʎʎə da lə ʧəməˈnerə || ˈfɔrsə pətˈtokkə aˈettə un paˈijə pətʧəˈrillə e
bejə | ˈforsə pətˈtokkə lɔ krəˈstjannə sə sənˈtuntə na faˈmiλλa ˈntuttə | ˈfɔrsə
pətˈtokkə ˈtuttə ˈkwantə i uˈluntə ˈbinnə a *faˈitə ˈma da tuttwˈajə | pə mi | lu
*ʧaˈlennə aˈettə *faˈitə || epˈpurə anˈdo ˈmestə ˈʤi aɲˈɲantə ˈnəotsjə ˈpjennə də
ˈlissə | də ˈrjalə ikˈki aɲˈɲattə ˈrennə | aɲˈɲantə pa lə ˈvi ˈdɔ lə lumənatˈtsjunnə |
aɲˈɲattə ˈsulə la səmpləʧətˈta du un ˈpaijə kə i ˈkambə ˈsellə ˈʤworə dəŋˈgje lə
ˈdorə | dəŋˈgje lɔ ˈsaporə e dəŋˈgje lɔ səntəmˈmennə ʤənwˈinə || la ˈkase də lɔ
pjaˈrannə ˈʎettə pɛrˈfɛttə | palˈlinə də ˈtantə kuˈlawə appənˈni u kanˈʤjellə e
ˈŋgjɔkkə es ˈarbələ dəŋˈgje ˈlɔrə | ˈnarbələ ˈrowə də *ʧaˈlennə lu preˈsɛpjə ˈdɔ lu
ˈnuʃʃkə | ˈsellə addaˈverə kə mammaˈnɔnnə ˈjattə kəʎˈʎi dəŋˈgje u ˈbowə e
ʧəˈstjellə ˈpjennə də ˈrjalə | panətˈtonə | panˈdɔrə e butˈtiʎʎə də ʃpuˈmantə || ˈtennə
də səstəˈma lə baˈliʤə | də ˈfa ˈdi ˈkjakkjərə e ˈsa dəˈʃennə aˈva pətˈtokkə aˈettə
ˈawrə də ʃəˈna || a la vədˈʤiljə | ˈma səˈrawə e ˈʤi nə ˈsunnə pa na ˈmworrə
kunˈtennə də ˈsu kə sə ˈminʤə | pə tradətˈtsjunnə sə ˈminʤə la ʧamˈbɔttə | na
ˈtsuppə də bakkaˈla | aŋˈgwillə | paˈtatə | ˈpassərə | ʧəpˈpullə || ˈma pə ˈnussə
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aˈettə pa un prubˈblɛmə || la ˈʃinnə i ˈkuŋgjə ˈprɛstə | pəkˈke ˈsanna prəpaˈra pə
alˈla a la ˈmessə || ʤə ˈpendzə kə aˈettə mpurˈtantə a nun sə ˈpɛrə dəŋˈgje a
ˈtantə ʧərəˈmmonjə pə mənˈʤijə la ˈnejə də la vədˈʤiljə | pətˈtokkə lu ˈkuntə me
ˈrowə aˈettə lu bambəˈnjellə kə i ˈnejə | ˈnu lu kartəlˈlɛ kə aɲˈɲattə ˈŋgjɔkkə la
bufˈfɛttə e ʧi mun pjaˈrannə sti ˈkuntə ˈʎettə ˈsta tuttwˈajə ˈkjarə || kjoˈsa sə o ˈjɔkkə

|| lu ˈbejə də *faˈitə aˈettə kə ˈʃpissə la ˈjɔkkə i ˈfatə addəvənˈta ˈsto ˈʤworə
ˈmadʤəkə | akkusˈsi ˈtuttə aˈettə a ˈpɔstə | pərˈsu ˈmammə ˈjattə purˈta ˈʃarpə e
ʧapˈpejə kə nə a ˈfa ˈmettə | pəkˈke a *faˈitə o ˈfa ˈfrajə | dəˈfattə ˈsentsə ˈlarja
ŋkwiˈna də *miˈlanə | ˈlarjə ˈʎe ʤəˈla | ˈma ˈʎe ˈfinə kə aˈettə un pjaˈʃijə a la rəʃpəˈra

| jaˈvirə lɔ pərˈmunnə || nə ˈsunnə na ˈmworrə a ˈsatrə də la ˈkase | nə fəˈʃunnə
kapaˈva e kapamˈmunnə pə arrəˈva a la ˈgisə || kjoˈsa sə i ˈʧantə la *kɔˈralə |
ʃpəˈrjannə də ˈʎowə | akkusˈsi la ˈmessə i səˈrattə aŋˈgorə ˈme ˈbɛllə || u dərˈrijə də
selˈlawrə dəfˈfworə i mbətˈtsuntə lə ˈbɔttə pə fəstədˈʤijə ˈsti muˈmɛntə || se
ʃkandˈʤunnə lɔ awˈurjə ˈdɔ ˈtantə krəˈstjannə | nun ˈsulə ˈdɔ lɔ faməʎˈʎarə | ˈbajəʃə
e abˈbrassjə e ˈpowə ˈsubbətə a la ˈkase || aˈettə ˈsettə lu muˈmɛntə ˈme ˈbejə pə
ˈmi || ˈsellə kə mə ˈfatə uŋ ˈkuntə dəŋˈgje u ˈkworə e kə ʤə aˈwardə da ˈtuttə lu
ˈʤworə | ˈmettə lu *bambəˈnjellə dəŋˈgje la ˈkunnələ || ˈdɔ ˈsulə lə ˈlissə mbətˈtsa
də ˈlarbələ | sə avvəʧəˈnunnə u preˈsɛpjə e | appətʧa | nabbiˈjunnə a ʧanˈta | tu
ˈʃendi ˈdalle ˈstelle || ˈŋgjɔkkə lə ˈfatʧə ˈnotə sə ˈvajə addaˈverə lu ˈbinnə pə ˈsellə
ˈnfannə | ˈma də ˈmejə aɲˈɲattə lu ˈbinnə kə i tintə ˈndzɛnnə la faˈmiʎʎə e kə nə
ˈtintə ilˈle | ˈdɔ lə ˈmannə appətˈʧa | ˈstrɛnnə | a ʧanˈta kunˈtennə || o ˈsuntə
muˈmɛntə kə sə puˈtuntə pa dəʃkurˈda pə ˈtuttə la ˈvitə || ˈdɔ lɔ ˈʧistə ˈpjennə də
ˈrjalə e də ˈdawə | nə dəʃəˈnunnə u sutˈtanə pə ˈfa ˈfetə e a sə dəˈna ˈnata ˈvajə lɔ
awˈurjə || se avəˈrjuntə lɔ ˈrjalə | sə ˈbajə lu ʃpuˈmantə e sə ˈminʤə na ˈfɛllə də
panətˈtonə || dapˈpojə sə assətˈtunnə ˈtuttə ˈkwantə atˈtwornə u fukuˈrijə a
mənˈʤijə mandaˈrinə e a sə nʤaˈta lɔ ˈpijə | e sə papaˈnɔnnə ˈʎestə a ˈʤɛnjə
aˈvojə a sənˈtijə ˈstorjə o ʧanˈtsjunnə kə i ˈdiʃə ˈijə || la vədˈʤiljə ˈʎettə pasˈsa e
