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cცორებ~ ჲ და მოუალუებ~ჲ და
ფსაწლი წ~ირა და ფი
რრირა დედირა ყ~ნირა ნინ
ოჲრი რ~ნ უადაგა უ~ე
ფ~ი ყ~ნი უ~ქნრა ყრდილო
ეთირარა და გ~ნნთლა ნა
თერ~ვი უართველთ~ჲ გ~კც:
iნება რაჲ მ~ტჱმან მ~ტჱთა
მ~ნ და ო~ნ სტლებ~თამ~ნ
შლიერმ~ნ და თჳთ მტლო

1-31 სტრ., 1v
წგიერ ზ~ცარ მ~მირა თ~ა გ~ნს
ღორებლ~დ ტჳრთსლ იუმ
ნა წიაფთა დედირათა მტჳრ
თვ~ლი იგი ქ~თა არრთ~ჲ
მოუენე იუმნა რშირა ვ~ა
ყ~ყჳლი რ~ლი ზრდირ ქ~თა
ვ~ა ფ~თი ღეიცჳა რაცსჱ
ვლითა ყყჳლთ~ჲთა ვ~ა
ქრმ~ჲ და ვ~ა ფ~ნ გ~ნწჴრნ
ნა რაკრველნი ც~დვთა
ყ~ნთ~ნი ყყჳლებრ მიიწვ
ინა ბაგარა დ~მბდბ~ლი ქ~თაჲ
წეროდერგ~ნ იდევნებო
და ვ~ა კ~ცი
[……………………………….]
რჳმეონირგ~ნ ფ~თდ აფრარებ
სლ იუმნებოდა ეგჳპტ~დ
ივლტოდა ვ~ა კ~ცი რ~ნ ღემ
სრრნა ჴ~ლით უმნ~ლნი ე
გჳპტირ~ნი წ~რემატებოდა
წარაკით ჴ~რცთ~ჲთა რ~ი
იგი ქ~ლგნ არრ და მ~დირ
წგიერ ფ~თებითა:
mოვიდა იორდანერ და ნა
თ~ლ იფო წინამორბ~დირა და
ნ~თლირ მცემელირგ~ნ რ~ი

[.......................................] ქ~თა მ
თავრობათამან და ჴ~ლმწიტე
ბათამ~ნ ი~ ჳ შემ~ნ ფ~რამან
თ~ა რწორმან მ~მირა და რ~ლი
რა წ~ირამ~ნ მორლვ~ჲ უ~ქნდ
ჴრნ~დ დბ~დბლთთა თ~რთა მოა
ვლინა მ~ცუ~ლად და მაც~რბლდ
მორვლირა მირირა მთ~ვრ ა
ნგ~ლოზი გ~ბრლ და იღენა ტა
შარი უ~ქნარა ზ~ა ბ~ნბირაგ~ნ
მიწირა სმ~ფლერი ცარა ცა
თარა ქ~ითსრთ მოცვ~ლი და
ბრწქინვ~ლე უ~ლწ~ლებითა
და სბიწოებითა და იღვა
და დიდი იგი მ~ტჱ ტაშარრა
მ~რ ღინა არცა კლიტენი მირნი
დაწჴრნნა არცა ბჩენი
მირნი გ~ნაცსნა ა~დ იღვა და
ვ~ა ღსჱნირრ მ~ტჱბარა მირრა
და გ~მოვიდა ვ~ა იცირ მ~ტჱ
რაჲდ~მლომნ ფ~თაებირა მირირა
მ~ნ და ტ~შარი იგი ეგრეთცა
დაკრშ~ლლად დასტევა
სზ~ღთაერ ბ~ნბთა და [....]
ქ~თა რაკჳრველებათა იღვა
უ~ლწლირაგ~ნ ვ~ა კ~ცი და ა[..]
გ~ნეჴსა ფ~თებირა ა~დ [.......]ე
ბითა იუმნა ქ~ითსრთ [....]
და ქ~ითსრთ წგიერ ფ[.....]
ბარა ღ~ა და ირაქდრა [.....]
თა უ~ლწლირათა [...........]
როვანთა [.........................]
რნესლთა[.......................]
რნებდა მ[.........................]
ინებდა ეღმაკთა [.............]
თ გნარცმიდა [...................]
ზფ~რა ზ~ა ვ~ა [....................]
თა პსრითა სდ[....................]
ზ~ა ბევრესლთა [..................]
რდიდა და რც~თა ერე [.........]
სმრავლ~რთა[.......................]
არა კმა იქო ერე ქ~დ რ~ც[.......]
ა~დ ქ~ი თ~რთ ღეიწქ~ლა [...]
ლსრ~ბჲ ყ~ნი და დაიმდაბ
ლა თ~ვი თ~რი ვ~ე რიკსდ[..]
მდე და რიკ~დილითა მით ძ~ჲ
თა და იცილა რ~ჲ ვ~დ თ~ნა
ნადებთა მ~თ ყ~ნთა გ~რდაჴ
დად ღესშლ~ბელ ვართ თ~ვრ
იდვა რ~ა იუმნარ ყ~ნთ~რ
წქევარა უ~ღე და თ~ნა ნა
დები იგი ყ~ნი გ~რდა[......]
და და დაგსაგნა ფ~ა მ~მარა
და ვნ~ბლი იგი ბ~ნბჲ კ~ცთჲ
სვნებ~ლ ქო რ~ სვნებელ
მ~ნ ყ~ნ თ~რ ვნ~ბჲ თ~ვრ [.....]
და სრძსლო~ბათა ყ~ნ თ~რ

ნ~თლთა აფავრებრ ქ~თა
დბდბ~ლთა აფარრ~ლნა ნი
[....] დიდ დიდნი ვ~ა ფ~ნ და კ~ც
[.....]თა ბ~ნბირა ფრეკილ
[....] გ~ნა მრთ~ლებდა კეთ
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რაცცირ მქოტელ იუმნ[.....]
ერეოდერ მთ~ვრრა მ
ირრა როტლირ მპქრობელ
[...] მ~რ სკეთსრრა რ~ან იგი ფ
[...........] მანუანებათა მირთ~ჲთა
[............] ნებირა მირირანი
[......] მირა მპქრობ~ლნი მ~ტე
[.......] მთ~ვრნი გ~ნწმზადნა
მრაცრ~დ თ~რდ და აფაზრ
ზინნა ტ~ნძვ~დ და გსჱმად
და რიკ~დილდ უ~რ მ~წმეთა
მირ თ~რ წგონებდა ქ~დ ბ~რტი
იგი დაკნინებად ფ~ირ მრ~ცრბ
ირა და დატ~რვდ ჩ~იტირა
ა~დ სტროჲრ და სმაფლე
რ გ~ნღსჱნდა და გ~ნბრწქ
ინდა რიმრ~ვლე წ~თა მო
წ~მეთა და გჳრგ~ნორან~ნი ა
მ~ფლდერ წ~ე მტირა და აფა
ვრო რ~რსტველი ც~თაჲ და გა
ნან~თლა რ~ტლი ღეწქნ~რებ
ამ~ნ წ~თა ნაწილთა მათთა
მ~ნ და ღეამკო ეკლერიაჲ
უ~დგ~ბმნ ფ~წლთა მ~თთმ~ნ
მოაღთო მჴდომი იგი ბე
ლიარ მორევმ~ნ მ~ნ რირცლ
თა მ~თთამ~ნ და რ~დ ღემსრრა
და დაწსა ქ~ი შ~ლი მირიჭ
r~ლთა ღ~რ ვ~ა მთიები
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[..............................................]
[............................................]
და ღესვრდერ მზრსნველრა
ობოლთარა ქ~ლდ რ~ციერრა მ~რ
და გ~ნმაცცოვ~ლბლრა მ~რ ცც~რბ
ირა რატლავრა თქ~ნირ რცერ
და მსნ დაადგრერ და მრაცსრე
ბდერ ამირა ღ~დ მირ~ჲწია
ქრმა იგი წარაკრა კ~თლდ
უცევირა და წადი~რებირა მი
რირათ~რ პ~ტივითა პ~ტვ~დ
აფქვ~ნბლი მიემთცჳა პა
ტრიაუობარა ც~ დაჲ მირი
წმრაცსრებდა წ~ა აფდგომ~რა
და წმოყილებდა დედაკ~ცრა
ფირრრა და წ~რყინებ~ლრა
რარრარ ბეთლემელრაჭ
x~ ჩ~ბკი იგი ზაბილონ რ~ი ზე
მო ვაჴრენეთ მიიწია რ~ჲ
წრომედ წ~ე მ~ტირა ც~ მ~ნ
რიცარ~ლით ღეიწქნ~რა და
ღ~დ პ~ტივითა და ნიჩითა გ~ნა
წერა იგი მჴედ~რთ მთ~ვრ~დ:

რიკსდილი ნ~ტრით მიითვ~ლა
ძ~რრ ეცსა ბნ~ბითა მით ჴორ
ცთ~ჲთა და მკ~და და რ~ტლა
ვრა დაიდვა ც~ აფდგა
ფ~თებრ მერამერა დფერა
[.............................................]
[................................................]
ობი სშლეველი მჴედრირა
დიდირა კად~ნიერად მდგ
[......] წ~ე პირრა ფ~ირარა მრწ[....]
მეოცი და მტარ და ჴ~ლირ ამპქ
რობელი ქ~თა მორწმსნეთა და
სტროჲრ ნ~თერ~ვირა ყ~ნირა
დ~ბსლი მ~წე უ~რი გ~ი რ~ნ იფ~წა
დეოკლიტიანერზე რ~ი აფმო
ეცენა ქ~დ რაუებელით და ს
ტროჲრფა ერე ვ~რთა ნერგ
თა მიერ უ~ქნით კაბპადსკით
რ~ირა ფ~წლირა და წ~მებირა
ჟ~მთა და ამ~რვე უ~ქნარა ღ~აჭ
iქო ვინმე თ~ა მოუ~ლაუე მირი
კ~ცი კ~თლდ მ~რწმ~ნე ღვილი
მდიდართა და წ~ყინებსლთაჲ
კ~დ იქო იგი შლ~რ და აცოვან
და გ~ნთუმ~ლ წქობათა ღ~ა
რ~ირა რ~ცელი ზაბილონ ერე
წ~რვიდა წრომედ წ~ე მ~ტირა
მაურიმიანერა მრ~ცსრდ და მო
ფებად პ~ტივირა და ნიჩირა
ც~ იქო ვინმე მეგობარი მირ
თ~ა მოუ~ლუე კ~ცი ფ~ირ მ~ქ[.......]
იქვნერ შე ერთი და არ~ლი
ერთი ც~ აფერრ~ლა რაჲ [....]
და მესფლე მირი დაღთერ
[.........................................]
[...........................................]
და [....................................]
და მბრშონლი იგი იოტნა
და მთ~ვრნი იგი [...............]
ნებსლნი ერირანი პქრ[........]
წინაღე მეტირა მოიქვ[........]
ტმნ ტ~დი პ~ტივი და [......]
სქო ზაბილორ და გ~ნ[...]
ომილთა მ~თ თ~რ გ~ნაყინნა[....]
კ~დილი მ~ღნ იწქერ მ~თ ტირი
ლ~დ და ევედრბ~დერ ზაბი
ლონრ და ეტქოდერ ღეგჳქვან[...]
ტ~შრრა ღ~ა ო~ირა ფ~ირა ღ~ნრრა
და ნ~თლ გსჱც რ~ცელითა მი
რითა რ~ლრა ღ~ნ წმრ~ცსრებ
რ~ნ ერე ვ~რი რიმჴნე მოგცა
ღ~ნ და ერრეთ რ~ჲ მოვირრ
ნეთ ღ~ნ სბრალო იქო რირცლ
ირა ყ~ნირგ~ნ მ~ღნ ზაბილონ
ასწქა ერე პატრიაუ
რა წრომირარა პაპარა ც~ მ~ნ
რიც~რ~ლითა ღეიწქნარა და

m~რ ჟ~ა იუმნა გ~ნდგომილე
ბ~ჲ ტრანგთ~ჲ და მარბევე
ლობითა გ~ნცრწნიდერ უ~ქა
ნარა წრომთარა ვ~დირ
თჳთ მ~ტირა მ~რთ ბრშ~ლა ქვირ
[......] კაპბადსკიით
[....] მირ თ~ა მჴედრობი
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[............]რლვლირა მკს
[………..]ვიდერ ადგილრა
[………..]ნებსლ იქო წა
[………..]თ~ვთა მ~თთა და
[.............] მოელოდნენ რიკ~დი
[.............]დ~ლნი წ~ირა ნ~თლ
[............] ა მი~რ ც~ ზაბილო
[.......] ამარ რ~ჲ აფიშრა
რსლითა და ტიროდა ტ~დ
ცცოვართა თ~ვნი მ~თნი
ბრ~ნერ რიკსდიდ წარ
[..]და და ღევიდა წ~ე მ~ტირა
და მოითცოვნა იგ~ნი
ც~ მ~ტემ~ნ მიწმ~დლნა ზაბილ
ონრ რიცოცცლე მ~თი და მ~ნ გ~ნ
სტევა და წარავლინა
მღვიდ~ბით უ~ქნად მ~თდა ც~ იგ
ინი ევედრნერ ზაბილორრ
რ~ა წარწქვერ მ~თ და
მირცერ მ~თ ნ~თლი
უ[.....]ბირა ც~ მ~ნ ირმინა
ვედრებ~ჲ მ~თი და ითცოვ
ნა პაპაჲრაგ~ნ მფდ~ლნი და
წ~რვიდა მ~თ თ~ა უ~ქნად მ~თრა
და ვ~ა მიიწივნერ მაცლობლ~დ
ესწქა ერთა მ~თ ქ~ი იგი
ქოტილი და ვ~დ მთ~ვრნი
მ~თნი ცოცცლებით მოვლენ
ღეკრბერ ქ~ნი იგი რამთ~ვრო
ნი ერთ~დ და მოეგებენერ
[.......] მდინარერა ზ~ა
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მოვიდა უ~ქნით მირით
კაპბადსკიით იჱ~ლმდ რ~
პატრიარუ უმნილიქო და
[........]ქ~არსლი აყსჱნა ზაბილორ
და მეგობარ მირრა იუმნა
და ერე რ~ჲ ერრეთ [....] გ~ნეგებოდა
დფჱრა ერთრა წ~ უა რარრა ბე
თლემელმ~ნ პატრიაურა
ერე ზაბილო გ~ნთუმსლი ბრ
შოლათა ღ~ა და სტროჲრ
რიბრშნითა და ფ~ირ მოღიღებ
ითა რ~ნ ერი იგი სრიცცს
ნი ნათ~რვნი ტრანგთანი მი
სშფსნა [......] რარწმ~ნოებირა
მი~რ და ნ~თლირ ფებითა
ძერ არრ რ~ა მირცერ დაჲ ერე
ღ~ნი რორანა ცოლ~დ მირრა
[......] იქო რ~ცელი მირი და
წარიქვანორ და წარვიდერ უ~ქნდ

ნ~თლრცა მ~თ რ~ცელითა მ~მირაჲ
თა შირ~ჲთა რ~ლირა წ~ირჲთა
და ღეიქვანნა ტ~შრდ და ა
ზიარნა რაჲდსმლოთა უ~რ ფ~ი
რა ყ~ნირათა და თ~ქნი რცერ
და ღეემთცვივნერ წ~ათა თ~ვ
თა მ~ცულთა და ცვ~ლირა დფე
დიდრა ფადამარარა და გ~ნ
ქვერ მთ~ვრთა მ~თ ერი იგი
იმ~რ და ამ~რ და აკ~ცერ მფ
[....]თა წქ~ლი იგი და ღთაჴ
და ქ~ი იგი ერი და გ~ნიბანებოდერ
და აფმოვიდოდერ ადგილრა
ერთრა და დაარცმიდერ მფდე
ლნი ჴ~ლთა მ~თთა და ნ~თლ რცე
მდერ რ~ცელითა მ~მირ~ჲთა და ში
რაჲთა და რ~ლირა წ~ირათა ათ
დფჱ და აფწმ~რთნერ კარ~ვნი
და ღეწირერ სრირცლოჲ იგი
მრცსჱრპლი და აზიარნერ
ქ~ნი რაჲდ~მლოთა უ~ერ ფ~ირ ყ~ნირათა
ც~ ზაბილონ დასტევნა მფ~დლ
ნი იგი მათთ~ავე რ~ა არწავ
[...] რარწმ~ნოებ~ჲ ჩ~ტი და რძ~ლი და
წერი [.......]ობირა და თვით
წარმოვიდა წრომედვე[.....]
[...............] გამდიდრებსლი
მ~თ მიერ ამირა ღ~დ გ~ნიზრაცა
[........] და თუ~ა წარვიდე
იჱ~ლმდ და ვაჴმარო რიმ
დიდრე ერე ყ~ი წ~თა მ~თ ადგილ
თა იჱლმ~რათა და ღე[.......]
იჱ~ლმდ თ~ქნი რცა გ~ნ[.....]
ელ~ბლრა ცც~რებირა რატ[.....]
და წ~თა მათ ადგილთა [.......]
რიმდიდრე გ~ნსქო გლ~ცკთა და
იცილა რ~ მეცნიერი იგი [....]
ქრმ~ჲ რ~ი დითსრთ [..........]
და წარვიდერ იჱ[.......]
არსლირა ე[..................]
რირა ნინო[....................]
სქვერ ქ~ი რიმ[...............]
ზაბილო დაიწ[.............]
უირგ~ნ და იძ[...............]
რ~გ~ნ თ~რირა და ღეი[.......]
თ~რი და რ~ცედ ცსა[.........]
რათა დამოადინნა ც[..........]
თა პირრა მირრა და იტ[.....]
ღვილო აწა ერერა [......]
ობოლ იუმნები ყ~მგნ [....]
გიტევებ და გ~ნგეღორები
ც~ ღეგვედრებ ღ~ნ მ~მრა მარ ზე
ცირათა და მზრდელრა ქ~თარა
ფ~ა რ~ი იგი არრ მ~მჲ ობო
ლთ~ჲ და მრ~ძსლი უსრივთა
დაწნერგე გსლრა ღ~ნრა რამა
[......] ღიღი მირი და რ~ქრლი

