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Pani Puri i jej sąsiedzi

1. Przeczytaj uważnie tekst przedstawiający bohaterów i zrób kolejno każde
Doña Purificación:
To jest pani Oczyszczenie. Jest starszą, sześćdziesięcioletnią panią. Jest emerytką, starą
panną i mieszka w pięciopiętrowym bloku na ulicy Santos Rosarios de la Iglesia, numer 5.
Pani Oczyszczenie codziennie chodzi do kościoła, żarliwie się modli, plotkuje z przyjaciółką
i robi zakupy w małym spożywczaku (lub: na małym targu) w pobliżu swojego domu.
Kobieta przychodzi na świat (dosł. rodzi się) w 1949 roku, tuż po II wojnie światowej. W
1950 zostaje ochrzczona (dosł. chrzczą ją). Traci rodziców w wieku 15 lat w wypadku samochodowymi i przenosi się do domu swojej babci. W 1970 roku po raz pierwszy w życiu widzi
nagiego mężczyznę, to znaczy – mężczyznę bez skarpet i koszuli. Dla niej to (mężczyzna)
bardziej niż nagi. To totalne ekstremum!
Jutro Oczyszczenie kończy 60 lat. Świętuje to (tę okoliczność) ze swoją przyjaciółką, Trójcą
Świętą, podczas jarmarku/odpustu Świętych Katoliczek, organizowanego każdego roku w
mieście.
Teraz pani Puri wygląda przez okno i widzi swoją przyjaciółkę Trójcę Świętą.
- Witaj, moja droga! - krzyczy przez okno. - Idź na parafię i przynieś mi moją miotłę! Dobrze?!
Los señores de Débiles:
To są państwo Słabi. Nazywają się tak, ale są bardzo silni. Ich miłość jest bardzo silna i jednoczy ich na zawsze. Oboje mieszkają na ulicy Santos Rosarios de la Iglesia, numer 5, piąte
piętro, drzwi A. Bardzo się kochają i mają około 50 lat.
W 1980 roku pan Słaby poznaje swoją żonę. Od razu się w niej zakochuje. Rok później pobierają się, bardzo zakochani. Nie wierzą w Boga. Ich sąsiadka nic o tym nie wie.
Następnego lata wyjeżdżają na wakacje na Kubę.
Otros vecinos:
A to są: pan Sánchez z żoną, pan Ciągnik i jego żona z Japonii, brat pani Oczyszczenie, który ma na imię Gilipón, ich kuzyn Patafón i inni sąsiedzi. Och, a to jest piętnastoletnia, źle
wychowana dziewczynka.
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a los 15 años w wieku...
abuela babcia
accidente wypadek
amarse kochać się
amiga íntima przyjaciółka od serca
ardientemente żarliwie
así w ten sposób
bautizar ochrzcić
cada año corocznie
cada día codziennie
calcetines skarpetki
calle ulica
camiseta koszulka
charlar plotkować
coche samochód
conocer poznawać
creer wierzyć
cumplir obchodzić
desnudo nagi
doña przydomek żeński,
stawiany przed imieniem
escoba miotła
esposa żona
feria odpust, święto
festejar świętować
fuerte silny
gritar krzyczeć
guerra wojna
hacer compras robić
zakupy
hombre mężczyzna
iglesia kościół
inmediatamente natychmiast
jubilada emerytka
llevar przynieść
maleducado niewychowany
mayor starszy, dorosły
mirar patrzeć
mundial światowy
nacer rodzić się
para ella dla niej
parroquia parafia
pequeño mały
perder tracić
piso piętro
rezar modlić się
saber wiedzieć
sin bez
solterona stara panna
trasladarse przenieść się
unir jednoczyć
vecino sąsiad
ventana okno
verano lato
vez raz
vivienda blok

ZnającJosé
sześć
głównych
zastosowań
czasu presente de indicativo, każdy z wytłuszczonych
Educador
Morboso
___________________________________________________________
Escándalo verbal
czasowników w tekście proszę wpisać w odpowiednią kolumnę w tabeli. Nie sugerować się ilością pól.

Sytuacje aktualne, które odbywają się w
obecnej chwili:

Sytuacje zwyczajowe, które
wykonuje się
„na codzień”:

ACTUAL
mira
ve
grita

HABITUAL
va
reza
charla
hace compras

Cechy i sytuacje
stałe:

Sytuacje historyczne, w celu
ożywienia faktów bądź narracji:

HABITUAL
es
es
es
vive
son
se llaman
es
une
viven
se aman
tienen
creen
sabe

HISTÓRICO
nace
bautizan
pierde
se traslada
ve
conoce
se enamora
se casan

Sytuacje przyszłe, bliskie
lub dalekie:
FUTURO
cumple
festeja
se van

Rozkaz:

MANDATO
vas
llevas

Poniższe wybrane czasowniki z tekstu zechce odmienić według wzoru w czasie presente de
indicativo. Kolory ułatwiają rozpoznanie ewentualnego stopnia nieregularności.