ʎiˈette ˈsta ˈpropətə ˈkummə mə ˈlevə swamˈma ˈʤworə apprəmˈmijə | sjalˈlunnə
ˈtuttə ˈkwantə a kəˈʧijə || ammaˈgarə nə kunvənˈʤunnə lə ˈtantə a ʤukˈka na
ˈtsikə a ˈkartə apprəmˈmijə də sə addurˈmijə | mun ˈpajə aˈettə lu prəmˈmijə a nə
abbanduˈna | la staŋˈgettsə du ˈvjaʧə sə ˈfa sənˈtijə || se mətˈtunnə lu pidˈʤanə kə
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nə aˈvunnə ˈfe nʤaˈta ˈnfatʧə la ˈstufə e ˈsendzə na ˈmworrə də ˈstorjə sə
mətˈtunnə dəŋˈgje u ˈlijə || *ʧaˈlennə || lu paˈijə ˈvjawə da lu barˈkunnə tə ˈlevə lu
ˈjatə | un ˈmantə ˈbjaŋgə ˈjattə krəˈvɛrə ʧarˈrjerə | ˈtajə | ˈarbələ | ˈtɔppə e lu
səˈrwajə i ˈrennə ˈtuttə ˈme ˈbejə || la naˈturə ˈʎettə ˈvivə e tə la ˈsintə parˈla ||
rəməˈrjannə da lu barˈkunnə | ʤə ˈpendzə ˈpropətə ˈdetrə furtuˈna e ʤə a'vɔkkjə
də mə stamˈpa dəŋˈgje lɔs ˈijə səlˈlo muˈmɛntə pə nun lɔ ˈpɛrə ˈmajə ˈmejə || ʤə
ˈse pa sə lu ˈmɛrətə ˈʎette də *faˈitə o də la faˈmiʎʎa ˈmja | ˈma ˈsto *ʧaˈlennə e ʤə
ˈʃpɛrə aˈvojə səlˈlo kə ˈjanta vəˈnijə | mə lɔ ˈpwoʎʎə pa dəʃkurˈda || *faˈitə | ˈkummə
ˈʧakə paˈijə | i ˈtintə ˈprɛʤə e dəfˈfɛttə | ˈma | rəˈʃpɛttə es ˈatə paˈijə | i ˈtintə ˈkakə
ˈʧwosə dəŋˈgje lə vi | dəŋˈgje lə kamˈpaɲɲə | dəŋˈgje u ˈbowə | kə jatˈtirə ˈki lɔ
rəmˈmirə e lu ləˈʃuntə ˈsendzə paˈrolə | ˈpropətə ˈkummə aˈettə sutʧəˈdi a ˈsella
fəʎˈʎettə kə i ˈkambə a lə ˈpɔrətə də *miˈlanə e kə aŋˈgorə aˈvi i ˈwottə pasˈsa
*ʧaˈlennə a *faˈitə]

Faeto: Navata centrale della Chiesa SS. Salvatore
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Don Vittorio Gallucci

[kumˈmara ˈkwaʎʎərə e kumˈba ˈʧinnə]
[o ʧəməˈnavə pə la kamˈpaɲɲə un ˈʧinnə dəʃpəˈra e ˈpjennə də ˈruɲɲə || i viˈjittə
dəŋˈgje lə ˈrɔkkjə na kwaʎʎaˈrɛllə e laddzanˈnattə || ˈsta ˈʃellə siˈettə alˈla ˈme səˈijə

|| i pənˈdzattə la kwaʎʎaˈrɛllə || ˈʤa la viˈjivə maʧulˈla | lu ˈʧinnə la strəɲˈɲivə ˈtri
ˈfermə u ˈmjeʧə a lə ˈdennə || ʤə ˈte pa ˈfe ˈrennə pətˈtokkə mə tə ˈwo mənˈʤijə ||
jaddumanˈnattə la kwaʎʎaˈrɛllə u ˈʧinnə || ˈpropətə dəŋˈgje a ˈsellə muˈmɛntə
lˈjeʎʎə də la kwaʎʎaˈrɛllə sə puˈsattə ˈŋgjɔkkə u ˈkowə du ˈʧinnə e i viˈjittə kə i
ˈstavə ˈpjennə də ˈruɲɲə || se mə tə ˈlajəʃə alˈla e mə tə tiˈje pa ʤə tə ˈpwoʎʎə
ajuˈta a luˈwa la ˈruɲɲə || i pruˈwattə a ˈntsistə la kwaʎʎaˈrɛllə || ˈkummə mə tə
ˈpwo ajwˈta | ˈme ˈsta da ˈmastə *fəˈliʧə || i rəʃpunˈnittə lu ˈʧinnə || ˈjattə di kə pə mə
luˈwa la ˈruɲɲə | ˈma ˈfa na uˈtratə | na ʃaˈlatə e na rəˈsatə || i kuntenuˈwattə ||
prəˈɔkkupətə a pa | ˈndzɛnnə nə ˈtruwnnə ˈkummə tə ajwˈta || i dəˈʃittə la
kwaʎʎaˈrɛllə ˈdɔ na ˈwaja ˈdawse || ˈprajə da na ʧaˈpiɲɲa ˈfermə | lu ˈʧinnə
jallənˈtattə la ˈmɔrtsə də lə ˈdennə || la kwaʎʎaˈrɛllə sə rənˈnittə ˈkuntə | ˈrase a
*ˈdijə | kə la ˈʃellə ˈʎeve aŋˈgorə ˈsanə || dəŋˈgje a ˈkattə e ˈkattə ˈvittə | ˈdɔ na
ˈstrettə də ˈmannə pə ˈstrɛnnə un ˈpattə sə fəʃəˈruntə kumˈbarə də *ˈmontə | o
abbiˈjattə na ˈbɛlla aməˈʧitsjə | i ʃpassəjəˈvantə | i parləˈvantə | i rəʃəˈvantə | e i
rəmərjəˈvantə lu paiˈsadʤə || la kwaʎʎaˈrɛllə pɛˈrɔ | dəŋˈgje u ˈkworə ˈsinnə | i
vəˈivə pa ˈlawrə də ˈrumbə ˈsellə ˈpattə || un ˈʤworə i səgwəˈruntə pə ˈʤa un
ˈʧutʧə ʧarˈʤa də barˈri də ˈwajələ ˈdɔ lu patˈtrunnə ˈsinnə | ˈndzɛnnə i
pəndzəˈruntə un ˈpjanə || ˈti ˈʃkunnətə dərˈrijə a ˈsella ˈrɔkkjə || i dəˈʃittə la
kwaʎʎaˈrɛllə u ˈʧinnə || la kwaʎʎaˈrɛllə jabbiˈjattə a vuˈla atˈtwornə u ˈʧutʧə || u
prənˈʧipjə lu patˈtrunnə i fəˈʃittə vəˈdajə də ˈrennə || ˈbɛn ˈprɛstə jabbiˈjattə a sə
nərvuˈsijə e pə la ˈfa ˈfitrə jauˈtsattə lu baˈstunnə || la kwaʎʎaˈrɛllə salluntaˈnavə pa

| ˈantsə salˈlattə a appwˈijə ˈŋgjɔkkə u barˈri || ˈpowə ˈsubbətə i vuˈlavə | sappuˈjavə
