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სულისა ჩემისა უტკბესო
მრწამს მამა ძე და სული წმინდა ჩემთანა არს ღმერთი ეს რა ამბავი მომხდარა წმინდა მოვიდეს
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ჩემზედა და ძალი მაღლისა მფარვიდეს მე.
ბ-ნ პოლკოვნიკს.
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დავსწერე წიგნი მსმენელთა გულისა გასაგმირალი მივსწერე ილიკო ძმას
ნახეს უცხო მოყმე ვინმე ჯდა მტირალი წყლისა პირსა
შავი ვხენი სადავითა ყვა ლომსა და ვითა გმირსა
ხშირად ესხა მარგალიტი ლაგამს აბჯარ უნაგირსა

ცრემლსა ვარდი დაეთრთვილოს გულსა მდუღრად ანატირსა.
მოვშორდი მოყვასი ძალთა ცხოვრებისად
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მას ბრწყინვალებას კნიაზ ილიკოს ანდრონიკოვს.
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იქორწინა ჩემმა შვილმა ილია პატარას ძე ანდრონიკოვმან გრიგოლ მაღალოვის ასულ ნატალიასა
ზედა ქ~ა სიღნაღს რომელიცა გამოისტუმრა თავისმა ბიძაალექსანდროვიჩმა მაღალოვმან ღ~თო
ბედნიერ ჰყავთ ორთავესა მხრიდან, აღორძინდნენ და გამრავლდნენ უკუნითი უკუნისამდე ამინ

Ili
a

წელსა ჩუხა- თებერვლის დ-ს. ნიშანი გავატანე ჩემს შვილს ილია ანდრონიკოვსა აღალოვს
ასულს ნატალა გრიგოლის ასულისათვის ბედნიერად არიან ორნივე მრავალს წელთა
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მრავალჟამიერ.

66v-67r

ამა წიგნისა მკითხველნო ვისურვოთ ჩვენისა ნდობანი
მეგობართ ასე შეტკბობა აწ თუ სასოებათ ხმობანი
ჩვენც დავამტკიცოთ ვისაც გვსურს ერთმანეთისა ნდობანი
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სიკვდილამდის ................... ერთმანერთი................
იგი სტროფნიც ყოფილან თავის დროსა სანატრებელი
მათი სიტკბოსა და სწავლობენ განმარტებით.
ჩუხმ აგვისტოსა 19 სალო ანდრონიკოვს.
67r
იმატა ასეათ ასეთი ითვისა თავსა ატამი
ეს ორისავემხრიდან წაიკითხეთ.
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67v
იგი მოყმენი ყოფილან ძმათ მტკიცედ შეფიცებულნი
მე ვწერ რომ მშობელთ მშობელნი და სისხლით შეთვისებბულნი.
68r
მათი მიმხვედნი აწ ძამნო ნუ ეძებთ საძაგლობასა
ნათესავთ სძალთა და მოყვასთ ვსძებნიდეთ რაგვარ ლობასა
ნუ მივენდობით სიცრუეს არ გვიჩვენებს საყვარლობასა
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სიცოცხლე წუთისოფელი [..........................]

72v

უცხო უცხოს ზედ ეკვირებიან მორიდლობით პირზედ კოცნიან მათნი დედების არის მოხლებიან
ბლო....... მაღაზიანში მათნი მსახურნი კარში დგებიან ყმაწვილ კაცობასა ეშინებბიან წვეულობას
მართავენ იმათ რჩებიან.
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იქორწინა სალომემ ნიკოლოზ შალიკოვზედ ჩუნა ნოემბერს ესე იყვნენ ჯვრისწერაში მანდ რუსი
დავით მორთულაძე სიძემ მოიყვანონ მიხაკო ანდრონიკოვი რომე სანლ კორჯ ძე აშუღი კიკლუა.
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ჩემი კიკე წაიყვანა ქმარმა ნიკალა შალიკოვმა ჩუნგ აგვისტოს ეს თავისი რომელიც იყვნენ
წაყვანაში მიხაილ მელიქოვ. ივანესმ დავსხედით ჩემი სამივ მაზლის შვილები და ამასთან ქლანი
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ანნა. ჩემისა ძალი ანდრონიკოვსა ბედნიერს იყოს იმათი თავის ბინაზედ მოსვლა. სალომე
ანდრონიკოვი.
107v
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ბაბალე ჯანდიერისა ეკატერინე ვაჩნაძის ეკუნა ანდრონიკოვ

20
1

იყუნენ ჩემთან ჩუმ აპრილსა დღესა. სალომე.
111r

წელსა ჩუმზ მარტის კე ესე იგი სამების დღეს გარდაიცვალა ნოშრევან ჭავჭავაძის ასული დარია,
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ივანე შალიკოვის შუადღიდამ პირუელს საათზედ დაშთა თავისმან სასიამოვნოდ სახელი
მშობელს და ახალ ყვავილოვანი ქმარი და მწარის ცრემლით აღსრულდა მეოცე წელში შენდობა
ბრძანეთ.
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116r
ერთი რამ არის აწ მარადი მხმოვანს იცის გაქცევა ფიცხლავ შეურაცხვენს პატრონსა ნახეთ
ნამუსის და ქცევა ეც არვინ მას შეუბყრობს ვერცა ვნახეთ მისი წაქცევა..... რა მოხდება სიცილითა
აქვთ შექცევა. ამას ჰყავთ ამხანაგი მაზედ აქვს დიდი ფიცი რა მახშირდეს სუნელება ყნოსვისა
ცნობა შენსა ხომ იცი განცხადება დაფარული და მტკიცი ძუა არა აქვს დაფარებით შევიპყრათ ის
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კვიცი.
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