თ~რად რ~ი იგი [............]
ედ ირმინა პატრიაუმ~ნ და
მირცა რიც~რსლით დაჲ თ~რი
ცოლ~დ ზაბილორრ და წარიქვა
ნა უ~ქნდ თ~რად კაპბად
ოკიად რ~ლთგ~ნ იღვა მცო
[...]დ ფირრი და ქ~დ ნ~ტარი ნინო
ცეთა კ~თლთგნ ნ~ქოტი კ~თლი
რათნოჲ ფ~ჲჭ dა ვ~ა იუმ
ნა ათოთცმეტირა წლირა
[...]უსნერ მღ~ბლნი მირნი და
[......]დერ ქ~ი მონაგები მ~თი
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[.........] მრ~ცსრბდა
[........] რ~ჲ ვინ ს
[..............]მ~ნ აუ~მომდეჭ
[...............] დაჲ თ~რი რორა
[.......] რ~ბდ დედათა
[........] ვ~ა თჳთ ინებ~ჲ
[...........] აფერრ~ლა რა
[.....] ფ~ირა. ც~ დირწსლი
[....] ი ნინო ღეწვედრა~
[...] მ~ნერა და ფ~ირ მოღიღრა
[.......]კ~ცრა რომელი მ~დირ წმრ~ცრბ
და წ~რა აფრადგომ~ლრა მ~ცცვრირა
ყ~ნირა ი~ჳ უ~რრა მირ თ~ავე
წმრ~ცრებდა ფირრი ნინო
და ირწავლებდა მირგ~ნ რ~ კ
თ~ლდ მეცნიერი იქო იგი
ჴრნირა ყ~ნირა თ~რ აფრრ~ლე
ბ~ლთა განგებსლებათა მ~ცც~რი
რათა და მისთცრობდა ა
ნგ~ლზირა მ~რ ც~რებარა უ~წლ
ირგ~ნ ღობარა ი~ერ მ~რ იორ
დანერა ღ~ა ნ~თლირ ფებარა
და ქ~თა მ~თ თ~რ რ~რწსლთა ს
რიცცსთა რ~ნი აფარრ~ლნა
და კ~დ ღსრითა წ~რიათა
მ~რ ღეპქრობარა და ნეტ
[....] ვნებარა და ძ~რცმ~რა
დატვლარა და მერამერა დფ
ერა აფდგ~მარა ც~ იგი წადი
ერებით ირმენდა და რაწს
რთელ მირრა აუსნდერ დფე და ფამე
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მღობელრა რ~ირა ც~ტირა წ~ე იქო
რსრვილით და წადიერებით
მდგომარე რენაკრა ღ~ა და
მ~დირ გ~ნკრშალ~ლ იქო ლოცსა
რა და ვედრ~ბარა ც~ ყ~ნ აუა
ვქოთ დარაბამი რიტქვირაჲ მა
სწქებელი ჴრნირა და ცც~რბი
რა ყ~ნირაჲ რ~ ვ~ა წერილ ~რრ
ღ~დ ამ~ფლებირა ო~ირა ყ~ნირა
ი~ჳ უ~რრა და მოვლინები
თა რ~ლირა წ~ირათა წ~თა მო
ც~ულთა ზ~ა და გ~ნქოტითა ე
ნათ~ჲთა მრგ~ვრდვე ენი
რა მოცემ~ლირა წილ ცსდა

და წბაშვედ უცევარა
ფირრთა მ~თ მენელრაცცებლეთა
დედ~თარა და დათა ლაზარერ
თარა და ერრეთ რ~ჲ რცცონ
დებოდი ქ~ი რაოდენი ითცოო
მიიფო ფ~ირგნ და მირცა სკ
რკნ~ლი ამბორრ ქოტაჲჭ
x~ ზაბილო ამფებ~ლმ~ნ ღს[..]
რა ელიაჲრარა და იოანერრა და
ქ~ი თ~რთ ძმნილმ~ნ რ~ტლირ
გ~ნ განვლო იორდანე და სდ~ბნო
დ გ~ნვიდა და მც~ჲ მც[..]
ამირრა ღ~დ წკითცვიდავე ნ~ტრი
ნინო რამორელირა თ~რ ო~ირა
რ~ნი ძ~რცმარა გ~ნქვნერ
და რსდარირა თ~რ და ტილოთა
რ~ი რ~ტლვრა ო~ირრა იპოვნერ
და კ~დ ცც~ველ მქ~ტელირა ძ~რირა
თ~რ ც~ იგი მისგებდა ვ~დ
კსართი იგი რასტლიჲ
რ~ლრა ზ~ა წილ იგდერ ცსდა
წილით წ~რიათა მცცეთელ
თა ც~ ტილონი და რსდარი მიი
ცსნერ პტ~ე და მენ~ლრც~ცბლთა
დ~დთა ც~ ძ~ი და რც~ნი რაოდენნი
რ~ჲ ნეტრით ვნ~ბარა მ~რ მ~ცც~რი
რ~რა მრაცსრ ეუმნნერ ჴ~რც
თა მ~თ რასტლოთა ღსრი
თა გ~ნბატონ~ბლთა მათ წს
რიათა დატ~რნერ მიწარა
კ~დცა წკითცვიდა ფირრი ნინო
რამორლირა მირ თ~რ მ~ცცრირა
და უ~ლ~უირა თ~რ მცცეთირა ც~
იგი მისგებდა ვ~დ უქ~ნჲ
არრ ყრდილოჲრ~ჲ დიდი რამკჳ
დრ~ბლი წ~რმ~რთა ღ~რ პარ
თთრ და ოვრეთირათა და რაც~თ
მ~თდა არრ რ~მეტო უ~ლუი [...]
ც~ ნ~ტრმ~ნ ნინო ირწავლა [......]
ზ~ა მიწევნით აფიპქრა
ჴ~ლნი ზ~ცდ და წმადლობდა
შლ~ერრა და ქ~ირა განმგ[......]
ფ~ა და ქ~დ წ~ა დ~დოტ~ლრა ფ~ირ
მ~დლითა [..................................]
არა ძერ მი[..................]
მოქსარნი და [.................]
დენ უ~დგბდ რ~ცელ[..........]
და ფ~ირა ყ~ირ~რა [.................]
ტნენ წ~რმრთ[.................]
მად რდგე ყ~მი[...........]
ებირა თ~რ და კ~დ გ~ნ[.....]
რა ყ~მგნ იჩსჱლ [.........]
სკსჱ არა რათნო ი[..........]
რ~ნ გჳბრშანა ერ[...........]
ტაჲ აწ სკსჱ წ~რ[.....]
ღ~ნცა უ~ქნრა მ~რ რ~ი წილ გცს
და და მოვიდე მეცა ღ~ნთან

იგივე უ~ქნ~ჲ თითოესლ
რა და უ~დგბდრ რიტქ~რა ჩ~ტებირა
რა ქ~თა უ~ლუთა და რ~ტლთა
ც~ წ~რა ი~ერ მაც~რბლრა და ფ~ირ მე
ტქსჱლრა ეგრეთვე რამ
გზირ წილგდებითა ცსდა კე
რშოჲ ეტეროჲრა უ~ქნაჲ
რიირაჲ და აწსჱვდერ
წ~ნი მცუ~ლნი წარრლვ~დ უა
ლუ~ბრა მ~რ მრგ~ვრადვე მ~თრა
ც~ იგი მიზეზ ქოტდა არა
ტლობ~დ გ~ნღორებირა ქ~დ წ~ი
რა ფ~ირ მღ~ბ~ლრგ~ნ რ~ირა და
მკჳდრბ~ლ იქო ბრშ~ნებითა
[.....]ოჲთა ა~დ წმრ~ც~რბდა მ~რ
რ~ცლრა ღ~ა თ~რრა რიონრ ამი
რა ღ~დ წუ~ა მარ წ~ნ დ~დტლმ~ნ
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[...................] მორა
[..................] წ~რმარ
[.................]ი ც~ აფრაჲ
[................] უ~ქნირა ერე
[..............] ღ~ნთანი არა ც~
[..............]უ~ლნი კიდით
[...........] ღემოვკრიბნე ღ~ნ
[.........] თ~ვდი მოვიდე წა
[...........]ბ~დ რ~ლირა ღ~ნირა რ~ი
[....] აფსრრ~~ლა ვ~ა აფსთუ~აჭ
x~ ვინ~ჲ მიიწია ქ~დ წ~ჲ იგი
[........] უ~ქნჲ იგი რლვითა
თ~რითა და კ~დ იჱ~ლმდ მოი
უცა და იქოტ~ბოდა რაცლრა
მ~რ ი~ერრა რიონრ ღ~ა და იქო
მოუ~ლუ~ობჲ მირი ქ~დ რ~კრვლ
და საფრერ ბ~ნბთა ქ~თა დფე
თა ცც~რბირა მირირათა უ~ქანა
რა ც~ გ~ნვდა რ~ჲ რ~ტლირა
ამირგ~ნ დ~ბსლთა მით მიცვა
ლებითა და აფვიდა რს
ტ~ვდ შირა მირირა თ~ა ამირ
რა ღ~დ წელთა მრ~ვლთა
ღ~რ გ~რდარლვირა მოცედვა
ქო ზ~ცით წქ~ლობით ქ~დ რაც
იერმ~ნ დ~დტლმ~ნ და მოიჴ
რენა ო~ირა მ~რ და შირა მირირა
წილცსდომილი იგი მირ
და უ~ქნ~ჲ და ნ~თრვი ყ~ნი რ~
ნაწილ მირრა ყ~ნ ვართ ნა
თერ~ვნი უართვ~ლნი: და
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ეგე ყემ მ~რ რ~ მე დ[.......]რ
სცცოჲ სნდოჲ [............]
ლი ანს რ~ჲ იქორ [.........]
და წინამშფსარ რ~უმირა ამი
რ მ~ღნ დ~დოტლმ~ნ მიქო
ზ~ა კერშო ცცედრირა მირირა
მქოტრა მ~რ რტორა ვენაჴირ~რა
და მოწკსჱთა მირგ~ნ და ღე
უმნა ძ~ირ რ~ცედ და მირცა იგი

რ~ა ორივე რრ~ლ იუმნარ ღ~ნი
ცა უ~დგბ~ჲ და კ~დ ყ~მგნ გ~ნსღ
ორებლობ~ჲ ერრეთ რ~ჲ ს
ბრშ~ნა რ~ქრლრა მ~რ და წ~რემა
რთა მირ თ~ა რლვ~დ და უ~დგბდ
და მაგდანელი მ~რმ და რც~ნი
მენ~ლ რ~ცცბლ~ნი მ~თ თ~ა და ვ~რ
ვიდოდერ რამ დფე ოდენ მ~ღნ
გ~მოსყნდა მ~ცცრი და სბრ
შანა რაქ~რელირა მირ თ~რ [...]
ლვ~ჲ უ~დგბდ და მ~ნლრა
ცც~ბლთა მ~თ მირთანა თ~ა
ღემწედ და მოფსაწედ
ც~ ქ~დ წ~ა დედარა მირრა [....]
არა მნებავრ უ[.........................]
რვლ~ჲ ღ~ნი ა~დ [...................]
ციდ ღ~ნდა რიო[...................]
ნ[.....]თ ყ~ნ და რამ ნეტარ
[............] მირრა ვიწოდენით
[........] არრ ღ~დ ფ~ირ მჴრნ~ლი
[.....]მათ~ვირსტლებელი ყ~ნი
[....]რირა მირგ~ნ მონებირა
და რ~დირა ტქსჱობირა მთ~ვრი
რა მირ ბნ~ლირა აწ კ~დ აფვი
დეთნ რადა იგი პ~ლ დასტევე
თ რიტქ~ჲ რ~ ვ~ა ფირრი ნინო
ილ~ცვიდა დფე და ფ~მე მარც
ვითა და მოფ~წებითა და და
სცცრო მ~ლითა ვ~დრბითა
მდგომ~რე წ~ე ც~ტრა მარ ქ~დ წ~ირა
ფ~ირ მღ~ბლირრა დფერა ერთრა
ჟ~ა მეეუსრერა რეცა აფტა
ცებ~ლ იუმნა და იქო მდგომარე
რიონრ ღ~ა წ~ე რენაკრა მ~რ წ~ირა
დ~დოტლირ~რა რ~ლრა ღ~ა მკჳდრ
იქო იქო რ~ჲ უ~ქნარა ზ~ა და ზ~ა
კერშო ცცედარრა მირრა იქო ვაზი
რტო გ~რდატენილი
გ~მოსყნდა ქ~დ წ~ჲ იგი ნ~ტრრა
ნინორ და წუ~ა აწა ერერა
წ~რგავლინ~ბ ღ~ნ უ~დგბდ ნ~თერა
ვთა მ~რთ სცცოთა ნაწილრა
ყ~რა უ~ქანარა ყრდილოჲრ~რა ერი
რა მ~რთ უართვ~ლთ[....]
რვედ რიმჴნით და ქ~თა
სუ~დგე ჩ~ტბ~ჲ ც~ მ~ნ ღეშ[...]
ნბლმ~ნ ცილვირა მირგ~ნ [.....]
დ~დტლო ვერ ღერაშლ[......]
უ~ლუთ[.....................................]
წ~ე მდ წ~ირ[..........................]
და გ~ანქოტი[.....................]
და ვ~ა მოილ[.........................]
დგილნი კდ[.............................]
უქნდ თ~რად[....................]
პ~ტრიაურა ფ[......................]
წ~რგზვნორ მირ[..................]
რ~რაცა ო~ლი მის[..............]