e i vuˈlavə | ˈprajə da la ˈradʤə pətˈtokkə ˈsevə appwˈja ˈnata ˈvajə ˈŋgjɔkkə u
barˈri | i tənˈtattə də la tiˈja ˈdɔ lu baˈstunnə || la kwaʎʎaˈrɛllə i rəsaʎˈʎittə a vuˈla
ˈma lu barˈri i rumˈpittə e ˈtuttə lu ˈwajələ i ʃəʎˈʎattə pə ˈnterə || ˈkworrə | ˈkworrə
ˈjɔrə || jallukˈkattə la kwaʎʎaˈrɛllə u ˈʧinnə || ˈsubbətə lu ˈʧinnə i kurˈrittə e sə fəˈʃittə
na ˈbɛlla uˈtratə dəŋˈgje u ˈwajələ || a ˈkwajəʃə aˈvɛrə sinfəʃəˈruntə ˈndzɛnnə
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kunˈtennə || i paseˈruntə lu walˈlunnə e i ŋgjanəˈruntə ˈŋgjɔkkə la ˈtɔppa ˈme ˈautə
də la *ˈpugljə | dapˈpojə i kuntənwəˈruntə lu ʧəmˈminnə ˈlawə || ˈsubbətə sə
prəsenˈtattə nakkasˈsjunna ˈnowə || da ˈŋgjɔkkə la ˈtɔppə i vijəˈruntə na ˈfennə kə i
purˈtavə ˈntetə un ʧəˈstjellə e un ˈʧiʧənə dəsˈsɔ u ˈbra || ˈdɔ ˈnʤeɲɲə la
kwaʎʎaˈrɛllə savvəʧəˈnattə a la ˈfennə || jabbiˈjattə a vuˈla atˈtwornə u ʧəˈstjellə |
sapˈpojə e sapˈpojə ˈpa | la ˈfennə i tənˈtattə də la ˈfa ˈfitrə || la kwaʎʎaˈrɛllə
salluntaˈnavə ˈpa e | ˈfatʧə ˈsendza ˈfatʧə | sə appuˈsavə dəˈvannə e ˈpijə pə la ˈfa
nʤampəkˈka || la ˈfennə i kunteˈnuwavə a ʧəməˈna || ʃfastədəˈja jappuˈjattə lu
ʧəˈstjellə pə ˈntɛrə || aˈnejə ˈsta kwaʎʎaˈrɛllə mə la ˈfejə a ˈbrɔdə || i pənˈdzattə tra
də ˈjiλλə la ˈfennə || ˈpa dapˈpojə ˈpa salluntaˈnavə da lu ʧəˈstjellə || lu ˈʧinnə kə
ˈsevə ʃkunˈni jawarˈdavə ˈpa ˈatə | i kurˈrittə dəkˈkantə u ʧəˈstjellə e sə fəˈʃittə na
ˈbɛlla mənˈʤatə də makkaˈrunnə || la kwaʎʎaˈrɛllə i viˈjittə lu ˈʧinnə sudəˈʃfejə | i
vuˈlattə | ləˈʃannə la ˈfennə dəŋˈgje a la dəʃpəratˈtsjunnə || jawardəˈruntə | sənˈdzə
ˈfa ˈrennə | la dəmˈmenʤə də bunˈawrə jarrəvəˈruntə u paˈijə e jawardəˈruntə
ʃkunˈni lawrə də la ˈmessə || lu ˈʧinnə sə ʃkunˈnittə dərˈrijə lɔ krəˈstjannə e la
kwaʎʎaˈrɛllə dərˈrijə a uŋ kuˈlwonnə || dəkˈkirrə lu ˈprɛwtə jabbiˈjattə a prədəkˈka |
la kwaʎʎaˈrɛllə jabbiˈjattə a vuˈla ˈŋgjɔkkə a lawˈta || ˈkummə javəˈvantə tuttwˈajə
ˈfejə | sə puˈsavə e ˈsubbətə sawˈtsavə || lu sakrəˈstanə i ʧərˈkattə də la ˈfa ˈfitrə
ˈma ˈrennə da ˈfa || a la *kunsakratˈtsjunnə la kwaʎʎaˈrɛllə sə puˈsattə ˈŋgjɔkkə la
ˈkɔtʧə du ˈprɛwtə | lu sakrəˈstanə ʃfastədəˈja | i prəɲˈɲittə lu kampaˈnjellə kə i
ˈstavə ˈŋgjɔkkə lawˈta e lu təˈrjattə pə akˈkitrə lanəˈma || la kwaʎʎaˈrɛllə i
rəsaʎˈʎittə a vuˈla ˈma lu kampaˈnjellə i rumˈpittə la ˈkɔtʧə u ˈprɛwtə || lu ˈʧinnə e
aˈvojə lɔ krəˈstjannə sə fəʃəˈruntə na ˈbɛlla rəˈsatə || a ˈkwajəʃə aˈvɛrə lu ˈʧinnə si
nfəˈʃittə da la ˈgisə e la ˈstessa ˈʧwosə i fəˈʃittə aˈvojə la kwaʎʎaˈrɛllə | sə
rətruwˈruntə dərˈrijə u kampaˈna || ˈdɔ na ˈstrettə də ˈmannə sə salutəˈruntə e i
rumpəˈruntə lu ˈpattə || lu ˈʧinnə ˈs evə ləbbəˈra da la ˈruɲɲə | la kwaʎʎaˈrɛllə i
vuˈlattə ˈlibbərə dəŋˈgje u ˈsjerə | kunˈtennə kə ˈjavə pasˈsa də lə ˈbɛllə ʤurˈna
ˈndzɛnnə ˈdɔ lu kumˈparə ˈʧinnə | kumˈparə na ˈvajə e nu ˈmejə ˈjɔrə]
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[ˈdɔn *mawˈriljə *dɛ *ˈrɔsə]
[ˈdɔn *mawˈriljə *dɛ *ˈrɔsə | ˈprɛutə e maˈestrə də primˈordənə | i ˈnetə a *faˈitə lu
vintasˈsiŋkə də sətˈtɛmbrə da *ʤənəˈrosə e *anʤuˈlina *pəˈtittə | i fəˈʃittə lu
səməˈnarjə a *mulˈfɛttə da lu milənussentəedˈdisə u milənussentəvintadˈdɔ i
ˈstudjə a *ˈtrojə | fəˈʃannə lə ˈʃkolə ˈrosə | a *ˈkjetə i ˈfatə lu liˈʧɛjə e ˈtewlədˈʤi e a
*ˈnappə lunəvərsətˈta | i ˈfittə ˈfe ˈprɛwtə lu vintakˈkattə də frəbˈbarə a *faˈitə |
dəŋˈgje la ˈgisa ˈnotə də *san *salvatˈtawə || i ˈntsiɲɲə pə ˈnannə ˈʃentsə u
*səməˈnarjə | i ˈtɔrnə a *faˈitə ˈkummə ˈprɛwtə daˈjwtə a ˈdɔn *ʤuˈsɛppə