SER
VIVIR
IR
REZAR
CHARLAR
HACER
NACER
BAUTIZAR
PERDER
TRASLADARSE
CUMPLIR
FESTEJAR
MIRAR

soy
vivo
voy
rezo
charlo
hago
nazco
bautizo
pierdo
me traslado
cumplo
festejo
miro

eres
vives
vas
rezas
charlas
haces
naces
bautizas
pierdes
te trasladas
cumples
festejas
miras

es
vive
va
reza
charla
hace
nace
bautiza
pierde
se traslada
cumple
festeja
mira
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somos
vivimos
vamos
rezamos
charlamos
hacemos
nacemos
bautizamos
perdemos

sois
vivís
vais
rezáis
charláis
hacéis
nacéis
bautizáis
perdéis

nos trasladamos

os trasladáis

cumplimos
festejamos
miramos

cumplís
festejáis
miráis

son
viven
van
rezan
charlan
hacen
nacen
bautizan
pierden
se trasladan
cumplen
festejan
miran
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VER
GRITAR
LLEVAR
LLAMARSE
AMARSE
ENAMORARSE
CASARSE
SABER

veo
grito
llevo
me llamo
me amo
me enamoro

me caso
sé

ves
gritas
llevas
te llamas
te amas
te enamoras
te casas
sabes

ve
grita
lleva
se llama
se ama
se enamora
se casa
sabe

vemos
gritamos
llevamos
nos amamos

veis
gritáis
lleváis
os llamáis
os amáis

ven
gritan
llevan
se llaman
se aman

nos enamoramos

os enamoráis

se enamoran

nos casamos

os casáis
sabéis

se casan
saben

nos llamamos

sabemos

Uzupełni łaskawie zdania, wpisując odpowiednią formę czasownika podanego w nawiasie w czasie
presente de indicativo. Wytłuszczone słowa znajdzie w słowniczku pod ćwiczeniem.

1. Doña Purificación (ser) es una mujer de 60 años y (vivir) vive sola.
2. La casa de todos los vecinos (estar) están en la calle Santos Rosarios de la Iglesia.
3. El señor Tractor cada día (hacer) hace el amor con su mujer al lado de una farmacia.
4. Doña Purificación (descubrir) descubre América en 1492, en su tercera encarnación.
5. Cada semana el señor Sánchez (comprar) compra su nueva revista.
6. (Ir, tú) Vas a la iglesia y me (traer, tú) traes una vela de la corona de adviento.
7. El señor Sánchez (trabajar) trabaja en una fábrica de coches como basurero.
8. Gilipón normalmente no (llevar) lleva pantalones.
9. La mujer de Débil (saber) sabe cocinar perfectamente.
10. Ayer (entrar, yo) entro en casa y (ver, yo) veo una mierda de perro...
11. Tú y yo (charlar) charlamos mucho por las noches.
12. La vecina de arriba (rezar) reza mucho por las noches antes de dormir.
13. La mujer (nacer) nace en 1949, poco después de la II Guerra Mundial.
14. Estos (ser) son los señores de Débiles y nosotros (ser) somos estudiantes.
15. Doña Purificación (gritar) grita por la ventana con un rosario entre las manos.
16. Los señores de Débiles (amarse) se aman mucho.
17. Doña Purificación (tener) tiene una amiga que se llama Trinidad.
18. Trinidad (saber) sabe mucho de doña Purificación.
19. El verano próximo las dos (irse) se van de vacaciones a la parroquia de Santa Inés.
20. Tú (irse) Te vas a la Santa Inés y yo (irse) me voy a la San Isidoro.
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El tren salió (!) de la estación. Doña Purificación se quedó (!), furiosa, en el andén y
maldecía (––) a todo el mundo. Su boína estaba (O) en el suelo, totalmente
devastada, y el paraguas estaba (O) roto. Todos los viernes cogía (!!!) ese tren para
Barcelona, pero nunca había visto a tanta gente que fuera (iba) (<–>) en la misma
dirección. Se puso de pie (!) y se dirigió (!) hacia la entrada de la estación. Hacía (O)
(––) bastante frío y la pobre se sentía (O) (––) aún más irritada porque no pudo (!)
ponerse la boína que estaba (O) totalmente sucia y puesta al revés. Purificación
parecía (O) una vagabunda. Justo en el momento en que pasaba (––) la vía, salió (!)
un joven que tenía (––) (O) unos 22 años y la pobre mujer se fijó (!) en él. Era (O)
muy guapo. Medía (O) unos 185 centímetros, tenía (O) una figura esbelta, y se le
notaba (O) algo muy gordo entre las piernas. Doña Purificación hizo (!) la señal de la
cruz, pero el corazón le palpitó (!). Hizo (!) otra señal y cerró (!) los ojos. Pensó (!)
que el chico debía (<–>) de tenerla muy... y se chocó (!) contra una farola la que no
vio (!) por tener los ojos cerrados. Perdió (!) la consciencia y soñó (–>I) con un largo
viaje con aquel chico durante el que el joven le tocaba (––) el cuerpo, la besaba (––),
le comía (––) el... no, éso no, pensó (!) y se despertó (!). Estaba (–>...) en el hospital.
(Pociąg odjechał. Pani Purificación, pełna furii, została na peronie i jęła przeklinać cały
świat. Całkowicie zdewastowany beret leżał porzucony na ziemi, a i parasol był zniszczony. W każdy piątek jeździła tym pociągiem do Barcelony, ale nigdy dotąd nie widziała takiego tłumu jadącego w tym samym kierunku. Podniosła się z ziemi i udała w stronę wyjścia. Było dość zimno, ona zaś, biedna, czuła się jeszcze bardziej zirytowana, nie
mogąc przywdziać całkiem wybrudzonego i przewróconego na drugą stronę beretu.
Wyglądała niczym włóczęga. Dokładnie w chwili, kiedy przechodziła przez tory, na stacji pojawił się 22 letni młodzieniec, i biedaczka zwróciła na niego uwagę. Był bardzo
przystojny. Miał jakieś 185 cm wzrostu, bardzo smukłą figurę, a między nogami odznaczało mu się coś bardzo grubego. Pani Purificación przeżegnała się, jednak serce załomotało. Wykonała znak krzyża kolejny raz i zamknęła oczy. Pomyślała, że chłopak musi
mieć całkiem... i nie spostrzegłszy latarni, uderzyła w nią. Straciła przytomność i śniła o
długiej podróży z młodzieńcem, podczas której chłopak dotykał jej ciała, całował ją, robił jej... nie, to nie, pomyślała i obudziła się. Znajdowała się w szpitalu.)
Uwaga: Tłumaczenie tekstu jest dość literalne (dosłowne), by łatwiej mozna było odnaleźć w nim ekwiwalenty zdaniowe
dla języka źródłowego. Oczywiście, kalka syntaksy (składni) hiszpańskiej sprawia, że przekład wykazuje zaburzenia
rytmiczne w języku docelowym.
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Poniżej dwie
krótkie Morboso
relacje.___________________________________________________________
Pierwszy akapit to słowa narratora; drugi – relacja samej
Purificación.
José Educador
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Będą uprzejmi uzupełnić luki w poniższym ćwiczeniu odpowiednią formą czasu przeszłego.