ჴ~ლთა ნინორათა და წუ~ა ა
მით ნიღითა რშლო ქ~თა მ~ნუნე
ბათა ეღმ~კირათა და წ~რგემა
რთორ უ~დგბ~ჲ ღ~ი და თ~ა ღემწე
გექო და არა დაგიტეო ღ~ნჭ
aმირრა ღ~დ მოეგო რ~ჲ თ~ვდ თ~რა
დ ნტ~რი იგი იცილა ჴ~ლთა ღ~ა
თ~რთა რ~ აუსნდა ძ~ი იგი
ვაზირ~ჲ ღეშრწ~ნბ~ლი და
გ~ნკჳრვებ~ლი ცრემლით
ა ად~ბდა ფ~ა და ქ~დ წ~ა ფ~ირ მ
ღბ~ლრა და ღეზფსდვილი
რარწმსნოებითა და რ~რბითა კრ
შალ~ლდ მ~დირ ეპქრა მირ ღ~რ
ძ~ი იგი წ~ჲ: ერე ქ~ი მისთცრა
დედირ შმ~რა თ~რრა წ~ა პატრი
აურა ნ~ტრმ~ნ ნინო ც~ იგი გ~ნ
კრთომილი დ~ბლრა მ~რ ზ~ა რა
ცილველრა წმ~დლობდა ფ~ა და
ქ~დ წ~ა ფ~ირ მღობელრა
მ~თ დფეთა ღ~ა მოვიდა ვინ
[.....] კ~ცი ღერაცცილთ~გ~ნ
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[......................................]რბ
[....................]ბირა ღენირრა
[...................] და ღ~ნ ქ~დ
[.................] მღ~ბლო რა
[.................] ვედრბლ~დ
[.................] ირყიერ
[..................] ღენირა მ~დირ
[..................]ცევ ოცათა ღ~ნ
[...................] ითა და წარ[....]
[.................] ფსრა და იგი ძერ
[..........................] რ~ აწა ერერა
[..........] ბირაებრ ღ~ნი რაწარ
[..........] ვლინებ მონდობითა
სრიცცსთა წქ~ლბთა ღ~ნ თ~ჲ
თა და ვ~ა მოიფო პატრი
აუირგ~ნ კ~ცვჲ ფირრმ~ნ ნინო
იძმნა დედირგ~ნ თ~რირა:
და წ~რმოვიდა დედაკ~ცირა მირ
თ~ა ეტერელირა და ვ~რ
მოვიდა რაციდ მირრა ღე
ემთცჳა მსნ დედაკ~ცრა
ვირმე წ~რყინებ~ლრა რ~ცე
ლით რიტრიმერ რ~ლრა რს
როდა რ~რწმნ~ბირა თ~რ უ~ირ
რა და წ~ირა ნ~თლირ ფებირა
იწქო რწ~ვლ~დ მირრა ნ~ტრმ~ნ
ნინო და წ~რმოსთცრ~ბდა
გ~ნგებ~ლებათა თ~რ მ~ცცვრირათა
ჴრნირა ყ~ნირა თ~რ აფრრ~ლე
ბითა და კ~დ მეორედ მორლ
ვირა მირირა თ~რ დ~ბით და
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წ~თა მ~თ მ~წმეთა ზ~ა მორრ~ლ
ად და წ~თა რ~ლითა მათთა
ზ~ცდ დ~ბით აფმქვ~ნბლ~დ

ც~ წ~ნ პატრიაუმ~ნ[..............]
დირა მირირამ~ნ მიიქვანა[.....]
და დაადგინა აფრვლრა რა
კ~რთცვლირ~რა და დაარცნა
ჴ~ლნი მირნი მჴართა მირთა
ილოცვიდა და იტქოდა
ო~ო ფ~ო ღ~მუმედო ქ~თა დ~ბდბლთა
ცილ~ლთა და სცილ~ვთაო
და მტლობ~ლო ქ~თა რ~კნთაო
რ~ირა ჴ~ლთა ღ~ა არრ ქ~ი რ~ლი
ღ~ნ ღეგვედრებ ობოლრა ამ~რ
დირა ყ~ირ~რა და წ~რვავლი
ნებ უ~დგბ~დ ფ~თებირა ღ~ნირა
და მაცარ~ბლდ წ~ირა აფდგ~მი
რა ღ~ნირა რადაცა ძერ იყინორ
ღ~ნმ~ნ რაციერებამ~ნ წ~რსშე
ფს და ეუმენ კ~თლ თ~ნა
მოგზასრ მცვ~ლ და მტარ
ველ ქ~თგ~ნ რივერაგეთა
მტ~რირათა ღეზფსდე ერე წ~
თა რ~ლითა ღ~ნითა რ~ა სღიღრ~დ
ვიდოდირ ღ~რ არპიტთა
მიც~მდ რ~რსტ~ვლირა აფმრ~რე
ბ~ლთა რ~ცელირა მირი რათაჭ
m~ღნ პ~ტრნმნ მ~ნ დედაკაცმ~ნ ვ~ა
უ~ქნა მ~ნ კ~თლ მ~ნ ღეიწქნ~რნა
თერლი იგი ნინოჲრ რიტქ~თანი
და ნ~თლ იფო მფდ~ლირა მ~რ
რ~ცელითა მ~მირ~ჲთა და შირ~ჲ
თა და რ~ლირა წ~ირაჲთა და
წ~რიქვანა მირ თ~ა ფირრი ნინოჲ
და იქოტებოდა ორ წელიწა
დ რაცლრა ღ~ა მირრა მარ თ~ა
და კ~თლდ წმოშფსრიდა
და არწავ~ბდა მცნებ~თა მ~ცცრირა
ყ~ნირა ი~ჳ უ~რთა რ~ირა რ~ცელ
ირა თ~რ იუმნა რივლტოლ~ჲ
რიტრიმერი რაბერშნეთით
და გაჲანე აფმზრდ~ლი მირი
და რც~ნი იგი ერგარირნი რსლნი წ~რმოიქვანნა
და მიწმართა ადგილთა რომცეთერა
მირ თ~ა და ვ~ა მოიწივნერ
მაცლობლ~დ რამოთცერა თრდატ
მეტირრა და დაადგრერ მსნ
ჟ~მ რავდენმე: ც~ წ~ჲ რიტრიმე
და მირ თ~ნანი იგი იწამნერ რა
ცელირა თ~რ უ~რირაჲ თრდატ
ირ მ~რ და გჳრგჳ ღემკობილ
ნი ფირრ იუმნ~ნრ რ~რსტ[......]
ც~ გ~ნგებითა ზე გ~რ[......]
თა დაიტარა ნ~ტრი [....]
სცილვ~დ და ქ~დ მისაც
ბლდ მდევართგ~ნ და ც[...]
და რიმრავლერა ან~ლოზ[....]
წკითცა მწქემრთა[......................]
ვინაობარა და[...........................]
ბარა ც~ მთ[.................................]

მ~ღნ დავარდა უ~ქნად ევე
დრ~ბოდა ფ~ა და იტქოდა ო~ო
ფ~ო ყ~მო ნს დამიტეობ მე მჴე
ვ~ლრა ღ~ნრა ღ~რ მჴეცთა
ამ~თ მშჳნვ~რეთა და კ~ც
თა მრგ~ვრთა იუედნეთა და
არპიტთა მ~ღნ იქო ჴ~ჲ მირა
მ~რთ რ~ი ეტქოდა აფდ~გ ვი
დოდე აფმორავ~ლით რადა იგ
ი რამკალი ტ~დ არრ რ~იცა მ
[..]მსღაკო და რ~ირა თ~რ დაც
ვსლ იუმენ და დაცვსლ
იუმნაჭ მ~ღნ აფდგა და წარ
ვიდა ნ~ტრი ნინო. და ვ~ა მო
ვიდა ოლოპორთა დაი
ზამთრა მსნ და მორაჲ
იწია ზატცსლი აფმოვი
და მთათა ძავაცეთირათა
და მიემთცჳა ტბარა რ~ლრა
ეწოდებირ ტარავნ~ჲ და
მსნ დაადგრა ორ დფე და მ
ოიფო რაზრდ~ლი მეთევზს
რთაგ~ნ და გ~ნშლიერდა და ადი
[....] ფ~ა კ~დ იქვნერ მ~თვე
ადგილთა მწემრნი ცცოა
რთანი და მემროწელნი
ზროცათანი რ~ნი არვეობ
დერ მთათა მ~თ ზ~ა რამწქოთა მ~თ თ~აჭ
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[.....]იგი მ~თი სცნასრ
რაგონებელ იქო მ~თ ქ~თა მ~რ
რ~რა ზ~ა ღენ არრ აწ ეკ
ლერიაჲ ქ~დ წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლ
ირა და მონარტ~რი ტ~დ ღსჱნ~რი ჭ
x~ ნ~ტრი ნინო ჟ~ა მ~რ ზეგ~რ
დმოჲრა შ~ლირგ~ნ წ~რქმე
დარა კ~რპთარა მდგომ~რე
[....] სღიღად მაცლობ~ლდ
ადგილირა მირ მცირერა რა
ტარვ~ლრა კლდირ~რა უჱ~ღე
მდგომ~რე და ღერწირვიდა
ფ~ა უ~ბარა და მ~დლობარა ც~
ვ~ა იუმნა მქისდროება
და გ~ნწმდა წაერი წარ
მოვიდა ფირრი იგი წიაფ
კერშო დარავ~ლრა კლდი
რ~რა რადა იგი პ~ლ უ~ლუი
ღენ იქო და დგა მსნ ცე ღსე
ნიერი რტო გ~რდატენილი.
რ~ლრა უ~ღე დაადგრა ეუს
რი დფე გამორაცა ცერა მ~რ
ზ~ა რ~რწლი ძ~ჲ და ილოცვიდა
მ~დირ დფე და ფ~მე მ~ღნ გამო
ვიდა რიმრ~ვლე უ~ლუირ~ჲ
ცილვ~დ ადგილირა მირ და

ელიგნ[.......................................]
მე უინშა[....................................]
სრცლ[.........................................]
დედირა მცცე[.............................]
ედნა ვ~რ[....................................]
რ~რა რ~ვრე იქვ[.............................]
ითა მთანი იგი ყ[...........................]
გ~ნკჳრვბსლი ფ~ფდბ[................]
მრთ და ილ~ცვიდა და
მიწვა უ~ქნარა ზ~ა რ~ა გ~ნ[......]
ნორ და ვ~რ მიეშინა წარ
მოსდგა კ~ცი ბრწქინვ~ლე
ცილვითა და ღსჱნიერი წა
რაკითა და მირცა წიგნი დაბე
ჩდ~ლი და წუ~ა აფდეგ და მია
რთსი წიგნი ერე მ~ტერა წა

რმართთარა მცცეთარ რ~
ამირ თ~რ მოივლინე ც~ მ~ნ
ცრემლით მისგო ო~ო მე დე
დაკ~ცი ვარ სცცოჲ ვ~ე
ვლიდე სცცოთა ნ~თ~ვთა
თ~ა მ~ღნ გ~ნჴრნა წიგნი
რ~ირა თ~ვ დაწერილ იქო რა
ცელი ი~ჳჲრი წრომაელ
ბრ რადაცა იუდ~გორ რა
რ~ბაჲ ერე მსნცა ითუსმო
დირ დედაკ~ცი ერე რ~ არა[...]
მ~მაკცებ~ჲ და დედაკ~ცბჲ
რათმე რიტქ~თა ზრაცვიდერ.
ვ~დ მტერ არრ ფ~ა ყ~ნირა არ
მაზირა. ფ~ი უალდევ~ლთჲ:
და ვ~ა ყსჱსლებ~ჲ არრ ნ~თლ
ირ მპქრობელთ~ჲ სრთიერთ
არრ წმშლ~ვრობენ და ერე
ქ~ი მირ მ~რ მოიწია ამ~რ და ე
რე ვ~რრა იტქოდერ რაკიცცელ
რა და რაბარრობ~ლრა მოკიცც
სლნი იგი ეღმ~კირაგ~ნ მ~დირ მოკი
ცცსლი და და რაბარრობ~ლთა
მ~თ ფ~თთა მ~თ თ~ა: მ~ღნ მო
ვიდა ერთი წარყინ~ბლი მჴე
ვ~ლთაგ~ნი დ~დტლირათაჲ
რ~ცელით ღროღანა და ვ~ა
იცილა ნ~ტრი ნინო ცეთა მ~თ უ~ღე
მოიქვნა თ~რგმ~ნი ბერშნ~ლ
მ~ტქლი დედაკ~ცი და ქ~ი რ~უმე მირი
და ვინაობ~ჲ და მიზეზნი მსნ
მირლვირაჲ ქ~ი ზ~ა მიწევნი
თ ირწავა და კ~თლდ გ[...]
ჴმაქო და ტ~დითა ცრემლი
თა აფვრებ~ლი აჲშსლე
ბდა წარრლვ~დ მირ თ~ა რადე
დოტლოდ ც~ მ~ნ არა ინება
ა~დ ღ~დ რამირა დფირა ღთაჳდა
უ~ლუდ და მიწმართა რამოთ

შიებად ფ~თა მ~თთა რ~თა
ქ~დ არა წპოებდერ და
ვ~ა ცნობა მიფებ~ლნი სრ
თიერთარრ გ~ნკჳრვები
თ ცედვიდერ და რიცოტირა
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ანარტორ იცილა რ~ჲ ფირ
რი იგი აფდგა მრწრ~ტლ და
ღეიტკბო: ვ~ა მეცნიერი და და
წბანნა ტ~რჴნი და რცცო ზეთი
და მოართსა რ~ზრდ~ლი რ~ი
რა თ~ა დაადგრა ცცრა თსჱჭ ც~
დედკ~ცი იგი იქო სღვილო.
და ტ~დ ისრვოდა უმარი მი
რი ფ~მერა ერთრა იცილა ნეტ
არმ~ნ ნინო ყსჱნ~ბით კ~ცი ვი
ნმე ბრწქ~ნვლე ნ~თლირაჲ.
და წუ~ა მ~რ ღევედ რამოთცერა
მაგარ ცეთა უ~ღე ადგილრა
ქსავილთარა და აფიფე მიწა
ჲ. და აჩამე კ~ცთა მაგათ და
ერსარ შე და მ~ღნ ქო ეგრეთ.
და ღ~დ მცირედირა ერცნერ მ~თ
შეებ და არსლებ: რ~ იქო რა
მოთცერა მ~რ ღ~ა ცე კჳპაროზი.
დიდი და ტ~დ ღსჱნ~რი და უ~ღე მი
რრა მრ~ვალტერთა ქსავილ
თა რსლნ~ლბჲ მ~დირ იქნორებ
ოდა რ~ი ქ~თა მ~რ გ~ნრაკ~რვებ
ელი იქო: და კ~დ იცილა ფირრ
მ~ნ მ~ნ ყსჱნებ~ჲ რ~ მოვიდიან რი
მრ~ვლენი მტრინვ~ლთანი
და გ~ნიბანნიან დიდრა მ~რ ღ~ა მდი
ნარერა მტკსრირ~რა და აფმო
ვიდიან რამოთცერა მ~რ. და
ცერა მ~რ ზ~ა ღემოკრბებოდი
ან და უ~ღე მირრა ქსავილ
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ვანება და ღ~ნ მ~რ იცნან ფ~ი
ქ~ნ ამ~ნ რიმრ~ვლმ~ნ წ~რმ
[.....]მ~ნ რ~ნი ტქსჱ უმნილ
არიან მწარითა მონ~ბითა
ეღმაკთათა ერე ქ~ი ვ~ა ა
ფრრსლ~ბდ იქო: ღ~დ მცირედი
რა კ~თლდ აფსჴრნა გონე
ბამ~ნ მ~ნ დედ~კცმ~ნ პ~დვეჭ
x~ ფირრმ~ნ ნინო მ~დლი ღეწირა
ქ~დ რც~რირა ფ~ირა და წ~რვიდა
რაქოტ~ლდ თ~რრა ღ~რ მაქსალ
თა მ~თ რ~ნი მდგომ~რე იქვ
ნერ რამოთერა მ~რ მაცლ
ობლ~დ კჳპაროზთა მ~თ რაკჳ
რვ~ლთა რ~ნი რ~ცედ ტალავ
რირა გ~რდართცმ~ლ იქვნე

ცერა მ~ტირ~რა და პოვა მსნ
რ~ცლი მცირე მცვ~ლირა [...]
რამოთცირ~ჲ რ~ლრა ღ~ა იქო
დედაკ~ცი ერთი რ~ცელით
თა მ~თ [...........]
რეცა თს წ~ა მირ მ~რთ
ფ~ფდებდიან ერე ცილვ~ჲ
რ~მგზირ იცილა და მისთცრა
რიდონიარ არსლრა აბიათა
რირრა: რ~ი იგი პ~ლ [........]
მორლვ~მდე დ~დოტლირა და
მოწატებ~ლ იქო და მირდა და
თ~ა ღროღანა რ~ი ზემოთ ვა
ჴრენეთ რც~თა თ~ა ღჳდთავ
ე რიდონია რწ~ვლსლ იქო
რძ~ლრა მორერრა და წ~წქლ
თარა და კ~თლდ და ფირრებით
მეცნიერ და მ~მჲ მირი აბიათა
რ მფდ~ლთ მშფ~რი იქო წს
რიათ~ჲ კ~ცი რიბრშნითა და
ტილოროტ~ობითა ღემკსლი
რ~ნ ტ~დ იფ~წა ჩ~ტებირა თ~რ ფი
რრირა ნინოჲრ თ~ა რ~ირა თ~რ უ
სჱმორე მიგითცრათ: ც~ ვ~ა
წ~ნ ყ~ნბ~ჲ იგი მისთცრა რიდ
ონიარ. მქირ აფშრსლმ~ნ რ~ლ
ირგ~ნ გ~რდამოსტევნა მდი
ნარენი ცრემლთანი. მისგო და
წუ~ა ქ~დ სცცოო ყსჱნ თ~ნა
აფზრილო ღორით მორრ
სლო და ყ~ნდა მომრთსმ~ლო
ზ~ცირა ნიჩთაო ღ~ნ მ~რ ეგსლე
ბირ ღ~მოუმედრა გ~ნათლ~ბჲ რ~ლთა
ყ~ნთჲ და ბნ~ლირგ~ნ სმეცრე
ბირა ნ~თლდ ჩ~ტებირ~დ გ~მოქ
დაადგრა იგი ადგილრა მ~რ ღ~რ
მაქსალთა ეუსრ წელ ც~ ვი
ნ~ჲთგ~ნ წ~რმართნი იგი მკსრ
ნალობირა ჴ~ლოვნებარარ სმე
ცარ იქვნეთ და რიმრ~ვლითა
რნესლთ~ჲთა აფრავრე ამირ
თ~რცა სრთიერთარრ მოვი
დოდერ და რნე~ლებირგ~ნ რიმრთე
ლედ ღეცვ~ლებ~ლებირა მირ
გ~ნ რ~ცერა თ~რთა რნესლთა კ
სრნ~ბირ~რა ირწავ~ბდერ ამირ
თ~რცა კ~ცირა ვირმე წარყინე
ბ~ლირა შე რნესლ იქო და მიე
ცა მარ მ~რ ფირრრა ნინორ რ~ა
წ~რიქვანორ და იშიორ რც~თგ~ნ
რ~ცე კსრნებირა მირირ~ჲ ც~ ნეტა