*kakkaˈvɛllə || dapˈpojə siŋˈkannə jalˈlattə a ntsəɲˈɲijə ləttəraˈtura ˈgrɛkə u
*səməˈnarjə ˈrowə də *mulˈfɛttə | ikˈki i ˈʃkrijə lu ˈlivərə || *il *ˈborgo *naˈtio || la
ˈstorjə də *faˈitə || un ˈlivərə də trajsentəzəttantasˈsiŋkə ˈpadʤənə || i ˈfittə ˈʃkri
dəŋˈgje la ˈlenna taˈljannə də səlˈlo ˈtennə | ˈma aŋˈgorə u ˈʤworə daˈvi
sakkapˈpajə || na ˈmworrə o fəˈruntə lɔ ˈlivərə danˈdo i prəɲˈɲittə nuˈtitsjə | ˈkummə
lɔ kwaderˈnonə də *larˈkivjə də *ˈnappə | lɔ rədˈʤistrə də ˈdɔnna *ɛˈmilja
*kaˈratʧɔlɔ | prənʤəˈpessə də la *ˈritʧa e baruˈnessə də *kastəlˈlitʧə | *faˈitə e
*ˈʧɛllə || aŋˈgorə da un ʤurˈnalə də səlˈlo ˈtennə iˈpiʤa da larˈkivjə də la
kattəˈdralə də *ˈtrojə | da || *la *ˈstɔrja *krɔnɔlɔˈʤika di *ˈfaeto || ˈʃkri da ˈdɔn
*ˈpjɛtrɔ *galˈlutʧi | lɔ rədˈʤistrə də la ˈgisə e du kuˈmunə də *faˈitə || ˈtri ˈbɛllə ˈʎettə

labbiˈjatə du ˈlivərə | i ˈfatə vəˈdajərə ˈkantə ˈbinnə i ˈwottə a lu paˈijə ˈsinnə | a la
ˈtɛrə kə ˈlattə viˈjawə ˈnetrə || dəŋˈgje u ˈlivərə aɲˈɲantə rəkurˈda na ˈmworrə də
krəˈstjannə | avvənəmˈmennə ˈrowə e ˈkuntə də la ˈvitə ˈde ˈtuttə lɔ ˈʤworə || tra lɔ
ˈme kwanəˈʃi aɲˈɲantə ʧəˈta *napuliˈjonə | la *ʃpədətˈtsjunnə də lɔ *ˈmilə e lɔ
briˈjantə || tra lɔ avvənəmˈmennə nun na ˈmworrə kwanəˈʃi la vəˈnutə də lɔ
valˈdesə || sə truˈwuntə ʧəˈta lɔ ˈsinəkə | lɔ ammənəstratˈtawə | ˈprɛwtə e ˈtantə
ˈatə krəˈstjannə də *faˈitə || a ˈpartə o ˈsuntə ʧəˈta lɔs anəˈma | lə ˈpjantə e ləs
ˈɛrəpə də *faˈitə || dəŋˈgje a *kor *ˈmɔrjəns ˈdɔ ˈbɛllə paˈrolə o ˈvintə akkunˈta e
valurədˈdza lu tənəmˈmennə də *faˈitə || pə kuŋˈgijə ˈdɔn *mawˈriljə
sarrakkunˈmannə də stəˈijə sti ˈlivərə | də nun lu ʃuˈpa | də lu kustəˈdijə ˈkummə
un trəˈsworə də ʤənəratˈtsjunnə nʤənəratˈtsjunnə || lu ˈlivərə i ˈvintə kuŋˈgi də
stamˈpa dəŋˈgje u milənussentətrentakˈkattə a *mulˈfɛttə || *il *ˈborgo *naˈtiɔ
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aŋˈgorə aˈvi aˈettə un strəmˈmennə pə ʃkuˈlarə e maˈestrə kə i ˈvantə a la ˈʃkolə |
kə i ˈpɔrdə lu ˈnunnə ˈsinnə || ˈdɔn *mawˈriljə jarruˈmaɲɲə a ndzəɲˈɲijə a *mulˈfɛttə
pə ˈkwasə diziˈannə ˈdɔ na ˈmworrə də apprəttsamˈmennə || i ˈtɔrnə a *faˈitə u
milənussentəkarantatˈtrajə e i ˈndziɲɲə prəvatamˈmennə a ʃkuˈlarə kə javəˈvantə
pasˈsa lɔ eˈsamə də ˈkwinda elemenˈtarə || aˈvojə sə lavəˈvantə məˈta a alˈla a
ndzəɲˈɲijə es ˈatə karˈtijə | jarrunˈmaɲɲə a *faˈitə pə ˈsa ˈmarə e pu paˈijə || ˈdɔn
*mawˈriljə *ˈdɛ *ˈrɔsə i ˈmworə lu dəʧənˈnuwə du ˈmajə də ˈmajə du
milənussentəseŋgantaˈkattə a la itˈta də səŋgantaʃʃisˈannə | selˈlannə kə ˈtuttə
ˈkwantə sarrəkurˈduntə pəkˈke o ʧəˈsittə un ˈmɛtrə də ˈjɔkkə ˈsulə dəŋˈgje la
ʤurˈna də *ˈsabbətə *ˈsantə || a ˈpuwə ˈjarə pubbləkˈka il *ˈkovex *troˈjanus | un
ˈlivərə də la ˈstorjə də la djˈɔʧəsə | i ˈmworə ˈkwasə allassakˈkrajə də un ˈma kə a
səlˈlo ˈtennə i ˈfittə kjamˈma ˈma də ˈviʃʃərə || lu matˈtinnə ˈjavə ˈdi la ˈmessə || lu
funəˈra i ˈfittə di da mundzəɲˈɲorə *ʤuˈsɛppə *aˈmiʧi *ˈveʃkuvə də *ˈtrojə e
*ˈfɔdʤə || lu vəntəˈjunnə du ˈmajə də ˈmajə i fəʃəˈruntə lɔ funəˈra | i
partəʧəpəˈruntə ˈtuttə lə ˈʃkolə e lə autərətˈta | dapˈpojə la ˈmessə | i parˈlattə lu
kunpaɲˈɲunnə ˈsinnə lu prof *anˈtɔnjɔ *delˈsitɔ kə i vəˈnittə da *bəʃˈʃeʎʎə apˈpɔstə
pə parˈla də ˈdɔn *mawˈriljə | u dərˈrijə i parˈlattə *raffaˈɛlɛ kaˈstjɛlli | a ˈlɛpukə
ˈaevə lu səgrəˈtarjə du ˈveʃkuvə || i rəpˈposə dəŋˈgje la ˈdzɔna ˈvjeλλə du
kampəˈsantə də *faˈitə a karˈtijə a ˈsa ˈmarə | aˈettə ˈfaʧələ a rəkwaˈnajərə la ˈpjera
ˈsja | aˈettə ˈvunnə də lə ˈpuwə kə i ˈpɔrdə la ʃkrətˈtsjunna laˈtinə || dapˈpojə ˈmejə
