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לפני שנים רבות חי אביר ששלט כמעט בכל האזור 
הזה ושמו דון דיאוגו לופס. כמו רבים מהאבירים 
אחרים גם הוא אהב מאוד לצוד וגם הצליח יפה 

בכך. 
יום אחד, כאשר רדף אחרי חזיר בר, שמע שירה 
עדינה של אישה. הוא הביט סביב ובסוף ראה 

אותה כשהיא יושבת על סלע גדול. 
היא הייתה יפה ומעודנת כל כך שהוא התאהב בה 

מיד. 
"מי את, גבירתי הנאה?" שאל. 

"גברת בעלת יחוס גבוה מאוד, רוכב" ענתה. 
"טוב מאוד, כי אני הוא בעל האדמות האלה וארצה 

להתחתן אתך!" 
"אסכים לכך אדוני, אך בתנאי שאף פעם לא תאמר 

קללה כלשהי." 

דון דיאוגו הסכים לדרישה המוזרה הזו והם חזרו 
ביחד לביתו. 

הגברת הייתה יפה מאוד, ובעלת גזרה נהדרת, 
מלבד פרט אחד והוא כף רגל אחת שהייתה בת 

צורה של פרסת תיש. אך זה לא הפריע לדון דיאוגו 
והם חיו באושר רב במשך שנים, וגם נולדו להם 
שני ילדים, בת ובן שקראו לו אנהגואז גואררה. 

יום אחד דון דיאוגו הביא מהציד חזיר בר גדול וזה 
הוכן כראוי לאכילה והושם על שולחן הארוחה של 

המשפחה. דון דיאוגו רגיל היה לזרוק שאריות 
לכלבים שלו, וכך עשה גם הפעם. הוא זרק עצם 

לכלבים ולהפתעתו הכלב הקטן, שרצה לשמור על 
העצם לעצמו, התנפל על כלב גדול ממנו בהרבה 

וקרע את גרונו. 
דון דיאוגו הופתע כל כך שמילת קללה יצאה מפיו. 

באותו רגע אישתו חטפה את שני ילדיו. אך דון 
דיאוגו, שהבין כי קורה אסון, החזיק חזק את הבן 

לחזהו וראה איך אישתו מתרוממת באוויר ונעלמת 
בשמי לילה החשוכים. 



עברו שנים ופעם דון דיאוגו, שהזדמן לאזור של 
מאורים, נתפס והוחזק בטולדו כשבוי. בנו אנהגואז, 

בימים אלה כבר איש צעיר, החליט לשחרר את 
אביו והלך לאבירים מקומיים כדי לקבל עצה. אלה 
לא ידעו איך יוכלו לעזור לו, אבל הציעו לו שיחפש 
את אמו בהרים, כי היא תדע טוב מהם איך ניתן 

לשחרר את אביו. וכך עשה אנהגואז. 
אחרי רכיבה ממושכת והליכה קשה ביער סבוך 
מצא אנהגואז את אמו שישבה בקצה צוק גבוה. 

"בני, אנהגואז גואררה, התקרב כי אני יודעת מדוע 
באת. אתה מבקש שאגיד לך איך לשחרר את אביך 

מהכלא." 
"כן גבירתי" ענה. 

ואז היא קראה לסוס שרעה בין העצים ושמו היה 
פארדלו. היא אמרה לו שכדי לרכב על הסוס הזה 
הוא לא צריך להפעיל כל כוח, לא לפנות מהדרך, 

לא לעצור. הוא לא צריך להאביס אותו או להשקותו 
ולא לפרזל אותו לעולם. אם ינהג כך, הסוס יישרת 

אותו במשך כל החיים ובכל קרב תהיה ידו על 
העליונה. 

"אביך יהיה בבית שלידו יעמוד פארדלו. כשתרד 
ממנו תמצא את אביך במכלאה. החזק את ידו 
ואמור לו לרכב על הסוס לפניך וכשתעלו על 

פארדלו תמצאו את עצמכם מיד בבית שלכם." 
אנהגואז הודה לאמו. ברגע שעלה על הסוס הרגיש 
כאילו הוא עולה לאוויר ומיד מצא את עצמו בטולדו 
ליד דלת של בית. הוא עשה כפי שהסבירה אמו 

ותוך רגע שניהם, הוא ודון דיאוגו, נמצאו בביתם. 
אחרי שנים אחדות מת דון דיאוגו ואנהגואז גואררה 

היה לאביר של האזור כולו. 


