ხელნაწერი: ... (S-2304), XVIII ს.
მინაწერები
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ტანსა მჭევრსა მემაჯანსა
ტყვე საკნით ნაზატები
ვეფხის ტყავისა ნატები
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დაეფანჩვა მარეკიდა
იარები მარტო ტევრად

ni
ve
rs

ღმერთმან სხვამცა ეტლსა ჩემსა
ვითა მთვარე მოსავანებლად
ჩვენ Ãაფად წაგეკიდენით
მათ რუკა დაუწერია
ვერ მზე გავს ვერ ე[...]ვრია
ამას დაყმუნდა, დმწვარი დავალებული
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არს ღები ესე ლებული
სულთქმა გათანისთანე
აქა მიწა მიაკვანე

იგი მზისა შუქთა ნასამარისა

St

ზემი და ზარები
არ გაოდის ფარსადანს

U

დაფახავა და წამწამება
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მისმან ცეცხლამან გულსა მურა
მკერდა წყალი მიაბრკურა,
ოქსინოთა და შადითა
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გაბაონს განაზარდითა
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ნიშატისა და ნიშისა

მტერთა ხსენება წმინდისა
მძიმე თავისა მალითა
ბალახშით და ლალითა

©

მზისაებრ ელვა მკრთალითა
მის მელნის ტბისა თვალითა
ნაკადი ცრემლთა მილისა
ბროლი და ლალი შევიქმენ ულურჯესი ლილისა
ღამე მერჩია მეწადა არ გათენება დილისა.
3r
დავარ ვისმცა ექმნა გორგილითა
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ულვაში აღმა დაყენებული საყენი,
Âიდნი ზღვასა ჩაგვიცვივდეს
ყმა გარდაიჭრა დაბა ვითა კაკაბი მახესა,
ვითა სიცილი ტირილსა მიჯობს ვაგლახი მღერასა,
გრძელი სიტყვა საწყინა, ასრე მოკლედ მოგახსენა,
ვერასათვის ვერ გიამბობ, რაცა გინდა იგი ქენა,
ვითა უსტარი ბედითი ადვილად დაგახევინო,
ჩალად მიჩნს ყოვლი ქვეყანა, მისთვისვე შემიცნია,
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ვარდისა ძალისა მოგუბდა, ცრემლისა საგუბარია,
გულ ამოხვირით დაიწყო ას კეცთა ცრემლთა დინება
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ტან სარო პირ ბაკმიანი
ვარდი და ისთანი,
სარჩელი უგავს ბჭობასა,
შმაგი ხარ მოდი ცნობა[...]
ტირს დაიწყო ცრემლთა ფრ[...]

[ ...]გრავნეთ მთა და გორია
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ლხინი ჩემი ვალქატე

მანდიკურად გარდავკიდი,
ვისი შუქი მანათობდა,

ანბანთ ქება
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სარღმნად რაცა სჯობდა.

St

[...]სისხლსა მჩქეფარსა აღმოვღვრიდი

აჭვირვებს ადენს ალებსა, ალმასი აელვებული,
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ბრწყინავს ბადრ ბაბილოვნურად, ბაგითა ბრძნულად ბაკდული,
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გულთ დზებს გვრივად განფენით გარებს განცხრომით გებული,
დასჭრის დასტვიფრავს დაიშრობს დიდროდ დასადაგ დებული,
ედემსა ელევთერობით ესრეთ ემსგავსა ელვასა:
ვარდსა ველმოვანს ვენახსა, ვაზიანებრსა ველვასა:
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ზევსსა ზეობით ზმირინსა, ზმურისა ზოგჯერ ზრდელვასა
Àეთერს Àადარა Àაესვა, Àეაქვსა Àაშვიდთა Àაერვასა:
თვალობს თვალთა თნებასა, თვისისა თავადობისა:
[...]რსეობა იჭვირვა იაკოსტ იადობისა:
კლავს კამკამიერ კრთოლვითა, კარგ კბილთა კაზმადობისა:
ლალებს ლამაზად ლაპლაპებს, ლალი ლიზღ ლმობადობისა:
მისგან მოკლულთა მოაÀსურევს, მურასა მისდავე მაგესა,
ნაშიერ ნაშავს ნარბენი, ნარდიონ ნარგის ნაგებსა.
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ორიონ ოლვისიონი, ოქრო ოფაზი ოგესა.
პაზიონურად პრიალებს პოლვსტრად პონგი ნაგესა
ჟინიანი ჟინს ჟონავს ჟისად ჟურსა ჟოლადობენ.
რაზარინი რეჰან რევით რაგვარ რვულად რაბამობენ
სუნბულს სუნნელ სულ სიცოცხლედ სანდაზოდ საბამობენ
ტრიფსიდონს ტურფას ტკივილი ტირილით ტრფიალობენ:
ულისიონ უბოროტოდ უარმიობს უალირებთ
ქებულ ქნარით ქაბარათათათ ქამ ქვე ქცევით ქცევადა[...]
ღიმილით ღონე ღადართა ღაზო ღრუბელთ ღელვა ღაჟ[...]

ni
ve
rs

ყარამფილისა ყვავილი ყაყაჩო ყაპყაპიენი[...]
შაშცრა შევეცით შერთული შენაზავ შენადგ[...]
ჩათმა ჩაზიდვით ჩაქსული ჩინებულ ჩინო[...]
[...]არი ცისკრისა ცურეული ციერი ციმ[...]
[...]წიფეს Ãმილვენ Ãელითა ველსა Ãელვნებანი,
...ჯგუფნი ჯერობენ ჯილდოსად ჯავშანობანი,
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...ა ჰასაკნი ჰარილთა ჰამბავობანი,
...ეს შრომანი მერმეცა თქმობანი:
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ფესანგ ფხიზელ ფარშამანგებრ, ფერიან ფერადობით:
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ძოწს ძნობს ძეგლით ძნობილსა ძნობიერები ძაღები,
წახნაგებულსა წერილით წარმონაწები წყალები,
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ჭმუნვით ჭრტიალით ჭირვებით ჭაბუკთა ჭამამსალები,

©
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ხადის ხვაშიად ხარებად ხარხარით ხელად ხალები.
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