də səŋgantˈannə da la ˈmɔra ˈsja | lu rəkˈkwordə ˈsinnə ˈʎettə aŋˈgorə ˈvijə tra lɔ
ˈvjajə də *faˈitə kə lu rəkurˈduntə ˈdɔ pjaˈʃijə | ʧaˈkunnə də uŋ ˈkuntə kə ˈʎettə ˈsta
təstəmˈmwajənə || awarˈdannə || swamˈmannə || la ˈʃkola ˈnowə | sə ʃəʃətiˈjajə | kə
nə viˈjunnə la ˈfatʧə də ˈdɔn *mawˈriljə | sə ˈdiʃə kə a la jənˈtratə jaˈranta ˈmettə na
ˈstatwa ˈsja]
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[la vədˈdzɔkə]
[dəkˈkirrə ˈdɔ la prəmaˈverə o arrəˈvuntə lə rənˈnɛllə e a lu ˈme ˈlustrə | atˈtwornə u
kampaˈna sə kurˈruntə apˈprejə | aˈvojə a lɔs ˈnfannə o ˈvintə uˈlijə də ʤukˈka || la
ˈdorə kə sə ˈsintə dəŋˈgje u paˈijə aˈettə ˈsellə du ˈfɛnnə apˈpenə fawˈʧa e də ləs
ˈɛrəpə ʃkupˈpa || də lunˈtanə sə ˈsintə la rəmˈmawə də lə motoˈsegə | sə ˈtaʎʎə lu
ˈbowə pə la vərˈnatə kə o ˈvintə ˈma la ˈkɔtʧə ˈʤa i ˈpendzə a la stadˈʤunnə || uno
due tre ˈstella uno due tre ˈstella uno due tre ˈstella || kanˈʤannə ˈʤa || ˈmestə
ʃfastədəˈjannə || ʤukˈkannə a ˈtokkə tə ˈwo ˈfa da ˈrosə || ˈʤi da ˈrosə ʤə ˈfe la
ˈsartə || ˈʤi la ˈkwokə || ˈʤi la nfərˈmjerə || ˈʤi la maˈestrə || ˈʤi da ˈrosə ʤə
ˈwoʎʎə ˈfa la vədˈdzɔkə | aˈettə iˈnutələ kə və rəˈʃijə | pəkˈke ʤə ʃkumˈmettə kə
ˈmaŋgə ˈvussə və saˈvijə ˈtokkə aˈettə || la vədˈdzɔkə || ˈjɔrə ʤə vakˈkuntə ˈkakə
ˈʧwosə e və vəˈijə kə u dərˈrijə | və rəˈʃijə ˈkju | ˈandzə sə fərˈma a pənˈdza
ˈŋgjɔkkə a sti uˈlijə ˈminnə || jabˈbjettə ikˈki lu ˈkuntə də *pipiˈnɛllə | na fəʎˈʎettə kə
ˈjattə aˈvi dəŋˈgje a la faˈmiʎʎə na ˈtanta vədˈdzɔkə | ˈtsja *ruˈsinə | na ˈfenna
ˈʤonə kə aˈettə ˈsta pə la fəʎˈʎettə | uŋ krəˈstjannə da səˈgwijə e amməˈra a
dəˈspjettə də lu ˈrjestə də la faˈmiʎʎə e du paˈijə ˈsanə | aɲɲəˈvantə | paˈrikkjə
ˈannə ˈfa | na ˈmworrə də ˈfennə ˈkwasə tuttwˈajə vəˈsti də ˈnajə | kə sə səˈvantə
ˈmajə mariˈja e sə səˈvantə dədəkˈka a lə attəvətˈta də la ˈgisə || jalləˈvantə ˈʧakə
matˈtinnə e ˈʧakə ˈnejə a la ˈgisə | aˈvojə ˈdɔ la ˈjɔkkə e ˈdɔ lu ˈpjotərə | ˈkjanə
ˈkjanə | ˈkwasə tuttwˈajə ʃkunˈtennə | da ˈsulə o a ˈkukkjə || i dəʃəˈvantə lu ruˈsarjə |
i prəparəˈvantə lɔ ˈʧantə | i puləddzəˈvantə la ˈgisə | jabbəlləˈvantə lawˈta | i
mbəttsəˈvantə lə ʧanˈnajələ | lɔ luˈminə dəˈvannə e ˈsantə ˈdɔ ˈisə i parləˈvantə
ˈʧittə ˈʧittə də ˈtuttə la ˈvita ˈlawə nutˈtsennə || la paˈrola vədˈdzɔkə ˈʎettə ˈsta
tuttwˈajə awˈsa pə ufˈfennə | pəkˈkɛ stə ˈpɔrə ˈfennə i səˈvantə maˈvjawə da lɔs
ˈmwennə | ˈmpuwə pəkˈke sə səntəˈvantə rəfjuˈta da ˈisə ˈma aˈvojə pətˈtokkə sə
səntəˈvantə ˈndrajə də pənˈdza kə ˈki i ˈvatə ˈʃpissə a la ˈgisə a prəˈijə | i ˈtintə
ˈkakə ˈʧwosə də sə ˈfa pərduˈna || la ˈkworpə kə sə marjəˈvantə pa i vəˈnivə dəˈna
e ˈprɛwtə | kə lə laˈvavə lə sərˈvɛllə pə sə ˈfa ˈfa lɔ sərˈvijə || aˈvajərə la ˈgisa
tuttwˈajə puˈlitə | lə tuˈwaʎʎə tuttwˈajə ˈbjanʤə e stəˈrja || maŋˈgunnə i pənˈdzavə
kə o səˈvantə ˈpɔrə ˈfennə kə i fəʃəˈvantə pa ˈma a maŋˈgunnə | kə ammaˈgarə sə
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səntəˈvantə ˈsulə e i purtəˈvantə ˈŋgjɔkkə lə ˈʃpallə pətˈʧa ˈfejə da lɔs ˈatə |
ʧərˈkannə də dəˈna ʃpəˈrandzə e prəˈjerə || o səˈrattə ˈsta kə i stəˈvantə tuttwˈajə
ˈsulə a lə ˈfa parəˈʃijə ˈdirətə a lɔ səntəmˈmennə || maŋˈgunnə pɛˈrɔ ˈsettə ˈmajə
fərˈma a pənˈdza a ˈtuttə səlˈlo sərˈvijə kə ˈsendzə də stə ˈfennə | avvəramˈmennə
ˈsantə | sə fəʃəˈvantə ˈʧakə ˈannə || ˈʧakə ˈawrə ˈʎevə ˈbunnə pə alˈla a pulətˈtsa la
ˈkase də *dəbbəˈnajə || ˈkakə ˈvajə sə fəˈʃivə ˈsu aˈvojə dapˈpojə na ʤurˈna
pəˈsannə e fatiˈjebbələ dəfˈfworə | alˈla a pulədˈdza la ˈgisə ˈaevə na maˈnjerə pə
ˈsatrə da la kundətˈtsjunna misəˈrabbələ kə sə truwˈvantə || dapˈpojə la fatˈtijə du