რ და დაწტარვიდერ მ~რ და
დფე და ფ~მე ევედრ~ბდა ფ~ა რ~ა
მირცერ მეცნიერებ~ჲ ფ~თებირა
მირირ~ჲ ც~ტდ მირა დ~ბდბლთა წა
რწქსმელთა მტ~რირა მ~რჭ
x~ იქო მოუ~ლუბ~ჲ მირი მოფ~წბჲ
ტ~დი და ცრემლითა და ლ~ც~ვ
თა რმრდიროჲთა რ~ვრე და რა
წადელ რაღსჱბ~ლ მირრა რიმ
რვლე მ~რცვირ~ჲ და კ~თლ
რამორელ მირრა რამორელი
ბალნირ~ჲ და ცცედარ და რა
რეცელ გ~ნრრსჱნ~ბლ მირრა
შაშაჲ მიწარა ზ~ა დარეცილ
ი ერე ვ~რითა მოფვ~წებითა:
1-31 სტრ., 8v
ტ~რლ იუმნა და ვინ~ჲთგნ იგ
იცა ეგე ვ~რითა ბ~როტითა რე
ნითა ღეპქრობილ იქო მექ
რ~ლდ მიავლინა მირა ვედ
რებით რ~ა მივიდენ მირრა:
x~ ფირრმ~ნ მ~ნ ტ~დირა მირ მდაბ
ლირა გონ~ბირა მირირ~გნ რა
მესტეოჲ იგი ვედრბ~ჲ არა მი
ით~ლა ც~ რენთა მ~რ ტიცცელ
თა იშსლებლმ~ნ ცოლმ~ნ მე
ტირამ~ნ გ~ნაგდო ზსაობი
თა იგი მეტობირა პ~ტვი და
თ~ვით თ~რით სცცოჲრა მირ და
მდაბლირა მიირწრატა და ი
თცოვდა კ~რნბრა ც~ ფირრმ~ნ
მ~ნ ნ~ტარბირა მ~ნ იგიცა თ~რრავე
მ~რ სნდორა ცცედარრა მიაწ
ვინა და წამლ~დ გ~ნრაკსრ
ნ~ბლდ ვნ~ბირა მირირა იჴს
მია ლ~ცვ~ჲ და ფ~ნ რ~ი ღეირმე
ნრ ვედრ~ბრა მოღიღთა მირ
თარა მოანიჩა მრწრ~ტლ თც
ოვ~ჲ მირი და ქ~ით~რთ გ~ნკს
რნ~ბლი წ~რვლინა რაციდ
თჳრა ც~ დ~დტლმ~ნ რრქიდლ~დ
კსრნებირა მოართსა მ~რ
რ~ი იგი მ~რ ფირრად პ~ტივირა
ღეერაცცა ოუროჲ და ვერცც
ლი რამორელი და რამკას
ლი და რც~ჲ რაოდენიცა ღეე
ტქსჱბირ შფსჱნრა და მირა
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[................................] ევე
[.................]მც~ლჲ სწ
[................]ად ც~ მ~ტემ~ნ მი
[...............] მესფლერა ზ~ა
[...................]ი იგი რ~კრვ~ლბჲ
[.......]კჳრდა ტ~დ ც~ ტაშრი

რმ~ნ მ~ნ ქრმ~ჲ იგი მიიუსა
და წ~რიქვანა და თ~რრა ცცედა
რრა მიაწვინა და ევედრა
ფ~ა ქ~თა დმბ~დბლრა გ~ნჴრნა~დ
და ღეცვ~ლბდ იგი რნესლ~ბირა
მირგ~ნ ც~ ქ~თა ო~ნ ვედრებ~ჲ
მირი ღეირმინა და ქრმარა მ~რ
რიმრთელე მიანიჩა და კ~დ
არსლი დედაკ~ცირა ვირიმე ვ
ნებ~ლი ლ~ცვითა ფ[......]
გ~ნკსრნბ~ლი მირცა დედა[....]
რრა მ~რითგ~ნ მრ~ვლთა თ~რ
გ~ნრაკჳრებ~ლ იუმნა [.....]
იგი ვ~ეფა არცა [........]
მესფლირგ~ნ მ~ტირა რ~მე ერე და
ცემ~ლრაჭ
x~ ფირრმ~ნ მ~ნ ამ~თი მიფება
ქ~დ არა თ~ვრ იდვა ა~დ წუ~ა
ვ~დ ყ~მდა დიდად
მირათ~ლვლ არრ [...........]
თ ფ~ირ მრ~ცსრბ~ჲ და ღემოიცსნა
ღ~რ რაფ~თონი რწ~ვლნი [....]
ძერ იქვნერ და მისთცრნა
ცცრ~ბდ ყ~ნდა მორრ~ლირა.
და მ~ცცვრირა უ~რ გ~ნკ~ცებირა
ქ~ი გ~ნგებლბჲ კ~დ ძ~რცმ~ჲ და
აფდგმ~ჲ და ზ~ცად ამ~ფლებ~ჲ
და დასმტკიც~ბდა ვ~დ ჩ~დ იგი
არრ ფ~ი და ღ~მუმ~დი ც~თა და უ~ქნრჲ
და ზფ~თჲ და ქ~ი რ~ჲ არრ მ~რ ღ~ა
და კ~დ მომ~ვალ არრ დ~ბით გ~ნრ
ძად ცც~ვლთა და მკსდ~რთა
და ევედრ~ბოდა რ~ა წრწმე
ნერ იგი ქ~ითა გ~ლითა და რ~ა
აფაღ~ნორ ეკლერიაჲ რ~ცლ
რა ზ~ა ო~ა ფ~ირა და მ~ცც~ვრირა
ყ~ნირა ი~ჳ უ~რრა ერმა რ~ჲ ერე
ქ~ი დ~დტლრა ლმობიერ უმ
ნ~ლი და გ~ნკჳრვებ~ლი რ~რწლ
რა მ~რ ზე და დ~ბლრა და ტკბილთა
რწ~ვლათა მ~რ ნ~ტრირა ნინოჲ
რათა გ~ნთლბ~ლი რაციდ თჳრა
მიიუცია და ასწქა მესფლ
ერა თ~რრა მორწრატ~ბჲ იგი
კსრნ~ბირ~ჲ და შ~ლი ფ~ჲ მირ
რ~ლრა უ~დაგბრ სცცოჲ იგი
ტ~დ მრ~ვლით ჟ~მითგან და ევე
დრებ~და დ~დტლი ფირრრა ნინორ
გ~ნკსრნ~ბდ მირრა ც~ მ~ტემ~ნცა
მისვლინა რეცა სრწმ~ნბით
და ორგ~ლებით და ეტქ~და ნეტა
რრა მ~რ რ~ირა ფ~ირ შ~ლითა

[.................]ბ~ჲ არა ინებაჭ
iმა ჟ~ა მცირერა შე მ~ტირჲ
ღეპქრობილ იუმნა ტიცც~ლდ
რენითა ჴსრვებირ~ჲთა
რ~ირჲ სბრშ~ნა დ~დტლმ~ნ რ~ა
მიწგსარონ იგი ფირრრა ნი
ნორ და ევედრ~ბდა გ~ნკრ~ნბდ
მირრა ც~ წ~ნ ყსჱსლებირა
ებრნი ლოცვანი და ვედრ~ბნი
ღეწირნა ო~ა და ქ~ი თ~რთ
გ~ნკსრნბ~ლი მირცა იგი დედა
რა თ~რრა ამირრა ღ~დ დაემო
წატა დ~დტლი ნანა ფირრრა
ნინორ რც~თა თ~ა წ~რყინბ~ლთა
მჴვ~ლთა მირთა: და მ~დირ ი
რმენნ რწ~ვლთა და მოშფ~რბა
თა მირთა და ვ~ა რ~რწ~ლნი დფ
ითი დფე აფერრსლ~ბდერ წ~ირა
მ~რ მ~რ და გ~ნითუსმოდერ ს
რიცცსნი იგი კსრნებანი.
მთ~ვრი ვინმე რპარრი მოვი
და მ~ტირა რ~ცელით ცსარა
რ~ი იგი იქო დედირ შმ~ჲ დ~დტლ
ირაჲ ერე ვნებ~ლი იქო რ~ლი
რგ~ნ ბ~რტირა და იგსჱმებოდა
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არრ და მდაბ~ლთა ცედავრ
რ~ირა ჴ~ლთა ღ~ა არრ ცც~რბ~ჲ და
რიკ~დილი ქ~თა ცც~ვლთჲ და ვე
რავ რ~ აცლორ არრ მიაცლბ~ჲ
ღ~ნი მირრა გ~ნგებ~ლბითა სრ~ზ
ფვროთა რიბრშნეთა მირთ~ჲ
თა რ~ მ~დლი იგი რ~ი მკჳდრ იქო
მირ ღ~რ იტქ~და პირი მირით რ~ი
სკ~ჲ რკნ~ლ აფრრ~ლბდ იქო
ვ~ა იტქჳრ წ~წქლირა მ~რ მივ
წტინო რ~ლირგ~ნ ყ~მირა ქ~ა ზ~ა
ჴ~რციელთა ყ~მთა ზ~ა: და წ~წქლ
ჴ~ვლთა ყ~მთა ზ~ა და წწ~ქლ
ებდენ შენი და არ~ლნი თუ~ნნი
დაკმა არრ მასწქებ~ლდ
მიტენ~ჲ იგი რ~ლირაჲ და რ~უმე
რ~რწლთაჲ ოდერ ერე არა
არრ მ~მაკ~ცებ~ჲ არცა დედა
კ~ცება მონება გინა აზნა
სრება რყევა მ~მაკ~ცირ გ
ინა დედაკ~ცირა ა~დ რ~იცა ჩ~ტბ
ით და ერთგ~ლებით წმონებ
დერ ო~ა მიენიჩებირ მდ~ლი რ~ლ
ირა წ~რაჲ და გ~ნსქოტრ მ~დლ
ით თ~რთა რიმ~რვლერა მრგ~ვ
რად ფირრებირაებრ კ~ცდ კ~ცდი
[.......] ლთა ინებონ მიგებად
[............] რ~უმეთა მ~რ კ~თლთა ვ~რ
[.....]ზოგად უ~დ~გბდრ მციუ~ლნი
და მ~თ თ~ა მ~რმ მაგდ~ნლი და

იუმ ღ~ნ კ~რნბთა ამ~თ ანს
ც~რ ღ~ნ არ~ლი არმაზირა ა
ნს ღვილი ზადენირი და ვინ~ჲ
თგ~ნ სცცოებით მოცსჱდ ა
უა მოგანიჩერ ღ~ნ შ~ლი კსრ
ნებირ~ჲ და ღეგიწქ~ლერ ღ~ნ რ~
დ~ფცათს წაერთა მ~რ ღეიმსრ
რნერ ა~დ ცცოვ~ლ არიანვე
აწ იქ~ვ წ~ე ყ~ნრა პ~ტივცემ~ლ
ვ~ა ერთი მაწოვნბ~ლთა
გ~ნი ღვილთა ყ~ნთჲრა და ს
კ~თს გ~ნწკ~რნო მთ~ვრი ერე
ტ~დი რიმდიდრე მოგანიჩოთ ღ~ნ
და იქო ქ~თა მ~რ რ~ცელოვან
დიდრა ამ~რ უ~ლურა ღ~ა ც~ ნ~ტრმ~ნ
ნინო მისგო და წუ~ა ღ~ნ მ~ტეო
სკ~ე ცც~ვნდი რ~ცელითა ო~ირა
და ფ~ირა და მ~ცცვრირა ყ~ნირა
ი~ჳ უ~რითა რ~ი იგი არრ ღ~მუმ~დი
ც~თა და უ~ქნირ~ჲ და ქ~თა და ბ~დბლ
თ~ჲ რ~ნ ასრ~ცცლითა მოწქ
ალებითა მირითა გამ[.........]
წქინვორ ნ~თლი გ~ლირ[............]
რაჲ ღ~ნ ღ~რ მეცნიერბ~დ ფ~თბირა
მირირა რ~ი იგი მფლთა ღ~ა
შ[........................................]
მ~ცული[............................]
ვ~რ იგი იქვ[..................]
ტილიპერნი და რც[...........]
ც~ვ~ა ვთუ[..........................]
მისგო რ~ჲ პარსცი [.......]
მ~ტერა ვ~დ მ~ტეო არრ უ~ლუ
რა ამარ ღ~ა ღ~ნრა წ~ჲ რამ[....]
ო~ირა და ფ~ირა ყ~ნირა ი~ჳ უ~რი და
ტარ~ლ და მირ მ~რ იუმნებიან
შ~ლნი ერე და კსრნ~ბნი და[...]
სრიცცსნი ქოტ~დ არიან და
გ~ნიკსრნორ მთ~ვრიცა ერე
რ~ცელირა მირირა მ~რ წ~ირა:
aმირა ღ~დ მოიქვ~ნერ მთ~ვრი
იგი წ~ე წ~ა რ~ირა თ~ა მოვიდა
დ~დტლცა რამოთცერა მარ ღ~ა
უ~ღე კჳპაროზთა მ~თ რიკ~რვ~ლ
თა ღ~რ ქვავილსანირა მ~რ:
მ~ღნ წუ~ა ნ~ტრმ~ნ ნინო მთ~ვრრა
სკ~თს გრწმენერ ო~ი ი~ჳ უ~ე
ვ~ დ იგი არრ ჩ~ტი ფ~ი გ~ნ
რთავირსტალდე ვნ~ბირა მა
გირგ~ნ ც~ მ~ნ მისგო მრწა
მრ რ~ლრა ღ~ნ ერ~ვ ვ~დ ღემშლ
ებ~ლ არრ გ~ნკსრნ~ბდ ყემდა მ~ღნ
სბრშანა წ~მ რამგზირა თ~ქნი
რ ცემად აფმორავალით და
აფრარებ~დ რ~ცლრა წ~ა რამე
ბირ~რა მერმე მიუცევად და
ვალით და რამგზირ თუ~ა