1. Przeczytaj uważnie tekst przedstawiający bohaterów i zrób kolejno każde

Doña Purificación (estar) estaba viendo la televisión en su casa. (Abrir, ella) abrió una lata
de leche, (abrir) abrió una bolsa de patatas fritas y (ponerse) se puso cómoda para ver un
culebrón. (Apagar, ella) Apagó la luz y (encender) encendió la lámpara de la mesita; (beber)
bebió unos sorbos de leche y... En aquel momento, cuando más feliz (ser) era y la película
(estar) estaba empezando, (sonar) sonó el timbre de la puerta. ¡Santo Dios, qué mala suerte!

(Estar, yo) Estaba en casa sola y aburrida, entonces (ir) fui a mi cuarto, (coger) cogí un
libro, me (tirar) tiré encima de la cama y me (poner) puse a leer. (Leer) Leí cuatro o cinco
páginas y me (quedar) quedé dormida; mientras (dormir) dormía (oír) oí un ruido, me
(despertar) desperté y me (levantar) levanté de un salto; (mirar) miré por todas partes, pero no
(ver) vi nada. Como no (tener) tenía nada que hacer, me (ir) fui a ver a Puri.

* adaptacja J.F.García Santos Sintaxis del español

O tym, że Puri spadała za młodu z powozu z końmi i że miała podpisany pakt z diabłem (nigdy przecież
małpie jednej nic się nie stało) przeczytają Państwo w poniższym ćwiczeniu. W pierwszym akapicie
mówi do Państwa Puri; w drugim – jej kuzyn Gilipón. Każde widzi przeszłość z innej perspektywy…

Todos los viernes (ir, yo) iba a Barcelona, a casa de mi hermano Patafón. Coger, yo) Cogía
el tren por la tarde y de noche ya (estar, yo) estaba en Barcelona. Mi hermano Patafón me
(esperar) esperaba siempre en la estación. Delante de la estación nos (esperar) esperaba un
coche de caballos, con dos caballos grandes. Uno (ser) era de la ganadería de mi hermano y
otro de la ganadería de mi primo que (llamarse) se llamaba Gilipón, pero a quien nosotros le
(llamar) llamábamos Gilipollas. La verdad es que (ser, él) era un verdadero gilipollas. De niña,
siempre cuando (bajar, yo) bajaba del coche, él (arrancar) arrancaba: (gritar, él) gritaba “¡A
correr, chicos!”, y los caballos (empezar) empezaban a marchar. Yo, claro, (caerse) me caía
cada vez, de manera muy dolorosa. Una vez, cuando ese imbécil (parar) paró el coche cerca
de un barranco, (caerse, yo) me caí y (deslizarse, yo) me deslicé por ese desdichoso terraplén.
(Caer, yo) Caía abajo unos doscientos metros hasta (acabar, yo) acabé en un lago. Poco
(faltar, ello) faltaba que me ahogara. Me (sacar, ellos) sacaron totalmente mojada unas horas
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