ˈkworpə ˈaevə ˈlarmə a rəklamˈma e a pulədˈdza la ˈgisə ˈaevə un sakrəˈfiʧjə kə sə
dəˈnavə a *dəbbəˈnajə | kaˈpa lɔ ˈfjurə ˈʤistə pə abbəlˈlijə lawˈta | təˈnijə tuttwˈajə
mbətˈtsa la ʧanˈnajələ du *ˈʃpirətə *ˈsantə | o *ˈkworə *ˈsakrə | laˈva e stəˈrijə lə
tuˈwaλλə də lawˈta | dəŋˈgje a ˈtuttə ˈsto sərˈvijə sə vəˈivə un ˈʃpirətə də sakrəˈfiʧjə
kə maŋˈgunnə i saˈvivə apprətˈtsa | ˈfɔrsə ˈmaŋgə lɔ ˈstessə ˈprɛwtə || la pulədˈdzi
də la ˈgisə ˈaevə pa ˈlunəkə attəvətˈta kə i fəʃəˈvantə lə vədˈdzɔkə || alləˈstijə lu
səbˈbuləkə | ˈaevə e ˈfɔrsə aˈettə aŋˈgorə aˈvi | ˈvunnə də lə ˈʧwosə ˈme sənˈti e
apprətˈtsa | da la prəparatˈtsjunnə du ˈbja pə abbəlˈlijə lu səbˈbuləkə | na ˈvajə
aɲɲəˈvantə pa lə ˈpjantə kə sə truˈwuntə aˈvi | a la kaˈpatə də lə ˈrɔbbə | ʧaˈkunnə
i təˈrjavə dəfˈfworə la kəˈvɛrda ˈme ˈbɛllə du kurˈredə || a prəpaˈra lu səbˈbuləkə o
uləˈvantə ˈʤworə e ˈʤworə || truˈwa lə vərʤəˈnɛllə e lɔ ʤuˈdejə pə la sumˈmana
ˈsantə | pəkˈkijə a lə faˈmiʎʎə lu ˈʃallə ˈme ˈbejə | lu kulˈlɛttə ˈme fatiˈja | lə stəˈvalə |
lɔ ˈwantə | lu puɲˈɲalə e la ˈtrombə du ˈkapə ʤuˈdejə || ˈtuttə pə ˈfa aˈvajərə e
ʤuˈdejə e lə vərʤəˈnɛllə lɔ warnəmˈmennə ˈme ˈbejə pə lə funˈdzjunnə də la ˈvja
kruˈʧissə || ˈlarjə kə sə rəʃpəˈravə dəŋˈgje a səlˈlo ˈʤworə aˈettə ˈsellə kə sə
rəsˈpirə aŋˈgorə aˈvi | ˈaevə la ˈtrombə du ˈkapə ʤuˈdejə kə tə fəˈʃivə vəˈnijə la
ˈpejə də ʤəˈlinnə e jannunˈtsjavə | ˈdɔ ˈpajənə | kə ˈkakə ˈʧwosə də pabˈbunnə o
ˈstavə sutʧəˈdannə | *ʤɛˈsu *kaˈdutə kə i ˈŋkontrə ˈsa ˈmarə i rapprəsənˈtavə un
muˈmɛntə kə ˈʧakə ˈfennə e ˈmarə i uˈlirə alluntaˈna da la ˈvita ˈsja || ˈtokkə ˈdirrə
dapˈpojə də la prəparatˈtsjunnə də lə ˈrosə də ˈkarətə da awˈsa pə abbəlˈlijə lə
ˈlanʧə ˈde ʤuˈdejə e lɔ ʧwˈa ˈlawə || la ˈnejə | dapˈpojə ʃəˈna | dəkˈkantə u ˈfwa | tra
na ˈkjakkjərə e ˈnatə | sə fəʃəˈvantə lə ˈrosə də ˈtantə kuˈlawə ˈdɔ la ˈkarta vəˈlinə |
ajwˈta ˈdɔ lɔ ˈferə pə kawtˈtsɛttə || ˈsettə ˈaevə un muˈmɛntə pə ˈsta ˈndzɛnnə a ləs
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ˈatə ˈfennə du vəʧəˈnatə kə | anˈdzijə a ˈnejə a ˈtardə | ˈfɔrsə ˈʤa pənˈdzannə a lə
fatˈtijə də dəfˈfworə du ˈʤworə apˈprejə | sə fərməˈvantə a ʃəʎˈʎijə ˈdi ˈkjakkjərə o
ˈkakə ˈkuntə kuˈrjawə || turˈnannə a lə vədˈdzɔkə | stə ˈfennə vəˈsti də ˈnajə ˈkwasə
ˈmajə javəˈvantə aˈvi ˈfjawə | sə marjəˈvantə pa nun pəkˈke maŋˈgunnə lu uˈlivə |
ˈma pətˈtokkə uˈlajərə ˈbinnə a ˈtuttə ˈkwantə ˈʎevə ˈme ˈrowə də lu uˈlajərə ˈbinnə
a ˈvunnə ˈntuttə || tuttwˈajə dəʃpuˈnibbələ a sə dədəkˈka es ˈatə lu ndəˈrɛssə ˈlawə
i vəˈnivə ˈmajə a karˈtijə pə kuntəˈnua a sə dədəkˈka a la ˈgisə || e dəŋˈgje la
kasʃʃaˈbaŋgə | lu kurˈredə də lə vədˈdzɔkə ˈʎevə ˈme ˈrowə də ˈsellə də lə ˈfennə
kə saˈvanta mariˈja | pəkˈke ˈisə i səˈvantə alˈla a laˈsilə a sə mpaˈra a rəkamˈma |
lənˈdzijə | tuˈwaλλə || la kasʃʃaˈbaŋgə | e ˈpijə du ˈlijə | jakkuˈpava lu ˈlɔkkə
məʎˈʎawə dəŋˈgje la ˈʧambrə də la vədˈdzɔkə | ˈndzɛnnə a lu kruʧəˈfissə a
bandamˈmunnə e ˈŋgjɔkkə la kulənˈnɛttə la kuˈronə du ruˈsarjə e paˈrikkjə
madʤiˈnɛttə | ləbˈbrɛttə də ʤakulaˈtɔrjə || la kəˈvɛrdə də piˈke ˈbjaŋgə i krəˈvivə lu
ləttətˈʧjellə də ˈferə ˈdɔ lɔ ˈʃbriŋgə də ˈbowə | lu sakˈkunnə ˈpjennə də ˈfɔʎʎə də
bjaˈindələ | ˈdɔ ˈkattə kaˈutə | kə i vənəˈvantə ʃpusəliˈja ˈʧakə matˈtinə o ˈdɔ lə
ˈmannə o ˈdɔ la furˈʧinə || nun tuttwˈajə ˈŋgjɔkkə a ˈsettə aɲˈɲavə ˈnatə sakˈkunnə |
aˈvojə ˈsettə ˈdɔ ˈkattə kaˈutə | ˈpjennə də ˈlanə də ˈpekurə e laˈva u walˈlunnə || e
dəsˈsɔ lu ˈlijə ˈkantə ˈrasə də *ˈdijə | ˈʧistə də paˈtatə | ˈpumpələ | ˈsijə || ˈtuttə