[.....] ნი დედანი და წ~წქლბდერ
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[............] კო და ქ~ლ
[................]თა ღ~ნთგ~ნ და ღესდგ
[..............] უ~ა შერა ფ~ირრა და მქი
[............] და მირგ~ნ და არა წ~ჲ
[...]და გ~ნთ~ვირსტლ
და ვნ~ბირა მირგ~ნ და დაე
მოწატა ნ~ტრრა ნინორ და იუ
[....] მ~რწმ~ნე ქ~ით რაცლე
სლით მირითჭ
aმირრა ღ~დ მცირედნი რ~ჲ დფენი
წ~რჴდერ თსთ თვ~დი მ~ტე
გ~ნვიდა ნადირობ~დ დფეთა
ზატცსლირათა მსცრანი
თ კერშო და მოვლო რანა
ცებრა იგი მირავიდა მთა
რა ზ~ა თცოთირ~რ რ~ა მოიც
ილორ კარპი და ო~ირ ციცე
მ~ღნ გ~ნგებითა ზე გ~რდამოჲ
თა კ~ცთმ~ქსარირა მ~ტირგ~ნ პა
ვლერებრ მოინადირა და
მ~ქრ~ლდ ბნ~ლთა ღეპქრობილ
იუმნა და დაცემ~ლ და ვერ
ღემშლებ~ლ რლვ~დ რ~ თ~ა მონა
დირენი იგი მირნი მცცინვა
რერა მ~რ ნ~თლრა ცედვიდერ:
ყსჱსლ~ბირ~ბრ და ვიდოდერ:
ც~ მ~ტე დაღთომილ იუმნა ღე
პქრობილი რაკ~რველითა
რიბრმირ~ჲთა და ზარტეცილ
იუმნა და წარიწირა რ~რბ~ჲ
ცცრბრ~ჲ ც~ ფ~ნ წქ~ლობით მო
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ვრცემ პ~ტიორნრა ძ~ა ღ~ნრაჭ
aმირრა ღ~დ წარმოემართა რა
მეტოდ უ~ლუდ თჳრად და მო
ეაცლა გ~მოვიდა ქ~ი ერი
რიც~რსლით მიგებებ~დ მირა და
მ~თ თ~ა დ~დტლი ნანა რ~ ერმი
ნა პ~ლ მირ ზ~ა მოცსჱლი ი
გი რიბნ~ლე და აწ ცედვიდე
რ დ~ბსლრა მარ რაკჳრვ~ლრა რი
ცარ~ლითა და რ~რწმ~ნბითა
და ბრწქინვალებითა რაცე
დველთ~ჲთა ერთბამად ღემ
კსლრა და გ~ნკჳრვებ~ლნი
ად~დებდერ ფ~ა ნინოჲრრა და ვ~ა
ღემოვიდა მ~ტე პალატად
ჴმა ქო და თუ~ა რადა არრ ს
ცცოჲ იგი დედაკ~ცი და დედ~ჲ ყ~ი
რ~ ფ~ა რ~ლირა იგი უ~დაგ~ბრ იგ
ი არრ ჩ~დ მჴრნ~ლი ყ~ი და
წუ~ერ ვ~დ ილ~ცვრ ყსჱსჱ
ლჱბირაებრ მაქსალთა
მ~თ ღ~რ მ~ქრლდ ფირრრა მარ
რ~კჳრვ~ლებირ~რა და უ~დგბრა ჩ~ტბ
ირ~რა ნინოჲრ თ~ა მიირწრატ
ა და აფიარებდა ჴმა მაფლ~დ და

ქ~რემ~ნ წ~წთა გონებ~ჲ მირ სმე
ცრებირგ~ნ მეცნიერ~ბდ გ~ნიზრა
ცვიდა თჳრაგ~ნ და იტქოდა ა
წა ერერა ვცადე არმაზრა და
ზადენრ და არა ვპოე ლცინბ~ჲ
აწ ღესრდე ძ~რცმლრა მ~რ რ~ლ
რა უად~გებრ სცცოჲ იგი დედაკ~ცი
და წქოტრ რ~ცელითა მირითა
მრავ~ლთა კ~რნებ~თა მ~ქრ~ლდ რი
ბნ~ლე გონ~ბირ~გნ გ~ნგდო ჴმა
ქო და თუ~ა ფ~ო ნინოჲრო რ~ი ც~რ
ჩ~ტი ფ~ი გ~ნმნთლე ბნ~ლი ერე
ყ~მ ზ~ა მოცსჱლი და გ~მომი
ბრწქინვე ნ~თლი რ~ა აფვი
არო რ~ცელი ღ~ნი წ~ჲ და გა
დიდებდე ღ~ნ ერე რაჲ თუ~აჭ
¶~დ რ~ციერმ~ნ მ~ნ და მ~წქალემ~ნ რ~ი
მ~დირ ეშიებრ ფონერა ცც~რბირა
ყ~ნირრა გ~მოაბრწქინვა
ნ~თლი მირ ღ~რ და მრწრ~ტლ
ბნ~ლირა მირგ~ნ გ~ნთვრსტ
ლდა მ~ქრლ~დ აფდგა და აფ
იპქრნა ჴ~ლნი აფმორავ~ლით
ფ~ფდქო და თუ~ა ჩ~ტდ ღ~ნ ც~რ ფ~ი
ჩ~ტი ღ~ნ ც~რ ფ~ი ფ~თთჲ და ო~ი
სტლ~ბთ~ჲ რ~ნ ღეწუმნენ ც~ნი
და უ~ქნაჲ ღ~ნ აფგიარებ
ღ~ნ თ~ქნირგცემ რ~ნ მიჴრ~ნ ბნ~ლ
ირა ამირგ~ნ და მრწამრ რ~ გი
ნდა ჴრნ~ჲ ყ~მი აფვიარებ რა
ცლრა ღ~ნრა წ~რა და თ~ქ~ნირ
მ~ნ ბერელიელ ც[................]
რებირა რიბრშნითა აფვრე
ბლმ~ნ და მირირავე მ~დლირა
ფირრ უმსლმ~ნ რა[.........]
შარი გ~მორაცა და ვ~რ იგი
გ~მოსრაცვიდა ერნი
აღ~ნებდერ და გარრსლდა
ტ~შრი იგი რ~ცლრა ზ~ა ქ~დ წ~ა
ფ~ირ მღ~ბლრ~რა ვ~ა არწავა
ნტრმ~ნ ნინო და კ~დ სბ
რშანა მ~ტემ~ნ აფღ~ნებად რც~ა [..]
შარი ღ~რ რამოთცერა მ~რ მირრა
რ~ცლრა ზ~ა ო~ირა ყ~ნირა ი~ჳ უ~რ
რა რადა იგი მდგომარე იქო
კჳპაროზი იგი რ~კრვ~ლი ზ~ა
ქსავილსანრა მ~რ რ~ლნ~ლრა.
და ვ~ა ღსრებოდა ქ~ი იგი ე
რი მორწრ~ტედ სბრშანა
მოკსჱთად ცე იგი ღსჱნ~რი
კჳპაროზი და ღეუმნა რსჱ
ტად და აფმართებ~დ ღ~რ ტ~შრირა
ამ~რითგან აუა მელოდენ რიტქ~ჲ
ერე და თუ~ნ ირმინეთ კ~თლ
ნო მრმენ~ლნო და სპირა
ტერ წ~რმოგითცრა სპირა

იტქოდა მრწამრ ამ~რთგ~ნ
მ~ცულო ჩ~ტირა ფ~ირაო ვ~დ იგი
არრ ჩ~ტი ფ~ი რ~ლრა ღ~ნ წუ~დგებ:
და მარ ვერ~ვ და მ~რ თ~ქ~ნირვრ
ცემ და ევედრე რ~ა სყ~ნო
რ რ~ცე ეკლერიირ~ჲ ც~ აცალმ~ნ
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იგი წქალობირა თ~რ კ~ცთ~ჲ
[.......................] ბნ~ბ~ჲ
[.....................]ა ყ~ნ ღ~რ ფ~თი
[......................] ბ~ნბითა და ა
ფარრსლებდა ნიღთა მ~თ საფ
[....] ბ~ნბირათა ქ~თა მ~თ
ღ~ა ჟ~ა ოცდაათ რამ მეტ
[...] წელრთარა ამირ თ~რ ქ~დ
სკეთ~რნი იგი და ქ~დ ბორგნე
სლნი კრ~ბსლნი წსრიათა
ნი სტრ~ჲრად მფდლთმ
ოშფ~რნი და მწ~გნობრნი მ~თნი
გ~ნიცარებოდერ და გ~ნიპე
ბოდერ ღსრითა და ენება და
დსმებად და დატარვ~დ დას
ტარვ~ლი იგი რ~ა მირცენ და
ვიწქებარა რ~ი მ~ფალ არრ და
დ~ბსლ სკ~ე: ც~ იქვნერ რამფვდე
ლონი ტომნი და წ~რყინბ~ლნი
ერნი წსრიათანი რ~ნი მკჳ
დრ იქვნერ მცცეთარ რ~ლთ~ჲ
წერი იქო წლითი წლ~დ აფ
რვლვ~ჲ იჱ~ლმდ აფრრ~ლბდ
პარეუირა მ~თ ქ~თა თ~ა და რი
ტქჳრ ქტ~დ ერთბ~მდ რძ~ლირა
თ~რ მორერირრა რ~ა არაჲ
რადაჲთა დაიჴრნარ იგი ც~ ოდე
რ ძერ სყნდა ფ~ა და მ~ცც~რ
რა ყ~ნრა უ~ერა ჴრნ~ჲ ყ~ნი ვნე
ბითა მით ძ~ჲთა და მოაც
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რ~რწალრა ამ~რ წოდებარა და წე
რრა რძ~ლირრა და მოცსალ
იჱ~ლმდ გ~ნეკრშალე ტ~დ და
რ~ლრა იგი ზრ~ცვენ ბ~რტრა მფ
დლთ მ~შფ~რნი და ტარირვ~ლნი
კ~ცირა მ~რ თ~რ მართლირა ნსმცა
ღერთსლ არრ რიტ~ჲ და ცნობ~ჲ
ღ~ნი მ~თ თ~ა რ~ იგი არრ მორწ
ავებ~ლი წ~წქლთგ~ნ და რაჲ
დსმლ~ჲ დ~ტრლი წსრიათგ~ნ
და წ~რმართთა ცც~რბ~ჲ რ~კნჲჭ
dა კ~დ დაჲ იგი მირი უ~ლწსლი ვ~ა
მირცემდა მოკითცვარა წარ
გზავნირ~რა შმ~რა თ~რრა ელ
იოზრ ევედრ~ბდა რსრვილ
ითა გ~ლირ~ჲთა და ეტქოდა
შმ~ო რ~რსრლო ფირრ იუ
მნები ღ~ნ ცილვ~დ კ~ცირა მირ მა
რთლირა რ~ლრა წუჳან ი~ჳ
და ნ~ტრ ც~რ ღ~ნ ც~ გ~ვდრბი ღ~ნ
რ~ა რ~ლრაცა რარმე ღეცებ~ლ

ტერირა მირ თ~რ დარ~რრსლირა
და რაანძმნო ვქო ჩ~ტებ~ჲ
რ~უმირ~ჲ ქ~დ ჩ~ტირა მირთ~რ და რა
ცცრბ~ლირა და თ~ვირა კ~თლ
თ~ჲრა რაწადელირა თ~რ
რ~ გ~რდამოჴდა რ~ჲ უ~ქნდ მ~ფლი
ლებ~ლ იქო გ~ნგბლბ~ჲ იგი აფ
რრსლბ~დ სტროჲრ აფაბორგ
ებდა ეღმ~კი ნებირმქოტ~ლთა
მირთა წსრიათა და მისწე
რერ წ~რიათა მ~რთ მცცეთირა
თა იერსრალიმით ვ~დ კ~ცი
რა მირ მ~რ რ~ლრა წუ~ნ ი~ჳ.
გ~ნუარდა რძ~ლი მორერი და
დაიჴრნნერ ქ~ნი წერნი ყ~ნნი და
კნინფა ქ~ი რ~ ტლი ღემდგომილ ა
რრ მირდა აწ მ~დით და ღეგსჱ
წიენით ყ~ნ კ~ცნი ბრშენნი და
რძ~ლირ მეცნიერნი და აფვა
რრ~ლოთ მცნებ~ჲ ფ~ჲ და მორერი
მ~ღნ გ~მოარყიერ ელიოზ მფ
დლი რ~ი იქო ღვილი რამფდე
ლოთა ტომთ~ჲ კ~ცი ბრშენი
და მეცნიერი და რც~ნი მირ თ~ნა
და წარგზავნნერ მცცეთელთა
წოდებარა მ~რ მფდ~ლთ მ~შფ~რ
თარა იჱ~ლმდ: ც~ იქო დედაჲ
ელიოზირი მოც~ცბლი და ფ~ირ
მრ~ცრ დედაკ~ცი ტ~დ ბრშენი და
გონიერი და კ~დ იქო არსლი
მირი დაჲ ელიოზირი უ~ლწლი
ღემკ~ლი რ~თნოებითა და ფ~ირ [.....]
წ~რგზ~ვნიდა რაჲ დ~დჲ [.....]
თ~რრა მირცა მოკითვ~ჲ [...]
ნებდა და ეტქ~და ღვილო [....]
ა ერერა წარცსლა [....]
ცვარა მ~თრა ელიოზ ვ~ა
იგი მ[.....................]ირა
რა ა~დ მო[.......................]
ნი ვ~ა იგი წე[.................]
რებარა ი~ერ თვ~რა[..........]
რრ~ლთა მ~თგ~ნნი [.........]
ნ მე წარმ~რთთაგნი[..........]
დფერ~რწლრა მარ ერენი [....]
დერ ტილიპერრა რ~ი ი[......]
რაჲდაჲთა გალილეჲრათ
და ეტქ~დერ მ~რ ო~ო გსნ[....]
ი~ჳჲრი ცილვ~ჲ მივიდა ტილი
პე და წუ~ა ანდრიარ და მო
ვიდერ ანდრია და ტილიპე
და წუ~ერ ი~ჳრ ერენი იქვნერ
ელიოზ და მირთ~ნანი წ~რმარ
თთაგ~ნ მორრ~ლნი: ც~ ვ~ა აფე
რრ~ლა ნ~ტრითი იგი ვნ~ბჲ მა
ცც~ვრირაჲ და ვ~ა წერილ არრ გ~ნი
გდერ წილი რამორელრა ზ~ა მი
რრა რ~ი იგი იქო სკერველ

იქვნენ ჴ~ლნი მირნო წ~ნი ან
ს თს მაცლობ~ლ რამორელ
თა მირთა უმნილ იქორ მოიფ
[.] ღ~ნ თ~ა ტ~დ რაწ~დლდ ყ~მდა
ერ რ~ჲ თუ~ა წ~რგზავნა მღჳ
ბით და ვ~ა მიიწია ელი
ოზ იჱ~ლმდ ღეკრებ~ლ იქო
[.......]ი იგი სრძ~ლჲ და და
ემტკიცა ძ~რცმ~ჲ მჴრნ~ლირ~ჲ
ც~ არა რადა ეზიარა გ~ნზრა
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მტარვალმ~ნ ადგილრა გო
ლგოთირ~რა მარვე ჟ~ა მიიწი
ა ქსრთა გსლირათა დე
დარა ელიოზირრა მცცეთარ
[.....] შლიერად აფშრ~ლ
[........] მ~რ და თუ~ა ამ~რი
თგან მღ~დბ~ჲ თუ~ნდა მეტობაო
წსრიათაო რ~ მოწკალ
ით მორრ~ლი ჴ~რცითა მ~ცც
ოვრად და იუმენენით მტე
რ [......]დირა და ამ~რ ზ~ა ღეირსჱ
ნა მარვე ჟ~ა არათს იქო
ფა მ~ღნ მეტობ~ჲ წსრიათ~ჲ
რ~ ადრევე დაჴრნილიქო
ტქსჱნვითგ~ნ ბაბილოვნი
რაჲთ ა~დ ვ~ა იგი სბრშა
ნა მ~ცცვრმ~ნ აწა ერერა დაე
ტეორ თუ~ნგ~ნ რ~ცლნი თუ~ნნი
ოჴრად რ~დრა მ~რ წ~რწქმედა
რა მ~თრა მოარწ~ვებდა ვ~რ
იგი ქ~ი აფერრსლაცა მ~ნვე
დფ~რა მ~რ და ჟ~ა ვნებირა მირირ~რა
მორცა წ~წ~ქლბითი იგი რიტქ~ჲ
რაკჳრველრა მ~რ დედაკ~ცრა მ~თრა
ვე ნ~თერ~ვრა სმეტერად რა
კდემ~ლ~დ სგსნ~რ~ბირა და
რიბრმირა გ~ლთა მ~თთ~ჲრაჭ
aმირრა ღ~დ წ~რმოვიდა ელიო
ზ იჱ~ლმით და წ~რმოიფო კ
სართი იგი რასტლ~ჲ მირ
თ~ა და მორ~ჲვიდა რაციდ
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ცნობილ ღემდგომთა ნ~თერა
ვთა მ~რ ელიოზირთა და
იგი არრ ჩ~დ რადა იგი ცე კვ
იპაროზი მდგომარე იქო
უ~ღე მირრა იქო რ~ლნ~ლბჲ ქს
ავილთ~ჲ რ~ი იგი რ~მარ~დროდ
ქ~თა მ~რ იქნორებოდაჭ
x~ აწ მოვიდეთ პ~ლრვე რიტ
ქსარა რადა იგი დასტევე
თ და ვ~ა მოწკსჱთერ ცე
იგი გ~მორცა რ~ლნლბ~ჲ მის
თცრობ~ლი და ღეწმზადერ
რსჱტად ვ~ა ბრშ~ნებლ იქ~
მ~ტირა მ~რ და ენება აფმა
რთებ~ჲ არა მ~რვე ადგილ
რა რ~ლრა მოწკსჱთერ ა~დ