ʃkunˈni da kəˈvɛrdə də ˈmanta karˈdarə | traˈpuntə e ʤiraˈljettə || ˈsu kə la faˈmiʎʎə
e lu paˈijə ˈsanə i sənˈtivə pe la vədˈdzɔkə ˈʎettə pa dəfˈfiʧələ da madʤəˈna e lɔ
prədʤuˈditsjə pə stə ˈpɔrə ˈfennə o səˈvantə ˈtannə || ˈʧakə ˈfjawə | ˈfiλλə o
kwatˈtra | ˈaevə natuˈralə kə ˈsava ndzuˈra e ˈfa akkusˈsi ˈatə ˈbra pə lə fatˈtijə də la
kamˈpaɲɲə || məˈna lɔ tərˈrinnə ˈaevə ˈlunəkə sustəntamˈmennə də la faˈmiʎʎə e
lə fatˈtijə də dəfˈfworə i səˈvantə ˈfejə ˈtuttə a ˈbra | ˈdɔ laˈjutə ˈdes anəˈma ˈma
ˈsendzə moˈtorə | pərˈsu ˈʧakə ˈbra də ˈmejə ˈaevə na rətˈʧajəsə pə la faˈmiʎʎə kə
i fəˈʃivə affədamˈmennə ˈŋgjɔkkə e ˈfjawə e ˈŋgjɔkkə un ˈbunnə matrəmˈmonjə pə
awmənˈta lɔ ˈbra || a dəˈspjettə də ˈtuttə ˈsu | la ˈʤonə kə i dəʧəˈdivə də nun sə
mariˈja | sə mətˈtivə ˈkondrə la faˈmiʎʎə | pəkˈke ˈʤa o pjaˈʃivə ˈpa sə ˈvunnə sə
fəˈʃivə ˈmonəkə | ˈma na ˈfiʎʎa vədˈdzɔkə o puˈtivə pa ˈpropətə ˈetrə || rəsˈsatrə a
ˈfa ˈsu o səɲɲəfəkˈkavə təˈnijə kuˈradʤə e ˈfɔrədzə | lə maləlˈlennə | lə ˈkjakkjərə |
lɔ ˈmussə ˈluŋgə e lə fatˈtijə u dərˈrijə i valəˈvantə la ˈpajənə pə sə sənˈtijə
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nəʧəsˈsarjə pə lɔ ˈprɛwtə e pə ˈtuttə lu paˈijə || aˈettə dəŋˈgje lumələtˈta kə i ˈtrowə
la ˈfɔrədzə ki i ˈkrajə dəŋˈgje a ˈkakə ʧwosə | kə ˈʎettə mpurˈtantə o nu ˈsellə kə o
ˈkuntə aˈettə arrəˈva | anˈdo sə ˈwottə arrəˈva ˈsendzə pənˈdza a lə fatˈtijə da
suppurˈta pə arrəˈva || pərˈsu aˈettə un rəˈʃkattə pə la vədˈdzɔkə tuttwˈajə
maltratˈta ˈma tuttwˈajə ˈutələ || e sə o addəvənˈtassə na fatˈtijə || maˈgarə
kanˈʤannə ˈnunnə | pəkˈke u dərˈrijə səlˈle ˈmisərə ˈfennə i ˈstuntə ˈkju || ˈfɔrsə
ˈjɔrə lə puˈtunnə parawˈna a ˈmonəkə ˈsendzə ˈvelə || ˈma pəkˈke a saffanˈna
ˈtannə pə truˈwa suməʎˈʎandzə o un ˈnunnə ˈnowə || o abˈbastə a sə ˈrennə ˈkuntə
kə sə ˈnussə nə alˈlunnə a la ˈgisə | sə nə təˈnunnə a la ˈgisə | aˈettə aˈvojə pə lə
vədˈdzɔkə | a lu eˈsɛmpjə ˈlawə | a lɔ sakrəˈfiʧjə ˈlawə | a lə umiljatˈtsjunnə ˈlawə |
a lu ˈetrə ˈbravə | a la dədətˈtsjunna ˈlawə pə la ˈgisə | lɔ ˈprɛwtə | lu paˈijə ˈsanə ||
ˈbɛ ˈjɔrə ˈme staŋˈga ˈʤi || ˈtokkə və dəˈʃijə sə nə alˈlunnə a sə ˈpre un ʤəˈlatə ||
ʤə lu saˈvivə kə alˈmenə ˈŋgjɔkkə a ˈsu ʤə və ˈtrowə ˈtuttə dakˈkɔrdə ||
enˈdzennə]

Atleti di un tempo
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[*faˈitə aˈettə la madˈʤi də un ˈbowə]
[*faˈitə aˈettə la bəlˈlettsə də na ˈstorjə | aˈettə la səmpləʧətˈta də un ˈpɔpələ | la
unəʧətˈta də na ˈlennə | *faˈitə aˈettə la madˈʤi də un ˈbowə || aˈettə ˈpropətə lu
ˈbowə | ˈvunnə də lə rətˈʧajəsə ˈme ˈrosə də *faˈitə | ˈvunnə də lə attratˈtsjunnə ˈme
ˈbɛllə | ˈvunnə də lə ˈʧwosə ˈme mpurˈtantə da ʃkrəˈvijə | da dəfˈfennə e da
valurədˈdza || lu *ˈbowə *dəfˈfajəsə də *vadəkˈkolə | məʎˈʎawə kwanəˈʃi ˈdɔ lu
ˈnunnə də *ˈbowə də la *dəfˈfajəsə | sə ˈstennə pə ˈkwasə ˈdisə vərˈsirrə pə la
munˈtaɲɲə kə i ˈpɔrdə lu ˈstessə ˈnunnə | fra lɔ settəssentəsəŋˈganta –
nussentəsəŋˈganta ˈmɛtrə ˈŋgjɔkkə u ləˈvɛllə du ˈmarə || la kujəˈtudənə du ˈbowə
də *faˈitə ˈʎettə ˈruttə ˈsulə da la rəmˈmawə də ləs ˈejə ˈfreʃkə du walˈlunnə də lə
*ˈʧesə | du *kaˈna du *ˈfɛwdə e du kaˈna də la *ʤarˈdinə kə i ˈvantə ˈtuttə ˈkwantə
a kuŋˈgijə dəŋˈgje u *ʧəˈlonə e da la rəmˈmawə də ləs ˈejə ˈfreʃkə e gərˈlɛndə də lə
ˈtantə funˈtanə kə aɲˈɲantə || apˈpenə jənˈtra dəŋˈgje u ˈbowə | abbiˈjannə da
dəsˈsɔ la *dəfˈfajəsə | ˈŋgjɔkkə a la *rjˈalə sə ˈtrowə ˈvunnə də lə funˈtanə ˈme
karattəˈristikə du paˈijə *funˈtana *murˈtijə | kə pə lu ˈlɔkkə anˈdo ˈʎestə i ˈprennə lu
sərwˈajə apˈpenə kə i ˈʃpwɛndə | kə ˈpuwə a ˈpuwə | javvamˈpajə də kuˈlawə ˈbejə