ზეით მოუროილ ერე ც~ მო
ითცოვა და თჳრად მოიფო
ელიოზ და მირ თ~ა დაწკრ
შალა: ც~ ეწა დ~ბსლი და რაკჳ
რვ~ლი რ~რწ~ლი და ჩ~დ რ~ფ~თორა
მოუმედებირ~ჲ რ~ დფერა მ~რ და
ჟ~ა ოდერ ძ~რრა აცსჱრ მ~ტჱ ს
რძ~ლთა მ~თ მიამთცჳერ კ
სჱერი ლს~რმარრა ჴ~ლთა
მ~თ რა სტლოთა ბრ~ტმ~ნ მ~ნ
თ~რრა ულ~უდ მცცეთად ერმა რ~
დ~დჲ მირი აფრრ~ლბსლ იქო და
დაჲ იგი მირი უ~ლწ~ლი მიეგება
და მოეცჳა უედრა მირრა ც~ ე
ლიოზ გ~მოიფო კსართი იგი
რასტლოჲ და მირცა მ~რ და წუ~ა
აწა რ~ირა თ~რ იგი რსრვიელ
იქ~ვ მიიფე კსართი მირი და
გ~ნიც~რე და ვ~ა მოსფო ჴ~ლ
თგ~ნ ელიოზირთა კსართი
იგი ო~ჲ დედკაცმ~ნ მ~ნ და ვ~ა
ღეკეცილი იგი მტკიცედ ჴ~ლთა
აუსნდა ღეიმთცჳა პირრა
და ღეიტკბო გ~ლრა ზ~ა თჳრრა
და მრწრ~ტლ აფმოსტევა
რ~ლი მ~ღნ იუმნა ღტოთი დიდი
უ~ლურა ღ~ა და ღეშრწ~ნდერ
ქ~ნი სცცოჲრა მირ თ~რ რა~წ~ლირა
და ენება მირ ჟ~ა მეტერა
ამაზაერრ გ~მოფებ~დ მირგ~ნ
კსართი მირი და დაწჴრნა
იგი ზარმ~ნ მ~ნ მქოტმ~ნ
და მკსდრირა მირ მ~რ ღეტკბ
ობითა და მაგრიად ჴ~ლთა
პქრობამ~ნ ც~ ელიოზ ღიღი
თა და შრწ~ლითა ღე[..]
ილმ~ნ დატარა მიწარა რაქ
სარ~ლი იგი და წ~ჲ დაჲ [….]
ეგრეთ ჴ~ლთა აუსრ რამო
რელი იგი ო~ჲ რ~ირა ადგილი
რაცნასრ არრ და ყ~ნდა ცნობითა
მორწმსნენი და განიპქრნა ჴე
ლნი აფმორავალით და ილო
ცვიდა მქსარ ჟ~ა ცრემ
ლითა მჴსრვალითა და
ვ~ა ღსაფამე იუმნა [...]
მთანი იგი იშრვოდერ და
გ~ნიპებოდერ და რიფრმედ და
ინთუმოდერ რ~ლრა [...........]
პ~ლ კეპნი იგი რეცა მდინა
რე იგი დიდი მტკსარი აფმო
ვიდოდა და წ~რწრფვნი
და უ~ლურა მ~თრა რ~ იგი რარ
წ~ლი იქო წ~რწქმედირა მ~თი
რაჲ და კ~ცთა ცც~რბირაჲ ც~ ფი
რრი ნინო დგა ფამე ქ~ლ ლოცვი
თა და ვედრებითა და ცრ

რც~რა ერთკერშორა ტ~შრი
რ~რა მოვიდა მ~ტე და ქ~ი ე
რი და ტ~დითა გ~ლრ მოდგინე
ბითა და ფონიერებითა
ჴ~ლქვერ და ქ~დ ვერ სშ
ლერ ღეშრვად რ~ რ~ფჲ შ~ლ
ი აქენებდა მ~თ და მოიწია
ფამე და წ~რვიდა მ~ტე და ქ~ი
ერი გ~ლკლებ~ლნი რაციდ
თ~რრა სცცოჲრა მირ თ~რ რა
რწ~ლრა ც~ ნ~ტრი ნინო დადგა
ფამერა მ~რ მაცლობ~ლდ რსჱ
ტირა მირ მირ თ~ა რიდონია ა
რსლი აბიათარირი და ღრ
ოღანა და რც~ნი ათნი დედანი
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[................]და განი
ცარა მ~ტემ~ნ და ქ~ნ რ~ვრე
[........]მ~ნეთა ერირმ~ნ:
ც~ მკჳდრ იქვნერ მცცეთარ
ღ~ა ტ~დნი ერნი წსრი~თნი
რ~ლთა მთ~ვარ და მფდ~ლთ მო
შფსარ იქო აბიათარ რ~ი ზე
მო ვაჴრენეთ მოიქვანა
იგი მ~ტემ~ნ წ~ე პ~ტრიაუირა
და წუ~ა მ~რ ვ~დ ვ~ა ერერა
ცედვენ თ~ლნი ღ~ნნი გ~მობ
რწქინდა ყ~ნ ზ~ა ნ~თლი ჩ~ტბ
ირაჲ და აფმოგჳქვანნა
ბნ~ლირ~გნ ნ~თლდ და გჳჴ
რნნა მონებირ~გნ ეღმ~კირა
აფვიარეთ ჩ~ტი ფ~ი და
ნ~თლ გჳფებიერ რ~ცლითა
წ~რა რამებირაჲთა და ღედგ
ომილვართ მცნებარა და
მ~შფვრებარა წ~თა მ~ციუ~ლთა
და უ~დგთა მირთარა აწ
რ~ჲ გნებ~ვრ თუ~ნ წსრია
ნო მოიუცევით და აფი
არებთა ჩ~ტრა რ~რწმ~ნოებ~რა
ყ~ნ თ~ა ანს წგიეთ თუ~ნ
რავე რიცოტერა ზ~ა რ~ ღ~ნ
ც~რ წინა მშფ~რ მ~თდა ც~ ა
ბიათარ წუ~ა მ~ტერა მე
მ~ტე თ~ვირა ყ~მირა თ~რ ამ~რ
მიგიგებ რ~ ვ~ა სწქიან
მთ~ვრთა ღ~ნთა და ქ~ნ ამ~ნ
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ამირ~გნ რძ~ლირა ყ~ნირა და
არავინ იქო მოშფ~რ და მარ
წ~ვლელ ყ~მდა აწ ოდერ
ინება ფ~ნ და მოავლინა
უ~ქნრა ამ~რ წ~ჲ ერე და რაკ
ჳრველი დედაკ~ცი ნინო და გ~ნ
ვიცადეთ მოფსაწ~ბანი მირნი მრ
ვ~ლჟამესლნი მაქსალთა
მ~თ ღ~რ და ვიცილენ რრწ~ლნი
საფრერნი ბ~ნბირანი რ~ლთა

ემლთა მდინარითა რსჱტ
რა მ~რ ზ~ა და ვ~ა მოეაცლა
ცირკარი მიერსლა დათა
მ~თ ქ~თა ც~ რიდონია და ღრ
ოღანა მც~ლდ მფჳშარე იქ
ვნერ წ~ირა მირ თ~ა და იცილ
ერ ცილვ~ჲ რ~ღნლი რ~ აწა
ერერა ზ~ა მოადგა ჩ~ბ~კი ერ
თი ნ~თლთა ღემორილი
ქ~დ ც~ცცლითა მობლარდნილი
და წუსნა რ~ჲმე წ~რა მ~რ რ[.....]
რამნი ც~ ნ~ტრი ნინო დავარდა
პირრა ზ~ა თ~რრა ც~ ჩ~ბკმ~ნ მ~ნ
მიქო ჴ~ლი რსჱტრა მარ და ა
ფიფო რიმ~ფლედ და რიდო[..]
უ~ლუმ~ნ ნ~თერ~ვით ვარ ბენი
ამინირი და რძ~ლითა მორერ
მ~რითა რწ~ვლილი და ტ~დ წს
რთილ წერილთა წ~წქლთა
რა მეცნიერ ქ~თა მ~თ მ~რ უა
დ~გებ~ლრა რ~რა აწ ვცედავ
აფრრსლებ~ლდ და იგი ქ~ნი ამი
რ თ~რ წამებდერ ვ~დ ღეცვ~ლე
ბად იქო რძ~ლი და რძ~ლირმდე
ბ~ლი და მორლვად იქო ფ~ი უ~ქა
ნად მრგ~ვრად კ~ცთა და წქა
ლთა მ~რ ნ~თლირ ფებად და რა
მარედ დადებად და აფდგმ~დ
მერამერა დფერა. ც~ მე პ~ლთა მ~თ
სგსნ~რებათა მ~მთა ყ~ნთარა
ვრტიროდე რ~ გ~ნარირცერ ღე
მოუმ~დი და უმნერ ბ~რტი წ~ე
მირრა და გ~მოაჴსნერ თ~ვნი
მ~თნი და რ~დ წქ~ლობირ~გნ ფ~ირა
რ~ირა თ~რ წ~რწქმდა რ~ჴრენ~ბლი
ყ~ნი და მოვეცენით მონებად
და წრომთა დაიპქრერ უ~ქნჲ
ყ~ნი და მთ~ვრობ~ჲ და ყ~ნ გ~ნვი
ბ~ნენით ქ~ა რ~ტელრა ც~ მიკჳრ
და მერმოდა რ~ჲ ღედგომ~ჲ
მ~ცუ~ლთჲ უ~რი და ერრეთ რიკს
დილი მირთ~რ და მოვემთც[...]
ებირტოლერა ნ~თერავრა
ყ~ნირა ქ~დ ბრშნირა პ~ერრა
და გსლირ ჴმა ვქ~ვ იგი წერი
ლი მ~თ ღ~ა და მოველოდი გა
მოჴრნარა მორაწქინებელრა
და გ~ნიბნივნერ [............]
რანგიანთარა [..................
ნერ და მ~ტემ~ნ [..................]
დაბაჲ რამკჳდრ~ბლდ [......]
ეწოდებირ ციცე დიდი [......]
ნერ წ~ე მ~ტირა რაქ[...............]
ჩეღმარიტ ურირტიანე
ც~ წ~ნ პატრიაუმ~ნ ევრტ
ათი აფარრ~ლა რაჲ რაჲ იგი [..]
რ იქო და დაამტკიცა უ~ქნა

იგი თუ~ნცა მეცნიერ ც~რთ მეტეოჭ
იუმნა მ~წატე მირა პ~დ არსლი
ყ~მი და ღ~დ მე და ქ~ი ნ~თერ~ვი ყ~მი
რწ~ვლთა მირთა ღედგომილ
ვართ და აწ ერერა მეცა
მზა ვარ ნ~თლირ ფებ~დ რ~ცე
ლრა ზ~ა წ~ა რ~მებირ~რა და
ვ~ა ერე ქ~ი წ~რმოთუ~ა აბია
თარ გ~ნიცარა მ~ტემ~ნ ტ~დ
და პ~ტრიაუმ~ნ ნ~თელრცა აბი
ათარრ და ქ~თა ნ~თერვთა
მირთა და კ~დ რაცლირა და ტ
ომირა ელიოზირთა რ~ნი იპ
ოვნერ რიც~რსლით ნ~თლიფერ
და კ~დ რც~რა ორმეოცრა კ~ცრა
[..]რიარა რ~ნი მოვიდერ რა
[.....]ბდ ც~ რც~ანი იგი ერნი წ
სრიათანი აფიშრნერ აბია
თარრ ზ~ა და დარცერ ცე იგი
რ~ლნლთ~ჲ რ~ნი გ~ნაღსჱნ~ბდა
ბაგინრა და მ~თრა და დაარფჳჱრ
[......] მ~თი და დასტევერ
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და ვ~დ ფირრირა ნინოჲრ მ~რთ
უებირ~ჲ და ღერცმირ~ჲ და ლო
[......]დლირა მირირა ზ
იარებ~დ კ~დ აუსნდა წიგ
ნი მთ~ვრირა მირ ტრანგთ~ჲ
რ~ნი მოენ~თლნერ მ~მრა
მირრა რ~ ქ~ნი იგი რრწ~ლნი და
რაკ~რლბნი მირმენილ იქვნე
რ მ~თ და იჱ~ლმით წრონით
და კონრტ~ნტინეპოვლით
რ~ი იგი აფწერა მ~ნ ქ~ივე
რმენილი და თ~ლითა ცილ~ლი
და წ~რიფო უ~ქნრა თ~რრა
და ა~ბდა ფ~აჭ aმირრა ღ~დ
აფვიდა ნტ~რი ნინო მთარა
მ~რ რ~ი არრ პირირ პირ მ
ცცეთარა წიაფ კერშო ა
რაგსრა რ~ლრა ზ~ა დფერ
ღენა არრ ეკლერიაჲ ძ~ირა,
ცც~ვლირაჲ და მსნ ფამეთა
ათევდა ლოცვ~თა ფ~ირა
მ~რთ და შირრა მირ კლდირ~რა
რ~ლ არრ მსნ ლ~ცვითა,
წქ~ლი აფმოაცენა რ~ი იგ
ი დფეინელ~დ დფემდე დირ,
და მრ~ვლნი რრწ~ლნი და კს
რნებანი იუმნნერ წქლირა
მირგ~ნ მ~ცბითა მირ წ~ირჲთაჭ
aმირა ღ~დ შიება ქო მთ~ვრ ებრ
კ~პორმ~ნ ცე რ~ა ღეუმნენ
ძ~ნი და წარგზ~ვნა რევ
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იგი მ~ტემ~ნ ნ~თლი თ~ლთ~ჲ მი
იფო ერე მრვ~ლ გზირ იცილ
ა მ~ტემ~ნ და ქ~ნ ერმ~ნ და
გ~ნკჳრვ~ბლნი ად~ბდერ ფ~აჭ

მართ~ლრა რ~რწმ~ნბარა და
გ~ნსწერნა ებირკოპორნი
და მფდ~ლნი და დიაკონნი და
არწ~ვა წერი ეკლერიირ~ჲ
და ფ~ირ მრ~ცრბირ~ჲ ქ~ა ერრა
იძმნა მ~ტირგნ და წ~რემარ
თა უ~ქნ~დ თჳრრა ც~ მ~ტემ~ნ
უართველთმ~ნ და რჳნკ
ლიტიკორთა მირთა მოსშფ
სანერ და გ~ნსწერერ პატ
რაიაურა ანტიოუირ~რა ღერაწე
ვნელ~დ მორქიდირა ნივთთა
წ~ირა მიწრონირათა რ~ტელი
არი და მ~რითგ~ნ იქვნენ მი
მდგომ ანტიოუელთა პატ
რიაუირა და ერრეთ პ~ტივითა
დიდითა წარგზ~ვნნერჭ
aმირა ღ~დ მოვიდა წრომით
დიაკ~ნი და მოიფო წიგნი წ~ირა
პ~ტრიაუირა პაპაჲრ~ჲ მე[..]
რა და ქ~ირა ერირა უართვე
ლთაჲრა კ~ცევირა მიცემად
შე მ~ტირ~ჲ და მთ~ვრ დიაკონი
თ~რი და წარიქვანნა ცსრო
ნი და მოწკსჱთერ ცე იმიერ
კერშო არაგჳრ რადა იგი
აფმოეცენა წქ~როჲ ცრემლ
ითა ნინოჲრათა რ~ირა პ~ვე
რმენილ იქო რ~ი იქო რსრნელ
და ღსჱნიერ და ტ~დ ტსცელ
დასცჳნებ~ლ და ეგრეთ
რ~დ მოიფერ წ~ე რსჱტირა ცცოვ
ირა და უმნნერ მირგ~ნ რამნი
ძ~ნი მ~ღნ იცილვებოდა რა
რწ~ლი რაკ~რლი რ~ ზ~ცთ გარ
დამოვიდირ ძ~ი ცეცცლრ~ჲ
ღემკსლი ვარრკლ~ვები
თა ზ~ა წ~თა მ~თ ეკლერიათა
და ვ~ე მოწევნამდე ცირკრირა
დადგირ დამართებით რსჱტი
რა ცცვლრა ამ~ფლებლ~დ ღ~დ
ამირრა გ~ნსტევნირ ბრწქინ
ვ~ლბნი ვარრკვლ~ვთნი ერ
თი აფმორ~ვლით და ერთი და
რ~ვალით და თჳთ ამ~ფლდირ
და კ~დ მოვიდირ ეგრეთვე
და დადგირ მთარა მ~რ ზ~ა წიაფ
კერშო არაგსრა კლდერა
ზ~ა მაცლობლ~დ წქაროჲრა
და გან~ტევებდირ ვარრკვლ~ვთა
რ~ცედ ბრწქინვ~ლბთა რ~ი [....]
ორ~ვლირ~ჲ მიიწეოდა ბ[.....]
ც~ დარავლირაჲ თცოთრრა და
და რაკრველ[.........................]
ბოდერ დფით[......................]
მირგ~ნ ცც~ვლირაჲ[.............]
იკადრებდა კართა გ[..........]