kə o paˈrajə kə jakkarətˈtsuntə lu ˈbowə || dəŋˈgje u ˈfutə du ˈbowə sə ˈtrowə
*funˈtana *brəˈantə | təstəmˈmwajənə də ˈstorjə də ˈsaŋgə e vjuˈlendzə kə ˈjantə
ˈfejə lɔ brəˈantə | kə | pə lu ˈlɔkkə ʃkunˈni anˈdo sə ˈtrowə ˈsta funˈtanə e pə lə
ˈtantə ˈrɔkkjə kə aɲˈɲantə | sə putəˈvantə ˈʃkunnə ˈsendzə ˈetrə truˈwa || a la
jənˈtratə du ˈbowə dəkˈkantə a lu kunˈmennə anˈtikə | sə ˈtrowə *funˈtanə də *san
*salvatˈtawə | kə lɔ fajˈtarə i uˈluntə ˈtantə ˈbinnə pətˈtokkə ilˈle sə fərməˈruntə lɔ
prəmˈmijə pjaranˈtunnə ˈnotə || ˈste o ˈsuntə ˈsulə kaˈkunnə də lə ˈtantə funˈtanə |
aˈvojə ˈmadʤəkə e ˈbɛllə kə sə trwˈuntə dəŋˈgje u ˈbowə də *faˈitə || dəŋˈgje u
ˈbowə sə trwˈuntə ˈʧɛrtsə sekoˈlarə | ˈʧjerrə ˈma ˈprimə də ˈtuttə lɔ ˈfagə || aɲˈɲantə
aŋˈgorə na ˈmworrə də ˈʃpɛʧə ˈdarbələ ˈkummə ˈlɔkkjənə | ˈlaʧərə | ʧanʤaˈnjellə ||
ˈpowə aɲˈɲantə ˈpjantə e pjantutˈʧɛllə ˈkummə raʃkaˈattə | agrəfˈfwoʎʎə | ˈfɛwʧə |
martəˈnɛttə e ˈedərə | ˈtantə ˈʃejə kə i ʧanˈtuntə ˈkummə lu pettiˈrossə | la pikaˈkɔlə

| lu rəʃʃəɲˈɲwolə | lu kuˈkulə | la ˈmɛrulə | la ˈturturə | la bəkˈkatʧə | lu ˈturdə e ˈtant
atə || tra lɔ raˈpaʧə dəŋˈgje u ˈbowə də *faˈitə sə ˈtrwˈuntə lu falukuˈnɛttə | lu ˈniʎʎə
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| la poˈjanə e lu tɔttsəlaˈʧerrə || tra lɔs anəˈma nə trwˈunnə la ˈworpə | lu ˈlawə | lu
ʧəɲˈɲalə | la fwˈinə | la bəlˈlettələ | la ˈljevərə e la məˈlɔɲɲə e ˈpowə tra lɔ
ruttsəkatˈtawə | nə rəkurˈdunnə | lɔ ˈra | lɔ ˈʎirə e lɔ ʃkuˈjattələ || o ˈsuntə ˈste lə
straurdəˈnarjə bəlˈlettsə du ˈbowə də *faˈitə kə ˈʧakə stadˈʤunnə nə rjaˈluntə
paiˈsadʤə tuttwˈajə ˈnowə e da la bəlˈlettsə kə i ˈlevə lu ˈjatə || də prəmaˈverə un
vəntaˈrjellə | ˈfriʃkə e na ˈtsikə pwaɲˈɲɛntə | i ˈpɔrdə ˈdɔ ˈijə ˈtantə kuˈlawə kə i
lwˈuntə la ˈdorə də tərˈrinnə aŋˈgorə baɲˈɲa kə ˈkjanə ˈkjanə sə arrəˈwoʎʎə da la
vərˈnata ˈlunʤə e sə ˈjembə də kukkumˈmɛllə | ˈvjolə e ʧəklaˈminə kə nə duˈnuntə
ˈdorə ˈnowə || e dapˈpojə o arˈrivə la stadˈʤunnə kə | ˈdɔ lu ˈverdə ˈʃkurə | i ˈʃkunnə

| ˈkwasə ˈsanə ˈsanə | səlˈlo ˈʧɔkkərə ˈpjennə də ʧəkaˈtriʧə ˈvjeʎʎə || dapˈpojə la
stadˈʤunnə | ˈʧakə ˈannə | o arˈrivə punˈtwalə lawˈtunnə kə nə ˈmbrjakə də
kuˈlawə ˈʧa e ˈbejə | ˈkummə lu ˈrussə | lu ˈʤallə | lu marˈrɔ də lə ˈfɔʎʎə kə ˈkjanə
ˈkjanə | ˈsendzə ˈfa rəmˈmawə | i ləˈʃuntə lɔ ˈramə ˈlawə e sə puˈsuntə pə ˈntɛrə |
fəˈʃannə un tapˈpetə ʧəˈnejə anˈdo puˈtajərə ʃpassəˈijə e sənˈtijə la rəmˈmawə də
lə ˈfɔʎʎə sətˈʧa dəsˈsɔ lə ˈʃkarəpə || e ˈpowə ˈrennə ˈmejə | lu ˈbowə jaddəˈventə
ˈmupə | ˈkwasə o paˈrajə pa lwˈajə | lɔ məˈnutə o addəvənˈtuntəs ˈawrə | les ˈawrə
ˈannə || lu ˈtennə o paˈrajə kə sə ˈfermə || falˈleppələ ˈbjaŋʤə e ˈrosə də ˈjɔkkə sə
viˈjuntə dəŋˈgje u ˈsjerə | la kamˈpaɲɲə o addəˈventə un ˈmantə ˈbjaŋgə kə tə
ˈʧekə lɔs ˈijə | lɔ ˈkakkjə ˈfrajə e ˈʃpɔʎʎə sə pjaˈjuntə dəsˈsɔ lu pəˈsorə də la ˈjɔkkə |
aˈettə la vərˈnatə | lu ˈbowə ˈjɔrə i rəpˈposə | pə sarəˈwoʎˈʎijə a prəmaˈverə e a
abbiˈja ˈnata ˈvajə a ˈvivərə || lu ˈbowə pə *faˈitə aˈettə na rətˈʧajəsə kə sasˈsumə
pa | ˈʎettə kaˈpaʧə də nə rjaˈla ˈpaʧə | kujəˈtudənə | suləˈtudənə | ˈkalmə ||
dapˈpojə kə ˈsettə ˈsta dəŋˈgje sti ˈbowə ˈmadʤəkə o ˈpwottə pa ˈsta ˈne
ʃkuntanˈtettsə ˈne maləŋguˈni ˈma ˈsulə maraˈviʎʎə pə ˈsta bəlˈlettsa akkusˈsi ˈrosə]
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Il mercato il giorno di San Prospero
(Da sx Romeo D’Aulizio, Placido Mastri e Luig D’Ambrosio)

Lu tufe de piére pe pesà

Lu banchettiélle é lu cícene
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