dა სბრშანა მ~ტემ~ნ აფღ~ნებ~დ
ეკლერიათა ერთი კლდერა
მ~რ ზ~ა რ~რა ზ~ა ყამოდგირ რ~ცე
პ~ტრნირა ძ~ჲ და მსნ დარსჱ
ნებად ძ~ი ერთი რ~ნი უმნერ
ცირა მირგ~ნ რსრნელირა და
სბრშანა აფღენებ~დ ეკლე
რიათა მთარა ზ~ა თცითირ~რა
რ~ცელრა ზ~ა დ~ბლირა მ~წმირა
გ~ირრა რ~ მსნ მოიფო ნ~თლი
თ~ლთ~ჲ და ერთი ძ~ი დარსჱ
ნებად მ~რ ღ~ა და ბრშანა ნეტა
რმ~ნ ნინო რ~ა ძ~ი ერთი წა
რგზავნონ ბოდირ და სჟა
რმორ და დასრსჱნერ პ~დ კლ
დერა მ~რ ზ~ა რ~ლრა აწ რ~ცელ~დ
ცა სწოდიან ძ~ი პ~ტ~რნი და ძ~ი
იგი ვენაჴირა რუირ~ჲ რ~ი მო
იფო წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირ~გნ ა
რრ მ~რ ღ~ა ნაწილ~დ ერენი გ~ნ
წერებირაებრ თჳთოესლ~დ
წარიქვანნა ფირრ მ~ნ მფდ~ლ
[..] იაკობ ტ~დითა რიმრ~ვლითა
ერირ~ჲთა რაკსმვლთა და
რსლნელთ~ჲთა ლ~ცვითა და
ლიტანიითა დაარსჱნა მ~თ ღ~აჭ
uრიცცსთა მ~თ თრ რ~რწ~ლთა
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[.......................] რც~თამცა რა
[.........................] მოსწოდერ
[.......................] ვებ~ჲ ერე ვი
[.........] რაღსჱბელირგ~ნ ა~რ
[.................]ირა რაჲრამე რაებ
[.......]ჲრგ~ნ რაყინომ~ნ და
[...........] წქინვალემ~ნ ნთლმ~ნ
[........]ლვ~დ თ~რირა ბრწინ~ვლე
ბირა ღეკრიბნირ ღორიელნი
და მაცლობ~ლნი ეგრეთ
ვე აუა რ~კრლბთა მ~რ
და მ~დლთა მირთა ელვა
რებითა ქ~ით კერშო ღე
მოკრბებოდერ და რანსკ
ვარრა მ~რ და რანსაგერა
ზ~ა რ~ლიერრა იღსჱბდერ და
ცილვითა და რ~მფთოთა რიტქა
თა და რწ~ვლათა მირთა რ
მენითა იცარ~ბდერ და გ~ნა
თლდებოდერ და თჳთო რ~ცე
თა გსჱმ~ლბა~თგნ გ~ნკ~რნე
ბ~ლნი ფ~ა ნინოჲრრა ად~ბდერჭ
aმირ თ~რ წ~რვიდა ნ~ტრი ერე და
თ~ა წ~რიქვანა ი~კობ მფდ~ლ
ი და მთ~ვრ დ~კნი და ერირ
მთ~ვრი ერთი ერით მირი თ
სრთ და დადგა წობენრ
და მოსწოდა ქ~თა მთეს
ლთა ჩართალელ ტცსჱ
ნელთა და წალკანელთა
და სუ~დგა მ~თ რ~რწმნბ~ჲ ჩ~ტი

მად თჳნიერ დფირა კი[.......]
და მ~ღნ მფდ~ლნი ც~ ღემოვ[....]
მარ ღ~ა გ~ლობდ და ერი პირირ
პირ მდგომ~რე ილოცვიდა
რ~ ღიღი და ზარი ტ~დი იქო ქ[.....]
კ~დ წ~რავლინნა მ~ტემ~ნ და ღე
მოკრიბნა უვითცსრონი
და გალატოზნი და სბრშა
ნა პ~დ ერსღეთრ დადებ~დ
რაშირკსჱლი ეკლერიირ~ჲ
რადა იგი არრ ტიცარი ტერ
ჴთა მჴრ~ნლირრათ~ჲ და კ~დ
სბრშანა რაშირკსჱლი
ეკლერიირ~ჲ მ~ნგლირრჭ
eრრ~თ მჴსრვალე~ რ~რწ
მსნ~ებითა და მ~რთლ მ~დიდ~ბლ
ობირა აფრარებითა ეკ
ლერიათა აფღენებითა
და ღემკობითა ებირკოპ
ორთა და მფდ~ლთა მ~რ რ~თჲ
თა მ~დლითა დფითი დფე რ~ნა
ტრელი იგი მ~ტე წარემა
ტებოდა ც~ მრძავრი რიმა
რთლირაჲ და წქ~ლობაჲ
გლ~ცკთჲ პ~ლითგნ დანე
რგსლ იქო მირ ღ~რ მოფსა
წებითა ფ~თირჲთა
უ~რ ფ~ირ ყ~ნირჲ ც~ იგ~ნი მოცედ
ვითა მ~თ ზ~ა მ~დლირა ფ~ჲთა
ლმ~ბიერ იუმნნერ და დალეწნერ
კ~რპნი მ~თნი და მოიუცერ და
ნ~თლ იფერ ჴ~ლითა ი~კობ მფდე
ლირაჲთა ტ~დმნ რიმრ~ვლე
მ~ნ ერირამ~ნ და წრწმენა უ~ე
ამირრა ღ~დ წ~რვიდა ერწორ და
ჟალეთრ და სუ~დგა და ნ~თლ
რცა ერწო თიანელთა და მე
რმე ღთ~ვიდა კაცეთად და და
დგა კაწარეთრ და მოიქვა
ნნა რ~რწმნ~ბდ კსცნი და რსძნი
და გ~რდავიდა უველ დაბარ
და მოსწოდა მთ~ვრთა კა
ცეთირათა და სუ~დგა რ~რწ
მნბ~ჲ უ~რი ც~ მ~თ და პ~ვე სწ
ქებსლ იქო ქ~ი იგი რ~რწ~ლი რ~ი
იუმნა და ნ~თლირ ფებ~ჲ მ~ტირჲ
და მთ~ვრთა და ერირა მირირა
და რიცარ~ლით ღეიწქნარერ რ
წ~ვლჲ მირი და მოიუცერ და
ნ~თლ იფერ ჴ~ლითა მირვე ია
კობ მფდლირ~ჲთა და მსნით
მივიდა კცსჱთრ და დაბარა [..]
რა ეწოდებირ ბოდირი და მო
ვიდა მირრა დ~დტლი კაცეთი
რაჲ რსძი და მირთ~ა მ[.....]
რნი და მჴედრ~ბი და მონათა
და მჴევ~ლთა რიმრავლე
და სუ~დგა და არწავა მ~თ
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რ~რწნმნ~ბჲ უ~ი და წ~რმოს
თცრნა ცცრბ~რა თ~რ ყ~ნირა გ~ნ
გებ~ლებირა მირირა რაჲდსმლ
ონი უ~დგებანი მ~ცულთანი და
ქ~ირა რ~ტლირა მ~თ მ~რ ფ~ირ მე
ცნიერებად მორლვ~ჲ და რსჱ
ტირა თ~რ ცც~ვლირა და დიდე
ბ~ლთა მ~თ თ~რ რ~რწლთა მირ მ~რ
აფრრ~ლბლთა და მოუცევი
რა თ~რ მეტირა და ერირა რარ
წმ~ნბ~დ რ~ი ერე მ~თდაცა რმე
ნილ იქო ამირთ~რცა რიც~რლ
ით ღეიწქნ~რა დდ~ტლმნ და
ქ~ნ ერმ~ნ მირმ~ნ უ~დგბ~ჲ და რ
წავლ~ჲ ნ~ტრირა ნინოჲრი და ნა
თლ იფერ რ~ცელითა მ~მირჲთა
და შირ~ჲთა და რ~ლირა წ~ირაჲ
თა და ღესდგა უ~რა: ც~ ნ~ტრმ~ნ
ნინო ერრ~თ რ~რლ ქო რაჲ
უ~დგბ~ჲ ჩ~ტბრ~ჲ და აფარრ~ლა
რრბ~ჲ ფ~წლირა თ~რირჲ
ესწქა რ~ლირ~გნ ვ~დ დას
ტეობრ რ~ტელრა ამ~რ და მივა
ლრ ო~ირა მცირედ დარნეს
ლდა ბ~ნბითა ჴორცთ~ჲთა
მ~რვე დაბარა ღ~ა ბოდირრ მიწ
ერა წიგნი მ~ტირა და მირცა
დ~დტლრა კაცეთირ~რა რსძირ
რ~რა წერილ იქო ერრეთჭ
i~ჳრ უ~რ მონარა ერთგ~ლრა.
კთ~ლდ მ~რწმ~ნერა და აფმრა
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[....................] და ბეჩედი წ~ა
[............] ფებირა რ~ითა ა
[.............]რ~ აწა ერერა
[...................]ივლტიან ფ~ვთ და
[.............] მეტობირა თუ~ნირა
[...............] რბ~დ უ~რა და შიებად
[.....]და ჴორცთა კსრნ~ბირა
და ღ~თი ღ~დ მისთცრ~ბით
აფრრ~ლბლთა და დიდებ~ლება
თა ფ~ირა და რ~რწ~ლთა მ~თ
რაკჳრვ~ლთა რ~ლნი იცილენით
რ~ა დფითი დფე აფემატებო
დირ და გ~ნშლიერდებოდირ და
გ~ნრთელდებოდირ რამწქრო
ო~ა უ~რი რ~ა გ~ნათლებ~ლნი
რ~ლირ მ~რ და ერთ რამწქრორ
უმნილნი ერთბამად რცცო
ნდებოდით რ~ტლრა ამარ
და ღეზფსდვილნი და დაცვ
სლნი მირ მ~რ იც~რებდეთ და მე
რმერა მ~რ რ~კნერა რ~ტვარა
მირ თ~ა იღსჱბდეთ ღსჱბი
თა მით არფარა წარმავ
ალითა ა~დ რ~მრდიროდ დას
რრსლებ~ლთა და რ~ მე ა
წა ერერა ვ~ა ერთი რო

რებელრა წ~ჲ რამებირ~რა და[….]
ღეერთებსლრა წ~თა [......]
რა მ~ტერა მირიანრ [......]
გივლონენ ო~ნ ფ~ნ ცვა
რი ზ~ცირჲ რიმრ~ვლე [.....]
ირა მირირ~ჲ და ქ~ლრა პალატ
ბანაკრა და ერრა ღ~ნრა [.....]
ვნ თუ~ნდა მ~დირ რიუად~ლ
ძ~ი უ~რი და მ~ცბჲ ქ~დ წ~რა დედირა
მირირ~ჲ რ~ მე აწა ერერა მო
ვლე ზოგი ამირ უ~ქნრაჲ
და სუ~დაგე რ~ცრბ~ჲ უ~რი და ვ
პოვე ღ~წვნ~ჲ მირ მ~რ რ~ ღე
იწქნარერ ქ~ლთა და მოიუცერ
ცთომთ~გნ მ~თთა და მირცნერ
კ~რპნი მ~თნი დარაწსჱლ~დ
ცეცცლრა და ნ~თლ იფერ რ~ცელ
ითა წ~ა რა~ებირჲთა და თ~ქ~ნი
რრცემენ უ~ა ჩ~ტრა ფ~ა ყ~ნრა და
პ~ტიორანრა ძ~რა მირრა: და ღ~ნდა
ძერ ~რრ რიც~რლი და დ~დბირ მო
ცემ~ჲ ქ~თა ღ~მოუმედირა ფ~ირა რ~
დფეთა ღ~ა ღ~ნთა მოცედნა ო~ნ
თ~რთა დ~ბდებსლთა მონაუმნილ
თა მტ~რირა მ~რ და აფმოსბ
რწქინვა ნ~თლი თ~რირა მეცნი
ერებირ~ჲ აწ რ~ლთა გიც
ილ~ვრ გემოჲ რიტკბ~ბირა მი
რირაჲ გ~ცნ რ~ რ~ტვარაცა მირ
თ~ა ფირრ იუმნნეთ დაიცევი
თ მტკიცედ მ~რთლი რ~რწმნბ~ჲ
თლთა ღ~ა ო~ რათა დ~დტლი
რსძი რ~ აფიშრა ღსრითა რა
ფ~თჲთა და დამსრრნა კერპნი
თ~რნი და მოაუცია ერი თჳრი
ფ~ირ მრ~ცრბ~დ და კ~დ წ~რვლინა
რივნიეთად და შმირა და არსლ
ირა მირირა და კ~დ არპსრაგ~ნა
დ არტერეომ მთ~ვრირა და ქ~ნი
ღემოკრბნა და არწ~ვა მ~რთლ
ი რ~რწმნბ~ჲ და ქ~თა ბოდირ ღ~ა ნა
თელ იფერ რ~ცელითა მ~მირჲთა
შირაჲთა და რ~ლირა წ~ჲთა
აწ მოაღრვეთ ყ~მდა წ~ჲ ეგე მ~მა
მთ~ვარი და კ~თლი მწემრი
რ~ა წ~რგზავნორ და მომცერ
რაგზალი რ~ლირა რაკ~ნჲ რ~ ჟ~მი
გ~ნრლვირა ყ~მირჲ მოაცლ~ბლ არრ
და მიიფო რ~ჲ წიგნი ნ~ტრრა ნი
ნოჲრ~გნ დ~დტლმნ რსძი აფშ
რსლი ღსრითა რ~ფთჲთა და რს
რვილთა კათოლიკე ეკლ
ერიირ~ჲთა წარმოემართა
ცილვ~დ და თ~ქნრცემად ცც~ვ
ლირა რსჱტირა და პ~ტიორნირა
ძ~რირა მჴედრებით და ერ[...]
და მჴევლებით~რთ თ~რით და

ტლ~დ ღემორრ~ლთ~გნი მო
ვაკლდები ცც~რბირა ამირ
გ~ნ და მზერა ამ~რ ცილ~ლრა
მოვეტარები და წარვ~ლ
გზ~რა მ~მთა ყ~მთარა ჴრე
ნებ~ლმცა არრ რ~კნოდა კ~
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ცცოველირა რსჱტირა იცილერ
რ~ მდინ~რე იგი დიდი არაგჳ
სმეტერ ზომირა მდიდროდა ტ~დ
რ~რაჲ ვერვინ მჴედ~რთა
განმ~ნ სშლო წიაფრლვად
ა~დ რ~ნიცა ღთაჴდიან გ~რე ს
კსნიუცეოდიან ღერლვად დაქე
ნებ~ლნი რიმშატრითა წქ~ლთ~ჲთა:
ითუსმოდენ აუა გ~ნრაკჳრვე
ბ~ლი იგი ქ~თა ღ~რ და სმდიდრე
რი რ~რწმ~ნბითა მ~მჲ მ~მდ მთა
ვართ~ჲ და კ~დ პ~ტე მიმ~ვლ
ი ო~რა მ~რთ წქ~ლთა მ~თ ზ~ა ზფ
ჳრათა მჴსრვ~ლითა რარ
წმ~ნბითა და ვ~ა იგი თ~ვდ
მ~ნ სბრშ~ნა მ~წტთა ვ~დ ს
კ~თს გაუსნდერ რ~რწმნბ~ჲ ვ~ა
მარცსალი მდოგჳრ~ჲ წრუ
სათ მ~თრა და იცვ~ლორ ე
გრეთვე ამ~ნ რაკრვლ მ~ნ
დედაკ~ც მ~ნ და სტროჲრად გ~ნ
რაკჳრვებელმ~ნ რიმდიდრითა
რ~რწმსნოებირაჲთა აწფა მოფ
ებარა თ~ა ფ~ირ მეცნიერებირ~რა
მომფებ~ლმ~ნ ამირ მ~დლირ მ~ნ
მიიფო მჴ~რვალითა გონ~ბი
თა გ~ლდ თ~რრა არა გ~რეღე
სნდოებ~ჲ რაცირ~ჲ მარცსლირა
[...] მდოგჳრ~ჲ ა~დ ღ~აგანი იგი
რიმტკიცედ რიტიცცე მირი ე
რე ვ~რითა გონებითა გ~ნმტკი
ცებ~ლმ~ნ ილოცა ო~რა მ~რთ
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[......................] მ~ტერა და
[......................] აფარრრსლა
[.............] ჟ~მირ წირვირ~ჲ
[............]რკოპორმ~ნ ი~ე და ა
[......] გ~ნმცცოვ~ლბლრა ჴ~რ
ცრა და რირცლრა უ~რრა რ~ი
იგი წარიფო რაგზლად
რ~კნოდ და ღეწვედრა რ~ლი
თ~რი ჴ~ლთა ფ~რათა:
ერრეთ ღემკსლი მ~ციულ~ბი
რა მ~დლითა ბრწქინვ~ლე
უ~ლწ~ლბითა გ~ნღსჱნ~ბლი
ფ~წლთა რიმრ~ვლითა ა
ფრავრე რ~თნ~ბთა ქსავილ
ოვნებითა აფტჳრთ~ლი
ტალ~ნტთა რიმრ~ვლითა
წარმოსდგა წ~ა რამებარა
და მიართსნა შფსნად პა
ტიორნ~დ რიმრ~ვლე ნაღობ

რ~ ქ~ა მ~რ რიღორერა გზირრა თჳ
ნიერ რაჴედარირა წ~რვლო და
ტ~რჴივ ვიდოდა იგი თჳ[.....]
ჴამალთა და ცრემლით დაა
ლტობდა უ~ქნრა და ვ~რ მიი
წივნერ პირირ პირ ტ~შრირა
და ღეიჩ[.......................]
რითა და აფძდა რაჴედარრა
და ვ~ე ცედვიდა [.........]
შო მთ~ვრ ებირკოპორი[......]
ერი ღევიდა რიმ[..............]
რა მ~რ წქლთარა დ~ბ[....]
ღ~ნთა უ~ე რ~ი მ~დირ ნიღთ[....]
უმედებ ღ~ნდა რ~რწმ~ნბით[...]
სრვ~ლითა მორრ~ლთა[...]
გ~ნდგა მდინ~რე იგი და გ~ნვიდა
სვნებლ~დ და მოეგებვო[..]
მ~რ მ~ტე და მთ~ვრ ებირკო[....]
და ქ~ი ერი და დ~ბსლრა მ~რ ზ~ა
რ~რწ~ლრა გ~ნკჳრვ~ბლნი ად~ბდერ[....]
და ღევიდერ ერთბ~მდ ეკლერიად
და ქვერ ლიტანიჲ და ლ~ცვ~ჲ
და თ~ქნირცა ო~რა და ღეემთც
ჳა ცც~ვლრა რსჱტრა და ღეწი
რა თ~ვი თ~რი ღვილით~რთ მირით
და ქ~ით მონაგებით და მცი
რეცა იგი უ~ლუი ბართიანი
და დ~ბჲ დიდი ბოდირი მ~ღნ გა
მოიფო წიგნი იგი ნ~ტრირა ნინ
ოჲრი და წარიკითცა მ~ტე მ~ნ
და ტ~დითა ცრემლითა დაალტ
ო იგი და აფდგა წ~რემართა
და მირ თ~ა მთ~ვრ ებირკ~პორი ი~ე
და დ~დტლი ნანა და ქ~ლნი მთ~ვა
რნი მ~თნი და რიმრ~ვლე ერი
რაჲ ტ~დი და იწქერ რლვად
და ვ~ა მიიწივნერ მოიკითც
ერ და იკ~ცნერ მირგ~ნ მ~ღნ მირცა
და სრიცცჳ რიმრ~ვლე ერირ~ჲ
და ცედვიდერ პირრა ნინოჲრრა
ვ~ა ანგ~ლზირრა და სრთი
ერთარრ დართრგსნვიდერ
რ~ა რამორლირ~გნ მირირა მიიფო
ნ რაჲმე ევლოგიად ანს
ღეემთცჳვნენ ფ~წლით ღემო
რილრა მ~რ გსამრა მირრა. ც~ მე
ტემ~ნ შლით დააცცრო ღტოთი
იგი ერირ~ჲ და გ~ნიზრაცა მ~ტე
მ~ნ მთ~ვრბირკოპორირა და მ
თ~ვრთა მირთა თ~ა რ~ა წ~ჲ გსა
მი მირი აფმოიქვ~ნორ მირ მ~რ
აფღ~ნებ~ლრა წ~ა მ~რ ტ~შრრა და
მაცლობლ~დ რსჱტირა ცც~ვლი
რა დაწკრშ~ლორ და ეწა
რ~რწ~ლი დ~ბსლი რ~ ქ~თა ჴ~ლნი
სუმ იუნებოდერ და ქ~დვე
ვერ სშლერ ღეშრვად რი

თა რ~ლირათ~ჲ და ტ~დთა ღრო
მათა და ფ~წლთა მ~რ გ~ნკა
ტსლი რ~ტლირა ამირგ~ნ რს
ტევ~დ რ~კნოდ აფვიდა ოცდა
მეათცსთმეტერა წელრა უა
რთლრა ღემორლვირა მირირა
რა ც~ დარ~ბმითგ~ნ წელთა
ცსთი ათარ რვაარ ორმო
ც და მეათცსთმეტერაჭ
m~ღნ ღეკრიბნერ მ~ტენი და ქ~ნი მთა
ვარნი მ~თნი და დ~დტლნი უა
რთლირა და კაცეთირანიჭ
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ერეცა წასრთე ქ~ი რ~ ღსჱ
ნიერ არრ რ~ქრლნო და რა
ტრტიალო მრმენელთათ~ირ
ც~ ღ~დ წ~ა ნინოჲრ ცცორბ~დ რ~კნოდ
მირვლირა მ~ტემ~ნ მირიან
კ~თლ~დ წარწმართა ფ~ირ
მრ~ცსრბ~ჲ მ~რთლირა რ~რწმნო
ებირა მტკიცედ ღეკრშ~ლვი
თა გლც~კთ მოწქ~ლებითა
რიმდაბლითა რიმღვიდითა
ეკლერიათა აფღ~ნებათა
მრძ~ვრითა რიმართლირ~ჲ
თა ღიღითა ფ~რჲთა და რათ
ნოდ ფ~ირ აფერრ~ლა და და
იდვა რამთ~ვროჲრა ეკლე
რიარა ღ~დ შემ~ნ მირმ~ნ რევ
ქ~ი რ~ი ემცნო მ~მრა მირრა მო
რყილებით აფარრ~ლა და
რათნოდ ფ~ირად წ~წრმარ
თა მეტობ~ჲ და იგიცა წ~რვი
და გზ~რა მ~მთა მირთარაჭ
uჳწქ~ბჲ ძერ არრ ამირიცა რ~ქრლ
ნო ვ~დ ერე მ~ტე მირიან
ანს რც~ანი მ~ტენი უართვ~ლნი
რ~რა ტომირ~გნ იქვნერ ანს
უართვ~ლნი რ~თა ნ~თერა
ვთა ღვილნი ვართ რ~ ა
ლეურანდრე მაკედონელი
[.....]ნა რ~ჲ მ~ტე პ~დ სცცო თე
რლნი იგი ბ~რტნი წარმოიყ
ინა დარავლით და კერშ
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ერე[.............................]
[..................................]ა
[.............და................]
[....................]ჳრ~ნი მა
[...................] ნბირათჳრ
[.....................]მრც~რთა
[.............]მორქჳდნერ ს
რძსლოთა მ~თ მ~ტეთა წ~თა ცა
ტთა მბრშ~ლთა და ერთა
რრირა რ~მბირა მგმობართა
და გ~ნმქოტელთა ვ~ა იქო
სვალი და აბარტარი და
ლეონ და სრძლ~ჲ კორტ~ნტნე
და რც~ანი მრ~ვლნი რ~ ეროდენ

მრვლემ~ნ მ~ნ ერირ~მ~ნ ვ~დირ
მ~რვე ადგილრა დაბარა ბოდირრ
რადა იგი აფერრ~ლა მსნ
დაწკრშ~ლერ ტ~დითა პ~ტივითა
და დ~ბითა და აფაღენა [....]
გსმარა მირრა მ~ტემ~ნ ტ~შარი[....]
ღსჱნიერი და გ~ნაყინა რაებირკ~პო
როდ და მ~რითგან აუამომდე რარ
წ~ლნი და ნიღნი სრიცცსნი აფე
რრლ~ბიან ნაწილთაგ~ნ მირთა
წ~თა რარიდ~ბლ~დ მ~მირა და შირა
და რ~ლირა წ~ა აწდა მ~დირ [...............]
რა ამარ ყრდ[..............]
ვ~ა სკმოიუცა [........]
ოვიდა რაზფ[............]
თლირათა იცილა [.......]
იგი რ~რტიკნი წ~რმართნი [...]
აწ ყ~ნ ბსნთ~რუთა და ქივ
ყაფად სწოდთ მრცდომარენი
მდინ~რერა ზ~ა მტკსრირ~რა უ
სჱვით და უ~ლუნი მ~თნი მსნ
და ციცენი ტ~დ მაგარნი და [..]
ონდებოდერ იგ~ნი ქ~დ სცცოდ კ~ც
თა ბ~ნბირ~გნ ვ~ა მცეცნი და
პირსტქსნი რ~თა უცე
ვირა წარმოთუმ~ჲ სჴმარ ა
რრ და ენება რ~ამცა აფტ
ცსრნა იგ~ნი უ~ქნრა მირგ~ნ
ა~დ მ~რ ჟ~ა ვერ სშლო ა~დ
გ~მოვიდერ რც~ანი ნ~თერვნი
უ~ლდევ~ლთაგ~ნნი და დაეღე
ნნერ იგ~ნიცა უართლრჭ
¸~დ ამირა გ~ნშლიერდა და და
იპქრა ქ~ი უ~ქნჲ ამ~ნვე ალე
ურ~ნდრე მაკედონელ მ~ნ რიბ
რშნითა და რიმჴნითა თ~რითა
აფმოვიდა კ~დ უ~ქანარა უა
რთლირ~რა და უ~ლუნი და რიმა
გრენი ქ~ნი სცცო თერლთა
მ~თ გ~მოსცსნა რ~ნიმე მორ
რნა და რც~ჲ რიმრ~ვლე მ~თი
სრიცცჳ წ~რავლინა კედა
რრავე მ~რ რადა იგი პ~ლნი
მღ~ბლირა და მ~დირ უ~ლწსლირ მრ~მირჲთა
ვ~ნ~ჲთგ~ნ ვიცანთ ჩ~ტბჲ და ა
ფვიბეჩდენით რ~ლირა მ~რ წ~ირა
ნ~თლირ ფებირთა და ვირწა
ვეთ მ~რთლი რ~რწმნბ~ჲ არა
ოდერ მიდრეკილ ვართ გზირა
მირგ~ნ წრტელირა არცა ო
დერ ღერრსლ არრ გერლი რიბ
ორ~ტირა მ~თირაჲ გ~ლრა ყ~ნრა
არცა ბიწი ღეგინებირაჲ მოს
ფია რარმნ~ლთა ყ~ნთა ოდერცაჭ
ბ~რტთა მ~თ მწვ~ლებლთა მრა
ვ~ლ მზრაცვ~ლობირ~ჲ ა~დ ეკლ
ერიანი და წინამშფ~რნი მ~თნი

გ~ნგრშელდა რ~ცთსრი ერე
რ~ი ქ~ნი ეკლერიანი რაბერშ
ნეთირ~ნი დაიპქრნა ბ~რტმ~ნ ა
მ~ნ წვ~ლბმ~ნ რ~ ერეოდენ არ
ფარა იპოვა მ~რთლ მ~დი
დბ~ლი ებირკოპორი რამეტორა
უ~ღე ბერშენთარა რ~ლ წ~ჲ
ი~ე ებ~რკოპორი გსთეთირ~ჲ
თ~რირა რამწქროჲრა მ~რ უა
რთლირა კათალიკოზირა
წარმოივლინა და ამიერ
მიიფო ჴ~ლთდარჴმ~ჲ და ეგ
რე წარვ~და უ~ქნ~დ თ~რად
ც~ ყ~ნ ზ~ა უართვ~ლთა ფ~ირ
მ~რითა მოცედვითა მ~დირ
და ზ~ა მდგომელობითა ქ~დ
წ~ირა დ~დტლირა ყ~ნირა ფ~ირ
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მოუცევირათ~ა და წანბავ
რა მ~ტეთარა თ~ნა აფრესლ
ად რწერია ვ~ა თუ~ნ სწქით/
რ~იმე თჳთ მირ წ~ირ~გნ მოთცრო
ბილ~დ რ~იმე მეტირა მირიანი
რ~გნ რც~აჲ იკ~ბ მფდ~ლრ~გნ რც~ჲ
აბიათიარირ~გნ რც~აჲ კ~დ რიდო
ნიაჲრ~გნ გარნა წინასკსანა
და სკანაწარ იგივე
და ერთი პირი და ამირათჳრ
რაეკლერიოდ მკითცვ~ლთა
თ~რ ტ~დ რაწქინო იქო და მრმე
ნ~ლთა თ~რ სჴმარ და ვერ
რაცნასრ ამირ პირირათ~რ
დატ~რლდ მდებარე იქო და
თ~ა წ~რვწჴდებოდეთ მოთც
რობარა ფ~წლირა მირირრა
დფერა ჴრენებირა მირირ~რა
რ~ი ერე დიდი ზფვ~ვჲ არრ
ქ~ლთა მ~რწმსნეთა თ~რ და სტ
როჲრად ყ~ნ უართველთა
რ~რწლთა და ღრომ~თა და ფს
აწლთა მირთა დავიწქება
რა მიცემ~ჲ რ~ი იგი ფ~ნ ადიდა
და რ~ირა მ~რ გ~ნათლდა ნ~თერა
ვი ყ~ნი და ფ~ირ მეცნიერებ~ჲ პო
ვა ამირთ~რ ვიკადრე თჳთ
მირ წ~ირა მ~ცბათა თ~ა ღ~წვნი
თა და თუ~ნთა ბრშ~ნებათა
მრავლებითა მე სნდომან
მტსჱრმ~ნ ტრჴ~თა თუ~ნთამ~ნ

და ქ~ი ერი ყ~ნი მტკიცედ და ღე
სრქ~ვლდ წგიან აუამომ
დე მ~რთლრა რ~რწმ~ნბარა ზ~ა
და სკ~თს ოდერმე მ~თ მ~რ რიტქჳრ
გებ~ჲ უმნილ არრ პ~ლრავე
გ~მოყინებარა რიცენეღირა მ~თი
რ~რა წარდევნილ არიან ყ~ნ მ~რ
და კ~დ ბ~რტდ მშჳნვარებირა
თ~რ მ~თირა ერირა მ~რ მ~რწმ~ნი
რა უვითა გ~ნტჳნსლ არიან ვ~ა
რაყონოდ ჴმობრ რიმრ~ვლე იგი
უვათ~ჲ ღეკრებ~ლი პეტროზირ
ზ~ა რ~ლითა რ~ცთსრირ~გნ მ~დირ
გჳჴრნენ უ~ნ რ~ირ~ჲ არრ დ~ბჲ
წ~ნო მამ~ნო და შმ~ნო ერე ნ~ტრრა ნი
ნოჲრ ცცრ~ბჲ ღესწქობელად
და გ~ნბნესლ~დ უართლირ
ქ~დ [..............................]
და [.............................]
აფწე[...........................]
[...................................]
ტრირ~რა [................]
ფ~ზრდთ რლ[..............]
თა ფ~წლთა და უდგბ[....]
რ~რწასლთა ღ~დ~თი ღ~დ მიწქჳა
ლიტონითა რიტქჳთა [................]
ა პირი რ~ი შსჱლრა ღ~ა რწერია
არცა ღემიმატებია არცა
დამიკლია ა~დ შ~ლი რიტქჳრა
და გ~მოცცადებ~ჲ რაუმირ~ჲ მო
კლედ და მარტივად წარმო
მითუსამრ და მრ~ვლკეცრა
და მ~რვე თ~ა აფრესლობარა
წანბაჳრრა თ~ა წ~რჴდილ ვა
რ და სკ~თს რ~ჲმე ღერავ~ლდ
თცრობირა ანს ადგილ ადგილ ად
გილ ღერაკრავად რიტქჳრა
რტქ~ჲ გჳჴმარებია იგიცა
რ~ფთოთა წიგნთაგ~ნ და წ~თა მ~რ
თუმ~ლრ~გნ არრ და ქ~ი ჩ~ტი და
ჩ~ტბით აფწერილი და წამე
ბსლი მ~თ მ~რ აწა წ~ე თუ~ნ
რა არრ ღეზფსდვილნო
რფ~თჲთა რიქ~რლითა და მ~დირ
მორსრნენო წ~თა ფ~წლირა
ნო იკითცევდით და ერრა
წ~რმოსთცრობდით რადიდე
ბლ~დ ფ~ირა და პ~ტივად მირრა
რ~ლირაჲ არრ დ~ბაჲ

